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 ممخز الخسالة
 ية()دراسة كصفّية تحميم –اإلعالؿ في مػّشأ اإلماـ مالظ 

 
يتشاكؿ ىحا البحث مدائل اإلعالؿ التي كرد ليا شػاىج في مػّشأ اإلماـ مالظ، كيشاقر آراء 

الفرل األّكؿ أفخده  ع الباحث دراستو إلى ثالثة فرػٍؿ:كقج قدّ  عمساء الشحػ في ىحه السدائل،
 فيلمحجيث عغ مدائل الححؼ القياسي، كالححؼ غيخ القياسّي، مَع تحميل شػاىج متشػعة ليا 

ليا  نساذَج متشػعةٍ السػّشأ، كفي الفرل الثاني تشاكؿ الباحث مدائل اإلعالؿ بالقمب، تبعيا تحميل 
، أّما الفرل األخيخ فقج أفخده لمحجيث عغ مدائل اإلعالؿ بالشقل كالّتدكيغ، ثّع كردت في السػّشأ

 .السػّشأ فيانتقل إلى الجراسة التصبيقّية 
الحجيث الشبػّؼ الذخيف، كأقػاؿ الرحابة كالتابعيغ في خجمة  كقج أضيخت ىحه الجراسة أىّسية 

، كسا أضيخت ة كمتشّػعة لسعطع مدائل اإلعالؿالجراسات المغػية؛ حيث شسل السػّشأ شػاىج كثيخ 
 خرائز المداف العخبّي، كمغ أبخزىا السيل إلى التخفيف، كالتجانذ، كغيخىا.شيًئا مغ الّجراسة 
تو ىحه السشيج الػصفّي التحميمّي؛ ألّنو السشاسب لصبيعة السػضػع، كقج اّتبع الباحث في دراس 

السػّشأ؛ بيجؼ الّتعخؼ عمى بعس الّدسات التي  فيكىػ التحميل كالتصبيق عمى مدائل اإلعالؿ 
 تسّيدت بيا لغتشا العخبية.

 كقج َخَمَز الباحث في ختاـ رحمتو البحثّية إلى ثسخٍة مغ الشتائج، كاف أبخزىا أّف كتب 
الجراسات  ثخكًة ال تشزُب، غشّيٌة بالذػاىج المغػية، لحلظ فيي ترمح لكثيٍخ مغاألحاديث الشبػّية ُتَعجُّ 

 ، كسا خمز إلى أّف المغة العخبية تتسّيد بخرائز غيخ مػجػدة في المغات األخخػ. المغػية
يػد الباحثيغ تػجيو جكمغ ثعَّ فقج اشتسمت تػصيات البحث عمى نقاٍط ميّسٍة، أبخزىا ضخكرة  

في الجراسات المغػية إلى األحاديث الشبػية؛ لشجرة الجراسات التي تدتشج إلييا، إضافة إلى ضخكرة 
 ااالىتساـ بالجراسات المغػية، السّيسا الشحػ كالرخؼ؛ كي نرػف ألدشتشا عغ المحغ كالخصأ، كأخيخً 

 لقخآف الكخيع.؛ فيي لغة ااكتحّجثً  اكتعميسً  ااالىتساـ بمغتشا العخبية تعمُّسً 
 

 وهللا كلّي التػفيق
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Abstract 

 
The Substitution in Imam Malik's Muwatta' 

(Descriptive and Analytical Study) 

 

This paper is about the issues of substitution whose demonstrations are 

included in Al-Mota' of Imam Malik, and the Grammarian's views about 

these issues. The researcher divides his study into three chapters. The first 

chapter is about the issues of regular and irregular deletion , with an 

analysis of its various demonstrations from Al-Mota', and the second 

chapter about the matters of the substitution by the inversion followed by 

an analysis of various samples motioned in Al-Mota'. The last chapter is 

about the issues of the substitution by the transference and the 

quiescenceness  followed by an empirical study on AL-Mota'. 

This study shows the importance of the Holy Hadith of the Prophet, 

and of sayings of the Companions of the Prophet and their Followers in the 

linguistic studies. Al-Mota' has a lot of various demonstrations of the 

substitution. Moreover, the study shows some of characteristics of the 

Arabic Tongue, most importantly the tendency to the reduction , the 

homogeneousness and others.  

The researcher has applied the descriptive and analytical approach 

since it is suitable for the nature of the subject, the analysis and application 

of the substitution issues in Al-Mota' so that the distinctive features of our 

Arabic Language can be recognized.  

In the end of the study, the researcher has reached many outcomes. 

Most importantly, the books of Hadith are inexhaustible treasure of 

linguistic demonstrations which are necessary for the linguistics . Also, 

Arabic Language has unique characteristics not found in other languages.  

The study recommendations include crucial points. The most important 

point is the necessity of guiding the researchers towards the linguistic 

studies into the Hadith which are very scarce. Also, it recommends 

studying linguistics, particularly syntax and morphology, to protect our 

tongue from salecistic  and mistakes. Moreover, the study emphasizes on 

learning, teaching and speaking Arabic Language , the language of the 

Holy Quran.              
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيهِ   ِمۡسِب ٱَّلله

ُ َخَىنَُلْه َورَُسُُِلُ ﴿ ِا َفَسََيَى اَّلله ٌُِنَ َوكُِل اْخَىنُ  ﴾ َوالُْىْؤِو
 

 ٘ٓٔ]التػبة:                                                                [
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  ىَجْا ُ إْلِ ا 
 
 

  إلى كالجيَّ الكخيسيغ
 ةإلى زكجتي الػفيّ 

 إلى إخػتي كأخػاتي
 إلى أصجقائي كزمالئي األعدا 

 إلى كششي الحبيب فمدصيغ
 اإلى أركاح الذيجا  األكـخ مشا جسيعً 

 إلى أساتحتي في قدع المغة العخبية في الجامعة اإلسالمية
 إلى الجكتػر الفاضل/ أسامة خالج محّسج حّساد

 إلى أىل العمع
 الُسَحكََّسةة أىجي ىحه الجراسة العمسيّ  اإليكع جسيعً 
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 شكٌخ كتقجيخٌ 
 
 

الحسج  رب العمسيغ، كالرالة كالدالـ عمى خاتع األنبياء كالسخسميغ، سيجنا دمحم عميو أفزل  
 الرالة كأتّع الّتدميع، أّما بعج:

لحكؼ الفزل  ا"، كاعتخافً  هللاَ  خِ كُ ذْ يَ  َلعْ  اَس الشَّ  خِ كُ ذْ يَ  َلعْ  غْ مَ (: " مغ قػؿ رسػؿ هللا ) اانصالقً  
هللا تعالى الحؼ أكخمشي، كيّدخ  لمسعخكؼ إلى أىمو مغ غيخ نقراف كال نكخاف، أحسجُ  ابفزميع، كردِّ 

 تقجيخ ألستاذؼ العديد الجكتػر، كأتقّجـ بالذكخ كالاكأخيخً  لي إتساـ ىحه الخسالة، فالذكخ لو كحجه أكاًل 
ني مغ خاؼ عمى ىحه الخسالة، كقج أعصا، الحؼ تكّخـ كتفّزل عمّي بقبػؿ اإلشأسامة خالج حّساد

 ، كإسجاء التػجييات القّيسة.كقتو الثسيغ
، دمحم رمزاف البعكسا كأتقجـ بالذكخ كالتقجيخ لعزػؼ لجشة السشاقذة، فزيمة األستاذ الجكتػر  

ميسا بسشاقذةكـخ دمحم زرنجحكفزيمة األستاذ الجكتػر  ىحا البحث، فأكسال بشيانو، كعطَّسا  ؛ لتفزُّ
  نو، فجداىسا هللا خيخ الجداء.شأ

الييئة جامعتي اإلسالمية، ىحا الرخح العمسّي الذامخ، كإلى بالذكخ كالتقجيخ إلى أتقّجـ ك كسا  
ة، كأخّز التجريدية في قدع المغة العخبية في الجامعة اإلسالمية، الحيغ أمّجكني بالعمع كالسعخف

فػزي أبػ  ، كالجكتػرعبج الخالق العفّ  لجكتػر، كاألستاذ انبيل أبػ عمي بالحكخ األستاذ الجكتػر
 .فّياض
، عمى دمحم إلياس أبػ مرصفى كخ الجديل لرجيقي السخمز األستاذكال أندى أف أتقّجـ بالذ 

 .االتي قّجميا إلّي خالؿ رحمتي العمسّية، فجداه هللا خيخً اإلرشادات 
الستػاضع، كَمغ شارؾ في  في إتساـ ىحا العسل -كلػ بالقميل–أشكخ كّل مغ ساىع  اكأخيخً  

 حزػر مشاقذة ىحه الخسالة.
 

 / خالج مػسى أبػ العالالباحث
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 لسقجمةا
 الحسج  كالرالة كالدالـ عمى رسػؿ هللا كمغ كااله، كبعج،  

ليع في الػجنيا كاآلخػخة، كمػح نػدؿ  افقج أندؿ هللا قخآنو العطيع ىجايًة لمشاس، كمشياَج حياة كفالحً  
ًة لذػػأنو، فيػػػ السرػػجر األكؿ مػػغ مرػػادر التذػػخيع، ثػػع القػػخآف الكػػخيع كالعمػػـػ تتػػػالى لخجمتػػو؛ عشايػػ

يػػػأتي بعػػػجه الحػػػجيث الشبػػػػؼ الذػػػخيف السرػػػجر الثػػػاني بعػػػج القػػػخآف الكػػػخيع، الػػػحؼ اشػػػتسل عمػػػى كشػػػػز 
 .عطيسة يشبغي عميشا أف نعتشي بو، كنغتخؼ مغ معيشو الحؼ ال يشزب

مػة، ارتػأػ الباحػث أف كلّسا كانت خجمػة الػشز القخآنػي كالدػشة الشبػيػة الذػخيفة ىػي أشػخؼ خج 
شة تكػف  مجاَؿ دراستو الرخفية، فيػي مػغ مرػادر المغػة التػي يحػتج بيػا؛ ألنيػا تػأتي فػي الشبػيَّة  الدُّ

اإلعػػالؿ فػػي مػّشػػأ اإلمػػاـ فجػػاء عشػػػاف البحػػث  ؛السختبػػة الثانيػػة فرػػاحًة كبالغػػًة بعػػج القػػخآف الكػػخيع
 .كاف مػّشأ اإلماـ مالظ ىػ ميجاف ىحه الجراسةك  ،مالظ

كمػضػػػػع اإلعػػػالؿ مػػػغ السػضػػػػعات الرػػػخفّية الُسيّسػػػة؛ لمّتعػػػخؼ عمػػػى الصػػػخؽ التػػػي اّتبعتيػػػا   
العػػػخب، مػػػغ أجػػػل تدػػػييل الكػػػالـ، كتخفيػػػف الّشصػػػق، مػػػغ خػػػالؿ الحػػػحؼ كالقمػػػب كالّشقػػػل كالّتدػػػكيغ، 

عمػػى بعػس الخرػػائز التػي تسّيػدت بيػػا لغتشػا مػػغ خػالؿ ىػػحا  ا، كالّتعػػخؼ أيًزػالسجاندػة كالسذػاكمة
      السػضػع.

 أىسّية مػضػع البحث -أكًل 
صمة بالحػجيث الشبػػؼ الذػخيف؛ ألف عمػػـ  ًا ذاتكسغ أىسّية ىحا البحث في أنو يبحث مػضػع 

، ()العخبيػػػة مػػػغ نحػػػػ كصػػػخؼ كبالغػػػة كغيخىػػػا إنسػػػا نذػػػأت خجمػػػًة لكتػػػاب هللا تعػػػالى، كسػػػشة نبيػػػو 
 كيسكغ إيجاز أىسية البحث فيسا يأتي:

قية في ىحا السػضػع، فيحه الجراسة إضافة ججيجة تديع في إثخاء السكتبػة نجرة الجراسات التصبي  -ٔ
 العخبية المغػية.

 بياف أكجو كخرائز البالغة الشبػية.  -ٕ
 االحتفاء بتخاثشا العخبي كاإلسالمي، مغ خالؿ تشاكؿ اإلعالؿ في مػشأ اإلماـ مالظ.  -ٖ
 الشحػييغ فيو، كمشاقذة تمظ اآلراء. تكسغ أىسية السػضػع في تشاكؿ مػضػع اإلعالؿ، كآراء  -ٗ
ع أصػؿ الكمسات في لغتشا العخبية.تتبّ   -٘
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 ؼ عمى أسباب اإلعالؿ في مػشأ اإلماـ مالظ.التعخّ   -ٙ
 التعّخؼ عمى بعس خرائز المداف العخبّي. -ٚ

 مشيج الجراسة -اثانيً 
يػػل مػغ تأّمػل كبحػػث سػيعتسج الباحػث فػي ىػػحه الجراسػة السػشيج الػصػػفّي التحميمػّي ِلسػا فػي التحم

كربط كعسق، مع ما يتزسشو ذلظ مغ مقارنػات كإحرػاءات، مػغ شػأنيا أْف تخػجـ عسمّيػة البحػث، ثػع 
تقػػػجيع الخالصػػػة مخاعًيػػػا ضػػػػابط البحػػػث كاألمانػػػة العمسّيػػػة، مػػػغ حيػػػث ندػػػبة األقػػػػاؿ إلػػػى أصػػػحابيا 

 كمرادرىا، إضافًة إلى تخخيج الذػاىج كضبصيا بالذكل.
َرْت كفػػي الجراسػػة اإلحرػػا   ، كاإلشػػارة إلػػى ئية اكتفػػى الباحػػث بػػحكخ الكمسػػة مػػّخًة كاحػػجًة، كإْف تكػػخَّ

 .بعزيا
 الّدابقةالجراسات  -اثالثً 

تػجػػػػػج ىشػػػػػاؾ دراسػػػػػة تصبيقّيػػػػػة ل عػػػػػالؿ، عشػانيػػػػػا: اإلعػػػػػالؿ مػػػػػغ مدػػػػػشج اإلمػػػػػاـ الُحسيػػػػػجؼ،  
 أّنيػا لػع تتشػاكؿ ىػحه الجراسػة مدػائل اإلعػالؿ مػغ مدػشج الُحسيػجؼ، إالّ  ْت ق(، كقج تشاكلَ ٖٔٗٔبتاريخ)

مدائل الححؼ غيخ القياسّي عشػج الحػجيث عػغ اإلعػالؿ بالحػحؼ، كقػج اسػتفاد الباحػث مػغ السرػادر 
 كالسخاجع التي اعتسج عمييا الباحث في دراستو.

 خصة البحث -ارابعً 
 كخاتسة، كذلظ عمى الشحػ اآلتي: كثالثة فرػؿ،  ،كتسييج ،كتتكػف مغ مقجمة 

كخصة يث عغ أىسية الجراسة، كالسشيج الُسّتبع فييا، كالجراسات الّدابقة، : كتتشاكؿ الحجسقجمةال -ٔ
  البحث، كالرعػبات التي كاجيت الباحث في دراستو.

 : يتزسغ ما يأتي:تسييجال -ٕ
 تخجسة ل ماـ مالظ، كلكتابو السػّشأ. -
 اإلعالؿ: مفيػمو، كأنػاعو. -
 :ففيو مبحثامالظ، ك مػّشأ اإلماـ  فيمدائل اإلعالؿ بالححؼ الفرل األكؿ:  -ٖ
 مػّشأ اإلماـ مالظ. فيالسبحث األكؿ: الححؼ القياسّي  -
 مػّشأ اإلماـ مالظ. فيالححؼ غيخ القياسّي  السبحث الثاني: -
 مػّشأ اإلماـ مالظ، كفيو ثالثة مباحَث: فيمدائل اإلعالؿ بالقمب الفرل الثاني:  -ٗ
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 السبحث األكؿ: مدائل قمب اليسدة. -
 قمب الػاك كالياء. مدائل السبحث الثاني: -
 مدائل قمب األلف. السبحث الثالث: -
 مػّشأ اإلماـ مالظ، كفيو مبحثاف: فيمدائل اإلعالؿ بالشقل كالّتدكيغ الفرل الثالث:  -٘
 مػشأ اإلماـ مالظ. فيالسبحث األكؿ: اإلعالؿ بالشقل  -
 مػشأ اإلماـ مالظ  . فياإلعالؿ بالّتدكيغ  السبحث الثاني: -
 الشتائج. كفييا أىعّ الخاتسة:  -ٙ
 السرادر كالسخاجع. -ٚ

 السذاكل كالرعػبات  -اخامدً 
الطػػػػخكؼ الرػػػػعبة التػػػػي يعانييػػػػا قصػػػػاع غػػػػدة مػػػػغ احػػػػتالؿ، كحرػػػػار ضػػػػالع، كانقصػػػػاع التيػػػػار  

 الكيخبائي.
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5 

 

 أالتعخيُف باإلماـ مالظ، كبكتابو السػشّ   -أكًل 
 يف باإلماـ مالظالتعخ   -ٔ
ىػ أبػ عبج ّللّا، مالُظ ْبُغ َأَنِذ ْبِغ َماِلِظ ْبِغ َأبي عامِخ ْبِغ َعْسِخك ْبِغ الحارث ْبِغ َغْيَساَف ْبِغ   

 .(ٔ)السجيشةُخَثْيِل ْبِغ َعْسِخك ْبِغ الحارِث اأَلْصَبِحّي، فقيو أىل 
ـُ مالٌظ في الدشِة الثالثِة كالتدعيغ مغ اليج   خة، في عيج الخميفة اأُلَمِػّؼ الػليِج ْبِغ عبج ُكِلَج اإلما

 .(ٕ)السمظ
عمى شمب العمع كمالزمة أىمو، ككصل بو األمخ إلى بيع سقف  اكاف اإلماـ مالظ حخيًر   

 .(ٗ)فتعمع مغ أدبو قبل عمسو" ،(ٖ):" اذىب إلى ربيعة، كتقػؿ لومشدلو، ككانت أمو تمبدو العسامة
حفع القخآف الكخيع، ثّع عكف عمى حفع الحجيث الذخيف، كقج ب -تبارؾ كتعالى –أكخمو هللا   

َشَخَح أبػه مدألًة عميو  ؛ حيث(٘)العمساءقػيِّا لو لسالزمة مجالذ  امّثمِت الطخكؼ السحيصة بو حافدً 
كعمى أخيو، فأصاب أخػه كأخصأ مالٌظ، فقاؿ أبػه:" أليتَظ الحساـ عغ شمب العمع"، َفَغِزَب كالَزـَ 

 .(ٚ)فقياء السجيشة مغ(ٙ)ىخمدابغ 
كسا نقل عغ عمساء آخخيغ، ، (ٜ)كُنَعْيع الُسْجِسخ، (ٛ)َناِفعٌ  أىسيعأخح العمع عغ عجد مغ العمساء،       

                                 
 تاريخ اإلسالـ َكَكفيات السذاىيخ َكاألعالـ(؛ الّحىبّي، ٕٜٜٔ/ٖفتخؽ)جالخصيب البغجادّؼ، الستفق كالس (ٔ)

 (.ٜٔٚ/ٗ)ج
 (.ٛٔٔ/ٔ( يشطخ، القاضي عياض، تختيب السجارؾ كتقخيب السدالظ )جٕ)
َر مجمذ اإلفتاء بالسجيشة، تػفي (ٖ) ، ترجَّ  أبػ عثساف، ربيعة بغ فخكخ الّتيِسّي الَسَجِنّي، كيقاؿ لو ربيعة الخأؼ، تابعيّّ

(؛ ابغ سعج، الصبقات الكبخػ ٗٔٗ/ٜالخصيب البغجادؼ، تاريخ بغجاد )جيشطخ،  ق بالسجيشة،ٖٙٔسشة 
 (.ٚٔٗ/٘)ج

 (.ٖٓٔ/ٔ( القاضي عياض، تختيب السجارؾ )جٗ)
 

 (.ٕٖ، ٖٔآراؤه كفقيو )ص-أبػ زىخة، مالظ حياتو كعرخه (٘)
 ،قٛٗٔمغ فقياء السجيشة، تػفي سشة فقيٌو أبػ بكخ، عبج هللا بغ يديج بغ ىخمد السجني، مػلى لبشي ليث،  (ٙ)

 (.ٕٔ/ٚ(؛ ابغ حباف، الثقات )جٕٕٗ/٘البخارّؼ، التاريخ الكبيخ )ج
 (.ٜٜ، ٜٛ/ٔابغ فخحػف، الجيباج السحىب في معخفة أعياف عمساء السحىب )ج (ٚ)
و، تػفي بالسجيشة سشة أبػ عبج هللا، نافع، مػلى عبج هللا بغ عسخ بغ الخصاب، ضفخ بو عبج هللا في إحجػ غدكات (ٛ)

 (.ٖٖٗ، ٕٖٗ/٘ابغ سعج، الصبقات الكبخػ )ج يشطخ، ق، في عيج الخميفة األمػؼ ىذاـ بغ عبج السمظ،ٚٔٔ
أبػ عبج هللا، ُنَعْيُع بغ عبج هللا الػُسْجِسخ، مػلى ألميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب، فقيٌو مغ أىل السجيشة، ُسػسػَِّي   (ٜ)

شاد في معخفة عمساء الخميمّي، اإلر  يشطخ، ق،ّٕٓٔخخ في السدجج، تػفي قخيًبا مغ الػُسْجِسخ؛ ألّنو كاف يب
(؛ الحىبي، سيخ أعالـ ٜ٘٘/ٕٔ(؛ ابغ األثيخ، جامع األصػؿ في أحاديث الخسػؿ )جٕٙٔ/ٔ)جالحجيث 
 (.ٕٗ٘/٘الشبالء )ج
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مغ أئسة (٘)رجِ كَ شْ ، كابغ السُ (ٗ)كابغ ديشار، (ٖ)ؼّ خِ ىْ كالدُّ ، (ٕ)كالػسػَػْقُبِخؼّ ، (ٔ)عامخ بغ عبج هللامشيع: 
  .(ٙ)القخاء
ِثيغ عشو: ابغ السبارؾكمغ تالميحه        كعبج الخحسغ ، (ٜ)كالقصاف، (ٛ)كسفياف بغ عييشة، (ٚ)كالُسَحجِّ

 .(ٕٔ)كخمف بغ ىذاـ، (ٔٔ)كأبػ داكد الصيالدي، (ٓٔ)ابغ ميجؼ
كمغ أشيخ مؤلفاتو السػشأ، كلو مؤلفات ُأَخخ، مشيا: كتاب السشاسظ، ككتاب في الشجػـ،   

ي تفديخ غخيب القخآف، ككتاب الدخ، ككتاب في كحداب دكراف الدماف، كمشازؿ القسخ، ككتاب ف

                                 
ابغ حباف، الثقات  ق،ٕٔٔي سشة ( أبػ الحارث، عامخ بغ عبج هللا بغ الدبيخ بغ العػاـ، أحج عمساء السجيشة، تػفٔ)

 (.ٚٛٔ، ٙٛٔ/٘)ج
( أبػ سعج، سعيج بغ كيداف الػسػَػْقُبِخّؼ السجنّي، كاف مػلى لبشي ليث، كالسقبخؼُّ ندبٌة إلى مقبخة بشي سمسة في ٕ)

ابغ سعج، الصبقات  ق،ٖٕٔالسجيشة التي دفغ فييا، تػفي في عيج الخميفة األمػؼ ىذاـ بغ عبج السمظ سشة 
 (.ٖٙٛ، ٖ٘ٛ/ٕٔ(؛ الدسعاني، األنداب )جٖٗٗ، ٖٖٗ/٘)جالكبخػ 

( دمحم بغ ُمدمع بغ ُعَبيج هللِا بغ عبج هللا بغ شياب بغ الحارث بغ زىخة الدُّْىِخّؼ، مغ أئسة الفقياء كأىل الحجيث، ٖ)
 (.ٛٔ، ٚٔ/٘الرفجؼ، الػافي بالػفيات )ج ق،ٕٗٔق، ككانت كفاتو سشة ٓ٘كلج بالسجيشة سشة 

بغ ديشار، كشيتو أبػ عبج الخحسغ،  إماـ مغ أئسة الحجيث الثقات، كاف مػلى البغ عسخ رضي هللا  عبج هللا (ٗ)
 (.ٕٚ/ٔمخمػؼ، شجخة الشػر الدكية في شبقات السالكية )ج ،قٕٚٔعشيسا، تػّفي سشة 

ابغ  ق،ٖٓٔشة، تػّفي سشة أبػ عبج هللا، دمحم بغ الُسْشَكِجر بغ عبج هللا التيسي، كاف إماًما مغ أئسة القخاء في السجي (٘)
 (.ٖٓ٘/٘حباف، الثقات )ج

 (.ٗ٘ٔ/ٔالحىبّي، تحكخة الُحّفاظ )ج (ٙ)
( أبػ عبج الخحسغ، عبج هللا بغ السبارؾ، مػلى بشي حشطمة، كاف مغ أئسة العمع كالفقو، تقيِّا، كلج بسجيشة مخك سشة ٚ)

الكالباذؼ، اليجاية كاإلرشاد في (؛ ٚ/ٚابغ حباف، الثقات )ج ق،ٔٛٔق، كتػّفي في مجيشة ىيت سشة ٛٔٔ
 (.ٜٕٗ/ٔمعخفة أىل الثقة كالدجاد )ج

ق، إماـ مغ أئسة الحجيث الثقات، تػّفي سشة ٚٓٔ( أبػ دمحم، سفياف بغ ُعَيْيَشة بغ أبي عسخاف، كلج بالكػفة سشة ٛ)
 (. ٕٗ، ٔٗ/ٙابغ سعج، الصبقات الكبخػ )ج ق، كدفغ بالحجػف،ٜٛٔ

لقصاف التسيسي، كشيتو أبػ سعيج، كاف مػلى لبشي تسيع، إماـ مغ أئسة الفقو كالحجيث، ( يحيى بغ سعيج بغ فخكخ اٜ)
الشػكؼ، تيحيب األسساء كالمغات  ق،ٜٛٔق، كتػّفي سشة ٕٓٔكاف حافًطا ثقة تقيِّا، كلج بالبرخة سشة 

 (.ٗ٘ٔ/ٕ)ج
في الفقو كالحجيث، كلج  ( أبػ سعيج، عبج الخحسغ بغ ميجؼ بغ حداف بغ عبج الخحسغ العشبخؼ البرخؼ، إماـٌ ٓٔ)

 (.ٕ٘ٔٔ/ٗالحىبي، تاريخ اإلسالـ ككفيات السذاىيخ كاألعالـ )ج ق،ٜٛٔق، تػّفي سشة ٖ٘ٔسشة 
ق، ٖٖٔ( أبػ داكد، سميساف بغ داكد الصيالدي، مغ مػالي قخير، فارسي األصل، برخؼ السشذأ، كلج سشة ٔٔ)

 (.ٕ٘ٚ/ٛابغ حباف، الثقات )ج ق،ٖٕٓكتػّفي سشة 
ق، تػّفي سشة ٓ٘ٔىذاـ بغ ثعمب، كشيتو أبػ دمحم، مغ أئسة القخاء كالسحجثيغ، كلج ببغجاد سشة  ( خمف بغٕٔ)

 (.ٖ٘ٔ، ٕ٘ٔ/ٚ(؛ )جٚ، ٙ/ٜالحىبي، سيخ أعالـ الشبالء )ج ،قٜٕٕ
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 .(ٔ)عمى القجرية الشجػـ، كرسالة في األقزية، كرسالة في القجر، كالخدّ 
مغ أئسة الحجيث الثقات الحيغ  امغ أئسة الفقو، كإمامً  اإمامً  –رحسو هللا  –ككاف اإلماـ مالظ   

كفي حجيث ، ابأّنو أصّح الشاس حجيثً  بغ سعيج تمسيحه يحيىلو  كقج َشِيجَ ، ايحتّج بيع، ككاف تقيِّا أميشً 
يزخبػف أكباد اإلبل في شمب العمع، فال يججكف أعمع يكادكف أفَّ الشاس ( ) عغ الشبيّ  ،أبي ىخيخة

 .(ٕ)مغ عالع السجيشة، ذكخ ابغ ُعييشة أّنو اإلماـ مالظ
ـُ مالٌظ بسكانة مخمػقة بيغ عمساء عرخه، الحيغ شيجكا لو ب   فزمو، كبعمسو الغديخ، َحِطَي اإلما

كقاؿ عشو اإلماـ  ،(ٖ)" إذا جاء األثخ فسالظ الشجع " كرعو، فقاؿ عشو اإلماـ الذافعّي:كبتقػاه ك 
الحىبّي:" كقج اتفق لسالظ مشاقب ما عمستيا اجتسعت لغيخه: أحجىا شػؿ العسخ كعمػ الخكاية، كثانيتيا 

ئسة عمى أنو حجة صحيح الخكاية، كرابعتيا الحىغ الثاقب كالفيع كسعة العمع، كثالثتيا اتفاؽ األ
 .(ٗ)تجسعيع عمى ديشو كعجالتو كاتباعو الدشغ، كخامدتيا تقجمو في الفقو كالفتػػ، كصحة قػاعجه "

يصػؿ بشا السقاـ إذا تتبعشا أقػاؿ العمساء في َتْعَجاد مشاقِب ىحا اإلماـ الجميل، كحدبشا ػؼ كس      
 لشجع الحؼ ُييتَجػ بو في الطمسات.ما ذكخه اإلماـ الذافعّي؛ فيػ ا

ـُ مالٌظ     مائةٍ ك  في الخابع عذخ مغ ربيع األكؿ، سشَة تدٍع كسبعيغ –رحسو هللا  –ُتُػفَِّي اإلما
ف، او الذيادتما نصق ب خشيج، كُدِفَغ بالبقيع، ككاف آخخَ لميجخة، في عيج الخميفة العباسّي ىاركف ال

رُ  ﴿:ثع تال قػلو تعالى مأ
َ ِ ٱۡلأ دُ  َّلِله  .(٘)﴾ِوي َقبأُل َوِوۢي َبعأ

ػػَع عبيَخ سيخِتِو الَعِصَخة، ك نتعّخؼ عمى حياتو، كعمسو   ، إّف ىحا اإلماـ الجميل لَخِميٌق أْف َنػػتَػػػَشػدَّ
 كنقتجَؼ بو، فجداُه هللا عغ اإلسالـ كالسدمسيغ خيخ الجداء.

 التعخيف بالسػّشأ  -ٕ
" كّشأ الذيء: سّيمو،  ) كّشأ (، قاؿ ابغ مشطػر: السػّشأ لغًة: ىػ اسع مفعػؿ مغ الفعل  

كتقػؿ: كّشأت لظ األمخ إذا ىّيأتو، ككّشأت لظ السجمذ تػشئة، كالػشيء مغ كل شيء: ما سيل 
 .(ٙ)" كالف

َي مػشِّ    قج  ا؛ ألفَّ مالكً اُيَعجُّ السػّشأ َأْشَيَخ كتب اإلماـ مالظ، كلع ُيْدَبْق إلى ىحه التدسية، كُسسِّ
 ،مغ فقياء السجيشة اكّشأه لمّشاس، كقاؿ اإلماـ مالظ:" عخضت كتابي ىحا عمى سبعيغ فقييً أّلفو ك 

                                 
 (.ٗٛ، ٖٛالديػشي، تدييغ السسالظ بسشاقب اإلماـ مالظ )ص (ٔ)
 (.ٛ، ٚ/ٓٔ)ج ابغ حجخ، تيحيب التيحيب (ٕ)

 

 (.ٗٔ/ٔاتع، الجخح كالتعجيل )ج( ابغ أبي حٖ)
 (.ٚ٘ٔ/ٔ( الحىبّي، تحكخة الحفاظ )جٗ)
(٘ :  (.ٜٙٗ/٘[؛ ابغ سعج، الصبقات الكبخػ )جٗ( ]الخـك

 

 (.ٜٛٔ/ٔ( ابغ مشطػر، لداف العخب )جٙ)
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 .(ٔ)فكميع كاشأني عميو فدّسيتو السػشأ "
يتَّزح مسا سبق سبب تدسية الكتاب بالسػّشأ؛ حيث إف اإلماـ مالظ قج كّشأه كسّيمو كمّيجه   

 كالخشاد.لمشاس بسا اشتسل مغ أحاديث كأحكاـ تيجؼ إلى الحّق 
 ػْف عخض عميو الخميفة العباسّي أبإنسا أّلف السػّشأ بعج أ اكقج ذكخ العمساء أّف اإلماـ مالكً   

أحسميع عميو  اجعفخ السشرػر ذلظ، حيث ُرِكَؼ أّف السشرػر قاؿ ل ماـ مالظ:" ضع لمشاس كتابً 
يفخغ مشو حتى مات  فمع ،فػضع السػشأ ،فكمسو مالظ في ذلظ فقاؿ: ضعو فسا أحج اليػـ أعمع مشظ

 .(ٕ)"أبػ جعفخ
كالرحابة  ()أمَّا عجد األحاديث التي كردت في السػّشأ، فقج بمغ ما كرد فيو عغ الشبّي       

عجد السخسل مائتيغ ك عجد السدشج مشيا ستسائة حجيث، ك ، اكسبَعسائٍة كعذخيغ حجيثً  األفً  كالتابعيغ
ئة كثالثة عذخ، أما أقػاؿ التابعيغ فبمغت مائتيغ السػقػؼ مشيا ستسا كعجد، اكعذخيغ حجيثً  كاثشيغ

 ، كالججكؿ اآلتي يػّضح ذلظ.(ٖ)كخسدة كثسانيغ
 
 عجد كركده في السػّشأ نػع الحجيث ـ
 ٓٓٙ السدشج ٔ
 ٕٕٛ السخسل ٕ
 ٖٔٙ السػقػؼ ٖ
 ٕ٘ٛ أقػاؿ التابعيغ ٗ

 ٕٓٚٔ السجسػع       
    
مغ مشيج أئسة الفقو في كتبيع؛ حيث حذج في  اخيبً كاف السشيج الحؼ اتَّبعو اإلماـ مالظ ق   

، باإلضافة إلى كالـ الرحابة كالتابعيغ كآرائيع كفتاكاىع في () كتابو السػشأ أحاديث الشبيّ 
السدائل الفقيية، ككاف مشيجو يتَّدع بالتختيب كالتشطيع؛ حيث كاف يبجأ الباب بحكخ أحاديث الشبّي 

()السدائل الفقيية، ثّع أقػاؿ التابعيغ، كقج يحكخ السدائل  فيتاكاىع ، ثّع تأتي أقػاؿ الرحابة كف
الفقيية التي فييا إجساع لجػ فقياء السجيشة، ثّع يحكخ فتاكاه في السدائل الفقيية، كأقػالو في 

 .(ٗ)األحاديث
                                 

 (.ٚ، ٙ/ٔ( الديػشي، تشػيخ الحػالظ )جٔ)
 .(ٛٔٔ/ٔ( ابغ فخحػف، الجيباج السحىب في معخفة أعياف عمساء السحىب )جٕ)
 (.ٕٜٔ/ٔالدركذي، الشكت عمى مقجمة ابغ الرالح )ج (ٖ)
 (.  ٔ٘ٔالجخخؼ كسميساف، اإلماـ مالظ كمشيجو في السػشأ )ص (ٗ)
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كلقج حطي السػّشأ بسكانة عمسية كبيخة، شيج بحلظ العمساء، كعخفػا قيستو، ككاف في شميعة       
قيسَتو:" ما في األرض كتاب  اكتب الحجيث، كاىتّع الشاس بو أّيسا اىتساـ، يقػؿ اإلماـ الذافعّي مبّيشً 

 .(ٔ)مغ مػشأ مالظ"، كقج قاؿ ىحا قبل أف يرشِّف البخارّؼ كمدمع صحيحييسا امغ العمع أكثخ صػابً 
فإف  ،لشاس بالسػشأ" لع ُيْعَتَغ بكتاب مغ كتب الحجيث كالعمع اعتشاء ا ياض:كيقػؿ القاضي عِ 

 .(ٕ)"السػافق كالسخالف اجتسع عمى تقجيخه كتفزيمو كركايتو كتقجيع حجيثو كترحيحو
 كلقج آثخ الباحث أف يختار السػشأ في دراستو التحميمية ألمخيغ:      

، كرغبًة في خجمة كتابو كسشة نبّيو، فكانت مادة ىحه ()محبة هللا تعالى كرسػلو  األمخ األّكؿ:
 كأقػاؿ الرحابة كالتابعيغ في مػشأ اإلماـ مالظ.(، )ة التصبيقية حجيث رسػؿ هللا الجراس

في عرخيغ  –رحسو هللا  –القخب مغ عرخ الدميقة المغػية، فقج عاش اإلماـ مالظ  األمخ اآلخخ:
؛ خجمًة لمقخآف الكخيع، ىسا العرخ األمػؼ، كالعرخ العباسي؛ الجراسات المغػيةازدىخت فييسا 

لي فإف السػّشأ شاىٌج عمى قػة لغتيع كعسق فراحتيع كبالغتيع آنحاؾ، كىكحا سيجج الباحث كبالتا
العخبية تسيل إلى التخفيف، كاإلعالؿ مغ  ةمغالع أّف عمَ يُ ذػاىج الستشّػعة ل عالؿ، عشجما الكثيخ مغ ال

 كسائل التخفيف في المغة العخبية.

 اإلعالؿ: مفيػمو، كأنػاعو -اانيً ث
  إلعالؿمفيـػ ا  -ٔ
 اإلعالؿ لغةً  - أ

(، مغ مادة )َعػَمػَل(، قاؿ ابغ مشطػر:       " كالَعلُّ كالَعَمُل: الذخبة  اإلعالؿ مرجر لمفعل )أعلَّ
الثانية، كَعلَّ الخجُل َيِعلُّ مغ السخض، كالتعميُل: سقٌي بعج سقٍي، كعّل الزارُب السزخكَب إذا تابع 

ذاغل، كالُعاللة ما تعممت بو، أؼ: ليػت بو، كالعمُة: عميو الزخب، كتعّمل باألمخ كاعتّل، أؼ: ت
 .(ٖ)"السخُض 

 ااإلعالؿ اصصالحً   -ب
 كُيَدسَّى اإلعالُؿ تعمياًل  ،(ٗ)اعّخفو ابغ الحاجب بأّنُو: تغييخ يريب أحخؼ العمة تخفيفً   

 .(٘)اأيًز  كاعتالاًل 

                                 
 (.ٚٚ/ٕالشػكؼ، تيحيب األسساء كالمغات )ج (ٔ)
 (.ٓٛ/ٕ( تختيب السجارؾ كتقخيب السدالظ )جٕ)
 (.ٔٚٗ -ٚٙٗ/ٔٔ( ابغ مشطػر، لداف العخب )جٖ)
 (.ٜٗ/ٔذافية في عمع الترخيف كالػافية نطع الذافية )جابغ الحاجب، ال (ٗ)
 (.ٖٕٗ، ٖٖٕ/ٔالتيانػّؼ، كذاؼ اصصالحات الفشػف كالعمـػ )ج (٘)
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تغييخ، كالتذابو السعشػّؼ بيغ بجامع عالقة ال سَّى عمساُء الشحِػ ىحا التغييَخ إعالاًل كربسا سَ   
 في الجدع.   ااإلعالؿ في بشية الكمسة كاإلعالؿ الحؼ ىػ مغ الِعّمة؛ أؼ: السخض الحؼ ُيْحِجث تغييخً 

 يختّز بأحخؼ العمة: األلِف، كالػاك، كالياء.أّنو  عالؿ لابغ الحاجب  تعخيفمغ  يتبّيغ  
ليذ ليا حّيد محّجٌد تخخج مشو، إّنسا مخخجيا  كأحخؼ العّمة ىي حخكٌؼ جػفّيٌة ىػائّيٌة؛ ألّنو  

 .  (1)الجػؼ
كقّج عّجىا الخميل  ،(ٕ)كتتسّيد اليسدُة بأّنيا تتعخض لالعتالؿ كالقمب، َفُأْلِحَقْت بأحخؼ العمة  

كقج رأػ غيخه أّنيا مغ الحمق، لكغ لكثخة تبّجليا كتغّيخىا ُألحقت بأحخؼ العّمة، كفي ذلظ  ،(3)جػفّية
حيح، غيخ َأف َلَيا حاالت مغ التَّْمييغ كالَحْحؼ كاإلبجاؿ  ىخّؼ:يقػؿ األز  " كاليسدة كالحخؼ الرَّ

كالتَّحقيق، تعتّل ِفيَيا، فُألحقت باألحخؼ السعتمة الُجػؼ، َكَلْيَدت مغ اْلجػؼ، ِإنََّسا ِىَي حمقية ِفي 
 .(ٗ)" أْقَرى اْلحمق

ـِ األزىخّؼ أّف اليسدة ليدْت حخ    نيا كتبجُّؿ أحػاليا، جعميا معتاًل  افً ُيْفَيُع مغ كال ، لكْغ كثخُة تمػُّ
 ُتذبو أحخؼ العمة، فُأْلِحَقْت بيا.  

، كىي ىػائية قخيبة مغ األلف، كىي نرف األلفألّنيا  ؛ُأْلِحَقْت بأحخؼ العمة كسا أّف اليسدة  
 .مة، كعمى اليسدةاإلعالؿ ىػ ذلظ التغييخ الحؼ يصخأ عمى أحخؼ الع كبالتالي فإفّ كأصػات العّمة، 

كقج أخخج ابغ الحاجب بتعخيفو اإلعالؿ األحخؼ الرحيحة ِبػػَقػػْيػػِج الِعّمِة؛ ذلظ أّف األحخؼ   
الرحيحة يعتخييا اإلبجاؿ، كاإلبجاُؿ يزعُّ الرحيح كالسعتّل، أّما اإلعالؿ فيػ مغ شأف أحخؼ 

 .(٘)العمة
، كسا في األسساء مة ل عخاب، فال يعّج ذلظ إعالاًل تغييُخ أحخِؼ الع اكَيْخُخُج مغ التعخيف أيًز       

 .(ٙ)الدتة، كالسثشى، كجسع السحكخ الدالع
            .     ، كال ُيَدسَّى كلُّ إبجاؿ إعالاًل مغ خالؿ ما تقّجـ يسكغ القػؿ: إّف كّل إعالؿ ُيَدسَّى إبجااًل       

ا ما أشار إليو ابغ الحاجب في كتكسُغ أىسّية اإلعالؿ في التخفيف كتدييل الشصق، كىح  
تعخيفو ل عالؿ؛ ذلظ أّف الشصق بالكمسة حيغ يريبيا اإلعالؿ أيدخ مغ الشصق بيا عمى أصميا قبل 

                                 
 (ٚ٘/ ٔالفخاىيجّؼ، العيغ )ج (ٔ)
 (.ٙ٘/ٕابغ جّشي، الخرائز )ج (ٕ)
 (.ٚ٘/ٔالفخاىيجّؼ، العيغ )ج (ٖ)
 (.ٜٓٗ/٘ٔ( األزىخّؼ، تيحيب المغة )جٗ)
 (.ٕٕٔا العخؼ في فغ الرخؼ )صالحسالكؼ، شح (٘)
 (.ٚٙ/ٖالخضّي، شخح شافية ابغ الحاجب )ج (ٙ)
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، كسا أف اإلعالؿ يفيج في التعخؼ عمى أصل الكمسة، ما يدّيل عسمية البحث عشيا في (ٔ)اإلعالؿ
 . (ٕ)السعاجع العخبّية

  أنػاع اإلعالؿ  -ٕ
 ؿ بالححؼاإلعال  -أ 

ُيْسِكُغ تعخيُف اإلعالؿ بالححؼ بأنو: إسقاُط حخٍؼ ِمْغ أحخِؼ العمِة، أك اليسدة مغ بشاء  
 . (ٖ)الكمسة
يػ ، أّما القياسّي ف(ٗ)كالححُؼ في البشية نػعاف: األكؿ قياسّي، كاآلخخ غيخ قياسّي )سساعّي(      

ا أمّ ك فية، كػػالتقاء ساكشيغ، أك ثقل، الححؼ الحؼ تتعخض لو بشية الكمسة؛ نتيجة لػجػد عمة ترخي
 .(٘)الححؼ غيخ القياسّي فيػ: الححؼ االعتباشي، الحؼ تتعخض لو بشية الكمسة لغيخ عمة ترخيفية

الححُؼ غيخ مّصخد، يشحرُخ في مػاضَع محّجدٍة، كاألكثخ فيو الدساع عغ العخب، اإلعالؿ بك   
اء الكمسة، نحػ: ِعَجة، كِزَنة كالححؼ في عيغ كيّصخد في الالـ، نحَػ: أخ، كأب، كيج كيقّل في ف

 .(ٙ)االكمسة أقّل، كتعّج أحخؼ العمة كاليسدة مغ أكثخ الحخكؼ ححفً 
  باإلعالؿ بالقم  -ب 
آخخ مشيا، بيشسا عّخؼ  اعّخؼ عّباس حدغ القمب بأّنو تحػيُل أحِج أحخِؼ العمِة أك اليسدة حخفً   

كانو، سػاٌء أكاف الحخفاف معتميغ، أـ صحيحيغ، أـ اإلبجاؿ بأّنو إسقاط حخٍؼ كإحالؿ آخخ م
 .(ٚ)مختمفيغ

ال  ُيَعجُّ إبجااًل  اصحيحً  امغ التعخيف الدابق أّف قمَب أحج األحخؼ األربعة الدابقة حخفً  يّتزح  
 أفَّ اإلبجاؿ أععُّ كأشسُل مغ اإلعالؿ. ابالقمب، كسا ُيْفَيُع أيًز  إعالاًل 
اجب ل عالؿ، ُيْسِكُغ تعخيف اإلعالؿ بالقمب بأّنو: إبجاُؿ أحِج كبشاًء عمى تعخيف ابغ الح      

ذلظ بأّف اإلعالؿ تغييخ يصخأ عمى  ،ا، أـ صحيحً آخخ، سػاٌء أكاف معتاًل  اأحخِؼ العّمة أك اليسدة حخفً 
 .  أك معتاًل  اصحيحً  احخؼ العمة، دكَف تقييٍج بتحػيمو حخفً 

 كالقمُب ثالثُة أنػاٍع:      

                                 
 (.ٜٕ٘/٘الديخافي، شخح كتاب سيبػيو )ج (ٔ)
 (.ٛٛدركير، دراسات في عمع الرخؼ )ص (ٕ)
 (، بترّخؼ.ٕٚالسيجاني، ندىة الصخؼ في عمع الرخؼ )ص (ٖ)
 (.ٖٖٖشخح السمػكي في الترخيف )ص ابغ يعير، (ٗ)
 (.ٖٛٔكؼ، شحا العخؼ )صالحسال (٘)
 (.ٖٚٛ/ٜالذاشبّي، السقاصج الذافية في شخح الخالصة الكافية )ج (ٙ)
 (.ٚ٘ٚ/ٗالشحػ الػافي )ج (ٚ)
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 صٍل، نحَػ: قمب الػاك ياء في )ميقات(، كاألصل: ِمْػقات.قمٌب عغ أ  -
 عشج تكديخىا، فتقػؿ: ضػارب. اقمٌب عغ زائٍج، نحَػ: قمب ألف )ضاربة( كاكً   -
 .(ٔ)قمٌب عغ حخٍؼ مشقمٍب عغ آخخ، نحَػ: قمُب األلِف السشقمبِة عغ كاٍك ىسدًة في )ُدعاء(  -
 اإلعالؿ بالشقل  -ت
كىػ نػعاف: إعالٌؿ مجانٌذ، كإعالٌؿ ة إلى الداكغ الرحيح قبمو، ىػ نقل حخكة حخؼ العم  

حخؼ  بقيي فاإلعالُؿ مجانٌذ، حيث فإف كاف حخؼ العمة مغ جشذ الحخكة السشقػلة،غيخ مجانٍذ، 
، ك: كاألصُل: َيْقُػؿُ  ك: َيِبيُع، ، نحَػ: َيُقػُؿ،دكف تغييٍخ؛ لسجاندتو الحخكَة السشقػلة كسا ىػ العّمة
؛ ألفَّ حخؼ العّمة ذا لع يكغ حخؼ العّمة مغ جشذ الحخكة السشقػلة، فاإلعالُؿ غيُخ مجانذٍ كإ ،َيْبِيعُ 

ك:  ،، نحػ: َيَخاؼُ السشقػلة مغ جشذ الحخكة احخفً  ؿُ جَ بْ بعج نقِل حخكتو إلى الداكغ الرحيح قبمو يُ 
ك ححٌؼ، أك قمٌب كقج يتبع اإلعالَؿ بالشقل قمٌب، أ ،(ٕ)، ك: ُيْخِػؼُ كاألصل: َيْخَػؼ ُيِخيُف،
 .(ٖ)كححؼٌ 

 كيأتي اإلعالؿ بالشقل في مػاضَع أربعٍة:  
 .(ٗ)، ك: يبيعُ األفعاؿ السعتمة العيغ، نحػ: َيُقػؿُ   -
االسع الحؼ يذبو الفعل السزارع في الػزف فقط، بذخط أف يكػف فيو زيادة يستاز بيا عغ   -

ِكَزاُف )َمْفَعٌل(، كقج يكػُف فيو زيادٌة ال يستاز بيا الفعل، نحَػ: السيع في )َمَقاـٌ(، كاألصل: )َمْقَػـٌ(، 
عمى كزف ِتْحِمئ ]اسع لمقذخة الحؼ عمى األديع[،  اعغ الفعل، َكَأْف تذتقَّ مغ البيع أك القػؿ اسسً 

 . (5)فتقػؿ: ِتِبيع، كِتِقيل، فإف أشبو االسُع الفعَل السزارَع ال يحرل اإلعالؿ، نحَػ: أبيس
 .(6)ي ِكَزاَف )إفعاؿ(، ك)استفعاؿ(، نحَػ: إقامة، كاستقامةالسرجر الحؼ يأت  - 
 .(7)اسع السفعػؿ مغ السعتّل العيغ )األجػؼ(، نحَػ: َمُقػؿ، كَمِبيع  -
 اإلعالؿ بالتدكيغ  -ث

 لمثقل، كذلظ في الحاالت اآلتية: اىػ ححؼ حخكة حخؼ العّمة؛ تجّشبً       
 َػ: َيْجُعػ، كاألصُل: َيْجُعُػ.الفعل السزارع السعتّل اآلخخ بالػاك، نح  -

                                 
 (.ٖٖٕ، ٕٖٕعكاشة، عمع الرخؼ السيّدخ )ص (ٔ)
 .، بترخُّؼ(ٖٙٔالحسالكؼ، شحا العخؼ )ص (ٕ)
 (.ٗٔٔ/ٕالغالييشي، جامع الجركس العخبية )ج (ٖ)
 (.  ٖٚٔ، ٖٙٔا العخؼ )صالحسالكؼ، شح (ٗ)
 . ٖٚٔالسخحع الدابق، ص (٘)
 .ٖٚٔالسخجع نفدو، ص (ٙ)
 .ٖٚٔالسخجع نفدو، ص (ٚ)
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 الفعل السزارع السعتّل اآلخخ بالياء، نحَػ: َيْقِزي، كاألصُل: َيْقِزُي.  -
اِعُي رفعً   - اِعي، كاألصل: الجَّ ، ااالسع السشقػص السعخفة في حالتي الخفع كالجّخ، نحػ: الجَّ

اِعِي جخِّ   .(ٔ)اكالجَّ
 
 






















                                 
 (، بترخؼ.ٗٔٔ، ٖٔٔ/ٕالغالييشي، جامع الجركس العخبّية )ج ،( يشطخٔ)
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 الفرل األكؿ
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 مػّشأ اإلماـ مالظ فيالسبحث األكؿ: الححؼ القياسي 
، كيجخػ عمى كّل كمسة ُكِجَجْت فييا ىحه ىػ الححؼ الحؼ يقع؛ لػجػد عّمة :الححؼ القياسيّ   

 .(1)العمة
ماـ مالظ، كذلظ عمى كيعخض ىحا السبحث مدائل الححؼ القياسّي التي كردت في مػّشأ اإل 

 الشحػ اآلتي:

 السصمب األّكؿ: ححؼ الػاك
 في الحاالت اآلتية: اقياسيً  اتححؼ الػاك ححفً 

 إذا كقعت الػاك فاً  لمفعل السزارع -ٔ
ككاف السزارع عمى كزف )َيفِعل(،  ككدخة، ُتحَحؼ كاك الفعل السزارع إذا كقعت فاًء بيغ ياءٍ  

ػؿ في السزارع: َيِعُج، كَيِدف؛ فححفت الػاك؛ ػ، ككزف؛ حيث تقكماضيو عمى كزف )َفَعَل(، نحػ: كعج
 .(2)لػقػعيا بيغ الياء كالكدخة، كذلظ مدتثقل

كيخػ سيبػيو أف أصل ىحا الباب عمى )يفُعل(، فاسُتثِقمت الػاك مع الياء، كسا أف الػاك مع   
، كقج (3)لكدخة؛ فُحِحفت الػاكالزسة أثقل، فآؿ ىحا الباب إلى باب )يفِعل(؛ فػقعت الػاك بيغ الياء كا

اجتسعت في الفعل ثالثة أشياء ثقيمة: الياء، كالػاك، كالكدخة، ناىيظ عغ ثقل الفعل، كلع ُتحَحؼ الياء 
، إنسا ححفت الػاك؛ ألفَّ الياء لبشاء السزارع، كسا أف ححفيا اكال الكدخة، عمى الخغع مغ ثقميسا أيًز 
ه؛ فمع تححؼ الياء، كسا لع تححؼ الكدخة؛ ألنيا دليل عمى يؤدؼ إلى االبتجاء بالػاك، كذلظ مكخك 

 .(4)كزف الفعل، فكاف األججر ححؼ الػاك عمى الخغع مغ سكػنيا كضعفيا، لكشيا أثقل
َخ الكػفيػف سقػط الػاك بأفَّ ذلظ تفخقٌة بيغ الفعل الالـز كالستعجَّؼ، ال لسجيئيا بيغ    كقج َفدَّ

ؼ نحػ: كعج يعج، ككزف يدف  الياء كالكدخة، كالالـز نحػ: كجل  .(5)يػجل، ككحل يػحل، كالستعجِّ
الزمًة ُحِحَفْت مشيا  دَّ عمييع بأفَّ ثسة أفعااًل رَ في ذلظ، كَ  األنبارؼ ابغ أبػ البخكات خالفيع كقج   

الػاك، نحػ: ككف البيت يكف، ككنع الحباب يشع، كسا ردَّ عمييع بأفَّ الػاك في يػَجل، كيػَحل لع 

                                 
 (.ٖٖٖابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٔ)
 (.ٕٔٛ، ٕٓٛابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيف )ص (ٕ)
 (.ٖ٘، ٕ٘/ٗ، الكتاب )جسيبػيو (ٖ)
 (.ٖٖ٘، ٖٖٗابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٗ)
 (.ٗٗٙ/ٕاإلنراؼ )ج األنبارؼ،ابغ  (٘)
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 .(1)ألفَّ العيغ بعجىا مفتػحة، كيذتخط لححفيا أف تأتي بيغ الياء كالكدخةُتْحَحْؼ؛ 
حتى تتجانذ األفعاؿ، كال  السزارع السبجكء باليسدة كالتاء كالشػف عمى )َيْفِعل(؛ لَ سِ كقج حُ   

 .(2)يختمف باب السزارع
 كيستشع ححؼ ىحه الػاك في الحاالت اآلتية:  
 حػ: ُيْػَعُج؛ ألفَّ مغ شخكط ححؼ الػاك أف ُتدَبق بياٍء مفتػحٍة.إذا ُبِشَي الفعل لمسجيػؿ ، ن  -أ
 إذا كاف الفعل السزارع مفتػح العيغ، نحػ: َيْػَجل، أك مزسػميا، نحػ: َيْػُضؤ.  -ب
إذا كقعت الػاك بيغ ياء ككدخة، في اسع، ال في فعل، كمثاؿ ذلظ َيْػِعيج، كػػػ: يقصيغ، مغ  -ت

 .(3)الفعل َكَعجَ 
السزارع في باب َأْفَعَل ُيْفِعُل، عمى الخغع مغ كقػعيا بيغ ياء ككدخة، كذلظ نحػ:  الفعل  -ث

َأْكَعَج ُيْػِعُج؛ ألفَّ أصل )ُأْكِعُج(: ُأَؤْكِعج؛ حيث ححفت اليسدة الثانية؛ اللتقاء ىسدتيغ، كأجخكا باب 
الػاك بيغ ياء ككدخة، إال السزارع عميو؛ فححفت اليسدة مغ الفعل )ُيَؤْكِعُج(؛ فرار: ُيْػِعُج؛ فػقعت 

، لكشيا في حكع اأّف الػاك لع تدقط؛ حتَّى ال يجتسع لمفعل ححفاف، كسا أفَّ اليسدة سقصت لفطً 
  .(4)بيغ الياء كالػاك؛ فمع يحرل الححؼ االسػجػد؛ فكانت حاجدً 

ُأ، ُع، كَيصَ ، نحػ: َيدَ كقج ُحِحفت الػاك في بعس األفعاؿ، عمى الخغع مغ انفتاح ما بعجىا  
َيْػِشئ؛ فُحِحَفِت الػاك، ثع فتحت عيغ الكمسة؛ ألجل حخؼ الحمق؛ فإذا كقع حخؼ كأصميا: َيْػِسع، ك 

؛ ألفَّ أحخؼ الحمق ثقيمة، (5)ُفِتَحت العيغ ذاتيا الػ )يفِعل( ُفِتَحت العيغ، كإذا كقع عيشً  االحمق المً 
 . (6)كالفتحة تديل ىحا الثقل؛ لخفتيا

ال اعتبار لمفتحة في السزارع )َيْفِعل( إذا كانت عارضة؛ حيث يتع  يتَّزح مسا سبق أنَّو  
فال تدقط الػاك، نحػ: َيْػَجل، الححؼ بشاء عمى الحخكة األصل، أما لػ كانت الفتحة أصمية، 

 ُيْػَعج. ك 
 كأمَّا الفعل )َيَحُر( فقج سقصت مشو الػاك، عمى الخغع مغ انفتاح ما بعجىا، كعجـ كجػد حخؼ  

 ضع العيغ، كال الالـ، كأصميا )َيْػِذُر(؛ حيث انحرخت الػاك بيغ الياء كالكدخة؛ فححفتحمق في مػ 

                                 
 .(٘ٗٙص) اإلنراؼ األنبارؼ،ابغ  (ٔ)

 

 (.ٖٚٓ/ٖابغ الّدخاج، األصػؿ في الشحػ )ج (ٕ)
 (. ٕٖٙٔ، ٖٔٙٔ/ٖالسخادؼ، تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ )ج (ٖ)
 (.ٖٖٛيعير، شخح السمػكي )ص ابغ (ٗ)
 (.ٕٙٓابغ جشي، السشرف )ص (٘)
 (.ٛ٘/ٕأبػ الفجاء، الكشاش في فشي الشحػ كالرخؼ )ج (ٙ)
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 ، كحسمػا سائخ الباب عمى )َيَحُر(؛ فمحقت بو(1)ليا بالفعل )َيَجع( االػاك، ثع  انفتحت العيغ؛ إلحاقً 
 األفعاؿ )َتَحُر(، ك)َأَذُر(، ك)َنَحُر(.

 إذا كقعت الػاك فاً  لفعل األمخ  -ٕ
األمخ مجخػ السزارع في الححؼ؛ َفُتْحَحُؼ الػاك مشو، كسا ُحِحَفْت مغ السزارع؛ فعل يجخػ   

ألفَّ األمخ كالسزارع ُمْجَتِسَعاف في الػزف كالسعشى، كالجليل عمى ذلظ أفَّ السزارع السبجكء بالـ 
مخ عمى السزارع، كمعًشى، كلػ لع ُيْحَسِل األ ااألمخ، نحػ: ِلَتِعْج يػافق األمخ، نحػ: ِعْج كزنً 

القمب، فتقػؿ: ِاْيِعْج، كىحا مدتثقٌل؛ لػقػع الياء بيغ كدختيغ؛ فكاف القرج إلى  القتزى ذلظ
 .(2)الححؼ

 إذا كقعت الػاك فاً  لمسرجر  -ٖ
 ُتْحَحُؼ كاك السرجر كفق أربعة شخكط، ىي:  
 أف تكػف مححكفة مغ فعمو.  -أ
ُحِحَفِت الػاك، كإال لع  اإذا تحقََّق ىحاف الذخشاف معً أف تكػف الػاك مكدػرة، كذلظ مدتثقٌل، ف  -ب

ؿ؛ فمع  ُتْحَحُؼ مغ: َكاَصَل، كالػاك ُتْحَحْؼ؛ فالػاك في السرجر: ِكَصاؿ لع ُتْحَحُؼ؛ النتفاء الذخط األكَّ
 .    (3)لع ُتْحَحْؼ؛ لعجـ تحّقق الذخط اآلخخ (الَػْزف ) ، ك(الَػْعج) في
، نحػ: ِرَقة )لمفزة(، الع تححؼ الػاك إال شحكذً  اة؛ فمػ كانت اسسً ، نحػ: ِعجَ اأف تكػف مرجرً   -ت

 يػصف بو. امرجرً  (ِحَذة)ك (ِرَقة) كلّّ كػف ي، كُيحَتَسل أف (لألرض السػحذة)كِحَذة 
 . (4)أال تكػف مرجر ىيئة، نحػ ِكْعَجة، كِكْقَفة  -ث
؛ لحلظ ححفت الػاك انحػ: لحُت لياذً  ،، كاعتالاًل اكالسرجُر يتبُع فعَمُو صحًة، نحػ: الكذُت لػاذً   

 .(5)مغ السرجر كسا ُحِحَفْت مغ السزارع، ذلظ أفَّ مغ أغخاض الححؼ السذاكمة كالسػافقة
، حيث ُنِقَمْت حخكة فاء (ِكْزفٌ )، ك(ِكْعجٌ )َجة، كِزَنة، كاألصل: كمغ األمثمة عمى ىحا الححؼ: عِ   

 ،(ٙ)الػاك ححؼال يجػز قػػمُب الػاك ياًء، فتُ ، ك: اْكِزٌف، ك الكمسة إلى عيشيا، فرارت الفاء ساكشة: اْكِعجٌ 
ُض ػػػُيعَ ك    األنبارّؼ:ابغ ػؿ ػػػ، كفي ذلظ يق(ةٌ ػػػػمَ ػػعِ ) مى كزف ػػ، ع(ةٌ ػػِزنَ ك)، (َجةٌ ػػعِ )ارت: ػػرػ، فاءٌ ػػتا ػػػػػعشي ػَّ

                                 
 (.ٖٚٚالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٔ)
 (.ٜٗٔ٘/ٓٔ(؛ ناضخ الجير، تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج )جٖٓٗ( يشطخ، ابغ يعير، شخح السمػكي )صٕ)

 

 (.ٖٕٗخح التعخيف بزخكرؼ الترخيف )صابغ إّياز، ش (ٖ)
 (.ٖٖٙٔ/ٖالسخادؼ، تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ )ج (ٗ)
 (.ٖٕٗابغ إّياز، شخح التعخيف بزخكرؼ الترخيف )ص (٘)
 (، بترخُّؼ.ٖٓٗ، ٜٖٖابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٙ)
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مشو فاؤه أف ُيَعػَّض بالياء القياس فيسا ُحِحَؼ مشو المو أف ُيَعػَّض باليسدة في أكلو، كفيسا ُحِحَؼ  "
 . (1)" آخخه في
ِض عشو؛ كإنسا يكػف في مػضع ابغ يتبّيغ مغ كالـ    األنبارؼ أّف التعػيس ال يقع مكاَف الُسَعػَّ

 آخخ.
 ى:لاستذيج بقػلو تعاقج ، ك بجكف شخطٍ كيخػ سيبػيو جػاز إسقاط ىحه التاء )تاء العػض(   

ةِ يئ ِٰ نَ  الفخَّاء أْف يقػـ السزاؼ إليو مقاميا، كاستذيج بقػؿ الذاعخ: ، كاشتخط(2)ىئ ِإَوكَاِم ٱلصه

كا الَبْيَغ َفاْنَجَخُدكا    َكَأْخَمُفػَؾ   (3)اأَلْمِخ الحؼ َكَعُجكا ِعجَ إفَّ الَخِميَط َأَججُّ
 .(4): ِعَجَة األمخِ كالسقرػد

 يجػز ححفيا عغ حخؼ مححكؼ، كال االتاء جاءت عػًض  إلى رأؼ الفخَّاء؛ ألفّ  الباحث سيلُ يك   
 إال إف قاـ مقاميا شيٌء، كسا قامت )َعَذَخ( مقاـ نػف السثشى في العجد السخكب )اثشي عذخ(.

كلع تححؼ الػاك إال بعج نقل حخكتيا إلى عيغ الكمسة؛ " لئال تححؼ في السرجر كاك   
يشحط عغ متحخكة؛ فيديج االسع عمى الفعل في اإلعالؿ، كاالسع فخع عمى الفعل في ذلظ، فإذا لع 

ُتْحَحُؼ مشو الػاك الداكشة، فإذا  . فالفعل )َيِعُج( مثاًل (5)" درجة الفعل فيداكيو، فأما أف يفػقو فال
ُحِحَفِت كاك السرجر دكف تدكيشيا، زاد السرجر عمى فعمو في اإلعالؿ؛ ألنشا نكػف قج ححفشا مغ 

ىػ الحؼ يمحق الفعل؛ لحلظ كاف  كحخكة، كىحا ال يجػز؛ ألفَّ االسع ا، كمغ االسع حخفً االفعل حخفً 
 ، ثع تبعو الححؼ.الشقل أكاًل 
ِض عشو، كسا في قػلو تعالى:       ِض كالُسَعػَّ ل  يئ أمَّا الجسع بيغ الػاك كالتاء، بيغ الُسَعػَّ

ٌة  َومُِكّ َُ  وِجأ
ا َُ ّّلِ َِ َِ ُم دكف  ى األصلجاء عم اففيو احتساالف، االحتساؿ األكؿ: أْف تكػف )ِكْجَيٌة( مرجرً ، (ٙ)ىئ َُ

 .(ٚ) المقبمة، ال مرجرً  اعمى األصل، كاالحتساؿ اآلخخ: أْف تكػف اسسً  اإعالؿ؛ تشبييً 

                                 
 (.ٓٔ/ٔاألنبارّؼ، اإلنراؼ )جابغ ( ٔ)
 (.ٖٛ/ٗو،  الكتاب )جسيبػي؛ [ٖٚ]الشػر: (ٕ)
ابغ مشطػر، لداف  ؛(ٗٚٔ/ٖابغ جشي، الخرائز )ج ،البيت مغ البديط، كىػ لمفزل بغ عباس، انطخ (ٖ)

 (.ٜٗٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (؛ٔ٘ٙ/ٔالعخب )ج
 (.ٕٗ٘/ٕالفخاء، معاني القخآف)ج (ٗ)
 (.ٔٙ/ٓٔ( ابغ يعير، شخح السفرل )ج٘)
 [.ٛٗٔ( ]البقخة: ٙ)
 (.ٜٖٚالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٚ)
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 السصمب الثاني: ححؼ اليسدة
إذا اجتسعت ىسدة السزارعة مع ىسدة  االزمً  اقياسيً  اتححؼ ىسدة )َأْفَعَل( في السزارع ححفً   

ُأْكِخـُ، كأصمو: ُأَؤْكِخـُ، كلع ُتْحَحْؼ ىسدة  )َأْفَعَل( في أّكؿ الكمسة كجَب ححُؼ إحجاىسا، نحػ:
السزارعة؛ ألنيا دخمت عمى الفعل لتجؿَّ عمى الحاؿ، فكاف ال بّج مغ ححؼ الثانية، عمى الخغع مغ 

ِكَيا؛ ألنيا تعّخضت ل عالؿ كىي ساكشة، فاألحخػ أْف ُتَعلَّ كىي متحخكة  .(1)َتَحخُّ
حؼ ىشا إنسا كاف اللتقاء ىسدتيغ، كسا بّيغ أفَّ القاعجة كقج بّيغ ابغ يعير أفَّ سبب كجػب الح  

؛ َفُيَقاؿ: ُأَكْكِخـُ، كلّسا كانت ىسدة السزارعة ُتْحَحُؼ في االرخفية تقتزي قمب ىسدة )َأْفَعَل( كاكً 
األمخ؛ استثقمػا االبتجاء بالػاك، كالجليل عمى استثقاليع ذلظ أنيا تتعخض لمقمب في )ُتخاث(، 

 .(2)، فكاف الححؼ ىػ الػجوكسا أنيا ُتْقَمُب ىسدة في )أكاصل(؛ استثقااًل ك)ُأقَِّتْت(، 
، كقج (3)كقج ُحِحَفْت ىسدُة )َأْفَعَل( مَع سائخ أحخؼ السزارعة؛ لئال يختمَف بشاُء السزارع  

جشي أف ىحا سسة في كالـ العخب، حيث قاؿ: " كاعمع أفَّ العخب تؤثخ مغ التجانذ  أكضح ابغ
 .(4)الفخع عمى األصل ما إذا تأممتو عخفت مشو قػة عشايتيا بيحا الذأف" كالتذابو كحسل

ليا عمى  مغ مذتقات ىحا الفعل، كاسع الفاعل، كاسع السفعػؿ؛ حساًل  اكقج ُحِحَفِت اليسدة أيًز   
الفعل، إاّل أنيا لع ُتْحَحْؼ مغ السرجر، كىحا دليٌل عمى أفَّ السرجر ىػ أصل االشتقاؽ، ال 

مغ الفعل أعخَض: ُمْعِخٌض، كاسع السفعػؿ:  – مثاًل  –َيُجلَُّظ عمى ذلظ أفَّ اسع الفاعل ، ك (5)الفعل
 .ُمْعَخٌض عشو )بححؼ اليسدة(، لكغَّ السرجر ىػ إعخاٌض، فمع ُتحَحِؼ اليسدة

 عمى األصل؛ لمزخكرة، كسا في قػؿ الذاعخ: كمذتّقاتو كقج يخد الفعل  
 (6)ُيَؤْكَخَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػو أىػػػػػػػػػػػػػٌل ألْف فإنػػػ        ...   ...   ...   ...

 قػؿ ليمى األخيمية:ك 
ُؤكِس َكَأنََّيا  (7)ُمػػػػَؤْرَنػػػػبِ ػػػػػػػػاٍء ػػػػػػدَ كِ  ػػػػػػػػغْ ـٍ مِ ػػػػػػػػػاَل ػػػػػػػخات غُ كػػُ      َتَجّلْت َعَمى ُحّزِ الخُّ

                                 
 (.ٖٛ٘/ٕالعكبخؼ، المباب في عمل البشاء كاإلعخاب )ج (ٔ)
 (.ٖٖٗ، ٕٖٗشخح السمػكي )ص (ٕ)
 (.ٕٜٔابغ جشي، السشرف )ص (ٖ)
 (.ٕٔٔ/ٔ( ابغ جشي، الخرائز )جٗ)
 (.ٖٛ٘/ٕالعكبخؼ، المباب في عمل البشاء كاإلعخاب )ج (٘)
ابغ مشطػر، لداف العخب  ،(؛ البيت بال ندبة، كىػ مغ الخجد السذصػر، انطخٜٛ/ٕجالسبخد، السقتزب ) (ٙ)

 (.٘ٗٔ/ٔ(؛ ابغ جشي، الخرائز )ٕٔ/ٔاألنبارؼ، اإلنراؼ )جابغ (؛ ٕٔ٘/ٕٔ)ج
 (.ٕٓٛ/ٗ(؛ سيبػيو، الكتاب )جٕٚ)ص ياديػان ،( البيت لميمى األخيمية، انطخٚ)
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 .(1)ج األرنب: مرشػٌع مغ جمكالسقرػد
كربسا كانت العمة في الخخكج عغ القاعجة الرخفية التشبيو عمى األصل، كسا في الجسع بيغ        

 السعػض كالسعػض عشو في السرجر )ِكْجَية(.

 السصمب الثالث: ححؼ اليا  
  كقع ححؼ الياء في السػّشأ في مدألتيغ، ىسا:  

 ححؼ يا  التفعيل  -ٔ
َل(، فإّف مرجره يأتي عمى )تفعيل( إف كانت المو حخفً إذا كاف الفعل عمى كزف    اصحيحً  ا)َفعَّ

، فقياُس مرجره عمى )تفعيل(، ك)تفعمة( عمى اميسػزً  اصحيحً  اغيخ ميسػز، أّما إف كانت المو حخفً 
؛ حيث تدقط الياء، كتكػف (2)، أتى السرجر عمى )تفعمة(اناقًر  الدػاء، كأّما إف كاف الفعل معتاًل 

 .(3)أفَّ كقػع اإلعخاب عمييا مكخكهٌ  اعشيا، كالعّمة في ححؼ ياء )تفعيل( السعتّل المً  االتاء عػًض 
، كفي الػقت عيشو أشبيت أحخؼ العمة في اصحيحً  اكيعتقج الباحث أّنو لّسا كانت اليسدة حخفً  

 تغيُّخىا كتبجُّؿ أحػاليا جاز أف تأتي عمى )تفعيل(، ك)تفعمة(.
، أما التاء التي بعج الميا، فيي عػٌض (4)ة( عػٌض عغ التذجيجكالتاء التي قبل فاء )تفعم 

بالرحيح، كػالسرجر:  ا، كلع تححؼ الياء التي ىي الـ الكمسة؛ قياسً (5)عغ ياء السرجر السححكفة
تكخمة، الحؼ لع ُيححؼ أؼّّ مغ أصػلو، كلػ ُححفت الياء الثانية، َلَػَجَب تحخيظ ياء التفعيل السّجّية؛  

، كيسكُغ إضافة عّمة أخخػ لسا سبق، كىي أّف التعػيس إّنسا (6)تقتزي تحخيظ ما قبمياألّف التاء 
 يكػف في مكاف آخخ.

 ححؼ اليا  لمشدب: -ٕ
ُتْحَحُؼ الياء في الشدب إلى األسساء التي تأتي عمى زنة )َفِعيَمة(، ك )ُفَعْيَمة(؛ حيُث ُتْحَحُؼ   

، في الشدب إلى ، ثّع تححؼ ياء )َفِعيَمة(، تاء التأنيث أكاًل  ك )ُفَعْيَمة(، كُتْفَتُح العيغ، نحػ: َحَشِفيّّ

                                 
 (.ٕٓٛ/ٗسيبػيو، الكتاب )ج (ٔ)
 (.ٜٜٗ، ٜٛٗ/ٕإرتذاؼ الزخب مغ لداف العخب )ج أبػ حياف، (ٕ)
 (.ٜ٘ٗ/ٗالديخافي، شخح كتاب سيبػيو )ج (ٖ)
 (.ٛٗ/ٙ(؛ ابغ يعير، شخح السفّرل )جٜٚ/ٗسيبػيو، الكتاب )ج (ٗ)
 (.ٔٚ/ٕابغ جّشي، الخرائز )ج (٘)
 (.٘ٙٔ/ٔالخضي، شخح شافية ابغ الحاجب )ج (ٙ)
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، في الشدب إلى  (،َحشيفةَ )  .(1)(ْيَشةُجيَ )ك: ُجَيِشيّّ
خ فيو كَغيََّخُه بححؼ تاء التأنيث مشو، كالتغييخ يؤنذ الشدب أثّ كالعّمة في ححؼ الياء ىيشا أفَّ "   

ب لع يؤثخ فيو تغييًخا، فمع يححؼ مشو الياء، فأما قػليع بالتغييخ، بخالؼ باب ُفَعيل كَفِعيل؛ فإف الشد
بححؼ الياء في إحجػ  -في الشدب إلى قخير "ُقَخِشّي" كإلى ىحيل "ُىَحِلّي" كإلى ثقيف "َثَقِفّي" 

، كىشاؾ عمة أخخػ (2)" إثبات الياء لحؼ ال يقاس عميو، كالمغة الفرحىفيػ مغ الذاذ ا -المغتيغ
 .(3)ـ الححؼ يؤدؼ إلى اجتساع الياءات، كذلظ مدتثقللححؼ الياء، كىي أّف عج

لمخفة، كإاّل  بقى الثقل، كالتقت الكدخات: كدخة العيغ،  اكيعتقج الباحث أفَّ العيغ فتحت؛ شمبً   
 ككدخة الالـ، كياء الشدب التي ُتَعجُّ كدخة شػيمة.

ة العيغ، كاآلخخ: أالّ     تكػف عيشو كالمو مغ كُيْذَتَخُط في ىحا الححؼ شخشاف، األكؿ: ِصحَّ
ذلظ  ، لكافيّ لِ ػَ ، كفي شػيمة: شَ ؼّ دِ جَ في )شجيج(: شَ جشٍذ كاحج، كإاّل انتفى االعتالؿ؛ ألنَّو لػ قيل 

 . (4)مدتثقاًل 
 .(5)َثَقِفيّ ، كُىَحِلّي، ك ُقَخِشيّ ، نحػ: اكأّما باب )َفِعيل( ك )ُفَعْيل( فال تححؼ ياؤه إاّل شحكذً   

 جـدالسصمب الخابع: الححؼ لم
، نحػ  كلع  ،كلع َيْغدُ  ،لع َيْخـِ : ُيحَحؼ آخخ الفعل السزارع السعتّل اآلخخ في حالة الجـد
غ في الخفع ُححؼ في كّ دَ عمع أف اآلِخَخ إذا كاف يُ ا ك " يقػؿ سيبػيو: لو عغ حالة الخفع، ا؛ تسييدً َيْخَر 
 .(6)" لئال يكػف الجـد بسشدلة الخفع ؛الجْدـ
؛ فيخػ بعزيع أفَّ حخؼ الجـد قج ححؼ الزسة السقّجرة، كقج اختمف الشحاة فيسا ي  ححفو الجاـز

لمسزارع السجدكـ عغ السخفػع، كذا يفيع مغ كالـ سيبػيو  اكأفَّ ححؼ حخؼ العّمة إّنسا كاف؛ تسييدً 
ابغ الدخاج أفَّ حخؼ الجـد إّنسا ححؼ حخؼ العّمة؛ ألنو أصل مشيع الدابق، كيخػ أكثخ الشحاة ك 

 .(7)الحخكة

                                 
 (.ٕٚٓغ جشي، المسع في العخبية )ص(؛ ابٜٚ/ٗالديخافي، شخح كتاب سيبػيو )ج (ٔ)
 (.ٕٙٛ/ٔاألنبارؼ، اإلنراؼ )جابغ ( ٕ)
 (.ٜٚ/ٗالديخافي، شخح كتاب سيبػيو )ج (ٖ)
 (.ٛٔٔ/ٔابغ جّشي، الخرائز )ج (ٗ)
 (.ٕٙٛ/ٔاألنبارؼ، اإلنراؼ )جابغ  (٘)
 (.ٖٕ/ٔ( سيبػيو، الكتاب )جٙ)
 (.ٖٙٗ(؛ ابغ يعير، شخح السمػكي )صٜٕٔ/ٔناضخ الجير، تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج )ج (ٚ)
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سيل الباحث إلى الخأؼ األكؿ، الحؼ يخػ أفَّ الجاـز قج ححؼ الزسة السقّجرة، ال حخؼ كي 
، كإف االعّمة، كإاّل لكاف الّخفع بالدكػف، كىحا غيخ مسكٌغ، فالزسة في حالة الخفع مػجػدة حكسً 

، كتقّجر ؛ ألّنيا ثقيمة أك متعّحرة عمى أحخؼ العمة، كدليٌل ثاٍف أّف االسع السقرػر معخبٌ اححفت لفطً 
، لكاف االسع السقرػر اعميو الحخكات اإلعخابية الثالث، كلػ لع تكغ ىحه الحخكات مػجػدة حكسً 

ِِبأ ﴿ :قػلو تعالىفي  )َيتَِّقي( ، كدليٌل ثالٌث قخاءة ابغ كثيخامبشيِّا، ال معخبً  ۥ َوي َحجهِق َوَيصأ ٍُ ، (1)﴾إًِه
 :اكقػؿ الذاعخ أيًز 

 (2)قِ مَّ سَ َكاَل تَ  اىاضَّ خَ تَ َكاَل       قِ مِّ َفصَ  ْت ِإذا اْلَعُجػز غِزبَ 
كما داـ األمخ كحلظ، فالزسة في حكع السػجػد، فعشجما يجخل الجاـز عمى السزارع السخفػع،  

، كفي ىحه الحالة يدتػػ السزارع السخفػع، اكحكسً  افإنو يجـد ىحه الزسة )عالمة الخفع( لفطً 
؛ حتى ال يكػف الجـد بسختبة الخفع، كىحا يفيع مغ كالسزارع السجدكـ؛ فتعّيغ ححؼ حخؼ العّمة
 افي التدكيغ، كإنسا الثقل، كسا أّف الجـد ليذ سببً  اكالـ سيبػيو الدابق؛ حيث إّف الخفع ليذ سببً 

 في ححؼ الالـ، كإنسا أمغ المبذ، كعجـ استػاء السخفػع كالسجدكـ.

 السصمب الخامذ: الححؼ لمػقف
مغ السعتّل الالـ، كذلظ نحػ: اغُد، ك:ارـِ، ك: اخَر، كليذ يقع ىحا الححؼ في فعل األمخ  

السخاد بػ )الػقف( ىيشا الحؼ ضّج الػصل، إنسا السخاد البشاء عمى الدكػف، كالعّمة في ىحا الححؼ 
ي الرّحة، كذلظ نحػ: لع يزخْب، شمب التذاكل بيغ السزارع السجدكـ كاألمخ؛ حيث استػيا ف

، نحػ: لع عمى ال ، كذلظ بححؼ آخخ األمخ؛ حساًل الاًل اضخْب؛ فُدػَِّؼ بيشيسا اعتك  سزارع السجدـك
 .   (3)اغدُ يغُد، ك 
كفي السدألة الخالفية حػؿ تأثيخ الجاـز في الفعل السزارع السعتّل اآلخخ ماؿ الباحث إلى  

َؼ؛ أّف الجاـز قج ححؼ الزسة السقّجرة عمى حخؼ العّمة، ال الحخؼ نفدو، كأف حخؼ العّمة إّنسا ُححِ 
لئال يكػف السجدكـ بسختبة السخفػع، كىحا الخأؼ يشدحب عمى األمخ مشو؛ ألّف فعل األمخ " يبشى 

، كبشاًء عمى الخأؼ الدابق فإّف الباحث يخػ أّف األمخ ال يبشى عمى (4)عمى ما يجـد بو مزارعو "

                                 
 [.ٜٓ( ] يػسف: ٔ)
 ،بغ الَعجاج في ممحق ديػانو، انطخ(؛ البيت لخؤبة ٖٙٔالعكبخؼ، إعخاب ما يذكل مغ ألفاظ الحجيث )ص (ٕ)

 (. ٜٚٔديػاف رؤبة )ص
 (.ٖٚٗ(؛ ابغ يعير، شخح السمػكي )صٗٙٔ/ٕابغ الدخاج، األصػؿ في الشحػ )ج (ٖ)
 (.ٜٔخح شحكر الحىب )صابغ ىذاـ، ش (ٗ)
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ى ححفو مغ عم ححؼ حخؼ العّمة، كإّنسا عالمة بشائو الدكػف عمى حخؼ العّمة السححكؼ؛ حساًل 
 مزارعو السجدكـ؛ حيُث ُسػَِّؼ بيشيسا في السعتّل، كسا ُسػَِّؼ بيشيسا في الرحيح.

 السصمب الدادس: الححؼ للتقا  ساكشيغ
، كقج كقع الححؼ (1)اللتقاء الداكشيغ مع أحخؼ السّج، إذا تالىا ساكغٌ الححؼ اإلعالؿ بيقع  

 ة:ىحا المػف مغ الححؼ في السػّشأ في الحاالت اآلتي
ٔ-  .  الححؼ بدبب الجـد
 الفعل الساضي األجػؼ عشج إسشاده إلى ضسيخ رفع متحخؾ.  -ٕ
 .االمً الفعل السعتل   -ٖ
 فعل األمخ. -ٗ
 االسع السشقػص.  -٘

  كيسكغ تفريل الكالـ عغ الححؼ اللتقاء الداكشيغ، كذلظ عمى الشحػ اآلتي: 
 الححؼ بدبب الجـد  -ٔ

حػ: الفعِل السعتلِّ األجػِؼ، كذلظ ن الجـد في مزارعِ  تقاء ساكشيغ بدببيحجث الححؼ الل 
لع َيَخْف؛ حيث ححفت أحخؼ السّج؛ اللتقاء ساكشيغ: حخؼ السّج، كالحخؼ لع َيُقْل، كلع َيِبْع، ك 
 .(2)الرحيح الحؼ تالىا

كإّنسا كاف التخمُّز مغ التقاء الداكشيغ بححؼ أحخؼ السّج، ال بتحخيكيا؛ ألّف تحخيكيا  
ؼ إ فأما ححؼ األلف فقػلظ: لى الثقل، فشكػف قج ىخبشا مغ ثقل إلى ثقل آخخ، يقػؿ سيبػيو:" سيؤدِّ

، األنيا إذا حخكت صارت ياًء أك كاكً  ؛كإنسا كخىػا تحخيكيا ،، كلع يخفيَ مَ رمى الخجل كأنت تخيج رَ 
 .(3)" افكخىػا أف تريخ إلى ما يدتثقمػف فححفػا األلف حيث لع يخافػا التباسً 

لع )بالتحخيظ(؛ أؼ: لع َيْقُػْؿ، كلع َيْبِيْع، ك ت ىحه األفعاؿ في حالة الجـد إلى أصميا فمػ رجع  
مغ التقاء ساكشيغ، ما تحّقق الغخض مغ اإلعالؿ، كىػ التخفيف؛ ألّنو بحلَظ َعْػٌد  اَيْخَػْؼ؛ تخمًُّر 

 إلى ِثَقٍل آخخ قج ُفخَّ مشو بالّشقل.
آلخخ لػجػد التقاء ساكشيغ آخخ مع كمسة أخخػ، كالححؼ ىيشا الزـٌ، كإف ُحّخؾ الداكغ ا 

 .(4)؛ ألّف الداكغ اآلخخ عارٌض لع يخِف الخجُل كلع يبِع الخجلُ كذلظ نحػ: 
                                 

 (.ٙ٘ٔ/ٗسيبػيو، الكتاب )ج (ٔ)
 (.ٕ٘ٔالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٕ)
 (.ٙ٘ٔ/ٗالكتاب )ج (ٖ)
 (.ٖٔٚ/ٕابغ الّدّخاج، األصػؿ في الشحػ )ج (ٗ)
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، ، أك معتاًل اكيجػز التقاء ساكشيغ عشج الػقف، برخؼ الشطخ عغ كػف الداكغ األكؿ صحيحً  
، كاآلخخ فيسا بعجه في نفذ الكمسة،  امجغسً  نحػ: َبْحخ، ك: ُمْخَتار، ككحلظ إذا كاف األكؿ حخؼ مجٍّ

 . (1)نحػ: داّبة
 الفعل الساضي األجػؼ عشج إسشاده إلى ضسيخ رفع متحخؾ  -ٕ

، فإذا كاف الفعل مغ لِّ األجػؼ عشج إسشاده إلى ضسيخ رفٍع متحّخؾالسعتالفعل  عيغُتْحَحُؼ  
العيغ، أك كدختيا إلى الفاء، كذلظ بعج  باب )َفُعَل(، كػ: ُشْمُت، أك )َفِعَل(، كػ: ِخْفُت، ُنِقَمْت َضسَّةُ 

ححؼ حخكة الفاء، كُسكَِّشِت العيغ؛ فالتقى ساكشاف: العيغ، كالالـ التي ُسكَِّشْت؛ ألجل الزسيخ؛ 
بيغ السترخؼ كالجامج؛  الححؼ الحخؼ كحخكتو، كفخقً  اَفُحِحَفِت العيغ، كإنَّسا ُنِقَمْت حخكة العيغ؛ تجشُّبً 

جل التفخيق بيغ الجامج كالسترخؼ؛ ألفَّ الفعل الجامج )َلْيَذ( عيشو كقج ال يخػ البعس ذلظ أل
 اساكشة؛ فيشتفي الشقل، كُيَخدُّ عمى ذلظ بأفَّ الفعل )َلْيَذ( أصمو: َلِيَذ، كسقصت حخكة عيشو؛ شمبً 

 . (2)لمخفة
كػ: ُقْمُت، كإلى كاكيِّا،  اكإذا كاف الفعل مغ باب )َفَعَل(، ُنِقَل إلى باب )َفُعَل(، إذا كاف أجػفً  

يائيِّا، كػ: ِبْعُت، كلػ ُنِقَمْت فتحة العيغ في )َفَعَل( دكف صخؼ ىحا الباب  اباب )َفِعَل(، إذا كاف أجػفً 
، كىح التػّجو (3)إلى )َفُعَل(، ك )َفِعَل(، فقج ُيَطغُّ أّنيا حخكة الفاء األصمية، أك أّنيا السشقػلة مغ العيغ

 ، كغيخىع.(6)، كابغ جّشي(5)، كابغ الّدّخاج(4)ع سيبػيوالدائج لجػ أغمب الشحاة، كمشي
أّما ابغ الحاجب فمو رأٌؼ آخُخ في ىحه السدألة؛ إذ يقػؿ: " كأّما باب ُسْجُتُو فالرحيح أفَّ  

ع لبياف بشات الػاك، ال الشقل، ككحلظ باب ِبعُتُو، كراعػا في باب ِخْفُت بياف البشية "  .(7)الزَّ
ؿ، كسا أفَّ األكلى اتباع  اؼ ابغ الحاجب؛ ألّنو أقلُّ تكمُّفً كيسيل الباحث إلى رأ مغ الخأؼ األكَّ

إذا تحخَّكتا،  االقاعجة الرخفية في باب )ُقْمُت( ك )ِبْعُت(، التي  تخػ أفَّ الػاك، أك الياء تقمباف ألفً 
ِخْفُت(؛ كانفتح ما قبميسا، كذلظ أكلى مغ تحػيل الفعل مغ باب إلى آخخ، ككحلظ الحاؿ في باب )

 أكلى مغ نقميا إلى الفاء؛ ألفَّ اتِّباع القياس أكلى. افقمبيا الػاك ألفً 
                                 

 (.ٗ٘ٙٗ/ٜناضخ الجير، تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج )ج (ٔ)
 .(ٕٛٛابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيف )ص (ٕ)
 .ٜٕٛالسرجر الدابق، ص (ٖ)
 (.ٖٓٗ/ٗسيبػيو، الكتاب )ج (ٗ)
 (.ٕٛٚ/ٖابغ الّدخاج، األصػؿ في الشحػ )ج (٘)
 (.ٜٖٕابغ جشي، السشرف )ص (ٙ)
 (ٜٔ/ٔ( ابغ الحاجب، الذافية في عمع الترخيف كالػافية نطع الذافية )جٚ)
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 المً الفعل السعتل   -ٖ
  يقع الححؼ اللتقاء الداكشيغ في الفعل معتّل الالـ، كذلظ في حالتيغ، ىسا: 

 بػاك الجساعة، أك ياء السخاشبة لإذا اّتر - أ
نحػ:  ،اكانت الالـ كاكً سػاٌء أالجساعة، أك ياء السخاشبة، معتّمة الالـ، عشج اتَّراليا بػاك األفعاؿ 
 .(1)َتْخَذاْكفَ ك َتْخِمِييَغ، كاألصل: َتْجُعُػكَف، ك  ،نحػ: تخَذػف ، اأك ألفً أك ياًء، نحػ: تخِميغ،  ،تجُعػف 
بالػاك، أك الياء، فإنو يمتقي ساكشاف بعج تدكيغ الػاك كالياء، كأما إذا  أما إذا كاف الفعل معتاًل  

، كسيتّع تفريل ذلظ اباأللف، فإّف التقاء الداكشيغ يأتي بعج قمب الػاك كالياء ألفً  كاف الفعل معتاًل 
  عشج الحجيث عغ اإلعالؿ بالّتدكيغ.

 إذا اّترل بتاء التأنيث الداكشة - ب
ـِ، ككاف عمى كزف )َفَعَل(،  معتلَّ إذا كاف الفعل الساضي   ترمت بو تاء ، إذا ات الموححفالال
، كذلظ نحػ: َسَعْت، كَمَزْت، كَدَعْت، كاألصل: َسَعاْت، كَمَزاْت، الداكشة؛ اللتقاء ساكشيغ التأنيث

 َدَعاْت. ك 
ِبْع، كقج تعّخضت ىحه األفعاؿ ل عالؿ؛ ألّف ماضييا قج اعتّل، كذلظ نحػ: ُقْل، ك فعل األمخ:   -ٗ

( إلى ُردَّ الفعالف )ُقْل(، ك)ِبعْ ، كلػ (2)فأرادكا أف تديخ األفعاؿ عمى َسَشٍغ كاحٍج صحًة كاعتالاًل 
، ثعَّ إّف الزسة عمى الػاك، كالكدخة عمى (3)(ِاْضِخْب ) (، كػِاْبِيعْ (، ك)ُاْقُتلْ ) األصل، قيل: ُاْقُػْؿ، كػ

الياء مدتثقمتاف؛ َفُأْرِسَمْت حخكة العيغ إلى الفاء؛ فدقصت ىسدة الػصل؛ النتياء كضيفتيا، كسّكشت 
، (4)ْػْؿ، ك: ِبْيْع؛ حيث التقى ساكشاف: عيغ الكمسة، كالميا؛ فححفت العيغالعيغ، كصار الفعالف: قُ 

 . (ِفلْ ، عمى زنة )ُفْل(، ك)(ِبعْ (، ك)ُقلْ ) كصار الفعالف
كإف تعَّ تحخيظ الداكغ اآلخخ لػجػد ساكٍغ بعجه في كمسة أخخػ، بقي الححؼ؛ ألفَّ حخكتو  

 .(5)ِع الّثػبَ كب ،قِل الحقَّ إّنسا كانت ِلَعَخٍض، كذلظ نحػ: 
 السع السشقػص  -٘

، كجخِّا، كإذا اإذا كاف نكخة رفعً تححؼ ياء االسع السشقػص؛ اللتقاء ساكشيغ، كذلظ في حالتيغ:  
 ، كيسكغ تػضيح ذلظ عمى الشحػ اآلتي:اجسَع محكٍخ سالسً  ُجِسعَ 

                                 
 بترخؼ. (،ٙٗٔ/ٕأبػ حياف، التحييل كالتكسيل في شخح كتاب التدييل )ج (ٔ)
 (.ٜٖٗابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٕ)
 (.ٖٛ/ٔالسبخد، السقتزب )ج (ٖ)
 (.ٖٚ(؛ الجخجاني، السفتاح في الرخؼ )صٛٓٗ/٘الديخافي، شخح كتاب سيبػيو )ج (ٗ)
 (.ٚ٘ٗالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (٘)
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: ااِضٌي، كجخً : قا، نحػ: مخرُت بقاٍض؛ كأصمو رفعً ا، نحػ: ىحا قاٍض، كجخً اإذا كاف نكخة رفعً  - أ
قاِضٍي؛ حيث تّع تدكيغ الياء؛ لثقل الزسة كالكدخة عمييا؛ فالتقى ساكشاف: الياء، كالتشػيغ الحؼ ىػ 

 ،(1)فال تححؼ الياء؛ ألفَّ الفتحة خفيفةٌ  انػٌف ساكشة؛ فدقصت الياء، كالكدخة قبميا قخيشٌة، أما نربً 
 .(2)ةفي ححؼ الياء ال التشػيغ ىي أّف التشػيغ عالم كالعّمة
غاْز، كنقل يػنذ ، نحػ: ىحا قاْض، ك عمى ححفيا كصاًل  ؛ حساًل اكُتححؼ ياء السشقػص كقفً  

، كالححؼ ىيشا اعغ بعس العخب قػليع: ىحا رامي، كغازؼ؛ ألّف الثقل قج ذىب بدكاؿ التشػيغ كقفً 
 .(3)أفرح
عمى الػصل؛ فححفت يتبّيغ مغ الكالـ الدابق أّف الػقف عارٌض، لحلظ لع ُيعَتجَّ بو، كُحِسَل  

 .، كسا ُححفت كصاًل اياء السشقػص كقفً 
الفاء في الفعل السزارع مغ الفعل )رأػ(، أك  (اسع الفاعل) أّما إذا ُححفت عيغ السشقػص، كػ 

 .   (4)، فُيقاؿ: ىحا ُمخؼ، كىحا يفيا)َيِفي( إذا نقل إلى العمسية، كجب إثبات الياء كقفً 
خة في حالة الػقف أجػد، كإثباتيا في السشقػص السعخفة أجػد، كَحْحُؼ الياء في السشقػص الشك 

، فقالػا: ىحا القاِض، كأّف )اؿ( دخمت عمى اكقج ححؼ بعس العخب الياء في السشقػص السعخفة كقفً 
 .  (5)؛ لثبػتيا كصاًل افتثبت الياء كقفً  اكجخِّا، أّما نربً  االسشقػص بعج كجػب ححؼ الياء رفعً 

 ا، ك )القاِضيغ( نربً ا، نحػ: )القاُضػف( رفعً اشجما ُيْجَسُع جسَع محكٍخ سالسً االسع السشقػص ع  -ب
َكٌة بالزع، كالكدخ،  كجخِّا، كاألصل: الَقاِضُيػف، ك: الَقاِضِييغ؛ حيث ُتْحَحُؼ حخكة الالـ؛ ألّنيا ُمَحخَّ

كجػد الكدخة قبميسا ، كىحا يعشي ِثَقَل الزسة كالكدخة عمى الياء، كسا أفَّ (6)كسا أّنيا سبقت بكدخة
 أثقل؛ فمـد التخفيف.

 
 

                                 
 (.ٗٔابغ جشي، المسع في العخبية )ص (ٔ)
 (.٘ٚٔابغ الػّراؽ، عمل الشحػ )ص (ٕ)
 (.ٖٛٔ/ٗسيبػيو، الكتاب )ج (ٖ)
 (.ٕٚٔ/ٗابغ عقيل، شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ )ج (ٗ)
 (.ٖ٘ٚ/ٕابغ الدخاج، األصػؿ في الشحػ )ج (٘)
 (.ٖٙٔ/ٗالديخافي، شخح كتاب سيبػيو )ج (ٙ)
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 السػّشأ في اقياسً شػاىج ححؼ الػاك  -أكًل 
، كذلظ عمى الشحػ في ىحه الخسالة لجراسة الشطخيةلتختيبيا في ا اكقج تّع ترشيف الذػاىج تبعً 
 اآلتي:

 فعل السزارعححؼ الػاك مغ ال   -ٔ
 الفعل السزارع الحؼ عمى زنة )َيْفِعل(    -أ
 .(1)أحجكع ثالثة أحجار"َيِجُج " َأَكال  حيشسا سئل عغ االستصابة: )) قاؿ رسػؿ هللا   -

الفعل )َيِجَج(، َكَأْصُمُو: َيْػِجُج، عمى زنة )يفِعل(، كقعت الػاك بيغ ياء ككدخة؛ فُحِحفت الػاك، الذاىج: 
 (.      َيِعلُ (، عمى كزف )َيِججُ يا في السيداف الرخفّي؛ فرارت صػرتو )مقابكُحِحَؼ ما ي

 .(2)" الشجاء في مداجج الجساعات التي ُتجَسع فييا الرالة َيِجبُ " كإنسا  اإلماـ مالظ:قاؿ  -
ػحة : َيْػِجُب، عمى كزف )يفِعل(؛ فُحِحفت الػاك؛ لػقػعيا بيغ ياء مفتوُ الفعل )َيِجُب(، كأصمُ الذاىج: 
 ككدخة.

إال أف يكػف بو أك  اراكبً َيِكُف " بل  ُسِئل عغ الػقػؼ بعخفة لمخاكب: حيشسااإلماـ مالظ قاؿ  -
 .(3)" بجابتو عّمة

ككقعت بيغ ُمدتثَقَميغ:  تعخَّضت كاك الفعل لمححؼ؛ ألنيا ُمدتثَقمة،حيث الفعل )َيِقُف(،  :الذاىج
 َيْفِعُل(.الياء، كالكدخة، كاألصل: َيْػِقُف، عمى زنة )

 .(4)" إلى الجماغ إذا خخؽ العطع َيِرلُ ما ك "  قاؿ اإلماـ مالظ في السأمػمة:   -
الفعل )َيِرُل(، حيُث حرل إعالؿ بالححؼ، كاألصل: َيْػِصُل؛ لسجيء الػاك بيغ ياء  :الذاىج

 ككدخة، كىحا مدتثقل.
  أذف عمييا:ػػمغ الخضاعة يدت اػا أتى عسُّيػحيشس –رضي هللا عشيا  –ة ػائذػلع( )الشبيِّ  قاؿ -

 .(5)" عميظِ  َفْمَيِمجْ " إنَّو عسُِّظ 
كقعت الػاك بيغ ياء ككدخة؛ فححفت ، حيث كزف )َيِعْل( ، عمىالفعل )َيِمْج(، كأصمو: َيْػِلجْ  :الذاىج

 لمتخفيف.

                                 
 [.   ٕٚ: رقع الحجيث ٕٛ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الصيارة/جامع الػضػء، ٔ)
 [.   ٚ: رقع الحجيث ٜٗ/ٔما جاء في الشجاء، ( ]السرجر الدابق، الرالة/ٕ)
 [.   ٛٙٔ: رقع الحجيث ٕٙٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، الحّج/كقػؼ الخجل كىػ غيخ شاىخ، ٖ)
 : )د. ر([.   ٙٙٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، العقػؿ/ما جاء في عقل الذجاج، ٗ)
 [.   ٕ: رقع الحجيث ٕٖ٘/ٔ( ]السرجر نفدو، الخضاع/رضاعة الرغيخ، ٘)
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فقاؿ  أخاه في الحياء، َيِعظُ مخَّ عمى رجٍل كىػ  () رسػؿ هللاأفَّ عْغ عبِج هللا ْبِغ عسَخ  -
 .(1)" " دعو فإفَّ الحياء مغ اإليساف :()رسػؿ هللا 

لمخفة، لكغ ُياَلَحُع أفَّ  اعمى زنة )َيِعُل(، كأصمو: َيْػِعُع؛ فححفت الػاك؛ شمبً (: الفعل )َيِععُ  :الذاىج
 فاءً كتفديُخ ذلظ أفَّ الفعل السعتل عيغ الفعل مكدػرة، عمى الخغع مغ أّنيا حخؼ مغ أحخؼ الحمق؛ 

زبصو قاعجة؛ ألنو قميٌل، فإف كاف عيشو أك المو مغ أحخؼ الحمق، فقج يأتي بالكدخ، نحػ: ال ت
 ، ك: )َيِعُع( كػػ: )َيِعُج(.(2)َكَعَج َيِعُج، كقج يأتي بالفتح، نحػ: َكَضَع َيَزعُ 

 ُأِرَؼ أعسار الشاس ))إفَّ رسػؿ هللا  " بو مغ أىل العمع يقػؿ: َيِثقُ أّنو سسع مغ  عْغ مالظٍ  -
 .(3)" ... قبمو أك ما شاء هللا

مغ الفعل )َكِثَق(؛ حيث ُياَلَحُع أفَّ ىحا الفعل لع يأِت مغ باب )َفَعَل(  كىػالفعل )َيِثُق(،  :الذاىج
الحؼ مزارعو )َيْفِعُل(، إنسا ىػ مغ باب )َفِعَل( الحؼ مزارع )َيْفِعُل(، فيػ شاذّّ، مخالٌف 

الػاك؛ حيث كقعت بيغ ياء ككدخة، كأصمو قبل الححؼ  ، لكشَّو تػفخت فيو شخكط ححؼ(4)لمقياس
 )َيْػِثُق(؛ فححفت الػاك.

 .(5)" السدمع الكافخ َيِخثُ " ال  ( قاؿ:َعْغ ُأَساَمَة ْبِغ َزْيٍج أفَّ رسػؿ  هللا ) -
مغ األفعاؿ التي شحَّت عغ  امغ الفعل الساضي )َكِرَث(، كىػ أيًز  كىػالفعل )َيِخُث(،  :الذاىج
؛ ألنيا كقعت اكالفعل )َيِثُق(؛ فمع يأِت مغ باب )َفَعَل َيْفِعُل(، إال أف الػاك ححفت مشو تخفيفً القياس، 

 بيغ الياء كالكدخة، كاألصل: َيْػِرُث.
شَّة عشجنا أف يدتقبل الشاس اإلماـ يػـ الجسعة إذا أراد أف يخُصب،  اإلماـ مالظ:قاؿ   - " الدُّ

 .(6)" القبمة كغيخىا َيِميمغ كاف مشيع 
عمى كزف )َيِعُل( كىػ فعٌل معتلّّ لفيٌف، كأصل ىحا الفعل: َيْػِلي؛ حيث  الفعل )َيِمي(، :الذاىج

تعخَّض الفعل ل عالؿ؛ لػجػد الػاك الداكشة بيغ ياء ككدخة، كىحا مدتثقل، ناىيظ عغ ثقل الفعل؛ 
ّذة التي مغ باب )َفِعَل( الحؼ فُحِحَفِت الػاك. كالفعل )َيِمي( مغ الفعل )َكِلَي(، فيػ مغ األفعاؿ الذا

                                 
 [.   ٓٔ: رقع الحجيث ٕٜٗ/ٔظ: السػّشأ، حدغ الخمق/ما جاء في الحياء، ( ]مالٔ)
 (.ٖٓٔ/ٖ(؛ الديػشي، ىسع اليػامع )جٕٙالخعيشي، إقتصاؼ األزاىخ كالتقاط الجػاىخ )ص (ٕ)
 [.   ٘ٔ: رقع الحجيث ٚٚٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، االعتكاؼ/ما جاء في ليمة القجر، ٖ)

 جج

 (.ٕٗٛفي الترخيف )ص ابغ عرفػر، السستع الكبيخ (ٗ)
 [.    ٓٔ: رقع الحجيث ٕٛٚ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الفخائس/ميخاث أىل السمل، ٘)
 [.   ٛٔ: رقع الحجيث ٓٚ/ٔ( ]السرجر الدابق، الجسعة/الييئة كتخصي الخقاب، ٙ)
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 ، كقج سبق الحجيث عغ ىحه األفعاؿ. (1))َيْفِعُل(، كػػ: َكِثَق َيِثُق، ك: َكِرَث َيِخثُ  ومزارع
 .(2)" صاحبكع، كإمَّا أف ُيْؤِذُنػا ِبَحْخبٍ  َيُجكاإمَّا أف  " :()حجيث الشبيِّ   -

: َكَدػ، كأصل َيُجكا: َيْػِدُيػا، كقعت ماضيو، ك (َيُجكا)السزارع السّترل بػاك الجساعة الفعل  :الذاىج
الػاك بيغ ياء ككدخة؛ فُحِحَفْت؛ فرارت: َيِجُيػا، كالزسة ثقيمٌة عمى الياء؛ فُدكَِّشِت الياء: َيِجيػا؛ 
فالتقى ساكشاف: الياء )الـ الكمسة(، ككاك الجساعة، فُححفت الياء، كُقِمَبْت كدخة الجاؿ ضسًة لسشاسبة 

 كا، عمى زنة: َيُعػا.الػاك: َيجُ 
 عمى )َيْفِعل( السحسػؿالفعل السزارع باب  - ب
حتى تتجانذ األفعاؿ، كال  السزارع السبجكء باليسدة كالتاء كالشػف عمى )َيْفِعل(؛ لَ سِ كقج حُ   

 .(ٖ) يختمف باب السزارع
أكّضُحيا عمى  ،سبعة مػاضعَ كقج كرد في السػّشأ ححؼ كاك السزارع السبجكء بالتاء في   
 :لشحػ اآلتيا
 ؟(4)" حػضظ الدباع َتِخدُ لراحب الحػض: "ىل  ()قػؿ عسِخك ْبِغ العاص   -
(، كاألصل: َتْػِرُد، عمى زنة )تفِعل(؛ حيث ححفت الػاك مغ الفعل، عمى الخغع َتِخدُ الفعل ) :الذاىج 

 ليا عمى )َيِخُد(؛ لئال تختمف األفعاؿ. مغ عجـ كقػعيا بيغ ياء ككدخة؛ حساًل 
لظ يا  ا" كاعجبً  عشيسا: أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب لعسخك بغ العاص رضي هللا قػؿ  -

 ؟!(5)" اَأَفُكلُّ الشاس َيِجُج ثيابً  اثيابً  َتِججُ عسخك بغ العاص! لئغ كشَت 
عمى )َيِجُج(، كأصمو:  احيث ححفت الػاك مغ الفعل؛ جخيً  عمى زنة )َتِعُل(، الفعل )َتِجج(، :الذاىج
 َتْػِجُج.

 .(6)الحػؿ" في ماٍؿ زكاٌة حتى يحػؿ عميو َتِجبُ " ال  :رضي هللا عشيسا قػؿ عبج هللا بغ عسخ  -
ىػ مغ الفعل )َكَجَب(، كأصمو: َتْػِجُب؛ فححفت الػاك، كسا ححفت في ك ، (الفعل )َتِجبُ : الذاىج
 )َيِجُب(.

"، كأشار  ذا اتَّقى" أنا ككافل اليتيع لو أك لغيخه في الجشة كياتيغ إ :((حجيث الشبيِّ   -

                                 
 (.ٕٜٔ، ٜٔٔالخائقي، فتح الستعاؿ عمى القريجة السدساة بالمية األفعاؿ )ص (ٔ)
 [.   ٔ: رقع الحجيث ٚٚٗ/ٔ، القدامة/تبجئة أىل الجـ في القدامة، ( ]مالظ: السػّشإٔ)
 (.ٖٚٓ/ٖابغ الّدخاج، األصػؿ في الشحػ )ج (ٖ)
 [.   ٗٔ: رقع الحجيث ٕٙ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الصيارة/الصيػر لمػضػء، ٗ)
 [.   ٖٛ: رقع الحجيث ٓٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، الصيارة/إعادة الجشب الرالة، ٘)
 [.   ٙ: رقع الحجيث ٖٛٔ/ٔر نفدو، الدكاة/الدكاة في العيغ، ( ]السرجٙ)
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 .(1)اإلبياـ َتػِميبإصُبعيو الػسصى كالتي 
 اعمى الفعل )َيِمي(، كىح ُأْسِقَصِت الػاك؛ حساًل حيث الفعل )َتِمي(، كىػ فعٌل معتل لفيف، : الذاىج

 .االفعل خخج عغ القياس، فيػ مغ باب َفِعَل، الحؼ مزارعو َيْفِعُل، كقج تعَّ تشاكؿ ىحا الفعل آنفً 
 .(2)" ... عشج السذعخ الحخاـ َتػِقػفُ كانت  ا" كالججاؿ في الحّج أفَّ قخيذً  اإلماـ مالظ:قػؿ   -

 بػػ )َيِقُف(. اكىػ معتل مثاؿ، كأصمو: َتْػِقُف؛ إذ ححفت الػاك إلحاقً  الفعل )َتِقُف(،: الذاىج
 .(3)" َتِخثُ لمعسَّة ُتػَرُث كال  ا" عجبً  قػؿ عسخ بغ الخصاب يقػؿ:  -

عمى )َيِخُث(، كىػ فعٌل مغ األفعاؿ الذاذَّة،       حيث ححفت الػاك؛ حساًل  فعل )َتِخُث(،ال: الذاىج
أفَّ الػاك في الفعل )ُتػَرُث(؛ لعجـ تحقُّق عمة الححؼ، أال  الع يأِت مغ باب َفَعَل َيْفِعُل، كُياَلَحُع أيًز 

 كىي كقػعيا بيغ ياء مفتػحة ككدخة.
َـّ كلٍج لو بحلظ  اأَلَمة؛ فَتِمُج مشو، ثعَّ يبتاعيا: قػؿ اإلماـ مالظ في الخجل يشكح - " إنيا ال تكػف أ

 .(4)" َكِىَي ِفي ِمْمِكِو َبْعَج اْبِتَياِعِو ِإيَّاَىامشو  َتِمجَ الػلج الحؼ َكَلَجْت مشو كىي لغيخه حتى 
 عمى )َيْػِلج(. ايً كىػ مغ األفعاؿ الستعجية، كأصمو: َتْػِلَج، فححفت الػاك؛ جخ  الفعل )َتِمُج(،: الذاىج

سبعة  بػػ )َيْفِعُل(، فقج جاء في اأّما مػاضع ححؼ كاك السزارع السبجكء بيسدة السزارعة إلحاقً   
 أفعاؿ، كىي:

 يتسثَّل لي السَمظ رجاًل  ا" ... كأحيانً  حيشسا سئل عغ كيفية ندكؿ الػحي عميو: ()قػؿ الشبّي  -
 .(5)ما يقػؿ " فَأِعيَفُيَكمُِّسِشي 

: َأْكِعي؛   و، كىػ معتل لفيف مفخكؽ، كأصم(كعىالساضي )الفعل )أَِعي(، مغ الفعل : جالذاى
حيث ححفت الػاك، مع عجـ كقػعيا بيغ ياء ككدخة؛ ألنيا ُأْلِحَقْت بالسزارع )َيِعي(، كىحا الفعل 

 .(6)مكدػر العيغ، عمى الخغع مغ أفَّ العيغ مغ أحخؼ الحمق؛ ألجل الياء
 .(7)" َأِججُ أعػذ بعدة هللا كقجرتو مغ شخِّ ما  "... :()قػؿ الشبيِّ   -

ْكِجُج؛ فُأْسِقَصِت الػاك، ألنيا سقصت مغ )َيِجُج(؛ أَ الفعل )َأِجُج(، حيث إفَّ أصل ىحا الفعل: : الذاىج

                                 
َعخ، ٔ) شة في الذَّ   [.  ٘: رقع الحجيث ٙٔ٘/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الذعخ/الدُّ
  [.  ٚٙٔ: رقع الحجيث ٕ٘ٔ/ٔ( ]السرجر الدابق، الحّج/الػقػؼ بعخفة كالسددلفة، ٕ)
  [.  ٜ: رقع الحجيث ٕٚٚ/ٔ( ]السرجر نفدو، الفخائس/ما جاء في الَعّسة، ٖ)
  [.  ٕٖ: رقع الحجيث ٜٕٛ/ٔ( ]السرجر نفدو، الشكاح/ما جاء في الخجل يسمظ امخأتو، كقج كانت تحتو ففارقيا، ٗ)

 

 [.  ٚ: رقع الحجيث ٙٔٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، القخآف/ما جاء في القخآف، ٘)
 (.ٖٓٔ/ٖالديػشي، ىسع اليػامع )ج (ٙ)
 [.  ٜ: رقع الحجيث ٕٔ٘/ٔػذ كالخقية مغ السخض، ( ]مالظ: السػّشأ، العيغ/التعٚ)
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 لئال يختمف الفعل.
! فقاؿ القاسع بغ دمحم َأِىعُ " إني  مقاسع بغ دمحم:ل رجلٍ  قػؿُ  - : امس في صالتي فيكثخ ذلظ عميَّ

 .(1)" ... في صالتظ
إليو، كىػ  مغ باب َكَعَج، إذا ذىب َكَىَسوُ  مغ الفعل )َكَىَع(، " ككىع في الذيء )أَِىُع(،الفعل : الذاىج

، كمزارعو )َيِيُع(، كأصمو: َيْػِىُع؛ حيث ُحِحَفِت الػاك؛ لػقػعيا بيغ الياء كالكدخة، (2)" يخيج غيخه
حمقيِّا، كىحا قج تست  اُع أفَّ ىحا الفعل مكدػر العيغ، مع كػنيا حخفً ك)أَِىُع( محسػٌؿ عميو. كُياَلحَ 

حمقيِّا، فقج يأتي  افي الحجيث عغ الفعل )َيِعُع(؛ فسا كاف عيشو، أك المو حخفً  ااإلشارة إليو سابقً 
 . (َكَضَع َيَزعُ ) ، كقج يأتي بالفتح، كػ(َكَعَج َيِعجُ ) بالكدخ، كػ

 .(3)" عميو كَأِقفَ لكي أتجبخه، ... "  ف:قػؿ زيج بغ ثابت عغ القخآ  -
 بػ اكِقُف، ُحِحَفِت الػاك؛ إلحاقً لفعل الساضي )َكَقَف(، كاألصل: أَ ا الفعل )َأِقُف(، كىػ مغ: الذاىج

 .(َيِقف)
 .(4)" لْع َأِحْس  َأِرُثوُ " أنا  قػؿ زكجة َحبَّاف األنرارية:  -

عمى )َيِخُث(، كالفعل َيِخُث شاذّّ، جاء  اَفِت الػاك جخيً َفُححِ  ،، كأصمو: َأْكِرثُ (الفعل )َأِرثُ : الذاىج
 لمقياس، مغ باب َفِعَل َيْفِعُل.       امخالفً 
 :((قػؿ بالؿ   -

 (5)مياه َمِجشٍَّة     كىل َيْبُجَكْف لي شامٌة كَشِفيلُ  ايػمً  َأِرَدفْ كىل                
(، مغ الفعل )َكَرَد(، كأصمو: َأْكِرَدْف؛ حيث َدفْ َأرِ )السزارع السترل بشػف التػكيج الفعل : الذاىج

 أجخكا الفعل )َأِرد( مجخػ )َيِخد(؛ فححفػا الػاك؛ لئال يختمف الفعل.
-   ِ ِ؟ َفَقاَؿ  " :()َعْغ َصْفَػاَف ْبِغ ُسَمْيٍع، َأفَّ َرُجاًل َقاَؿ ِلَخُسػِؿ ّللاَّ َأْكِحُب اْمَخَأِتي َيا َرُسػَؿ ّللاَّ

ِ () َرُسػُؿ ّللاَِّ  ِ َأِعُجَىا: اَل َخْيَخ ِفي اْلَكِحِب، َفَقاَؿ الخَُّجُل: َيا َرُسػَؿ ّللاَّ ، َكَأُقػُؿ َلَيا، َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ
() َ(6)" : اَل ُجَشاَح َعَمْيظ. 

 عمى )َيِعُج(.      (، حيُث ُأْسِقَصِت الػاك، مع عجـ كجػد عمة الححؼ، حساًل َأِعجُ الفعل )الذاىج: 

                                 
يػ، ٔ) يػ/العسل في الدَّ  [. ٖ: رقع الحجيث ٗٙ/ٔ( ]مالظ: السػشأ، الدَّ
 (.ٖٙٗ( الخازؼ، مختار الرحاح )صٕ)
 [.  ٗ: رقع الحجيث ٙٔٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، القخآف/ما جاء في تحديب القخآف، ٖ)
 [.  ٖٗ: رقع الحجيث ٖٛٓ/ٔخيس، ( ]السرجر الدابق، الّصالؽ/شالؽ السٗ)
 [.  ٗٔ: رقع الحجيث ٗٛٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، الجامع/ما جاء في كباء السجيشة، ٘)
 [.  ٘ٔ: رقع الحجيث ٖٛ٘/ٔ( ]السرجر نفدو، الكالـ/ما جاء في الرجؽ كالكحب، ٙ)
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عمى )َيْفِعُل(، كذلظ  حساًل  كرد في السػّشأ شاىٌج عمى ححؼ الػاك في السزارع )َنْفِعُل(؛ كقج  
يغ في  َنِججُ أف يقػؿ قائل: ال  ،" إياكع أف تيمكػا عغ آية الخجع :))في قػؿ عسخ بغ الخّصاب  َحجَّ

 .(ٔ)" كتاب هللا
عمى الخغع ، يث ححفت الػاك مغ الفعل(، كاألصل: َنْػِجج، عمى زنة )نفِعل(؛ حَنِججُ الفعل )الذاىج:  

 ليا عمى )َيِجج(. مغ عجـ كقػعيا بيغ ياء ككدخة؛ حساًل 
 ل(فعل السزارع الحؼ عمى زنة )َيْفعَ ال - ت

 ، ىي:مػاضعَ كقج كرد ىحا المػف مغ الححؼ في ستة  
 ح السخأة عمى" ُيشَيى أف ُتشكَ  :أنَُّو َكاَف َيُقػؿُ  سعيج بغ السديبَعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج، َعْغ  -

 .(2)" الخجل كليجة كفي بصشيا جشيغ لغيخه َيَصأَ كأف  ،أك عمى خالتيا ،عستيا
يا بيغ ياء كقػعِ  ، َرْغعَ حيث ححفت الػاك ،)َكِشَئ( الساضي مغ الفعلكىػ الفعل )َيَصأ(، الذاىج: 

ئ؛ فأسقصت كفتحة؛ ألفَّ الفتحة عارضٌة، كالححؼ يتع عمى اعتبار الحخكة األصمية، كاألصل: َيْػشِ 
 الػ )يفِعل(. كُيَعجُّ الفعل )َيَصأ( أيًز  االػاك، ثعَّ ُفِتَحت الصاء؛ ألفَّ اليسدة بعجىا حخؼ حمق كقع المً 

 . (3)مغ األفعاؿ الذاذة التي جاءت عمى َفِعَل َيْفِعل
ـُ َقاَؿ  - َما ِمْشُو  َيَيبُ ِإنَُّو اَل  " :ْكَتِديَماِلٌظ ِفي َرُجٍل َمَعُو َماٌؿ ِقَخاٌض َفُيَػ َيْدَتْشِفُق ِمْشُو، َكيَ اإْلِ

 .(4)" ...َشْيًئا، َكاَل ُيْعِصي ِمْشُو َساِئاًل، َكاَل َغْيَخُه، َكاَل ُيَكاِفُئ ِفيِو َأَحًجا
ُفِتَحت  ء ككدخة، كاألصل: َيْػِىُب، ثعَّ حيث ححفت الػاك؛ لػقػعيا بيغ يا ،(َيَيبُ الفعل ) الذاىج:

 فال اعتجاد بيا. ،لػ )يفِعل( اشً الياء؛ ألنَّيا حخؼ حمق كقع عي
-  ِ ، َعْغ َأِبيِو، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ِإَذا َكاَف َأَحُجُكْع  " َقاَؿ: ()َعْغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِرؼِّ

 .(5)" َفِإنََّسا ُىَػ َشْيَصافٌ  ،َبى َفْمُيَقاِتْموُ َكْلَيْجَرْأُه َما اْسَتَصاَع، َفِإْف أَ  ،َأَحًجا َيُسخُّ َبْيَغ َيَجْيوِ  َيَجعْ ُيَرمِّي، َفاَل 
فححفت الػاك؛ ألنيا جاءت بيغ الياء كالكدخة، ثع ُفِتَحْت ألجل  ،كأصمو: َيْػِدعْ الفعل )َيَجْع( الذاىج: 

 حخؼ الحمق، كالفتحة تخفف ثقل العيغ؛ ألف أحخؼ الحمق ثقيمة.
َأمَّا َأُبػ َجْيٍع َفاَل َيَزُع َعَراُه َعْغ َعاِتِقِو، َكَأمَّا  " :ذٍ َفاِشَسَة ِبْشِت َقيْ لِ  (َقاَؿ َرُسػُؿ هللا ) -

                                 
 [.  ٓٔ: رقع الحجيث ٘ٗٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الحجكد/ما جاء في الخجع، ٔ)
 [. ٕٔ: رقع الحجيث ٕٙٛ/ٔجر الدابق، الشكاح/ما ال يجسع بيشو مغ الشداء، ( ]السرٕ)
 (.ٕٗٛابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيف )ص (ٖ)
 [. ٔٔ: رقع الحجيث ٖٗٚ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، القخاض/الكخاء في القخاض، ٗ)
: رقع الحجيث ٕٜ/ٔالسرمي،  ( ]السرجر الدابق، قرخ الرالة في الدفخ/التذجيج في أف يسّخ أحج بيغ يجؼ٘)

ٖٖ .] 
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 .(1)" ُمَعاِكَيُة َفُرْعُمػٌؾ، اَل َماَؿ َلُو، اْنِكِحي ُأَساَمَة ْبَغ َزْيجٍ 
حمق،  ، ثع انفتحت العيغ؛ ألنيا حخؼ: َيْػِضُع؛ َفُحِحَفِت الػاكوأصمك الفعل )َيَزُع(،  الذاىج:

 الالـ.كجاءت في مػضع 
-  ِ ِ ْبِغ َكِخيٍد، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ْيَصاُف َيْػًما، ُىَػ ِفيِو "  َقاَؿ: ()َعْغ َشْمَحَة ْبِغ ُعَبْيِج ّللاَّ َما ُرِئَي الذَّ

َشدُِّؿ الخَّْحَسِة، َكَما َذاَؾ ِإالَّ ِلَسا َرَأػ ِمْغ تَ  ،َأْصَغُخ َكاَل َأْدَحُخ َكاَل َأْحَقُخ َكاَل أَْغَيُع، ِمْشُو ِفي َيْػـِ َعَخَفةَ 
ـِ، ِإالَّ َما ُأِرَؼ َيْػـَ َبْجرٍ  ِ َعِغ الحُُّنػِب اْلِعَطا ِ؟ َقاَؿ: "َكَتَجاُكِز ّللاَّ َأَما ". ِقيَل َكَما َرَأػ َيْػـَ َبْجٍر َيا َرُسػَؿ ّللاَّ

 .(2)" اْلَساَلِئَكةَ  َيَدعُ ِإنَُّو َقْج َرَأػ ِجْبِخيَل 
إذ انحرخت الػاك بيغ الياء كالكدخة، كىحا مدتثقل؛ َفُحِحَفْت،  ،و: َيْػِزعُ الفعل )َيَدُع(، كأصمالذاىج: 

 ثع انفتحت الالـ؛ لػجػد حخؼ الحمق.
ِإَذا آَلى الخَُّجُل ِمِغ  " َعْغ َجْعَفِخ ْبِغ ُمَحسٍَّج، َعْغ َأِبيِو، َعْغ َعِميِّ ْبِغ َأِبي َشاِلٍب َأنَُّو َكاَف َيُقػُؿ: -

َعَمْيِو َشاَلٌؽ، َكِإْف َمَزِت اأْلَْرَبَعُة اأْلَْشُيِخ َحتَّى ُيػَقَف، َفِإمَّا َأْف ُيَصمَِّق َكِإمَّا َأْف  عْ َيقَ اْمَخَأِتِو، َلْع 
 .(3)"َيِفيءَ 

ُحِحَفِت الػاك؛ لػجػد عمة الححؼ، كاألصل: َيْػِقْع، كانفتحت القاؼ؛  ، حيثالفعل )َيَقْع(الذاىج: 
ج الدابق أفَّ الػاك في الفعل )ُيػَقَف( لع تححؼ؛ ألفَّ الياء لػجػد حخؼ الحمق، كُيالَحع في الذاى

 مزسػمة، كالقاؼ مفتػحة، كُيذتخط لححؼ الػاك أْف تقع بيغ ياء مفتػحة ككدخة.    
 ل()َيْفعَ  عمى  السحسػؿالفعل السزارع باب  - ث
اء كقج جخت األفعاؿ السزارعة السبجكءة بدائخ أحخؼ السزارعة مجخػ السزارع السبجكء بي  

 اآلتية: السػاضعلئال يختمف ىحا الباب، ككرد ىحا الححؼ في السػّشأ في  السزارعة؛
ـَ  " َقاَؿ َماِلٌظ: -  َنَجعُ َكَأَبى الشَِّداُء، َكُقْمَغ اَل  ،َكِإْف َعَفِت اْلَعَرَبُة َأِك اْلَسَػاِلي َبْعَج َأْف َيْدَتِحقُّػا الجَّ

ـَ َصاِحِبَشا، َفُيغَّ َأَحقُّ َكَأْكلَ  أِلَفَّ َمْغ َأَخَح اْلَقَػَد َأَحقُّ ِمسَّْغ َتَخَكُو ِمَغ الشَِّداِء َكاْلَعَرَبِة ِإَذا َثَبَت  ؛ى ِبَحِلظَ َد
ـُ َكَكَجَب اْلَقْتلُ   .(4)" الجَّ

(؛ حتى يجخؼ الباب عمى نسط كاحج، َيَجعُ ليا عمى ) حيث ُحِحَفت الػاك؛ حساًل ، الفعل )َنَجُع(الذاىج: 
" يا رسػؿ  ل حخؼ الحمق. كمشو الفعل )َأَدُع( في قػؿ فاشسة بشت أبي ُحَبيٍر:كالالـ مفتػحة ألج

                                 
 [.  ٚٙ: رقع الحجيث ٖٖٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الصالؽ/ما جاء في نفقة السصمقة، ٔ)
 [. ٕ٘ٗ: رقع الحجيث ٖٖٕ/ٔ( ]السرجر الدابق، الحج/جامع الحج، ٕ)
 [.  ٚٔ: رقع الحجيث ٜٜٕ/ٔ( ]السرجر نفدو، الصالؽ/اإليالء، ٖ)
 : )د. ر([. ٜٚٗ/ٔتجػز قدامتو في العسج مغ كالة الجـ،  ( ]السرجر نفدو، القدامة/مغٗ)
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كمشو كحلظ الفعل )َتَجُع( في قػؿ عائذة في السخأة الحامل  ؟(1)" الرالة أفَأَدعُ هللا، إنِّي ال أشيخ، 
ـ:  .(2)" الرالة َتَجعُ " أنَّيا  تخػ الجَّ

ُثعَّ َسَأَلُو  ،َكَىَب ِلَراِحٍب َلُو َجاِرَيةً  َعْبِج اْلَسِمِظ ْبِغ َمْخَكاَف َأنَّوُ َعْغ ِإْبَخاِىيَع ْبِغ َأِبي َعْبَمَة، َعْغ  -
اِلْبِشي َفَيْفَعُل ِبَيا َكَحا َكَكَحا، َفَقاَؿ َعْبُج اْلَسِمِظ: َلَسْخَكاُف َكاَف َأْكَرَع  َأَىَبَياَقْج َىَسْسُت َأْف  " َفَقاَؿ: ،َعْشَيا
 .(3)َفِإنِّي َقْج َرَأْيُت َساَقَيا ُمْشَكِذَفًة " ،َجاِرَيًة، ُثعَّ َقاَؿ: اَل َتْقَخْبَياَكَىَب اِلْبِشِو  ،ِمْشظَ 

بػ )َيَيب(، ثع انفتحت  االفعل )أََىَب( كأصل الفعل )أََىَب(: َأْكِىَب؛ فأسقصت الػاك إلحاقً الذاىج: 
 .الياء؛ ألنَّو حخٌؼ حمقيّّ 

ِ ْبِغ ِديَشاٍر،  - َجاَء  " :ْبِغ ُعَسَخ َيْدَأُلُو َعْغ َرَضاَعِة اْلَكِبيِخ؟ َفَقاؿَ اِإَلى جاء  َرُجاًل  أفَّ َعْغ َعْبِج ّللاَّ
 ،َفَعَسَجِت اْمَخَأِتي ِإَلْيَيا ،َأَشُؤَىاَرُجٌل ِإَلى ُعَسَخ ْبِغ اْلَخصَّاِب، َفَقاَؿ: ِإنِّي َكاَنْت ِلي َكِليَجٌة، َكُكْشُت 

ِ َأْرَضْعُتَيا، َفَقاَؿ ُعَسُخ: َأْكِجْعَيا، َكْأِت َجاِرَيَتظَ َفَأْرَضَعْتَيا، َفَجَخْمُت َعَمْيَيا، فَ   ،َقاَلْت: ُدكَنَظ، َفَقْج َوّللاَّ
ِغيخِ   .(4)" َفِإنََّسا الخََّضاَعُة َرَضاَعُة الرَّ

 ىحيث جخت مجخػ )َيَصأ( في الححؼ، كىح الفعل جاء عم ،أصمو: َأْكِشئُ ك  ،الفعل )َأَشُأ(الذاىج: 
 ، كالصاء مفتػحة؛ ألجل اليسدة. اشحكذً  َفَعَل َيْفِعلُ 

ُمػَنُو ِإَلْيِو، َأْك َشخّّ  " َعْغ َناِفٍع، َأفَّ َأَبا ُىَخْيَخَة َقاَؿ: -  َتَزُعػَنوُ َأْسِخُعػا ِبَجَشاِئِدُكْع، َفِإنََّسا ُىَػ َخْيٌخ ُتَقجِّ
 .(5)" َعْغ ِرَقاِبُكعْ 

 : َتْػِضُعػف؛ حيث ححفت الػاك؛ حساًل وأصمك  ،)َتَزُعػف( السدشج إلى كاك الجساعة الفعل الذاىج:
فَّاِح: اعمى )َيَزع(، كالزاد مفتػحة؛ ألجل الالـ. كمشو أيًز  " ِبْعُت  َقْػُؿ ُعَبْيٍج َأِبي َصاِلٍح َمْػَلى الدَّ

َعْشُيْع َبْعَس  َأَضعَ َعَميَّ َأْف  َبدِّا ِلي ِمْغ أَْىِل َداِر َنْخَمَة ِإَلى َأَجٍل، ُثعَّ َأَرْدُت اْلُخُخكَج ِإَلى اْلُكػَفِة َفَعَخُضػا
 .(6)" َفَدَأْلُت َعْغ َذِلَظ َزْيَج ْبَغ َثاِبٍت َفَقاَؿ: اَل آُمُخَؾ َأْف َتْأُكَل َىَحا َكاَل ُتػِكَموُ  ،الثََّسِغ، َكَيْشُقُجكِني

ِ  ()َعْغ َمْيُسػَنَة َزْكِج الشَِّبيِّ  - ْسِغ؟ َفَقاَؿ: ُسِئَل َعِغ اْلَفْأرَ  ()َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ِة َتَقُع ِفي الدَّ
 .(7)" اْنِدُعػَىا َكَما َحْػَلَيا َفاْشَخُحػهُ "

                                 
 [. ٗٓٔ: رقع الحجيث ٘ٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الصيارة/السدتحاضة، ٔ)
 [.  ٓٓٔ: رقع الحجيث ٗٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، الصيارة/جامع الحيزة، ٕ)
 [.   ٖٛقع الحجيث : ر ٜٕٓ/ٔ( ]السرجر نفدو، الشكاح/الشيي عغ أف يريب الخجل أَمًة كانت ألبيو، ٖ)
 [.  ٖٔ: رقع الحجيث ٕٖٚ/ٔ( ]السرجر نفدو، الخضاع/ما جاء في الخضاعة بعج الكبخ، ٗ)
 [.  ٙ٘: رقع الحجيث ٖٙٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، الجشائد/جامع الجشائد، ٘)
 [.   ٔٛ: رقع الحجيث ٖٔٙ/ٔ( ]السرجر نفدو، البيػع/ما جاء في الخبا في الجيغ، ٙ)
 [.  ٕٓ: رقع الحجيث ٕٛ٘/ٔاالستئحاف/ما جاء في القأرة تقع في الّدسغ،  ( ]السرجر نفدو،ٚ)
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بػػ )َيَقع(، كانفتحت القاؼ؛  احيث ححفت الػاك مغ الفعل، كأصمو: َتْػِقُع؛ إلحاقً  ،الفعل )َتَقع( الذاىج:
 لسجاكرة حخؼ الحمق.

 مغ انفتاح ما بعجىا، كعجـ كجػد حخؼكأمَّا الفعل )َيَحُر( فقج سقصت مشو الػاك، عمى الخغع   
الياء كالكدخة؛ فححفت  حمق في مػضع العيغ، كال الالـ، كأصميا )َيْػِذُر(؛ حيث انحرخت الػاك بيغ

 ، كحسمػا سائخ الباب عمى )َيَحُر(؛ (1)ليا بالفعل )َيَجع( اانفتحت العيغ؛ إلحاقً  الػاك، ثع
 ُر(.فمحقت بو األفعاؿ )َتَحُر(، ك)َأَذُر(، ك)َنحَ 

  غْ مِ  هللاِ  جَ شْ عِ  بُ يَ شْ أَ  عِ ائِ الرَّ  عِ فَ  ػؼُ مُ خَ " لَ  :((كقج كرد ىحا الفعل في السػّشأ في حجيث الشبّي   
 :()ّي ػػث الشبػػي حجيػػف ا، ككرد أيًز (2)" يػػمِ جْ أَ  غْ ػػمِ  وُ ػػابَ خَ شَ كَ  وُ ػػامَ عَ شَ كَ  وُ ػػتَ ػَ يْ شَ  َيَحرُ ا ػسَ نَّ ، إِ ظِ دْ سِ الْ  يحِ رِ 
 .(3)" ةً الَ عَ  َتَحَرُىعْ  فْ أَ  غْ مِ  خٌ يْ خَ  اءَ يَ شِ غْ أَ  ظَ تَ ثَ رَ كَ  َتَحرَ َأْف  ظَ نَّ إِ  "

 ححؼ الػاك مغ فعل األمخ   -ٕ
 ، ىي: مػاضعكرد ححؼ فاء األمخ في ستة  
ِ  - أ ِ ْبِغ ُعَسَخ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ اِء، َفَقاَؿ َمخَّ َعَمى َرُجٍل َكُىَػ َيِعُع َأَخاُه ِفي اْلَحيَ  ()َعْغ َعْبِج ّللاَّ

 ِ يَسافِ  َدْعوُ  " :()َرُسػُؿ ّللاَّ  .(4)" َفِإفَّ اْلَحَياَء ِمَغ اإْلِ
حيث ُحِحَفِت الػاك مغ األمخ، كسا ُحِحَفِت مغ مزارعو )َيَجُع(، كأصل الفعل  ،(َدعْ الفعل ) الذاىج:

غ، فيريخ: ِاْيَجْع، كىحا َدْع: اْكَدْع، لع ُتْقَمِب الػاك ياًء لحخكة اليسدة؛ لئال تقع الياء بيغ كدختي
، كُحِحَفِت اليسدة؛ النتياء كضيفتيا، كعيغ الكمسة مفتػحة؛ لسجاكرتو (5)اُمدَتْثَقٌل؛ َفُحِحَفِت الػاك تخفيفً 

 حخؼ الحمق.   
 .(6)" تَ ئْ شِ  ثُ يْ حَ  َفَزْعوُ ؛ ٌة ِ قَ جَ َص  ػَ ، ىُ هللاِ  ػؿَ سُ ا رَ " يَ  أبي شمحة األنرارّؼ: قػؿُ  - ب

لمخّفة، كلع تقمب ياًء؛ ألفَّ ىحا  ا: اْكَضْع؛ حيث ُحِحَفِت الػاك؛ شمبً وْع(، كأصمالفعل )َض  الذاىج:
 يؤدؼ إلى الثقل، كانفتحت الزاد؛ لػجػد حخؼ الحمق.

                                 
 (.ٖٚٚالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٔ)
 [.   ٛ٘: رقع الحجيث ٔٚٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الرياـ/جامع الرياـ، ٕ)

 

 [.   ٗ: رقع الحجيث ٔٔٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، الػصية/الػصية في الثمث ال تتعجػ، ٖ)
 

 [.   ٓٔ: رقع الحجيث ٕٜٗ/ٔسرجر نفدو، حدغ الخمق/ما جاء في الحياء، ( ]الٗ)
 

 (.ٖٓٗ( يشطخ، ابغ يعير، شخح السمػكي )ص٘)
 [.   ٜٙ: رقع الحجيث ٖٙ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الرالة/الشطخ في الرالة إلى ما يذغمظ عشيا، ٙ)
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َشاِبِحيِّ َقاَؿ: - ت ِ الرُّ يقِ  " َعْغ َأِبي َعْبِج ّللاَّ جِّ َفَرمَّْيُت  ،َقِجْمُت اْلَسِجيَشَة ِفي ِخاَلَفِة َأِبي َبْكٍخ الرِّ
ـَ ِفي ،َراَءُه اْلَسْغِخَب كَ  ِل، ُثعَّ َقا ّـِ اْلُقْخآِف، َكُسػَرٍة: ُسػَرٍة ِمْغ ِقَراِر اْلُسَفرَّ ْكَعَتْيِغ اأْلُكَلَيْيِغ ِبُأ  َفَقَخَأ ِفي الخَّ

ّـِ اْلُقْخآِف َكِبَيِحِه اآْلَيةِ َفَدِسْعُتُو َقَخَأ بِ  ،الثَّاِلَثِة، َفَجَنْػُت ِمْشُو َحتَّى ِإفَّ ِثَياِبي َلَتَكاُد َأْف َتَسذَّ ِثَياَبوُ   ائ يئ :ُأ
ىئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

(1).   
عمى السزارع )َيَيُب(، كالياء مفتػحة؛  ِاْكَىْب؛ فححفت الػاك حساًل  و:الفعل )َىْب(، كأصم الذاىج:

 لسجاكرة حخؼ الحمق.
يقَ  َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيجٍ  - ث جِّ  ا" إنَّظ ستجج قػمً  :َيِديَج ْبِغ َأِبي ُسْفَيافَ ( َقاَؿ لِ ) َأفَّ َأَبا َبْكٍخ الرِّ

 .(ٕ)" ..َكَما َزَعُسػا َأنَُّيْع َحبَُّدػا َأْنُفَدُيْع َلُو. َفَحْرُىعْ ، زعسػا أنَّيع حبدػا أنفديع 
الفعل )َذْر(، ُأْسِقَصِت الػاك مغ األمخ )َذْر(؛ ألنيا ُأْسِقَصْت مغ مزارعو )َيَحُر(، كالحاؿ  الذاىج:

 ليا بالفعل )َيَجُع(. اػحة، مع عجـ كجػد حخؼ حمق؛ إلحاقً مفت
ـُ َماِلظٌ  - ج ْمَعِة: ِكْل ِسْمَعَتَظ َىِحِه، َأْك ُمْخ َمْغ َيِكيُمَيا، َأْك  ... " :َقاَؿ اإِلَما َفَيُقػُؿ الخَُّجُل ِلَخبِّ ِتْمَظ الدِّ

 .(3)ِمْغ َذِلَظ َما ُيػَزُف..." ِزفْ 
 ؛ إجخاًء لو مجخػ السزارع )َيِدُف(.اِاْكِزْف؛ َفُحِحَفِت الػاك تخفيفً  :لصاألك  ،الفعل )ِزْف( الذاىج:

َأَرَأْيِتِظ َجاِرَيَتِظ الَِّتي ُكْشِت اْسَتْأَمْخِتيِشي ِفي ِعْتِقَيا، أَْعِصيَيا ُأْخَتِظ، "  :لسيسػنة ()قػؿ الشبيِّ   -ح
 . (4)" ظِ َفِإنَُّو َخْيٌخ لَ  ،ِبَيا َرِحَسِظ َتْخَعى َعَمْيَيا َكِصِمي

، ُحِحَفِت الػاكثّع  ،كأصل الفعل: ِاْكِصِمي، (ي)ِصمِ  األمخ السدشج إلى ياء السخاشبة فعل الذاىج:
 )َيِرُل(. مزارعو : ِصِمي، عمى زنة: ِعِمي، كسا ححفت مغفرار

 ححؼ الػاك مغ السرجر -ٖ
 ، كىي:مػاضعَ كرد ححؼ ىحه الػاك في السػّشأ في تدعِة 

ـُ َماِلظٌ  - أ َما َفَيْقَتِزي  ،ِثَقة  َفِإفَّ َلُيْع َأْف َيْأُتػا ِبَأِميٍغ  ،"... َفِإْف َلْع َيُكػُنػا ُأَمَشاَء َعَمى َذِلظَ  :َقاَؿ اإْلِ
 .(5)" َكاُنػا ِفي َذِلَظ ِبَسْشِدَلِة َأِبيِيعْ  ،َفِإَذا اْقَتَزى َجِسيَع اْلَساِؿ َكَجِسيَع الخِّْبحِ  ،َذِلَظ اْلَساؿَ 

حيث ُنِقَمْت حخكة الػاك إلى الثاء، كُسكَِّشْت الػاك، فتعَّ  ،كاألصل )ِكْثٌق( ،السرجر )ِثَقة( الذاىج:

                                 
 [.  ٕ٘: رقع الحجيث ٖ٘/ٔعذاء، ]مالظ: السػّشأ، الرالة/القخاءة في السغخب كال ؛[ٛ( ]آؿ عسخاف:ٔ)
 [. ٓٔ: رقع الحجيث ٖٕٛ/ٔ( ]السرجر الدابق، الجياد/الشيي عغ قتل الشداء كالػلجاف في الغدك، ٕ)
 [.  ٙٔ: رقع الحجيث ٖٖٚ/ٔ( ]السرجر نفدو، البيػع/ما جاء في السدابشة كالسحاقمة، ٖ)
 [.  ٜقع الحجيث : ر ٕٙ٘/ٔ( ]السرجر نفدو، االستئحاف/ما جاء في أكل الزب، ٗ)
 [.  ٕٔ: رقع الحجيث ٖٗٚ/ٔ( ]السرجر نفدو، القخاض/الكخاء في القخاض، ٘)
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 عمى السزارع )َيِثُق(، فرارت: ِثَقة، عمى كزف: ِعًمة. ححفيا، كالتعػيس عشيا بالتاء؛ حساًل 
َراَد َأْف ُيَرمَِّيَيا، ِفي اْلَسْدِجِج َأْك َقاَؿ َماِلٌظ: ِفي َرُجٍل َفاَتْتُو َصاَلُة ااِلْسِتْدَقاِء َكَأْدَرَؾ اْلُخْصَبَة، َفأَ   -ب

 .(1)" ِإْف َشاَء َفَعَل َأْك َتَخؾَ  ،َسَعة  ُىَػ ِمْغ َذِلَظ ِفي  " َقاَؿ َماِلٌظ: ،ِفي َبْيِتِو ِإَذا َرَجعَ 
: ِكْسٌع؛ حيث ُسكَِّشِت الػاك، كُنِقَمْت حخكتيا إلى الديغ، فرار: وكأصم (:السرجر )َسَعة الذاىج:
َض عشيا بالتاء، كالديغ ِاْكِسعٌ  ؼ إلى الثقل؛ َفُحِحَفِت الػاك، كُعػِّ ، كال يجػز قمب الػاك؛ ألفَّ ذلظ سيؤدِّ

مفتػحة؛ ألنيا قج ُفِتَحْت في السزارع )َيَدُع(؛ لسجاكرة حخؼ الحمق، كىحا جائٌد كسا يجػز في 
 .(2)بعزيا عجـ الفتح، نحػ: ِىَبة

َكَلِكْغ  ،َمْعُمػَمةٌ  ِصَفةٌ َكَلْيَذ ِلَحِلَظ  ،ِل اْلَسيِِّت ِعْشَجَنا َشْيٌء َمْػُصػؼٌ َكَلْيَذ ِلُغدْ  " َقاَؿ َماِلٌظ:  -ت
ُل َفُيَصيَّخُ   .(3)" ُيَغدَّ

اد، الذاىج:  السرجر )ِصَفة(، حيث ُأْسِقَصِت الػاك مغ السرجر، كذلظ بعج نقل حخكتيا إلى الرَّ
(، كالتاء عػٌض عشيا، ككزف )ِصَفٍة(: عمى السزارع )َيِرفُ  كتدكيشيا، كاألصل: ِكْصٌف؛ حساًل 

 ِعَمٌة.
َرِحٍع، َأْك  ِلِرَمةِ  ِىَبةً َمْغ َكَىَب  " َعْغ َأِبي َغَصَفاَف ْبِغ َشِخيٍف اْلُسخِّؼِّ َأفَّ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّاِب َقاَؿ:  -ث

 ِىَبِتوِ َأنَُّو ِإنََّسا َأَراَد ِبَيا الثََّػاَب، َفُيَػ َعَمى َيَخػ  ِىَبةً َعَمى َكْجِو َصَجَقٍة، َفِإنَُّو اَل َيْخِجُع ِفيَيا، َكَمْغ َكَىَب 
 .(4)" َيْخِجُع ِفيَيا ِإَذا َلْع ُيْخَض ِمْشَيا

كىػ مغ الفعل )َكَىَب(، كمزارعو: َيَيُب، حيث كاف ححفت الػاك   (،ِىَبةٌ السرجر )الذاىج األكؿ: 
َض عشيا مغ السرجر؛ حساًل  تاٌء في آخخه، كقج سبَق اإلشارُة إلى  عمى ححفيا مغ السزارع، كُعػِّ

أفَّ بعس السرادر يجػز فييا فتُح عيشيا؛ النفتاحيا في السزارع، كػالسرجر: َسَعة، كسا يجػز 
 بقاء الكدِخ في بعٍس، كػالسرجر: ِىَبة.

لسرجر: السرجر )ِصَمٌة(، كأصمو: ِكْصٌل، ُثعَّ ُنِقَمْت َكْدَخُة الػاِك إلى الالـ، فرار االذاىج اآلخخ: 
َض عشيا تاٌء.  اْكِصٌل، ُثعَّ ُحِحَفِت الػاُك، َكُعػِّ

وِ  ِدَيةِ َأَرػ َأفَّ ِفيِو ُعْذَخ  " َفَقاَؿ: ،ُسِئَل َماِلٌظ َعْغ َجِشيِغ اْلَيُيػِديَِّة َكالشَّْرَخاِنيَِّة ُيْصَخحُ   -ج  .(5)" ُأمِّ

                                 
 [.   ٖ: رقع الحجيث ٔٔٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، االستدقاء/ما جاء في االستدقاء، ٔ)

 

 (.ٜٛ/ٖالخضي، شخح شافية ابغ الحاجب )ج (ٕ)
 [.   ٗيث : رقع الحجٕٙٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الجشائد/غدل السيت، ٖ)
 [.   ٕٗ: رقع الحجيث ٙٓٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، األقزية/القزاء في اليبة، ٗ)

 

 [.    ٙ: رقع الحجيث ٗٙٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، العقػؿ/عقل الجشيغ، ٘)
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لفيف، كمزارعو: َيِجؼ، كأصل  السرجر )ِدّيٌة(، كىػ مغ الفعل الساضي: َكَدػ، كىػمعتلّّ الذاىج: 
اؿ، فرار السرجر: ِاْكِدٌؼ، ثّع صار: ِاْكٍد، ثعَّ ُحِحَفِت  ِدَيٍة: ِكْدٌؼ، حيُث ُنِقَمْت كدخُة الػاِك إلى الجَّ

َض عشيا تاٌء في الصََّخِؼ، فرار: ِدَيٌة، عمى زنة )ِعَمٍة(.  الػاُك، كُعػِّ
يِق َماٌؿ ِمَغ اْلَبْحَخْيِغ،  " َأنَُّو َقاَؿ: ْغ َرِبيَعَة ْبِغ َأِبي َعْبِج الخَّْحَسغِ عَ  - ح جِّ ـَ َعَمى َأِبي َبْكٍخ الرِّ َقِج

 ِ ِ َفَحَفَغ َلُو َثاَلَث  ،َفْمَيْأِتِشي ِعَجةٌ َكْأٌؼ َأْك  ()َفَقاَؿ: َمْغ َكاَف َلُو ِعْشَج َرُسػِؿ ّللاَّ َفَجاَءُه َجاِبُخ ْبُغ َعْبِج ّللاَّ
 .(1)" َحَفَشاتٍ 

جر )ِعَجة(، كاألصل: ِكْعٌج، حيث ُسّكشت الػاك، كُنقمت حخكتيا إلى العيغ، ثّع ُححفت، السرالذاىج: 
 كُعّػض عشيا التاء.

ِ  - خ َكِبِو َأَثُخ ُصْفَخٍة، َفَدَأَلُو  ()َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ، َأفَّ َعْبَج الخَّْحَسِغ ْبَغ َعْػٍؼ َجاَء ِإَلى َرُسػِؿ ّللاَّ
 ِ ِ َفأَ ، ()َرُسػُؿ ّللاَّ َنَػاٍة ِمْغ  ِزَنةَ َكْع ُسْقَت ِإَلْيَيا؟ َفَقاَؿ:  " :()ْخَبَخُه َأنَُّو َتَدكََّج، َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ ّللاَّ

ِ َذَىبٍ   .(2)" : َأْكِلْع َكَلْػ ِبَذاةٍ ()، َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ ّللاَّ
إلسقاشيا مغ  اتبعً السرجر )ِزَنة(، كاألصل: ِكْعٌج، حيث ُأسقصت الػاك مغ السرجر، الذاىج: 

 السزارع )َيِدُف(، كالتاء عػٌض عشيا.
َفَسْغ َخَخَج ِمْشُيْع ِبَسا َتْبُمُغ ِقيَسُتُو َثاَلَثَة  ،ِحَجِتوِ َكِإْف َخَخَج ُكلُّ َكاِحٍج ِمْشُيْع ِبَسَتاٍع َعَمى "  َقاَؿ َماِلٌظ:  -د

 .(3)ْج ِمْشُيْع ِبَسا َتْبُمُغ ِقيَسُتُو َثاَلَثَة َدَراِىَع َفاَل َقْصَع َعَمْيِو "َكَمْغ َلْع َيْخخُ  ،َدَراِىَع َفَراِعًجا َفَعَمْيِو اْلَقْصعُ 
أصمو: ِكْحٌج؛ فشقمػا كدخة الفاء إلى العيغ؛ فُدكَِّشت الفاء: ِاْكِحٌج، كال يجػز ك  (،السرجر )ِحَجةالذاىج: 

قل؛ َفُحِحَفِت الػاك، كُعػِّض عشيا قمب الػاك ياًء: ِاْيِحٌج ، كإال انحرخت الياء بيغ كدختيغ، كذلظ مدتث
.التاءُ 

 السػّشأ في االيسدة قياسً شػاىج ححؼ  -اثانيً 
 لمجراسة الشطخية، كذلظ عمى الشحػ اآلتي: اكقج تّع ترشيف الذػاىج تبعً 

 السبجك  باليسدة ححؼ اليسدة مغ الفعل السزارع   -ٔ
، أذكُخ امغ تدعٍة كعذخيغ مػضعً  ابً كقج كرد ىحا الشػع مغ الححؼ في مػّشأ اإلماـ مالظ قخي  

 مشيا:

                                 
 [.   ٓ٘: رقع الحجيث ٕٓ٘/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الجياد/الجفغ في قبخ كاحج مغ ضخكرة، ٔ)

 

 [.   ٚٗ: رقع الحجيث ٖٜٕ/ٔجاء في الػليسة،  ( ]السرجر الدابق، الشكاح/مإ)
 [.    ٖٔ: رقع الحجيث ٖ٘ٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، الحجكد/جامع القصع، ٖ)
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َعْغ ُمْرَعِب ْبِغ َسْعِج ْبِغ َأِبي َكقَّاٍص، َأنَُّو  َعْغ ِإْسَساِعيَل ْبِغ ُمَحسَِّج ْبِغ َسْعِج ْبِغ َأِبي َكقَّاٍص، - أ
ْعٌج: َلَعمََّظ َمِدْدَت َفَقاَؿ سَ  ،َفاْحَتَكْكتُ  ،اْلُسْرَحَف َعَمى َسْعِج ْبِغ َأِبي َكقَّاصٍ  ُأْمِدظُ ُكْشُت  " :َقاؿَ 

أْ  ،َذَكَخَؾ؟ َقاَؿ: َفُقْمُت َنَععْ  ْأُت، ُثعَّ َرَجْعتُ  ،َفَقاَؿ: ُقْع، َفَتَػضَّ  .(1)" َفُقْسُت َفَتَػضَّ
، كلع تححؼ االفعل )ُأْمِدُظ(، كأصميا قبل اإلعالؿ: ُأَؤْمِدُظ؛ حيث ُحِحَفِت الثانية تخفيفً الذاىج: 

 االستقباؿ. داللة مفعل داللة ججيجة، أال كىيل فتاىسدة السزارعة؛ ألنيا أض
َـّ اْلُسْؤِمِشيَغ َقاَلْت: - ب ، َأفَّ َعاِئَذَة ُأ ُكْشُت َناِئَسًة ِإَلى  " َعْغ ُمَحسَِّج ْبِغ ِإْبَخاِىيَع ْبِغ اْلَحاِرِث التَّْيِسيِّ

 ِ ، َفَػَضْعُت َيِجؼ َعَمى َقَجَمْيِو، َكُىَػ َساِجٌج، َفَفَقْجُتُو ِمَغ المَّْيِل، َفَمَسْدُتُو ِبَيِجؼ (،)َجْشِب َرُسػِؿ ّللاَّ
َثَشاًء َعَمْيَظ، َأْنَت َكَسا  ُأْحِريَيُقػُؿ: أَُعػُذ ِبِخَضاَؾ ِمْغ َسَخِصَظ، َكِبُسَعاَفاِتَظ ِمْغ ُعُقػَبِتَظ، َكِبَظ ِمْشَظ اَل 

 .(2)" َأْثَشْيَت َعَمى َنْفِدظَ 
حيث اجتسعت ىسدة السزارعة مَع ىسدة )أفعل(؛  ،ِريالفعل )ُأْحِري(، كأصمو: ُأَؤحْ  الذاىج:

 .افُأْسِقَصِت األخخػ تخفيفً 
ِ  " َعْغ َزْيِج ْبِغ َأْسَمَع، َعْغ َرُجٍل ِمْغ َبِشي َضْسَخَة، َعْغ َأِبيِو َأنَُّو َقاَؿ: - ت َعِغ  ()ُسِئَل َرُسػُؿ ّللاَّ

ِإنََّسا َكِخَه ااِلْسَع، َكَقاَؿ: َمْغ ُكِلَج َلُو َكَلٌج َفَأَحبَّ َأْف َيْشُدَظ َعْغ  اْلُعُقػَؽ، َكَكَأنَّوُ  ُأِحب  اَل  َفَقاَؿ:، اْلَعِقيَقةِ 
 .(3)" َكَلِجِه َفْمَيْفَعلْ 

(، كاألصل: ُأَؤْحِبُب، حيث ُححفت ىسدة )أفعَل( في السزارع؛ الذاىج:  الفعل السزارع )ُأِحبُّ
ة العيغ إلى الفاء، كُسّكشت العيغ، فرار: الجتساع ىسدتيغ، فرار الفعل، ُأْحِبُب، ثّع ُنقمت حخك

، عمى كزف )ُأْفِعُل(.  ُأِحْبُب، ثّع ُأدغست الباء الّداكشة في الستحخكة، فرار الفعل: ُأِحبُّ
َيا: لَ َعِغ اْبِغ َأِبي ُمَمْيَكَة، َأفَّ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّاِب َمخَّ ِباْمَخأٍَة َمْجُحكَمٍة َكِىَي َتُصػُؼ ِباْلَبْيِت، َفَقاَؿ  - ث
َفَقاَؿ َلَيا: ِإفَّ  ،َفَسخَّ ِبَيا َرُجٌل َبْعَج َذِلظَ  ،َفَجَمَدْت  ،َلْػ َجَمْدِت ِفي َبْيِتظِ  ،اَل ُتْؤِذؼ الشَّاَس  ،َيا َأَمَة ّللاَِّ " 

 .(4)" ًتاَحيِّا َكأَْعِرَيُو َميِّ  أِلُِشيَعوُ َفَقاَلْت: َما ُكْشُت  ،الَِّحؼ َكاَف َقْج َنَياِؾ َقْج َماَت، َفاْخُخِجي
مغ التقاء اليسدتيغ،  االفعل )ُأِشيع(، كأصمو: ُأَؤْشِػع، حيث ُححفت اليسدة الثانية؛ فخارً  الذاىج:

حيث ُنِقَمْت حخكُة الػاك إلى الصاء، فرار الفعل: ُأْشِػُع، ثّع تعّخض الفعل إلعالٍؿ بالشقل مع القمب؛ 
، عمى ار ما قبميا؛ فرار الفعل: ُأِشيعُ ِت الػاك ياًء؛ النكد، ثعَّ ُقِمبَ َشِت الػاك؛ فرار الفعل: ُأِشْػعُ كُسكِّ 

                                 
 [.    ٜ٘: رقع الحجيث ٖ٘/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الصيارة/الػضػء مغ مّذ الفخج، ٔ)
 [.   ٖٔ: رقع الحجيث ٕٕٔ/ٔ( ]السرجر الدابق، القخآف/ما جاء في الجعاء، ٕ)

 

 [.   ٔ: رقع الحجيث ٖٛٙ/ٔ( ]السرجر نفدو، العقيقة/ما جاء في العقيقة، ٖ)
 

 [.   ٕٓ٘: رقع الحجيث ٖٕٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، الحج/جامع الحج، ٗ)
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 (.زنة )ُأْفِعلُ 
ِ، َأنَُّو َقاَؿ: - ج اِج ْبِغ ُيػُسَف َأْف اَل  " َعْغ َساِلِع ْبِغ َعْبِج ّللاَّ َكَتَب َعْبُج اْلَسِمِظ ْبُغ َمْخَكاَف ِإَلى اْلَحجَّ

ِ ْبَغ ُعَسَخ ِفي َشْيٍء ِمغْ  . ُتَخاِلَف َعْبَج ّللاَّ اُج َكَعَمْيِو ِمْمَحَفٌة ُمَعْرَفَخةٌ  ..َأْمِخ اْلَحجِّ  ،َفَخَخَج َعَمْيِو اْلَحجَّ
اعَ  شََّة، َفَقاَؿ: أََىِحِه الدَّ َكاَح ِإْف ُكْشَت ُتِخيُج الدُّ ، َنَععْ  َة؟ َقاَؿ:َفَقاَؿ: َما َلَظ َيا َأَبا َعْبِج الخَّْحَسِغ؟ َفَقاَؿ: الخَّ

 .(1)" ...َعَميَّ َماءً  ُأِفيَس ى َقاَؿ: َفَأْنِطْخِني َحتَّ 
، حيث ُححفت اليسدة (َيِفيُس  فاض الشيخ) ؛ ألّنو مغ(ُأَؤْفِيس) (، كأصموُأِفيسالفعل ) الذاىج:
إنيا  كلع َيُجْد َقْمُبَيا؛ ألفَّ ىسدة السزارعة قبميا غيخ ثابتة؛ حيث، مغ التقاء ىسدتيغ ا؛ مشعً الثانية

، عمى (ُأِفيُس ) عل ل عالؿ بالشقل، فرار، ثع تعخَّض الف(ِيَس ُأفْ ) تدكؿ في األمخ، فرار الفعل
 .(زنة )ُأْفِعلُ 

ِ  - ح ُكعْ  " َقاَؿ ِلَيُيػِد َخْيَبَخ َيْػـَ اْفَتَتَح َخْيَبَخ: ()َعْغ َسِعيِج ْبِغ اْلُسَديِِّب، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ِفيَيا َما  ُأِقخ 
 .(2)" ... الثََّسَخ َبْيَشَشا َكَبْيَشُكعْ َأَقخَُّكُع ّللاَُّ َعدَّ َكَجلَّ َعَمى َأفَّ 

(، كأصمو: ُأَؤْقِخُر، ثعَّ ُحِحَفِت اليسدة الذاىج:  ، فرار: ُأْقِخُر، ثعَّ بعج ذلظ ُنِقَمْت الثانيةالفعل )ُأِقخُّ
، عمى، فرارفاالخاء ُأدغستحخكة الخاء إلى القاؼ، كُسكَِّشِت الخاء، فرار الفعل: ُأِقْخُر، ثعَّ   : ُأِقخُّ

 كزف )ُأْفِعَل(.
ِ  - خ ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ُأِتَي ِبَذَخاٍب َفَذِخَب ِمْشُو، َكَعْغ َيِسيِشِو ُغاَلـٌ،  ()َعْغ َسْيِل ْبِغ َسْعٍج اأْلَْنَراِرؼِّ

ـِ: ِ،  :َأَتْأَذُف ِلي َأْف أُْعِصَي َىؤاَُلِء؟ َفَقاَؿ اْلُغاَلـُ  " َكَعْغ َيَداِرِه اأْلَْشَياُخ، َفَقاَؿ ِلْمُغاَل ِ َيا َرُسػَؿ ّللاَّ اَل َوّللاَّ
ِ  ُأكِثخُ اَل   .(3)" ِفي َيِجهِ  ()ِبَشِريِبي ِمْشَظ َأَحًجا، َقاَؿ: َفَتمََّو َرُسػُؿ ّللاَّ

كعشج اشتقاؽ السزارع السرّجر باليسدة مشو،  كىػ مغ الساضي )آَثَخ(،(، ُأكِثخُ الفعل )الذاىج: 
، كيعتقج السزارعة؛ ألنيا إنسا جاءت لتعصَي معشًى ججيجً ُأَؤْأِثُخ، كال يجػز ححؼ ىسدة ا تقػؿ:

الباحث أفَّ اليسدة الثالثة لع ُتْحَحْؼ ؛ ألنيا أصٌل، كسا أنيا لػ ُحِحَفْت، لخالف ذلظ القاعجة الرػتية 
القائمة بعجـ جػاز اجتساع أربعة مقاشع صػتية متحخكة في الكمسة، أك فيسا يكػف بسشدلة الكمسة، أال 

فكاف ال ُبجَّ مغ  ،(ٗ)لحلظ اتفاديً الـ الساضي يتع تدكيشيا عشج اتراليا بزسيٍخ حاضٍخ؛ تخػ أفَّ 
ححؼ الثانية؛ ألنيا زائجة؛ فرار الفعل: ُأْؤِثُخ؛ فاجتسعت ىسدتاف األكلى متحخكة، كاألخخػ ساكشة؛ 

 .؛ مغ جشذ حخكة ما قبميا، فرارت: ُأكِثخُ اَفُقِمَبِت الثانية التي ىي فاء الكمسة كاكً 

                                 
 [.   ٜٗٔ: رقع الحجيث ٕٕٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الحج/الرالة في البيت كقرخ الرالة، ٔ)
 [.   ٔ: رقع الحجيث ٖٛٚ/ٔقاة، ( ]السرجر الدابق، السداقاة/ما جاء في السدإ)
 [.  ٛٔ: رقع الحجيث ٖٓ٘/ٔ(/الدشة في الذخب كمشاكلتو عغ اليسيغ، ، كتاب صفة الشبي )السرجر نفدو] (3)

 (.ٕٜ(؛ أنيذ، إبخاىيع، األصػات المغػية )صٙ٘ٔ/ٔالديخافي، شخح كتاب سيبػيو )ج (ٗ)
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ِ ْبَغ َمْدُعػٍد َقاَؿ:   -د ـِ ْبِغ ُعْخَكَة َعْغ َأِبيِو، َأفَّ َعْبَج ّللاَّ ْبِح  " َعْغ ِىَذا َما ُأَباِلي َلْػ ُأِقيَسْت َصاَلُة الرُّ
 .(1)" ُأكِتخُ َكَأَنا 

اليسدة  ، كعشج ردِّ ىحا الفعل إلى أصمو، تقػؿ: ُأَؤْكِتُخ، ثعَّ ُحِحَفتِ (ُأكِتخُ ) الفعل السزارعالذاىج: 
 ، عمى كزف )ُأْفِعُل(.(ُأْكِتخُ ) خاىة اجتساع ىسدتيغ، فكانت صػرتوالثانية؛ ك

 ححؼ اليسدة مع سائخ أحخؼ السزارعة -ٕ
، كذلظ يوالححؼ في السػّشأ، كسيتعُّ تشاكُؿ نساذَج متشػعٍة عمالمػف مغ ىحا شػاىج عمى ككرد   

 عمى الشحػ اآلتي:   
اء السزارعة: كرد ىحا المػف مغ الححؼ في السػشأ في مائٍة كاثشيغ ححؼ ىسدة )َأْفَعَل( مَع ي  -أ

 ، مشيا:اكأربعيغ مػضعً 
ِ  َعْغ ُحْسَخاَف َمْػَلى ُعْثَساَف ْبِغ َعفَّاَف، َأفَّ ُعْثَساَف ْبَغ َعفَّافَ   -  َيُقػُؿ:  ()َقاَؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ ّللاَّ
ُأ،  " اَلِة كُ  َفُيْحِدغُ َما ِمِغ اْمِخٍغ َيَتَػضَّ اَلَة، ِإالَّ ُغِفَخ َلُو َما َبْيَشُو َكَبْيَغ الرَّ ُضػَءُه، ُثعَّ ُيَرمِّي الرَّ

 .(2)" اأْلُْخَخػ َحتَّى ُيَرمَِّيَيا
 لمتجانذ.  اشمبً ؛ عمى )ُأْحِدُغ( حيث ُحِحَفْت اليسدة حساًل  ،(ُيَؤْحِدغُ ) الفعل )ُيْحِدُغ(، كأصمو :الذاىج
 ،لِخّفة الفتحة ؛الفتحأف ُيَحخََّؾ بىشا إلى أفَّ األصل في حخؼ السزارعة كال بجَّ مغ اإلشارة        
بيغ  افخقً ، أما السزارع غيخ الثالثي فقج ُحخَِّؾ بالزع؛ بالفتح  حخؼ السزارع الثالثيّ  كُحخِّؾَ 

بيغ  االثالثي السديج بيسدة ، كلمتفخيق أيًز مزارع الثالثي السجّخد الحؼ ِزَنُتُو )يفِعل(، كبيغ السزارع 
ل كأل، ُتفاعِ  كأل، السزارع السبجكء بالتاء الحؼ يأتي عمى األكزاف: ُتفعمِ   .(3)بسرجره ُتفعِّ

َلْيَذ َعَمْيِو  َقاَؿ: ،َكُسِئَل َماِلٌظ َعْغ َرُجٍل َنِدَي َأْف َيَتَسْزَسَس َكَيْدَتْشِثَخ َحتَّى َصمَّى " َقاَؿ َيْحَيى: -
 .(4)" ْس َكَيْدَتْشِثْخ َما َيْدَتْقِبُل، ِإْف َكاَف ُيِخيُج َأْف ُيَرمِّيَ َكْلُيَسْزسِ  ،َصاَلَتوُ  ُيِعيجَ َأْف 

ثل كالتجانذ، كأصل بالفعل )أُِعيج(؛ لمتسا ا؛ قياسً اليسدة مشو ُحِحَفت حيث(، الفعل )ُيِعيجُ الذاىج: 
مب، ؿ بالشقل مع الق، ثعَّ حرل إعال(ُيْعِػدُ ) ، فرار الفعل، سقصت اليسدة أكاًل (: ُيَؤْعِػدُ الفعل )ُيِعيجُ 

 .(ُيْفِعلُ ) ، عمى كزف ليربح الفعل: ُيِعيجُ 

                                 
 [.   ٕ٘: رقع الحجيث ٚٚ/ٔ]مالظ: السػّشأ، صالة الميل/الػتخ بعج الفجخ،  (ٔ)
 [.   ٜٕ: رقع الحجيث ٜٕ/ٔ( ]السرجر الدابق، الصيارة/جامع الػضػء، ٕ)
 (.ٖٚابغ مالظ، إيجاز التعخيف في عمع الترخيف )ص (ٖ)
 [.   ٛ: رقع الحجيث ٕٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الصيارة/العسل في الػضػء، ٗ)
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-   ِ اِرِؽ َكالدَّاِني؟ َكَذِلَظ  " َقاَؿ: ()َعِغ الشُّْعَساِف ْبِغ ُمخََّة َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ اِرِب، َكالدَّ َما َتَخْكَف ِفي الذَّ
ِخَقِة الَِّحؼ  ،َكِفيِيغَّ ُعُقػَبةٌ  ،ُىغَّ َفَػاِحُر " َقاَؿ: ،َمعُ َقْبَل َأْف ُيْشَدَؿ ِفيِيْع، َقاُلػا: ّللاَُّ َكَرُسػُلُو أَعْ  َكَأْسَػُأ الدَّ

ِ؟ َقاَؿ: اَل   .(1)" ُرُكػَعَيا َكاَل ُسُجػَدَىا ُيِتع  َيْدِخُؽ َصاَلَتُو، َقاُلػا: َكَكْيَف َيْدِخُؽ َصاَلَتُو َيا َرُسػَؿ ّللاَّ

سشغ الفعل )ُأِتعُّ(، فرار عمى  اجخيً  ؛سقصت اليسدةأُ حيث  ،(عُ ُيَؤْتسِ ) ، كاألصل(الفعل )ُيِتعُّ الذاىج: 
، (ُيِتعُّ ) صار، ثعَّ ُنِقَمْت كدخة السيع إلى التاء، كُسكَِّشِت السيع، فرار الفعل: ُيِتْسُع، ثعَّ (ُيْتِسعُ ) الفعل

 .(ُيْفِعلُ ) عمى زنة
.(2)" ِبَحْخبٍ  ِذُنػاُيؤْ " إمَّا أف َيُجكا صاحبكع، كإمَّا أف  :()الشبيِّ  قػؿُ   -

عمى عمٍع بالحخب، كىػ  ايكػنػ أف أؼ:  ؛(ػا)ُيْؤِذنُ السزارع السدشج إلى كاك الجساعة الفعل الذاىج: 
، كعشج اشتقاؽ السزارع مغ الفعل (3)مغ الفعل )آذَف(؛ أؼ: أعمع، كآذنو باألمخ، بسعشى أعمسو بو

عو: يؤمغ، كأصل الفعل: ُيَؤْأِذف، فُحِحَفِت )آذَف(، تقػؿ: يؤذف، عمى زنة: ُيْفِعل كػ: آمغ، كمزار 
عمى )ُأْؤِذُف(، كلكغ في الفعل )ُأْؤِذُف( اجتسعت ثالث ىسدات )ُأَؤْأِذُف(، كىحا أثقل، فتعَّ  اليسدة حساًل 

التخمز مغ الثانية؛ ألنيا زائجة، فبقيت ىسدتاف مجتسعتاف، األكلى متحخكة، كاألخخػ ساكشة، كىحا 
، كىػ الػاك، (4)لمزسة قبميا امجاندً  اَبِت اليسدة األصمية )فاء الكمسة( حخفً ، َفُقمِ امدتثقٌل أيًز 

 فرارت: ُأكِذُف، كػ: ُأكِثُخ؛ فحرل التخفيف. 
َعاُىْع ِفي  ُيِميطُ َكاَف  ( ") َعْغ ُسَمْيَساَف ْبِغ َيَداٍر، َأفَّ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّابِ   - َأْكاَلَد اْلَجاِىِميَِّة ِبَسِغ ادَّ
 .(5)" ... ْساَلـِ اإْلِ 

كىحا الفعل مغ مادة )ليط(، كمعشى )ُيِميُط( ُيْمِحُق، قاؿ ابغ مشطػر:" كالط  (،)ُيِميطُ  الفعلالذاىج: 
عشج اشتقاؽ السزارع يكػف أصمو: ك )ُيِميُط(: أالط، كماضي ، (6): ألحقو بو"ابفالنً  االقاضي فالنً 
ِليُط(، فأصبح: ُيْمِيُط، ثعَّ حرل اإلعالؿ بالشقل، فكانت بالفعل )أُ  ا؛ إلحاقً اليسدةسقصت أُ ُيَؤْلِيُط، ثع 

 صػرتو الشيائية: ُيِميُط، عمى كزف: ُيْفِعل.
ـُ ِمْغ  " َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج َأفَّ َسِعيَج ْبَغ اْلُسَديِِّب َقاَؿ:َعْغ  َعْغ ماِلٍظ، - َما َتَخْكَف ِفيَسْغ َغَمَبُو الجَّ

 ُيػِمئَ َقاَؿ َماِلٌظ: َقاَؿ َيْحَيى ْبُغ َسِعيٍج: ُثعَّ َقاَؿ َسِعيُج ْبُغ اْلُسَديِِّب: َأَرػ َأْف ُرَعاٍؼ َفَمْع َيْشَقِصْع َعْشُو؟ 

                                 
 [.  ٕٚ: رقع الحجيث ٜٛ/ٔجامع الرالة، ( ]مالظ: السػّشأ، قرخ الرالة في الدفخ/العسل في ٔ)
 [.   ٔ: رقع الحجيث ٚٚٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، القدامة/تبجئة أىل الجـ في القدامة، ٕ)
 (.ٜ/ٖٔابغ مشطػر، لداف العخب )ج (ٖ)
 (.ٕٚٔالحسالكؼ، شحا العخؼ )ص (ٗ)
 [.   ٕٕ : رقع الحجيثٜٜٖ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، األقزية/القزاء بإلحاؽ الػلج بأبيو، ٘)
 (.ٜٖٙ/ٚ( ابغ مشطػر، لداف العخب )جٙ)
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 .(1)" ِبَخْأِسِو ِإيَساءً 
، كلػ رددناه إلى (2)مغ الساضي )َأْكَمَأ(، كأصمو الثالثي: َكَمَأ؛ أؼ: أشار (،ُيػِمئ)الفعل  الذاىج:

سقصت اليسدة، فرار الفعل: ُيْػِمُئ، كلّسا ُحِحَفِت اليسدة كقعت أُ ية  أصمو، يربح: ُيَؤْكِمُئ، في البجا
الػاك الداكشة بيغ ياء ككدخة، لكشيا لع ُتْحَحْؼ؛ لمحيمػلة دكف اجتساع إعالليغ عمى الفعل، كسا أفَّ 

، كبالتالي بقيت اليسدة ا، ال حكسً اعمة الححؼ االستخفاؼ، كاالستخفاؼ جعل اليسدة مححكفة لفطً 
 . (3)بيغ الياء كالػاك، فامتشع ححؼ الػاك حائاًل 
ِ  " :َعْغ َزْيِج ْبِغ َأْسَمَع، َأنَُّو َقاؿَ  - َل ِباَلاًل َأْف  ،َلْيَمًة ِبَصِخيِق َمكَّةَ  ()َعخََّس َرُسػُؿ ّللاَّ  ُيػِقَطُيعْ َكَككَّ

اَلةِ  ْسُذ، َفاْسَتْيَقَع اْلَقْػـُ، َكَقْج َفِدُعػا َحتَّى اْسَتْيَقُطػا َكَقْج َشَمَعْت  ،َفَخَقَج ِباَلٌؿ َكَرَقُجكا ،ِلمرَّ  ،َعَمْيِيُع الذَّ
 ِ   .(4)..."ِإفَّ َىَحا َكاٍد ِبِو َشْيَصافٌ  َأْف َيْخَكُبػا َحتَّى َيْخُخُجػا ِمْغ َذِلَظ اْلَػاِدؼ، َكَقاَؿ: ()َفَأَمَخُىْع َرُسػُؿ ّللاَّ

لححفيا مغ )ُأكِقع(، فرار الفعل:  اِحَفِت اليسدة؛ تبعً الفعل )ُيػِقَع(، كأصمو: ُيَؤْيِقَع؛ حيث حُ  :الذاىج
؛ لسشاسبة الزسة قبميا، فأصبحت صػرة الفعل: ُيػِقع، اُيْيِقَع، ثعَّ ُقِمَبِت الياُء التي ىي فاء الكمسة كاكً 

 عمى زنة: ُيْفِعل.
، امػضعً  في السػشأ في سبعيغ كقج كقع ىحا الححؼححؼ ىسدة )َأْفَعَل( مَع تاء السزارعة:   -ب 

 مشيا:
ِفيِو اْلَكِخيَسُة،  ُتْشَفقُ " اْلَغْدُك َغْدَكاِف: َفَغْدٌك  َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج، َعْغ ُمَعاِذ ْبِغ َجَبٍل َأنَُّو َقاَؿ:  -

ِخيُظ،  َكَغْدٌك اَل  ،َخْيٌخ ُكمُّوُ  ِفيِو ُذك اأْلَْمِخ، َكُيْجَتَشُب ِفيِو اْلَفَداُد، َفَحِلَظ اْلَغْدكُ  َكُيَصاعُ َكُيَياَسُخ ِفيِو الذَّ
ِخيُظ، َكاَل  ُتْشَفقُ  ِفيِو ُذك اأْلَْمِخ، َكاَل ُيْجَتَشُب ِفيِو اْلَفَداُد، َفَحِلَظ اْلَغْدُك  ُيَصاعُ ِفيِو اْلَكِخيَسُة َكاَل ُيَياَسُخ ِفيِو الذَّ

 .(5)اَل َيْخِجُع َصاِحُبُو َكَفاًفا "
 ا؛ شخدً حيث ُحِحَفِت اليسدة كححفيا مغ الفعل )ُأْنِفُق( ،قُ و: ُتَؤْنفَ أصمك (: قُ الفعُل )ُتْشفَ الذاىج األكؿ: 

 لمباب.
(، كاألصل: ُيَؤْشَػُع، ثّع ُححفت اليسدة مع الياء عمى حّج ححفيا مغ ُيَصاعُ الفعل ): اآلخخ الذاىج

غ إلى الّداكغ )ُأَشاُع(؛ لمسذاكمة، كِلَئالَّ يختمف الباُب، فرار الفعل: ُيْصَػُع، ثّع ُنقمت حخكة العي

                                 
 [. ٕ٘: رقع الحجيث ٖٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الصيارة/العسل فيسغ غمبو الجـ مغ جخح أك رعاؼ، ٔ)
 (.ٕٔٓ/ٕابغ مشطػر، لداف العخب )ج (ٕ)
 (.ٖٖٛ(؛ ابغ يعير، شخح السمػكي في الترخيف )صٜٗٔابغ جشي، السشرف )ص (ٖ)
 [.   ٕٙ: رقع الحجيث ٕٔ/ٔ، كقػت الرالة/الشـػ عغ الرالة، ( ]مالظ: السػّشأٗ)

 

 [.   ٖٗ: رقع الحجيث ٕٛٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، الجياد/التخغيب في الجياد، ٘)
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؛ لسجاندة الفتحة، فرار: ُيَصاُع، عمى كزف اقبميا، فُدّكشت، فرار: ُيَصْػُع،  ثّع ُقمبت الػاك ألفً 
 )ُيْفَعُل(.

 ُسػِؿ ّللاَِّ َعْغ َأْسَساَء ِبْشِت ُعَسْيٍذ َأنََّيا َكَلَجْت ُمَحسََّج ْبَغ َأِبي َبْكٍخ ِباْلَبْيَجاِء، َفَحَكَخ َذِلَظ َأُبػ َبْكٍخ ِلخَ  -
(،) :(1)" ِلُتِيلَّ ُمْخَىا َفْمَتْغَتِدْل ُثعَّ  " َفَقاَؿ. 

عمى الفعل  كأصمو قبل الححؼ: ُتَؤْىِمل، ثعَّ حجث إعالؿ بححؼ اليسدة؛ حساًل  ،الفعل )ُتِيّل(الذاىج: 
إلى الياء، كتدكيشيا، فرار تيا ، بعج نقل كدخ ُأدغست الالـ األكلى في الثانية)أُِىّل(، ثعَّ 

 ُتِيّل، ِكَزاُف: ُتْفِعل. ِ الفعل:
ِ ()َعْغ َعاِئَذَة َكَحْفَرَة َزْكَجِي الشَِّبيِّ   - ِ  ُتْؤِمغُ اَل َيِحلُّ اِلْمَخأٍَة "  َقاَؿ: ()، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ِباَّللَّ

 .(2)" َكاْلَيْػـِ اآْلِخِخ َأْف ُتِحجَّ َعَمى َمْيٍت َفْػَؽ َثاَلِث َلَياٍؿ، ِإالَّ َعَمى َزْكجٍ 

عمى  اْأِمُغ، فححفت األكلى جخيً )ُتْؤِمُغ( إلى أصمو، تقػؿ: ُتؤَ  كعشج ردِّ الفعل ،الفعل )ُتْؤِمغ(الذاىج: 
ححفيا مغ )ُأْؤِمُغ(، لكغَّ عشج إرجاع الفعل ُأْؤِمُغ إلى أصمو، يربح: ُأَؤْأِمُغ، كال يرحُّ ححؼ ىسدة 

؛ أفَّ اليسدة الثالثة لع ُتْحَحْؼ ػ الباحث ، كسا رأاالسزارعة؛ ألنيا إنسا جاءت لتعصَي معشًى ججيجً 
ألنيا أصٌل، كسا أنيا لػ ُحِحَفْت، لخالف ذلظ القاعجة الرػتية القائمة بعجـ جػاز اجتساع أربعة 
مقاشع صػتية متحخكة في الكمسة، أك فيسا يكػف بسشدلة الكمسة، أال تخػ أفَّ الـ الساضي يتع 

، فكاف ال ُبجَّ مغ ححؼ الثانية؛ ألنيا زائجة؛ (3)لحلظ اديً تدكيشيا عشج اتراليا بزسيٍخ حاضٍخ؛ تفا
فرار الفعل: ُأْؤِمُغ، ثعَّ اجتسعت ىسدتاف األكلى متحخكة، كاألخخػ ساكشة؛ َفُقِمَبِت الثانية التي ىي 

 .(ُأكِثخُ ) الزسة قبميا، فرارت: ُأكِمُغ، كػ؛ بدبب افاء الكمسة كاكً 
َأنَُّو ُأِتَي ِبَسْجُشػٍف  َكَتَب ِإَلى ُمَعاِكَيَة ْبِغ َأِبي ُسْفَيافَ " ْخَكاَف ْبَغ اْلَحَكِع َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج، َأفَّ مَ  -

 .(4)" ِمْشُو، َفِإنَُّو َلْيَذ َعَمى َمْجُشػٍف َقَػدٌ  ُتِقجْ َأِف اْعِقْمُو َكاَل  َقَتَل َرُجاًل، َفَكَتَب ِإَلْيِو ُمَعاِكَيةُ 
، كمعشى قػلو: ال ُتِقْج مشو؛ أؼ: ال تقتّز مشو، يقػؿ ابغ (ُتِقجْ ) الفعل السزارع السجدكـ :الذاىج

، كأصل الفعل )ُتِقْج(: ُتَؤْقِػْد، مغ (5)و بو "تأقجت القاتل بالقتيل؛ أؼ: قتمك مشطػر تحت مادة )قػد(:" 
 بححفيا مغ )ُأِقيج(، ثعَّ حرل الشقل مع القمب؛ فرار الفعل: ا)َأَقاَد(؛ حيث ححفت اليسدة؛ إلحاقً 

 ُتِقيْج، ثعَّ الححؼ اللتقاء ساكشيغ، ليربح كزف )ُتِقْج( ىػ )ُتِفْل(.

                                 
 [.   ٔ: رقع الحجيث ٛٚٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الحج/الغدل ل ىالؿ، ٔ)

 

 [.   ٗٓٔجيث : رقع الحٖٕٖ/ٔ( ]السرجر الدابق، الصالؽ/ما جاء في اإلحجاد، ٕ)
 

 (.ٕٜ(؛ أنيذ، إبخاىيع، األصػات المغػية )صٙ٘ٔ/ٔالديخافي، شخح كتاب سيبػيو )ج (ٖ)
 [.   ٖ: رقع الحجيث ٔٙٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، العقػؿ/ما جاء في دية العسج، ٗ)

 

 (.ٕٖٚ/ٖ( ابغ مشطػر، لداف العخب )ج٘)
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ِ ْبِغ ُعْتَبَة ْبِغ َمْدُعػٍد َأفَّ َرُجاًل ِمَغ اأْلَْنَراِر َجاَء ِإَلى َرُسػِؿ ّللاَِّ  - ِ ْبِغ َعْبِج ّللاَّ  () َعْغ ُعَبْيِج ّللاَّ
َفَقاَؿ َلَيا  ،َفِإْف ُكْشَت َتَخاَىا ُمْؤِمَشًة أُْعِتُقَيا ، ِإفَّ َعَميَّ َرَقَبًة ُمْؤِمَشةً َيا َرُسػَؿ ّللاَِّ  " ِبَجاِرَيٍة َلُو َسْػَداَء. َفَقاَؿ:

 ِ َقاَلْت:  ؟َأَتْذَيِجيَغ َأفَّ ُمَحسًَّجا َرُسػُؿ ّللاَِّ  َقاَؿ: ،: َأَتْذَيِجيَغ َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ؟ َقاَلْت: َنَععْ ()َرُسػُؿ ّللاَّ
ِ  ،ِباْلَبْعِث َبْعَج اْلَسْػِت؟ َقاَلْت: َنَععْ  َأُتػِقِشيغَ َقاَؿ:  ،َنَععْ   .(1)" : أَْعِتْقَيا()َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ

حيث حرل إعالؿ  ،، كأصمو: ُتَؤْيِقِشيغَ ()ُتػِقِشيغَ السزارع السدشج إلى ياء السخاشبة الفعل  الذاىج:
لػجػد  اف الفعل: ُتيِقِشيَغ، ثع حرل إعالٌؿ بقمب الياء كاكً ليا بالفعل: ُأكِقغ، فكا ابححؼ اليسدة إلحاقً 

 الزسة قبميا، فأصبحت صػرة الفعل: ُتػِقِشيَغ، عمى كزف: ُتْفِعِميَغ.
 مػاضع في السػشأ، أذكخ مشيا: ثسانيةححؼ ىسدة )َأْفَعَل( مَع نػف السزارعة: كقج كرد في   -ت
ِ  " َقاَلْت:َعْغ ُأَمْيَسَة ِبْشِت ُرَقْيَقَة، َأنََّيا  - ـِ،  ()َأَتْيُت َرُسػَؿ ّللاَّ ْساَل ِفي ِنْدَػٍة َباَيْعَشُو َعَمى اإْلِ

ِ َشْيًئا، َكاَل َنْدِخؽَ  ُنْذِخؾَ  الَّ ، ُنَباِيُعَظ َعَمى أَ َفُقْمَغ: َيا َرُسػَؿ ّللاَِّ   .(2)... " ِباَّللَّ
 عمى )ُأْشِخؾ(. ليسدُة؛ حساًل ، كأصل الفعل: ُنَؤْشِخَؾ، َفُحِحَفِت ا(الفعل )ُنْذِخؾَ الذاىج: 

 ححؼ اليسدة مغ مذتقات الفعل السزارع -ٖ
ليا عمى  مغ مذتقات ىحا الفعل، كاسع الفاعل، كاسع السفعػؿ؛ حساًل  اكقج ُحِحَفِت اليسدة أيًز 

الفعل، إاّل أنيا لع ُتْحَحْؼ مغ السرجر، كىحا دليٌل عمى أفَّ السرجر ىػ أصل االشتقاؽ، ال 
مغ الفعل أعخَض: ُمْعِخٌض، كاسع السفعػؿ:  – مثاًل  –َظ عمى ذلظ أفَّ اسع الفاعل ، كَيُجلُّ (3)الفعل

 ُمْعَخٌض عشو )بححؼ اليسدة(، لكغَّ السرجر ىػ إعخاٌض، فمع ُتحَحِؼ اليسدة. 
، السزارععمى ححفيا مغ  اليسدة مغ السذتقات حساًل  نساذُج عمى ححؼ كرد في السػّشأكقج   

 كذلظ في ثالثة أنػاع:
، اعمى فعمو خسديغ مػضعً  اسع الفاعل: بمغ عجد مػاضع ححؼ اليسدة مغ اسع الفاعل حساًل   -أ

 كمغ ىحه السػاضع:
-   ِ ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ـَ، َكاَل َصَفَخ، َكاَل َيُحلَّ "  َقاَؿ: ()َعْغ َأِبي َعِصيََّة اأَلْشَجِعيِّ اَل َعْجَكػ، َكاَل َىا

 . (4)... " َحْيُث َشاءَ  اْلُسِرح  ، َكْلَيْحُمِل اْلُسِرحِّ اْلُسْسِخُض َعَمى 
سقصت اليسدة، كسا سقصت مغ أُ ، ثعَّ ُمَؤْصِححٌ  ، كىػ اسع فاعل، كأصمو:(ُمِرحّّ الػصُف )الذاىج: 

                                 
 [.   ٜ: رقع الحجيث ٕٓٗ/ٔالخقاب الػاجبة، ( ]مالظ: السػّشأ، العتق كالػالء/ما يجػز مغ العتق في ٔ)

 

 [.   ٕ: رقع الحجيث ٖٗ٘/ٔ( ]السرجر الدابق، البيعة/ما جاء في البيعة، ٕ)
 (.ٖٛ٘/ٕالعكبخؼ، المباب في عمل البشاء كاإلعخاب )ج (ٖ)
 [.   ٛٔ: رقع الحجيث ٗٔ٘/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، العيغ/عيادة السخيس كالصيخة، ٗ)
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ُدكَِّشِت فقبميا، الّداكغ  الرحيحإلى  العيغ، ثّع ُنِقَمْت كدخة ُمْرِححٌ (، فرار الػصف: حُّ ِص أُ فعمو )
، عمى زنة ُمِرحّّ  الحاء األكلى في الثانية، فرار:؛ ثّع أدغست ُمِرْححٌ : صفالعيغ، فرار الػ 

 .(ُمْفِعلٍ )
َد َحتَّى ِإَذا َأَراَد َأْف َيْخُخَج َمَشَعُو َأَبَػاُه، - َأْك  ُسِئَل مالٌظ َعْغ َرُجٍل َأْكَجَب َعَمى َنْفِدِو اْلَغْدَك َفَتَجيَّ

ـٍ آَخخَ  ،ااَل ُيَكاِبْخُىسَ  " َفَقاَؿ: ،َأَحُجُىَسا ُخ َذِلَظ ِإَلى َعا َفَأمَّا اْلِجَياُز، َفِإنِّي َأَرػ َأْف َيْخَفَعُو،  ،َكَلِكْغ ُيَؤخِّ
َفِإْف َكاَف  ،َفِإْف َخِذَي َأْف َيْفُدَج، َباَعُو َكَأْمَدَظ َثَسَشُو، َحتَّى َيْذَتِخَؼ ِبِو َما ُيْرِمُحُو ِلْمَغْدكِ  ،َحتَّى َيْخُخَج ِبوِ 

 .(1)" َفْمَيْرَشْع ِبَجَياِزِه َما َشاءَ  ،ُج ِمْثَل َجَياِزِه ِإَذا َخَخجَ َيجِ  ُمػِسًخا
، ْيِدخٌ مُ ، فرار: ااسع الفاعل )ُمػِسٌخ(، كاألصل: ُمَؤْيِدٌخ، ثّع ححفت اليسدة الدائجة تخفيفً الذاىج: 

 . إثخ الزّسة التي قبميا، فرار: ُمػِسٌخ، عمى كزف )ُمْفِعل( اكعشجئٍح ُقمبت الياء كاكً 
 السزارععمى ححفيا مغ  ححؼ اليسدة مغ اسع السفعػؿ حساًل في السػشأ اسع السفعػؿ: كرد  -ب
 ، مشيا:اسبعَة عذَخ مػضعً في 
ـُ َقاَؿ  - َما َقاِب اْلَػاِجَبةِ  " َماِلٌظ:اإْلِ َأنَُّو اَل َيُجػُز َأْف ُيْعَتَق ِفيَيا  ِإفَّ َأْحَدَغ َما ُسِسَع ِفي الخِّ

ُـّ َكَلجٍ  ،َكاَل ُيْعَتُق ِفيَيا ُمَكاَتبٌ  ،َيُيػِدؼّّ  َكاَل  ،َنْرَخاِنيّّ  َكاَل  ،ِإَلى ِسِشيغَ  ُمْعَتقٌ َكاَل  ،َكاَل ُمَجبٌَّخ َكاَل ُأ
  .(2)"..أَْعَسى.

(، كأصل ىحا الػصف: أُْعِتقَ ) (، كىػ مغ الفعل السبشي لمسجيػؿُمْعَتقٌ اسع السفعػؿ )الذاىج: 
 مزارعو )ُيْعَتُق(، كذلظمغ  عمى إسقاشيا حساًل  ؛اسع السفعػؿسقصت اليسدة مغ أُ حيث  ُمَؤْعَتٌق،
: ُمْفَعلٌ ك  ، فرار: ُمْعَتٌق، لمباب اشخدً   .كزنو الرخفيُّ
ـُ َماِلٌظ:  - َما " َكُكلُّ َمْغ ُحِبَذ َعِغ اْلَحجِّ َبْعَج َما ُيْحِخـُ، ِإمَّا ِبَسَخٍض َأْك ِبَغْيِخِه، َأْك ِبَخَصٍإ  َقاَؿ اإْلِ

 .(3)" اْلُسْحَرخِ َعَمْيِو َما َعَمى  ،ُمْحَرخٌ َفُيَػ  ،َأْك َخِفَي َعَمْيِو اْلِياَلؿُ  ،َجدِ ِمَغ اْلعَ 
، كأصمو: (ُأْحِرخَ )مغ الفعل السبشّي لمسجيػؿ  كىػ مذتقّّ  ،)ُمْحَرٌخ( اسع السفعػؿ الذاىج:

 ُمَؤْحَرٌخ، فدقصت اليسدة مشو، كسا سقصت مغ فعمو السزارع )ُأْحَرُخ(.
 لسكاف: كذلظ في ثالثة مػاضع، ىي:اسع ا -ت

                                 
 [.  ٗٔ: رقع الحجيث ٜٖٕ/ٔأ، الجياد/العسل فيسغ أعصى شيًئا في سبيل هللا، ( ]مالظ: السػشّ ٔ)
 [.   ٕٔ: رقع الحجيث ٕٓٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، العتق كالػالء/ما ال يجػز مغ العتق في الخقاب الػاجبة، ٕ)

 

 [.   ٖٓٔ: رقع الحجيث ٕٓٓ/ٔ( ]السرجر نفدو، الحج/ما جاء فيسغ أحرخ بغيخ عجك، ٖ)
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-   ِ ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ِ ْبِغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َأِبي ُحَدْيٍغ اْلَسكِّيِّ اَل َقْصَع ِفي "  َقاَؿ: ()َعْغ َعْبِج ّللاَّ
 .(1)" ْصُع ِفيَسا َيْبُمُغ َثَسَغ اْلِسَجغِّ َأِك اْلَجِخيُغ َفاْلقَ  اْلُسَخاحُ َفِإَذا آَكاُه  ،َكاَل ِفي َحِخيَدِة َجَبلٍ  ،َثَسٍخ ُمَعمَّقٍ 

، كأصل ىحا و )ُيَخاُح(ححفت مغ مزارع احيث ُحِحَفِت اليسدة مغ اسع السكاف )ُمَخاح(، كس الذاىج:
ُنقمت فتحة العيغ إلى ما قبميا، فدّكشت، السذتق: ُمَؤْرَكح، في البجاية سقصت اليسدة: ُمْخَكح، ثعَّ 

ُمَخاح، عمى كزف  ؛ لسشاسبة الفتحة السشقػلة، فرار:الظ ُقمبت الػاك ألفً ، كبسػجب ذحكْ ُمخَ فرار: 
 )ُمْفَعل(.

ّـِ اْلُسْؤِمِشيَغ َأنَُّو َقاَؿ:  - َأَمَخْتِشي َعاِئَذُة َأْف َأْكُتَب َلَيا  " َعْغ َأِبي ُيػُنَذ َمْػَلى َعاِئَذَة ُأ
 .(2)..."ُمْرَحًفا

؛ أؼ: ُجسعت بيغ دّفتيو الرحف َف(حِ ْص عل )أُ اسع السكاف )ُمْرَحف( ىػ مغ الفالذاىج: 
ه إلى أصمو تقػؿ: ُمَؤْصَحف، فححفت اليسدة(3)السكتػبة عمى ححفيا مغ السزارع  حساًل  ؛، كعشج ردِّ
 : ُمْرَحف، عمى كزف: ُمْفَعل.، فرار)ُأْصِحُف(

ـُ َماِلٌظ: - ـُ، َكَلْع َيِجِج َكَأَنا َأَرػ َذِلَظ َكاِسًعا، ِإَذا ُأِقيَسِت الرَّ  " َقاَؿ اإلَما َما اَلُة، َكَبْعَج َأْف ُيْحِخـَ اإْلِ
ُفػؼِ  َمْجَخاًل اْلَسْخُء   .(4)" ِإَلى اْلَسْدِجِج ِإالَّ َبْيَغ الرُّ

مذتق مغ الفعل )أدخَل(، كأصل )ُمْجَخل(:  ىػعمى كزف )ُمْفَعل(، ك ، ل(ُمْجخَ )اسع مكاف الذاىج: 
 .السزارع ى إسقاشيا مغعم مشو؛ حساًل  يسدةالسقصت كأُ ُمَؤْدَخل، 

 السػّشأ في اقياسً  شػاىج ححؼ اليا -اثالثً 
 لمجراسة الشطخية، كذلظ عمى الشحػ اآلتي: اكقج تّع ترشيف الذػاىج تبعً 

 ححؼ يا  التفعيل   -ٔ
 كقج كرد ححؼ ياء التفعيل في السػشأ فيسا كانت المو معتمة في السػاضع اآلتية:  
اِئبِ  - أ ِد ْبِغ الدَّ ِ  َعْغ َخالَّ ، َعْغ َأِبيِو، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ َفَأَمَخِني  ،َأَتاِني ِجْبِخيلُ  " َقاَؿ: ()اأْلَْنَراِرؼِّ

ْىاَلِؿ " ِبالتَّْمِبَيةِ َأْك َمْغ َمِعي َأْف َيْخَفُعػا َأْصَػاَتُيْع  َأْف آُمَخ َأْصَحاِبي  .(5)َأْك ِباإْلِ
( َتْمِبَيةٌ فدقصت ياء فعيل، كالتاء عػٌض عشيا، فرار) (، كأصمو: َتْمِبيٌي،َتْمِبَيةٌ السرجر ) الذاىج:

                                 
 [.   ٕٕ: رقع الحجيث ٓ٘ٗ/ٔلظ: السػشأ، الحجكد/ما يجب فيو القصع، ( ]مأ)

 

 [.   ٕ٘: رقع الحجيث ٗٛ، ٖٛ/ٔ( ]السرجر الدابق، صالة الجساعة/الرالة الػسصى، ٕ)
 

 (.ٙ/ٕٗالدبيجؼ، تاج العخكس )ج (ٖ)
 [.   ٜٖع الحجيث : رقٖٜ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، قرخ الرالة في الدفخ/الخخرة في السخكر بيغ يجؼ السرمي، ٗ)
 [.   ٖٗ: رقع الحجيث ٖٛٔ/ٔ( ]السرجر الدابق، الحج/رفع الرػت باإلىالؿ، ٘)
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 عمى كزف )َتْفِعَمٌة(.
ِ ْبِغ ُعَسَخ:  - ب َرَأْيُتَظ َتْرَشُع َأْرَبًعا َلْع َأَر  ،َيا َأَبا َعْبِج الخَّْحَسغِ  " َعْغ ُعَبْيِج ْبِغ ُجَخْيٍج َأنَُّو َقاَؿ ِلَعْبِج ّللاَّ

َقاَؿ: َكَما ُىغَّ َيا اْبَغ ُجَخْيٍج؟ َقاَؿ: َرَأْيُتَظ اَل َتَسذُّ ِمَغ اأْلَْرَكاِف ِإالَّ  ،َأَحًجا ِمْغ َأْصَحاِبَظ َيْرَشُعَيا
ْفَخِة، َكَرَأْيُتَظ ِإَذا كُ  ْبِتيََّة، َكَرَأْيُتَظ َتْرُبُغ ِبالرُّ ا ْشَت ِبَسكََّة أََىلَّ الشَّاُس ِإذَ اْلَيَساِنيَّْيِغ، َكَرَأْيُتَظ َتْمَبُذ الشَِّعاَؿ الدِّ

 .(1)" ... التَّْخِكَيةِ َرَأُكا اْلِياَلَؿ، َكَلْع ُتْيِمْل َأْنَت َحتَّى َيُكػَف َيْػـُ 
(، حيث إّف أصمو: َتْخِكيٌي، ثّع ححفت ياء التفعيل، َتْفِعَمةٌ (، عمى زنة )ْخِكَيةٌ تَ السرجر ) الذاىج:

َض عشيا تاٌء في اآلخخ، كالـ الكمسة مفتػحٌة ألجل التاء.  كُعػِّ
اأْلَْمُخ اْلُسْجَتَسُع َعَمْيِو ِعْشَجَنا َأفَّ َمِغ اْسَتْدَمَف َشْيًئا ِمَغ اْلَحَيَػاِف ِبِرَفٍة  " :َماِلظٌ  اإلماـُ  ؿَ اقَ  - ت
 .(2)... " َكَعَمْيِو َأْف َيُخدَّ ِمْثَموُ  ،َمْعُمػَمٍة َفِإنَُّو اَل َبْأَس ِبَحِلظَ  َتْحِمَية  كَ 

ه إلى أصمو يريخ: َتْحِميٌػ، كاجتساع الػاك كالياء مكخكٌه، فإذا السرجر )َتْحِمَيٌة(، كعشج ردّ  الذاىج:
شً  مغ  ااجتسعت الػاك كالياء، ككانت أكالىسا ساكشة، تقمب الػاك ياًء؛ ألف الياء خفيفة، كأكثخ تسكُّ

؛ فرار السرجر: َتْحِميٌي، ثّع ححفت ياء التفعيل، كالتاء عػٌض عشيا، ككزف )َتْحِمَيٌة( ىػ (3)الػاك
 ِعَمٌة(.)َتفْ 
ُيَتَحخَّػ َذِلَظ، َكُيْخَخُص ِفي ُرُءكِس ، َكِإنََّسا ُتَباُع اْلَعَخاَيا ِبَخْخِصَيا ِمَغ التَّْسخِ "  :ؿ اإلماـ مالظقا  - ث

ْخؾِ  ،التَّْػِلَيةِ أِلَنَُّو ُأْنِدَؿ ِبَسْشِدَلِة  ؛الشَّْخِل، َكِإنََّسا ُأْرِخَز ِفيوِ  َقاَلِة، َكالذِّ  .(4)" ... َكاإْلِ
َض عشيا تاٌء في السرجر )َتْػِليٌة( ذاىج:ال ؛ حيث إّف أصمو: َتْػِليٌي، ثّع ححفت ياء التفعيل، كُعػِّ

 .(َتْفِعَمةٌ عمى كزف ) ،َتْػِليةٌ اآلخخ؛ فرار السرجر: 
، فقياُس مرجره عمى )تفعيل(، ك)تفعمة( عمى  كأّما السرجر )َتْفِعَمٌة( إذا كانت المو ىسدة، 
 عمى ىحا المػف مغ الححؼ ما يأتي: شأككرد في السػ  الدػاء،

َفِإْف َكاَف َذِلَظ اَل ِزَياَدَة ِفيِو َكاَل  ،ى ُيِحيَط ِبِقيَسِة الخَّْىغِ " ُيَحمَُّف اْلُسْخَتِيُغ َحتَّ  :ؿ اإلماـ مالظاق - أ
ِباْلَيِسيِغ؛ ِلَقْبِزِو الخَّْىَغ  تَّْبِجَئةِ ِبالُنْقَراَف َعسَّا ُحمَِّف َأفَّ َلُو ِفيِو َأَخَحُه اْلُسْخَتِيُغ ِبَحقِِّو، َكَكاَف َأْكَلى 

 .(5)" ... َكِحَياَزِتِو ِإيَّاهُ 
السرجر )َتْبِجَئٌة(، كأصمو: َتْبِجؼٌء؛ حيث تعّخض السرجر إلعالؿ بححؼ ياء السرجر،  الذاىج:

                                 
 [.  ٖٔ: رقع الحجيث ٗٛٔ، ٖٛٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الحج/العسل في اإلىالؿ، ٔ)
 [.   ٜٗ: رقع الحجيث ٖٙٙ/ٔ( ]السرجر الدابق، البيػع/ما ال يجػز مغ الدمف، ٕ)
 (.ٕٕ٘/٘ب سيبػيو )جالديخافي، شخح كتا (ٖ)
 [.  ٗٔ: رقع الحجيث ٖٖٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، البيػع/ما جاء في بيع العخية، ٗ)
 : )د. ر([.   ٜٖ٘/ٔ( ]السرجر الدابق، األقزية/القزاء في جامع الخىػف، ٘)
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كفي "  :يجػز أف يقاؿ: َتْبِجؼٌء، يقػؿ أبػ حياف األنجلديّ تاء؛ فرار السرجر: َتْبِجَئٌة، ك كتعػيس ال
 .(1)كفي غيخىسا شحكًذا " ،تفعمة قياًسا في فعل السعتل الالـ كجػًبا، كفي السيسػز جػاًزا

ِمْغ بالبخاءة  اأك حيػانً َباَع َعْبًجا َأْك َكِليَجًة  األمخ السجتسع عميو عشجنا فيسغ " :ؿ اإلماـ مالظاق  - ب
َعْيًبا َفَكَتَسُو، في ذلظ ِإالَّ َأْف َيُكػَف َعِمَع  ،فيسا باع َعْيبٍ  َفَقْج َبِخَغ ِمْغ ُكلِّ  ،أَْىِل اْلِسيَخاِث، َأْك َغْيِخِىعْ 

  .(2)" ... تبخئتوَفِإْف َكاَف َعِمَع َعْيًبا َفَكَتَسُو، َلْع َتْشَفْعُو 
َض عشيا تاٌء بعج الـ السرجر؛  الذاىج: السرجر )َتْبِخَئٌة(، كأصمو: َتْبِخؼٌء؛ حيث سقصت الياء، كُعػِّ

 . ؛ ألنو ميسػز الالـيجػز فيو )َتْبِخؼٌء( ك ر: َتْبِخَئٌة، فرار السرج

 ححؼ اليا  لمشدب  -ٕ
 كقج كرد ىحا المػف مغ الححؼ في السػاضع اآلتية:  
َقَصَع ِلِباَلِؿ ْبِغ اْلَحاِرِث "  ()الشبّي َعْغ َرِبيَعَة ْبِغ َأِبي َعْبِج الخَّْحَسِغ، َعْغ َغْيِخ َكاِحٍج، َأفَّ   -أ

 .(3)" ... َمَعاِدَف اْلَقَبِميَّةِ  ِنيِّ اْلُسدَ 
(، كالسشدػب إليو: ُمَدْيَشة، عمى كزف )ُفَعْيَمة(، كقج تعّخض ىحا اْلُسَدِنيِّ االسع السشدػب ) الذاىج:

، ُمَدِنيِّ ، ثّع الياء؛ فرار عشج الشدب: االسع ل عالؿ بالححؼ عشج الشدب إليو؛ فدقصت التاء أكاًل 
 كزاُف )ُفَعِمّي(.

ِ ْبَغ ُأَنْيٍذ عغ أبي الشزخ أفَّ   -ب ِ  اْلُجَيِشيَّ َعْبَج ّللاَّ ِإنِّي َرُجٌل  ،َيا َرُسػَؿ ّللاَِّ  " :()َقاَؿ ِلَخُسػِؿ ّللاَّ
اِر َفُسْخِني َلْيَمًة َأْنِدُؿ َلَيا ِ  ،َشاِسُع الجَّ : اْنِدْؿ َلْيَمَة َثاَلٍث َكِعْذِخيَغ ِمْغ ()َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ ّللاَّ

 .(4)"َمَزافَ رَ 
(؛ أؼ: مشدػب إلى )ُجَيْيَشة(، ك)ُجَيْيَشة( عمى كزف )ُفَعْيَمة(، كعشج اْلُجَيِشيَّ االسع السشدػب ) الذاىج:

الشدب إلييا ححفت الياء، كذلظ بعج ححؼ التاء، كعشج إلحاؽ ياء الشدب تكدخ الـ الكمسة؛ لتشاسب 
 ِمّي(.، عمى زنة )ُفعَ ُجَيِشيَّ الياء؛ فيريخ الشدب حيشئٍح: 

َأيَُّيا الشَّاُس،  "َقاَؿ: َقاَؿ ُمَعاِكَيُة ْبُغ َأِبي ُسْفَياَف َكُىَػ َعَمى اْلِسْشَبِخ:  الُقَخِضيِّ َعْغ ُمَحسَِّج ْبِغ َكْعٍب  - ث
 .(5)" ... ِإنَُّو اَل َماِنَع ِلَسا أَْعَصى ّللاَُّ، َكاَل ُمْعِصَي ِلَسا َمَشَع ّللاَُّ 

ة )ُفَعِمّي(، كاالسع السشدػب إليو: ُقَخْيَطة، تعّخض ىحا االسع ل عالؿ ، عمى زنالُقَخِضيِّ  الذاىج:
                                 

 (.ٕٔٔ/ٔ( أبػ حياف، إرتذاؼ الزخب )جٔ)
 [.  ٗرقع الحجيث : ٕٖٖ، ٖٖٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، البيػع/العيب في الخقيق، ٕ)
 [.  ٛ: رقع الحجيث ٜٖٔ/ٔ( ]السرجر الدابق، الدكاة/الدكاة في السعادف، ٖ)
 [. ٕٔ: رقع الحجيث ٚٚٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، االعتكاؼ/ما جاء في ليمة القجر، ٗ)
 [.  ٛ: رقع الحجيث ٜٛٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، القجر/جامع ما جاء في أىل القجر، ٘)
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 بححؼ الياء عشج الشدب، بعج ححؼ تاء التأنيث، كحخكت الطاء بالكدخ؛ لسشاسبة ياء الشدب.
َرَأػ ُعْثَساَف ْبَغ  َأنَّوُ ، اْلَحَشِفي  َأْخَبَخِني اْلُفَخاِفَرُة ْبُغ ُعَسْيٍخ " َعِغ اْلَقاِسِع ْبِغ ُمَحسٍَّج َأنَُّو َقاَؿ:   - ج

ي َكْجَيُو َكُىَػ ُمْحِخـٌ   .(1)" َعفَّاَف ِباْلَعْخِج ُيَغصِّ
، كالسشدػب إليو: َحِشيَفة؛ حيث تححؼ التاء، ثّع الياء، كتكدخ  (اْلَحَشِفيُّ ) سشدػباالسع ال الذاىج:
، ككدخة الشػف كدخة ) ؛ حتى ال تجتسع ثالث كدخاتلسشاسبة الياء، كًتفتح الشػف عشج الشدب؛ الفاء 
 كالياء التي ىي كدخة شػيمة(، كىحا مدتثقل. ،الفاء

، (2)َثَقِفيّ  ُىَحِلّي، ك:، ك: ُقَخِشيّ ، نحػ: اكأّما باب )َفِعيل( ك )ُفَعْيل( فال تححؼ ياؤه إاّل شحكذً  
 اآلتية: المػف مغ الححؼ في السػشأ فيكقج كرد ىحا 

ِ  " َعِغ اْبِغ ِشَياٍب، َأنَُّو َقاَؿ: - أ َقاَؿ ِلَخُجٍل ِمْغ َثِقيٍف َأْسَمَع َكِعْشَجُه َعْذُخ  ()َبَمَغِشي، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
 .(3)" : َأْمِدْظ ِمْشُيغَّ َأْرَبًعا َكَفاِرْؽ َساِئَخُىغَّ الثََّقِفي  ِنْدَػٍة، ِحيَغ َأْسَمَع 

حفت ياء َفعيٍل عشج الشدب (، كالسشدػب إليو: َثِقيٌف، حيث حالثََّقِفيُّ االسع السشدػب )الذاىج: 
 ، بإثبات الياء.َثِقيفيّ ، كالقياس: اشحكذً 
َرِقيِّ َعْغ َعْسِخك ْبِغ ُسَمْيٍع  - ب ِ الد  ِإَذا َدَخَل "  َقاَؿ: ()، َعْغ َأِبي َقَتاَدَة اأْلَْنَراِرؼِّ َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ

 .(4)"ْجِمَذ َأَحُجُكُع اْلَسْدِجَج، َفْمَيْخَكْع َرْكَعَتْيِغ َقْبَل َأْف يَ 
َرِقيِّ االسع السشدػب ) الذاىج: ، ككزف )ُزَرْيق(: ُفَعيل، كال تححؼ (5)(، كالسشدػب إليو: بشي زريقالدُّ

 ( فذاٌذ.َرِقيِّ زُ ، أما )ِقيِّ يْ رَ زُ القياس  فإفَّ ، كبشاًء عمى ما تقّجـ اياء )فعيل( عشج الشدب إال شحكذً 

 السػّشأ فيشػاىج الححؼ لمجـد -ارابعً 
مغ سبعٍة كثالثيغ  اغت األفعاؿ التي تعخضت ليحا المػف مغ الححؼ في السػشأ قخيبً كقج بم
خصػات اإلعالؿ فييا، كمغ ىحه  ا، كسيكتفي الباحث بحكخ بعزيا، ثعَّ تحميميا، مبّيشً امػضعً 

 السػاضع:
ِ ْبِغ ُعَسَخ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ  -ٔ   .(6)" َفْمَيْأِتَياَحُجُكْع ِإَلى َكِليَسٍة ِإَذا ُدِعَي أَ "  َقاَؿ: ()َعْغ َعْبِج ّللاَّ

                                 
 [.   ٖٔ: رقع الحجيث ٔٛٔ/ٔحج/تخسيخ السحـخ كجيو، ( ]مالظ: السػّشأ، الٔ)
 (.ٕٙٛ/ٔاألنبارؼ، اإلنراؼ )جابغ  (ٕ)
 [. ٙٚ: رقع الحجيث ٖٙٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الصالؽ/جامع الصالؽ، ٖ)
 [. ٚ٘: رقع الحجيث ٜٙ/ٔ( ]السرجر الدابق، قرخ الرالة في الدفخ/انتطار الرالة كالسذي إلييا، ٗ)
 (.ٖٚٔ/ٔمذارؽ األنػار عمى صحاح اآلثار )جالقاضي عياض،  (٘)
 [. ٜٗ: رقع الحجيث ٖٜٕ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الشكاح/ما جاء في الػليسة، ٙ)
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لمزسة عمى الياء، لكغَّ  ؛ استثقااًل الفعل السزارع )َفْمَيْأِت(، كأصمُو: َيْأِتُي، سّكشت الياء أكاًل  الذاىج:
؛  الزسة في حكع السػجػد؛ فيي عالمة الخفع، ثعَّ دخمت عمييا الـ األمخ، كىي أحج أحخؼ الجـد

، فرار الفعل: يأِت، عمى  االخفع(، ثّع ححفت الياء؛ تفخيقً  فححفت الزسة )عالمة بيغ الخفع كالجـد
 كزف: َيْفِع.

ِخَخُه َعْشُكْع، َكَمْغ "  :( قاؿ(أّف الشبّي   َعْغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِرؼِّ  -ٕ َما َيُكػُف ِعْشِجؼ ِمْغ َخْيٍخ َفَمْغ َأدَّ
 .(ٔ)" ... ّللاَُّ  ْغِغ ُيْغِشوِ َيْدتَ  َيْدَتْعِفْف ُيِعفَُّو ّللاَُّ، َكَمغْ 

إلى األصل تقػؿ: َيْدَتْغِشُي،  ُيْغغِ ك َيْدَتْغِغ (، كعشج رّد الفعميغ: و هللاُيْغشِ  َيْدَتْغغِ قػلو )كمغ  الذاىج:
، ثّع تبع ذلظ  ك: ُيْغِشُي، تّع تدكيغ الالـ، ثّع ححؼ حخكتيا؛ لػقػع السزارع في جػاب الذخط الجاـز

؛ فرارا:  اححؼ الالـ؛ تسييدً  )يدتفِع(، ك)ُيْفِع(  عمى كزف ، ُيْغغِ ، ك: َيْدَتْغغِ لمسخفػع عغ السجدـك
 عمى التختيب.

ـِ اْلَسْػُصػِؼ اَل َبْأَس ِبَأْف ُيَدمَِّف الخَُّجُل الخَُّجَل ِفي ا " عغ عبج هللا بغ عسخ أّنو قاؿ:  -ٖ لصََّعا
 . (2)" ... َصاَلُحوُ  َيْبجُ ُكْغ ِفي َزْرٍع َلْع َمْعُمػـٍ ِإَلى َأَجٍل ُمَدسِّى، َما َلْع يَ  ِبِدْعخٍ 

: لع َيْبُج، كعشج إرجاع ىحا الفعل إلى أصمو يريخ: َيْبُجُك، كالزسة مدتثقمٌة عمى الػاك؛ الذاىج
عمى أنيا عالمة رفٍع، كعشجما دخل عمييا حخؼ الشفي كالجـد كالقمب  افححفت، لكشيا باقية حكسً 

ثّع سقصت الػاك؛ حتى يختمف الجـد عغ مشدلة الخفع؛ فرار )لع(، جـد الفعل بححؼ الزسة، 
 الفعل: يبُج، عمى كزف )َيْفُع(.

ٗ-  ( ِ َة، ػػػػَخػ اْلَجاِريَ ػػػِإَذا َتَدكََّج َأَحُجُكُع اْلَسْخأََة َأِك اْشتَ "  :( َقاؿَ َعْغ َزْيِج ْبِغ َأْسَمَع، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
 .(3)" ... ِباْلَبَخَكةِ  َكْلَيْجعُ ْح ِبَشاِصَيِتَيا، ػػػَفْمَيْأخُ 

)َكْلَيْجُع(، كاألصل: َيْجُعُػ، فدّكشت الػاك، ثّع دخل عمى السزارع الـ األمخ التي جدمتو  الذاىج:
 بححؼ الزسة، ثعَّ ححفت الػاك؛ حتى يفتخؽ عغ )يجعػ( السخفػع.

ِ ْبِغ ُعَسَخ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ   -٘ ْسِذ،  َيَتَحخَّ اَل "  :َقاؿَ  (َ ) َعْغ َعْبِج ّللاَّ َأَحُجُكْع َفُيَرمَِّي ِعْشَج ُشُمػِع الذَّ
 .(4)َكاَل ِعْشَج ُغُخكِبَيا "

 كىػػػحا الفػعػػػل مػػغ مادة  و: يتحخَُّؼ، ػػػمػػكأص كزنػو الرػػخفػػي: يتفػػعَّ، (،َيَتَحخَّ ارع )ػػػالسزالفعػػل  ج:ػػاىػالذ

                                 
 

 [. ٚ: رقع الحجيث ٖٗ٘/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الرجقة/ما جاء في التعفف عغ السدألة، ٔ)
 . [ٜٗ: رقع الحجيث ٖٙٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، البيػع/الدمفة في الصعاـ، ٕ)
 [.  ٕ٘: رقع الحجيث ٜٕٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، الشكاح/جامع الشكاح، ٖ)
 [. ٚٗ: رقع الحجيث ٕ٘ٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، القخآف/الشيي عغ الرالة بعج الربح كبعج العرخ، ٗ)
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؛ لتحخُّكيا، كانفتاح ما قبميا، كعالمة الخفع يتعحَّر ضيػرىا عمى افي البجاية قمبت الياء ألفً ، (1))حخؼ(
بيغ  ا، كعشجما دخل الجاـز عمى السزارع ححفيا، ثعَّ ححفت األلف؛ فخقً ااأللف، لكشَّيا مػجػدة حكسً 

 السخفػع كالسجدكـ.
ْيجَ َعْغ َسْعِج ْبِغ َأِبي َكقَّاٍص َأنَُّو ُسِئَل َعِغ اْلَكْمِب اْلُسَعمَِّع إِ  -ٙ َكِإْف َلْع  ،ُكلْ "  َفَقاَؿ َسْعٌج: ،َذا َقَتَل الرَّ

 .(2)" ِإالَّ َبْزَعٌة َكاِحَجةٌ  َتْبقَ 
(، عمى زنة )َتْفَع(، كأصمو: َتْبَقُي، تحّخكت الياء، كانفتح ما قبميا؛ َتْبقَ الفعل السزارع ) الذاىج:
ُر  افقمبت ألفً  عمى األلف؛ لمتعحُّر، لكغ عشج دخػؿ )لع( لمتخفيف، ثعَّ إفَّ الزسة )عالمة الخفع( ُتَقجَّ

 عمى السزارع ححفت ىحه الزسة، كتبعيا ححؼ األلف.

 السػّشأ فيشػاىج الححؼ لمػقف -اخامدً 
 ، مغ ىحه السػاضع:اكقج كرد الححؼ لمػقف في مػّشأ اإلماـ مالظ في تدعٍة كعذخيغ مػضعً  

ْمِت ْبِغ زُ   -ٔ اْنَزْح َما  َأْلُت ُسَمْيَساَف ْبَغ َيَداٍر َعِغ اْلَبَمِل َأِجُجُه، َفَقاَؿ:سَ "  ْيٍج، َأنَُّو َقاَؿ:بَ َعْغ الرَّ
 .(3)" َعْشوُ  َكاْلوُ َتْحَت َثْػِبَظ ِباْلَساِء 

)ُاْفُع(، كقج تعّخض ىحا الفعل ل عالؿ بححؼ حخؼ العمة  عمى كزف فعل األمخ )ُاْلُو(،  الذاىج:
 ة الجـد )لع َيْمُو(.عمى ححفو مغ السزارع في حال )الػاك(؛ حساًل 

ِ  ؛َعْغ َعْسِخك ْبِغ ُشَعْيبٍ  -ٕ  ،ِعَباَدؾَ  اْسقِ لمَُّيعَّ " ا ِإَذا اْسَتْدَقى:يقػؿ َكاَف  ()َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
 .(4)" َبَمَجَؾ اْلَسيِّتَ  َكَأْحيِ َكَبِييَسَتَظ، َكاْنُذْخ َرْحَسَتَظ، 

حخؼ العمة )الياء(  حيث إّف ححؼ ِقي، ك: َأْحِيي،كاألصل: ِاسْ )اْسِق(، ك)َأْحِي(،  فالفعال الذاىج:
ليذ بعالمة بشاٍء لفعل األمخ، إّنسا الححؼ ىيشا لمسذاكمة بيغ )لع َيْدِق(، ك )ِاْسِق(، كبيغ )لع 

 ُيْحِي(، ك )َأْحِي(.
َفِخ، َكاْلخَ  (:قاَؿ رسػؿ هللا )  -ٖ اِحُب ِفي الدَّ ِ، المَُّيعَّ َأْنَت الرَّ ِميَفُة ِفي اأْلَْىِل، المَُّيعَّ " ِباْسِع ّللاَّ

َفَخ..." اْزكِ  ْف َعَمْيَشا الدَّ  .(٘)َلَشا اأْلَْرَض، َكَىػِّ

                                 
 

 (.ٗٚٔ، ٖٚٔ/ٗٔابغ مشطػر، لداف العخب )ج (ٔ)
 [. ٚالحجيث  : رقعٕٗٙ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الريج/ما جاء في صيج السعمسات، ٕ)
 [. ٚ٘: رقع الحجيث ٖ٘/ٔ( ]السرجر الدابق، الصيارة/الخخرة في تخؾ الػضػء مغ السحؼ، ٖ)

 

 [. ٕ: رقع الحجيث ٓٔٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، االستدقاء/ما جاء في االستدقاء، ٗ)
 

 [. ٖٗ: رقع الحجيث ٖٔ٘/ٔ( ]السرجر نفدو، االستئحاف/مغ يؤمخ بو مغ الكالـ في الدفخ، ٘)
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الفعل )اْزِك(، عمى كزف: ِاْفِع، كأصمو: ِاْزِكؼ، كعّمة ححؼ الياء ىي حسمو عمى لفع  :الذاىج
 السزارع السجدكـ: لع َيْدِك، كسا استػيا في الرحيح.

 َخلِّ ِقاَلَدَتَيا ِفي َدِمَيا، ُثعَّ  َأْلقِ ُثعَّ  ،ْت ِمَغ اْلَيْجِؼ َفاْنَحْخَىالُّ َبَجَنٍة َعِصبَ كُ "  (:قاَؿ رسػؿ هللا ) -ٗ
 .(1)" َبْيَشَيا َكَبْيَغ الشَّاِس َيْأُكُمػَنَيا

أسقصت الياء مغ آخخ فعل األمخ؛  عّ ثكاألصل: َأْلِقي، ك: َخمِّي، ، َخلِّ ، ك:َأْلقِ : الفعالف الذاىج:
. السزارعى إسقاشيا مغ عم حساًل  : لع ُيْمِق، ك: لع ُيَخلِّ  في حالة الجـد
 :عمى األصل دكف ححؼ اآلتي فقج كرد ذاىجٌ ال كأّما 
ـِ ْبِغ ُعْخَكَة، َعْغ َأِبيِو، َأنَُّو َقاَؿ: " ُأْنِدَلْت   ّـِ  ِفي َعْبجِ  (2)﴾َعَبَذ َكَتَػلَّى﴿َعْغ ِىَذا ِ ْبِغ ُأ ّللاَّ
ِ  َجاَء ِإَلى ،َمْكُتػـٍ   .(3)... " اْسَتْجِنيِشي، َفَجَعَل َيُقػُؿ: َيا ُمَحسَُّج ()َرُسػِؿ ّللاَّ
عمى األصل،  ادكف إعالٍؿ؛ تشبييً  اكيسكغ تفديخ ذلظ بأّنو شاذّّ، ال يقاُس عميو، بقي مرّححً  

العخب إذا أعّمت شيًئا جاز أف يخخج بعزو مرّحًحا ليكػف مشبًِّيا عمى األصل  " يقػؿ الثسانيشي:
 ، ككزف الفعل )استجنيشي( ىػ: ِاْسَتْفِعْمِشي.(4)" الحؼ أعلّ 

 السػّشأ فيشػاىج الححؼ للتقا  ساكشيغ -اسادسً 
 كقج تّع ترشيف الذػاىج كفق الجراسة الشطخية، كذلظ عمى الشحػ اآلتي: 

  الححؼ بدبب الجـد  -ٔ
، يكتفي امغ ثالثيغ مػضعً  اكقج كرد ىحا الشػع مغ اإلعالؿ في مػّشأ اإلماـ مالظ، كذلظ قخيبً  

 الباحث بحكخ بعزيا، كتحميميا، كذلظ عمى الشحػ اآلتي:
ْنَيا، ُثعَّ َلْع "  :()قاؿ رسػؿ هللا  - أ  .(5)" ِمْشَيا، ُحِخَمَيا ِفي اآْلِخَخةِ  َيُتبْ َمْغ َشِخَب اْلَخْسَخ ِفي الجُّ

ػ: يقتل، ثّع نقمت حخكة الػاك إلى (، كاألصل: )لع( َيْتُػْب، كَيُتْب الفعل السزارع السجدكـ ) الذاىج:
، عمى كزف: َيُتْب التاء قبميا؛ فرار: )لع( َيُتْػْب، ثّع ححفت الػاك؛ اللتقاء ساكشيغ؛ فرار الفعل: 

 َيُفْل.

                                 
 [. ٛٗٔ: رقع الحجيث ٕٓٔ/ٔ]مالظ: السػّشأ، الحج/العسل في اليجؼ إذا عصب أك ضّل،  (ٔ)

 

 [.ٔعبذ: ] (2)

 [. ٛ: رقع الحجيث ٚٔٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، القخآف/ما جاء في القخآف، ٖ)
 (.      ٜٖٚ( الثسانيشي، شخح الترخيف )صٗ)
 [. ٔٔحجيث : رقع الٛ٘ٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، األشخبة/تحخيع الخسخ، ٘)
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 .(1)" ِلي ُيْدَتَجبْ ُيْدَتَجاُب أِلََحِجُكْع َما َلْع َيْعَجْل؛ َفَيُقػُؿ: َقْج َدَعْػُت َفَمْع "  :((قاؿ رسػؿ هللا  -ب
؛ ا(، كأصمو: ُيْدَتْجَػُب، ثعَّ نقمت حخكة الػاك إلى الداكغ قبميا، كقمبت ألفً ُيْدَتَجْب الفعل ) الذاىج:

: األلف، كالباء؛ ، ثعَّ التقى ساكشافُيْدَتَجابُ لسجاندة الفتحة قبميا؛ فرار الفعل:  ؛ بدبب الجـد
 ، عمى كزف )ُيْدَتًفْل(. ُيْدَتَجْب فدقصت األلف، فرار: 

ِإَذا ُسمَِّع َعَمى َأَحِجُكْع، َكُىَػ ُيَرمِّي، َفاَل َيَتَكمَّْع،  " :رضي هللا عشيسا عبج هللا بغ عسخ قاؿ  -ت
 .(2)ِبَيِجِه " َكْلُيِذْخ 

، كأصمو: ُيْذِػُر، كػ: ُيْكِخـُ، نقمت كدخة الػاك إلى الحخؼ (3)الفعل )ُيِذْخ(، مغ مادة )شػر( الذاىج:
قمبت ياًء؛ لسشاسبة الكدخة قبميا؛ فرار الفعل: ُيِذيُخ، عمى كزف  الحؼ قبميا، فدّكشت الػاك، ثعّ 

)ُيْفِعُل(، ثعَّ دخل الجاـز )الـ األمخ( عمى الفعل: ِلُيِذيخ؛ فالتقى ساكشاف؛ فدقصت الياء، كصار كزف 
 الفعل: ُيِعْل.

ِو َأِبي ُسَيْيٍل، َعْغ َأِبيِو، َأفَّ ُعَسَخ ْبَغ الْ  -ث َكَتَب ِإَلى َأِبي ُمػَسى  () َخصَّابِ َعْغ َماِلٍظ َعْغ َعسِّ
ْسُذ " َأْف  ْسُذ َبْيَزاُء َنِقيٌَّة، َقْبَل َأْف َيْجُخَمَيا ُصْفَخةٌ  ،َصلِّ الطُّْيَخ، ِإَذا َزاَغِت الذَّ  ،َكاْلَعْرَخ َكالذَّ

ِخ اْلِعَذاَء َما َلْع  ْسُذ، َكَأخِّ  .(4)" ... َتَشعْ َكاْلَسْغِخَب ِإَذا َغَخَبِت الذَّ
السزارع السجدكـ )َتَشْع(، كأصمو: َتْشَػـُ، كػ: تدسُع، ثّع حرل لمفعل إعالؿ بشقل حخكة الػاك  لذاىج:ا

ـُ، كلسا دخل المرحيح الداكغ قبميا، ثّع قمبت الػاك ألفً  ؛ لػجػد الفتحة قبميا؛ فرار الفعل: تشا
، التقى ساكشاف؛ فححفت األلف؛ فأصبح كزف الفعل: َتَفْل.  الجاـز

ِ َعْغ  -ج ِ ْبِغ ُعَسَخ َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ  .(5)" َبْعُزُكْع َعَمى َبْيِع َبْعسٍ  َيِبعْ اَل  " َقاَؿ: ()َعْبِج ّللاَّ
(، كأصمو: َيْبِيُع، نقمت حخكة العيغ إلى الفاء؛ فرار الفعل: َيِبيُع، كعشجما َيِبعْ الفعل ) الذاىج:

 دقصت العيغ؛ فأصبح كزف الفعل: َيِفْل.دخمت ال الشاىية عمى الفعل، جدمتو، فالتقى ساكشاف؛ ف

 ؼ عشج إسشاده إلى ضسيخ رفع متحخؾالفعل الساضي األجػ  -ٕ
 ، مشيا:اكرد ىحا المػف مغ الححؼ في مػّشأ اإلماـ مالظ في ثسانية عذخ مػضعً  

با فإنو ال يكػف فيو إال الخد أبجً "  :رحسو هللاؿ اإلماـ مالظ قا - أ  ؾ كتعالى...ألفَّ هللا تبار افأمَّا الخِّ
                                 

 [. ٜٕ: رقع الحجيث ٕٔٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، القخآف/ما جاء في الجعاء، ٔ)
 

 [.ٙٚ: رقع الحجيث ٜٜ/ٔ، قرخ الرالة في الدفخ/العسل في جامع الرالة، السرجر الدابق( ]ٕ)
 (.ٓٚٔالخازؼ، مختار الرحاح )ص (ٖ)
 [. ٚجيث : رقع الحٚٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، كقػت الرالة/كقػت الرالة، ٗ)

 

 [. ٜ٘: رقع الحجيث ٖٙٙ/ٔ( ]السرجر الدابق، البيػع/ما يشيى عشو مغ السداكمة كالسبايعة، ٘)
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نَُىِنَ  يئ يقػؿ: نُِىَِن َوََل ُتظأ َوٰمُِلهأ ََل َتظأ وأ
َ
   .(1)﴾ ِإَون ثُبأُجهأ فَنَُلهأ رُُءوُس أ

، كأصمو قبل اإلسشاد: َتَػَب، فتحخَّكِت الػاك، ُتْبُتعْ الفعل الساضي السدشج إلى تاء الفاعل:  الذاىج:
ُسكَِّشِت الالـ، فاجتسع ساكشاف: َتاْبُتْع؛ َفُحِحَفِت األلف، : تاَب، كعشج اإلسشاد اكانفتح ما قبميا، فُقِمَبْت ألفً 

َض عشيا ضسٌة مجاندٌة لمعيغ السححكفة )الػاك(:   عمى زنة: ُفْمُتْع.  ،ُتْبُتعْ ُثعَّ ُحِحَفْت حخكة الفاء، َكُعػِّ
، َعْغ َأِبيِو، َأفَّ َعْغ َعْبِج اْلَسِمِظ ْبِغ َأِبي َبْكِخ ْبِغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ اْلَحاِرِث ْبِغ ىِ  - ب ـٍ اْلَسْخُدكِميِّ َذا

 ِ َـّ َسَمَسَة َكَأْصَبَحْت ِعْشَجُه، َقاَؿ َلَيا: ()َرُسػَؿ ّللاَّ  ِشْئتِ َلْيَذ ِبِظ َعَمى أَْىِمِظ َىَػاٌف، ِإْف "  ِحيَغ َتَدكََّج ُأ
، َكِإْف   .(2)" َثمِّْث  :َفَقاَلْت  ،َكُدْرتُ ِؾ، َثمَّْثُت ِعْشجَ  ِشْئتِ َسبَّْعُت ِعْشَجِؾ، َكَسبَّْعُت ِعْشَجُىغَّ

؛ لتحخكيا، كانفتاح ما قبميا، فرار الفعل: ايث إفَّ الياء قج ُقِمَبْت ألفً ، حِشْئتِ الفعل:  :األكؿ الذاىج
شاء، كلسَّا اترل الفعل بزسيخ التاء، ُسكَِّشِت الـ الفعل: َشاْءِت، فالتقى ساكشاف: األلف، كالـ 

َض عشيا كدخٌة مجاندٌة لمعيغ )الياء(، فرار الفعل؛ فُحِحَفِت األلف ، ثعَّ سقصت حخكة الفاء، َكُعػِّ
 ، عمى كزف: ِفْمِت.ِشْئتِ  الفعل:
؛ ألنيا متحخكة، كما قبميا االفعل )ُدْرُت(، حيث تعخَّضت الػاك ل عالؿ بقمبيا ألفً  :اآلخخ الذاىج

كشاف: الـ الفعل، كالزسيخ: َداْرُت، كعشجئٍح مفتػٌح: َداَر، كإذا اّترل ىحا الفعل بتاء الفاعل، التقى سا
ُض عشيا ضسٌة مجاندٌة لعيغ الفعل )الػاك(؛ فرار  ُتْحَحُؼ األلف، ثعَّ ُتْحَحُؼ حخكة الفاء، كُيَعػَّ

 الفعل: ُدْرُت، ِكزانو )ُفْمُت(.
 ِحْزِت " إذا  عغ يحيى بغ سعيج، عغ رجل مغ األنرار أّف امخأتو سألتو الصالؽ؛ فقاؿ ليا: - ت
 .(3)" ذنيشيفآ

لّسا تحّخكْت، كُسِبَقْت بحخؼ  اقػلو )ِحْزِت(، ىػ مغ الجحر)َحَيَس(، ثعَّ إفَّ الياء قمبت ألفً  الذاىج:
مفتػح، كلّسا اّترل الفعل بزسيخ رفٍع متحّخٍؾ اجتسع ساكشاف: َحاْضِت، فُحِحَفِت األلف، ُثعَّ ُكِدخِت 

السححكفة )الياء(، فرار الفعل: ِحْزِت، عمى عمى العيغ  الفاء، بعج ححؼ حخكتيا؛ لتكػف دلياًل 
 كزف )ِفْمِت(.

ِ  ِنْستُ َما  " َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َأفَّ َرُجاًل ِمْغ َأْسَمَع َقاَؿ: - ث : ِمْغ ()َىِحِه المَّْيَمَة، َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ ّللاَّ
 ِ أَُعػُذ ِبَكِمَساِت  :ِحيَغ َأْمَدْيتَ  ُقْمتَ : َأَما ِإنََّظ َلْػ ()َأؼِّ َشْيٍء؟ َفَقاَؿ: َلَجَغْتِشي َعْقَخٌب، َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ

                                 
   [.ٗ: رقع الحجيث ٖٓٚ/ٔ[؛ ]مالظ: السػّشأ، القخاض/ما يجػز في القخاض، ٜٕٚ( ]البقخة: ٔ)
  [.ٗٔ: رقع الحجيث ٕٗٛ/ٔ( ]السرجر الدابق، الشكاح/السقاـ عشج البكخ كاأليع، ٕ)

 

 [. ٕٙ: رقع الحجيث ٕٖٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، الصالؽ/ما جاء في األقخاء كعجة الصالؽ كشالؽ الحائس، ٖ)
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ِ التَّامَّاِت ِمْغ َشخِّ َما َخَمَق، َلْع َتُزخَّؾَ   .(1)" ّللاَّ
؛ اأصمو: َنِػْمُت، تحّخكت الػاك، كانفتح ما قبميا؛ فقمبت الػاك ألفً ك )ِنْسُت(،  ):)قػلو  :األكؿ الذاىج

حيشئٍح التقى ساكشاف؛ فححفت األلف، ثّع ححفت حخكة الفاء، كُحخَِّكْت بحخكة فرار الفعل: َناْمُت، ك 
 (.عمى بشية الفعل: ِنْسُت، عمى كزف )ِفْمتُ  االعيغ األصمية؛ تشبييً 

، فرار الفعل: َقاْلُت، فاجتسع ا)ُقْمُت(، كأصمو: َقَػْلُت، ثعَّ ُقِمَبِت الػاك ألفً  ():قػلو  :الذاىج اآلخخ
األلف، ثّع ُحخَِّكِت الفاء بالّزعِّ بعج ححؼ حخكتيا؛ لمجاللة عمى الػاك؛ فرار  ساكشاف؛ فدقصت

 الفعل: ُقْمُت، عمى زنة )ُفْمُت(. 
ـِ ْبِغ ُعْخَكَة، َعْغ َأْسَساَء ِبْشِت َأِبي َبْكٍخ َأنََّيا َقاَلْت أِلَْىِمَيا: - ج ، ُثعَّ ِمت  َأْجِسُخكا ِثَياِبي ِإَذا  " َعْغ ِىَذا

كا َعَمى َكَفِشي ِحَشاًشا َكاَل َتْتَبُعػِني ِبَشارٍ َحشُِّصػِني  . (2)" ، َكاَل َتُحرُّ
، كػ: َعِمَع الذاىج ، كىحا الفعل فيو ثالُث لغاٍت، المغة األكلى: َماَت َيَساُت ِمتُّ : قػؿ أسساء: ِمتُّ

، كالمغة الثالثة:  َيْعَمُع، كاألصل: َمِػَت َيْسَػُت، كالمغة الثانية: َماَت َيُسػُت، كاألصُل: َمَػتَ  َيْسُػُت ُمتُّ
، كاألصل: َمِػَت َيْسُػُت، كػ: َفِزَل يفُزلُ  ، كبشاًء عمى (3)لغٌة مخّكبة مشيسا، كىي: َماَت َيُسػُت ِمتُّ

، ثعَّ قمبت الػاك ألفً  ؛ ألنيا اما سبق، فعشج إرجاع الفعل السدشج إلى تاء الفاعل إلى أصمو ُيقاؿ: َمِػتُّ
، ثعَّ التقى ساكشاف؛ فدقصت األلف، ثّع ححفت حخكة متحخكة، كانفتح ما ق بميا؛ فرار الفعل: َماتُّ

 (.، عمى كزف )ِفْمتُ ِمتُّ : الفاء، كُحخَِّكْت بحخكة العيغ األصمية؛ لبياف مبشى الفعل؛ فرار الفعل
 ا" وهللا ما أكمُت سسشً  (:مغ البادية قاَؿ لعسخ بغ الخصاب ) عْغ يحيى بغ سعيج أّف رجاًل  - ح
 .(4)بو مشح كحا ككحا " أكاًل  ُلْكتُ كال 

حدب القاعجة الرخفية، فرار: اَلْكُت،  اقػلو: )ُلْكُت(، كأصمو: َلَػْكُت، ثعَّ انقمبت الػاك ألفً  الذاىج:
عشيا حخكٌة مغ جشذ العيغ  َض كُعػِّ غ، كتبعيا ححؼ حخكة الفاء، ثعَّ ححفت األلف؛ اللتقاء ساكشي

 : ُفْمُت.السححكفة؛ فرار: ُلْكُت، عمى كزف 

 اً لمالفعل السعتل   -ٖ
 و بػاك الجساعة، أك ياء السخاشبةعشج اترال - أ

 ، مشيا: امغ أربعة كثسانيغ مػضعً  اقخيبً كقج كرد ىحا المػف مغ الححؼ في مػّشأ اإلماـ مالظ  

                                 
 [. ٔٔ: رقع الحجيث ٚٔ٘/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الذعخ/ما يؤمخ بو مغ التعػذ، ٔ)

 

 [. ٕٔ: رقع الحجيث ٕٛٔ/ٔ( ]السرجر الدابق، الجشائد/الشيي عغ أف تتبع الجشازة بشار، ٕ)
 

 (.ٔٗٗ، ٓٗٗالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٖ)
 [. ٜٕ: رقع الحجيث ٙٓ٘/ٔ(/جامع ما جاء في الصعاـ كالذخاب، ( ]مالظ: السػّشأ، صفة الشبّي )ٗ)
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ػا ركعتيغ ركعتيغ حّتى يشرخفػا  ُيَرم ػف " إّنيع  قاؿ اإلماـ مالظ في أىل مكة: - بسشى إذا حجُّ
 .(1)كة "إلى م

؛ فالزسة عمى ا(، كأصمو: ُيَرمُِّيػف، ثعَّ ححفت حخكة الالـ )الزسة( تخفيفً ُيَرمُّػف الفعل ) الذاىج:
؛ فرار الفعل: ُيَرمِّْيْػف؛ فالتقى ساكشاف؛ فححفت الياء، ثّع حّخكت الالـ بالزع؛ (2)الياء مدتثقمةٌ 

 عمى كزف )ُيَفعُّػف(.، ُيَرمُّػف ِلُتَشاِسَب الػاك بعجىا؛ فأصبحت صػرة الفعل: 
ْنَداٍف: - ِ ْبَغ َمْدُعػٍد، َقاَؿ إِلِ َكَسَيْأِتي َعَمى الشَّاِس َزَماٌف َقِميٌل "...  َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج، َأفَّ َعْبَج ّللاَّ

َيْدَأُؿ، َقِميٌل َمْغ ُيْعِصي،  َكِثيٌخ َمغْ  ،ُفَقَياُؤُه، َكِثيٌخ ُقخَّاُؤُه، ُيْحَفُع ِفيِو ُحُخكُؼ اْلُقْخآِف َكُتَزيَُّع ُحُجكُدهُ 
اَلةَ  كفَ  ،ُيِصيُمػَف ِفيِو اْلُخْصَبَة، َكَيْقُرُخكَف الرَّ  .(3)" ِفيِو أَْىَػاَءُىْع َقْبَل أَْعَساِلِيعْ  ُيَبج 

، استثقمت الزسة عمى الياء؛ فححفت؛ فاجتسع ساكشاف؛ ػف يُ ُيَبجِّ (، كأصمو: ُيَبجُّكف الفعل ) الذاىج:
كف ـ الكمسة(، ثّع حّخكت الجاؿ بالزع؛ لسشاسبة الػاك بعجىا؛ فرار الفعل: فدقصت الياء )ال ، ُيَبجُّ
 عمى زنة )ُيَفعُّػف(.

 " أّف الخجل كاف يصّمق امخأتو، ثع يخاجعيا، كال حاجة لو بيا، كال يخيج  عغ ثػر بغ زيج الجيمي  -
َة ِلُيَزارَّ  إمداكيا ُؿ ِبَحِلَظ َعَمْيَيا اْلِعجَّ ار   يئفأندؿ هللا تبارؾ كتعالى:  َىا،َكْيَسا ُيَصػِّ يه ِِضَ َُ ِسُكِ ا َوََل ُتىأ
 ْْۚ َجُدوا َعأ ىئّّلِ

(4). 
لمخفة؛  اكعشج رّده إلى أصمو ُيقاؿ: َتْعَتِجُيػا، ثعَّ ححفت ضسة الياء؛ شمبً  (،َتْعَتُجكاالفعل ) الذاىج:
ُضسَِّت الجاؿ؛ لسشاسبة الػاك؛ فأصبح  َتْعَتِجْيْػا، ثع ححفت الياء؛ اللتقاء ساكشيغ: َتْعَتِجْكا، ثعّ  فرار:

 الفعل: َتْعَتُجْكا، ككزانو )َتْفَتُعػا(.
-  ( ِ أماـ الجشازة، كالخمفاء  َيْسُذػف " كانػا  ( َكَأَبا َبْكٍخ َكُعَسخَ َعْغ اْبِغ ِشَياٍب، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ

 .(5)ىمّع جخِّا، كعبج هللا بغ عسخ"
إرجاع ىحا الفعل إلى أصمو ُيَقاؿ: َيْسِذُيػف؛ حيث سقصت ضسة (، كعشج َيْسُذػف الفعل ) الذاىج:

؛ فُدكِّشت الياء؛ فالتقى ساكشاف؛ فدقصت الياء، ُثعَّ حخكت الذيغ بالزع؛ لتشاسب الػاك االياء؛ تخفيفً 
 بعجىا؛ فرار: َيْسُذػف، عمى زنة )َيْفُعػف(. 

                                 
 [. ٕٓٓ: رقع الحجيث ٖٕٕ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الحج/صالة مشى، ٔ)
 (.ٓٙ٘/ٕاألنبارؼ، اإلنراؼ )جابغ  (ٕ)
 [. ٛٛ: رقع الحجيث ٔٓٔ/ٔي الدفخ/جامع الرالة، ( ]مالظ: السػّشأ، قرخ الرالة فٖ)
 [.ٔٛ: رقع الحجيث ٖٚٔ/ٔ[؛ ]مالظ: السػّشأ، الصالؽ/جامع الصالؽ، ٖٕٔ( ]البقخة: ٗ)
 [. ٛ: رقع الحجيث ٕٚٔ/ٔ( ]السرجر الدابق، الجشائد/السذي أماـ الجشازة، ٘)
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السكياؿ  ُيػُفػف  اَت أرًض عغ يحيى بغ سعيج أّنو سسع سعيج بغ السديب يقػؿ: " إذا جئ  -
 .(1)... " فأشل السقاـ بيا ،كالسيداف
؛ فُدكِّشت الياء؛ فالتقى ا(، كأصمو: ُيػِفُيػف؛ حيث ُحِحَفت ضسة الياء؛ تخفيفً ُيػُفػف الفعل ) الذاىج:

ساكشاف؛ فدقصت الياء، ُثعَّ حخكت الفاء بالزع؛ لتشاسب الػاك بعجىا؛ فرار: ُيػُفػف، عمى زنة 
 (. )ُيْفُعػف 

-   ِ ِ ْبِغ َأِبي َبْكٍخ َأنَُّو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ َعْغ َأْكِل  ُنُيػاَقاَتَل ّللاَُّ اْلَيُيػَد  " :()َعْغ َعْبِج ّللاَّ
ْحِع، َفَباُعػُه َفَأَكُمػا َثَسَشوُ   .(ٕ)" الذَّ

الياء بعج ححؼ حخكتيا،  ا، ُسكِّشتكىػ فعٌل مبشيّّ لمسجيػؿ، كأصمو: ُنِيُيػ  (،ُنُيػاالفعل ) الذاىج:
فححفت الياء، ثّع حّخكت الياء بالزع؛ لسشاسبة الػاك؛ فرار الفعل: ُنُيػا، عمى كزف  فالتقى ساكشاف،

 )ُفُعػا(. 
ْثَشْيغِ  َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َأنَُّو َقاَؿ:  - َتْيِغ: َيْػـَ اإْلِ  َكَيْػـَ  ،" ُتْعَخُض أَْعَساُؿ الشَّاِس ُكلَّ ُجُسَعٍة َمخَّ

ػا َىَحْيِغ َحتَّى اْلَخِسيِذ، َفُيْغَفُخ ِلُكلِّ َعْبٍج ُمْؤِمٍغ، ِإالَّ َعْبًجا َكاَنْت َبْيَشُو َكَبْيَغ َأِخيِو َشْحَشاُء، َفُيَقاُؿ: اْتُخكُ 
 .(4)ىحيغ حّتى يفيئا " (3)اْرُكػاَيِفيَئا، َأِك 
فالتقى ساكشاف،  ، فححفت،(5)الػاك كأصمو: ُاْرُكُػكا، كالزسة مدتثقمة عمى (،اْرُكػاقػلو ) الذاىج:

 فرار كزف الفعل: ُاْفُعػا. ألكلى،فححفت الػاك ا
-   ِ ِ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ قاء، كأكفئػا  (6)َأْكُكػاكأَْغِمُقػا اْلَباَب،  " َقاَؿ: ()َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج ّللاَّ الدِّ

َناَء، َكَأْشِفُئػا اْلسِ اإلناء ُخكا اإْلِ ْيَصاَف اَل َيْفَتُح َغَمًقا، َكاَل َيُحلُّ ِكَكاءً ، َأْك َخسِّ  .(7)" ... ْرَباَح، َفِإفَّ الذَّ
كعشج رّده إلى أصمو يقاؿ: َأْكِكُيػا؛ حيث ُسكَِّشِت الياء بعج ححؼ حخكتيا؛ (، َأْكُكػا) قػلو الذاىج:

 )َأْفُعػا(. فاجتسع ساكشاف؛ فححفت الياء، ثع ُضسَِّت الكاؼ؛ فرار كزف الفعل )َأْكُكػا( ىػ
َيْدَتِحبُّػَف َأْف ُيْخِخُجػا َزَكاَة اْلِفْصِخ ِإَذا َشَمَع اْلَفْجُخ ِمْغ َيْػـِ عغ مالظ " أنَّو رأػ أىل العمع   -

                                 
 . [ٜٜ: رقع الحجيث ٖٚٙ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، البيػع/جامع البيػع، ٔ)

 

 [. ٕٙ: رقع الحجيث ٙٓ٘/ٔ(/جامع ما جاء في الصعاـ كالذخاب، ( ]السرجر الدابق، صفة الشبّي )ٕ)
 

َخه"، الدبيجؼ، تاج العخكس )جٖ) خ، كأركى األمخ: أخَّ  (.ٜٚٔ/ٖٛ( " َرَكا َرْكًػا: أخَّ
 [. ٛٔ: رقع الحجيث ٜٗٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، حدغ الخمق/ما جاء في السياجخة، ٗ)
 (.ٓٙ٘/ٕاألنبارؼ، اإلنراؼ )جبغ ا (٘)
 (٘ٓٗ/٘ٔابغ مشطػر، لداف العخب )ج ( مغ مادة )ككي(، كىػ الخيط الحؼ يخبط بو فع الػعاء،ٙ)
 [.ٕٔ: رقع الحجيث ٗٓ٘/ٔ(/جامع ما جاء في الصعاـ كالذخاب، ( ]مالظ: السػّشأ، صفة الشبّي )ٚ)
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 .(1)" ِإَلى اْلُسَرمَّى َيْغُجكااْلِفْصِخ، َقْبَل َأْف 
ف؛ لػجػد )أْف( قبميا، ثعَّ كأصل الفعل: َيْغُجُككف، ححفت الشػ (، َيْغُجكاقػؿ اإلماـ مالظ: ) الذاىج:

 ، ثعَّ ححفت الػاك األكلى؛ اللتقاء ساكشيغ؛ فأصبح كزف الفعل )َيْفُعػا(.ححفت حخكة الالـ؛ استثقااًل 
يَق َدَخَل َعَمى َعاِئَذَة َكِىَي َتْذَتِكي َكَيُيػِديَّةٌ   - جِّ  َعْغ َعْسَخَة ِبْشِت َعْبِج الخَّْحَسِغ، َأفَّ َأَبا َبْكٍخ الرِّ
 .(2)" ِبِكَتاِب ّللاَِّ  اْرِقيَيا " :ِقيَيا، َفَقاَؿ َأُبػ َبْكخٍ َتخْ 

كاألصل: ِاْرِقِييَيا، الكدخة مدتثقمٌة عمى الياء، ككجػد الكدخة قبميسا أكثخ  (،يا)ِاْرِقيقػلو  الذاىج:
؛ حيث اجتسعت ثالث كدخات؛ فدقصت الكدخة التي عمى الياء، كسّكشت الياء؛ فالتقى ساكشاف؛ ثقاًل 
 دقصت الياء األكلى؛ فرار الفعل: ِاْرِقيَيا، ِزَنُتُو )ِاْفِعيَيا(.ف

عمى ىحا الشػع مغ الححؼ،  كأّما الحؼ المو ألٌف، فقج كرد في السػشأ أربعٌة كثالثػف فعاًل  
 مشيا: 

اَلِة َفاَل َتْأُتػَىا َكَأْنُتْع " :()حجيث الشبّي   - َب ِبالرَّ ِكيَشةُ  ا، َكْأُتػىَ َتْدَعْػفَ ِإَذا ُثػِّ  .(3)"...َكَعَمْيُكُع الدَّ
(، كأصل ىحا الفعل: َتْدَعُيػف، كإذا تحّخكت الػاك كالياء ، كانفتح ما قبميا، َتْدَعْػفَ قػلو ) الذاىج:
؛ فرار الفعل: َتْدَعاْكَف، فالتقى ساكشاف؛ فدقصت األلف التي ىي الـ ا، فقمبت الياء ألفً (4)اقمبتا ألفً 

 ل )َتْفَعْػَف(.الكمسة، فأصبح كزف الفع
ِ ْبِغ ُعَسَخ، َأفَّ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّاِب َكاَف َيُقػُؿ: - ْكااَل  " َعْغ َعْبِج ّللاَّ ْسِذ،  َتَحخَّ ِبَراَلِتُكْع ُشُمػَع الذَّ

ْسِذ، َكَيْغُخَباِف َمَع ُغُخكِبَيا ْيَصاَف َيْصُمُع َقْخَناُه َمَع ُشُمػِع الذَّ  .(5)" ... َكاَل ُغُخكَبَيا، َفِإفَّ الذَّ
ْكاقػلو ) الذاىج: مادة )حخك( في  تحت ا، ككرد أيًز (6)مادة )حخؼ( (، كقج كرد في الّتاج تحتَتَحخَّ

ُككا، أك: َتَحخَُّيػا؛ حيث تحخَّكت الػاك (7)معجع المغة العخبية السعاصخة ، كبحلظ يكػف أصل الفعل: َتَحخَّ
عل: تحخَّاكا؛ حيث التقى ساكشاف؛ فححفت الـ ؛ فرار الفاأك الياء، كانفتح ما قبميسا؛ فُقمبتا ألفً 

ْػا(، كتعخض ىحا الفعل إلى ححؼ آخخ استخفافً  ، لكشو ال عالقة لو االكمسة؛ فرار كزف الفعل )َتَفعَّ
، كذلظ الجتساعيسا في اباإلعالؿ، كىػ ححؼ إحجػ التاءيغ: تاء السزارعة، كالتاء الدائجة استخفافً 

                                 
 [.  ٘٘: رقع الحجيث ٛ٘ٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الدكاة/كقت إرساؿ زكاة الفصخ، ٔ)
 [. ٔٔ: رقع الحجيث ٕٔ٘/ٔ( ]السرجر الدابق، العيغ/التعػذ كالخقية مغ السخض، ٕ)
 [.  ٗ: رقع الحجيث ٛٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، الرالة/ما جاء في الشجاء لمرالة، ٖ)
 (.ٖ٘٘/ٕاألنبارؼ، اإلنراؼ )جابغ  (ٗ)
 [. ٜٗ: رقع الحجيث ٕ٘ٔ/ٔربح كبعج العرخ، ( ]مالظ: السػّشأ، القخآف/الشيي عغ الرالة بعج ال٘)
 (.ٕٓٗ/ٖٚالدبيجؼ، تاج العخكس )ج (ٙ)
 (.ٖٛٗ/ٔعسخ، معجع المغة العخبية السعاصخة )ج (ٚ)
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كْ أكؿ الفعل، كاألصل: تَ   .اَتَحخَّ
-  ِ ِ اْلُخَخاَساِنيِّ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ َتَراَفُحػا َيْحَىِب  " :()َعْغ َعَصاِء ْبِغ َأِبي ُمْدِمٍع َعْبِج ّللاَّ

 ، ْحَشاءُ  َكَتَياَدْكااْلِغلُّ  .(1)" َتَحابُّػا، َكَتْحَىِب الذَّ
؛ لتحخُّكيا، كانفتاح ما قبميا؛ فرار ا(، كأصمو: َتَياَدُيػا؛ حيث قمبت الياء ألفً َتَياَدْكاقػلو ) الذاىج:

 الفعل: َتَياَداكا؛ فاجتسع ساكشاف؛ فدقصت الالـ؛ فأصبح كزف الفعل )َتَفاَعْػا(.
 .(ٕ)" َزَنْػاالَِّحؼ َأْدَرْكُت َعَمْيِو أَْىَل اْلِعْمِع َأنَُّو اَل َنْفَي َعَمى اْلَعِبيِج ِإَذا  " َقاَؿ َماِلٌظ: -

 ؛ ألنيا متحخكة، كما قبميا مفتػح،اكأصل الفعل: َزَنُيػا، ثّع قمبت الياء ألفً (، َزَنْػاقػلو ) الذاىج:
َزَناْكا، ثّع ححفت الـ الكمسة التي ىي األلف؛ اللتقاء ساكشيغ؛ فرار كزف الفعل  فرار الفعل:

 )َفَعْػا(.
 إذا اّترل بتاء التأنيث الداكشة - ب

 ه الشساذج:، كمغ ىحاكقج كرد في ىحا الححؼ قخيٌب مغ أربعيغ مػضعً 
َساُء َكاْلُعُيػُف، َكاْلَبْعُل، اْلُعْذخُ  َسَقتِ ِفيَسا  " :()الشبّي حجيث  -  . (ٖ)" ... الدَّ

، ثّع عشج دخػؿ االفعل )سقى(، كأصمو: َسَقَي، ثّع تحّخكت الياء، كانفتح ما قبميا؛ فقمبت ألفً  الذاىج:
التي ىي الـ الكمسة، كأصبح كزف  تاء التأنيث الداكشة عمى الفعل، التقى ساكشاف؛ فدقصت األلف

(: َفَعْت، كعمى الخغع مغ تحخيظ تاء التأنيث بالكدخ لػجػد ساكٍغ آخخ أتى بعجىا في َسَقْت الفعل )
 تعّيغ؛ ألّف تحخيظ التاء ىيشا عخٌض. كمسة أخخػ، إال أّف الححؼ

َأَكَل َبْعِزي َبْعًزا، َفَأِذَف َلَيا  ،الشَّاُر ِإَلى َربَِّيا، َفَقاَلْت: َيا َربِّ  اْشَتَكتِ  " :((حجيث الشبّي  -
ْيِف " َتاِء، َكَنَفٍذ ِفي الرَّ ـٍ: َنَفٍذ ِفي الذِّ  .(4)ِبَشَفَدْيِغ ِفي ُكلِّ َعا

، كعشج (5)غ: شكػ)بالػاك(، ك: شكَي )بالياء(ى(، كقػػج ذكخ الدبيػػجؼ فيو لغتيالفعل )اشتكػػ الذاىػػػػػػج:
، أـ ياًء؛ ا، سػاٌء أكانت كاكً اك: اشتَكَي، كقج قمبت الـ الكمسة ألفً رّده إلى األصل تقػؿ: اشتَكَػ، أ

ألنيا متحخكة، كما قبميا مفتػح، كعشج دخػؿ التاء عمى الفعل )اشتكى(، صار: ِاْشَتكاْت؛ فححفت 
مغ التقاء الداكشيغ، عمى الخغع مغ تحخؾ التاء بالكدخ؛ ألّف ذلظ عارٌض،  كصار  ااأللف؛ تخمًُّر 

 َكْت( ىػ )ِاْفَتَعْت(.كزف )اْشتَ 

                                 
 [.   ٙٔ: رقع الحجيث ٜٗٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، حدغ الخمق/ما جاء في السياجخة، ٔ)
 [. ٖٔ: رقع الحجيث ٙٗٗ/ٔنا، ( ]السرجر الدابق، الحجكد/ما جاء فيسغ اعتخؼ عمى نفدو بالد ٕ)
 [.  ٖٖ: رقع الحجيث ٓ٘ٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، الدكاة/زكاة ما يخخص مغ ثسار الشخيل كاألعشاب، ٖ)
 [.ٕٚ: رقع الحجيث ٕٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، كقػت الرالة/الشيي عغ الرالة بالياجخة، ٗ)
 (. ٖٛٛ/ٖٛالدبيجؼ، تاج العخكس )ج (٘)
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ِ ْبَغ ُعَسَخ َكاَف َيُقػؿُ  -  َقَزتْ " ِإَذا َممََّظ الخَُّجُل اْمَخَأَتُو َأْمَخَىا، َفاْلَقَزاُء َما  :َعْغ َناِفٍع، َأفَّ َعْبَج ّللاَّ
 .(1)" ِبِو ...

بميا، كعشجما ؛ لتحخُّكيا، كانفتاح ما قاالفعل )قزى(، كأصمو: َقَزَي؛ حيث انقمبت الياء ألفً  الذاىج:
 عمى الفعل، اجتسع ساكشاف؛ فححفت األلف، كصار كزف الفعل: َفَعْت. ادخمت تاء التأنيث كجػبً 

ـَ  َعَفتِ َكِإْف  " َقاَؿ َماِلٌظ: -  َنَجعُ َكَأَبى الشَِّداُء، َكُقْمَغ اَل  ،اْلَعَرَبُة َأِك اْلَسَػاِلي َبْعَج َأْف َيْدَتِحقُّػا الجَّ
ـَ َصاِحِبَشا، َفُيغَّ   .(2)" ... َأَحقُّ َكَأْكَلى ِبَحِلظَ  َد

، كلّسا ا؛ فقمبت ألفً االفعل )عفا(، كماّدتو )َعَفَػ(؛ حيث تحّخكت الػاك، ككاف ما قبميا مفتػحً  الذاىج:
دخمت التاء التي لمتأنيث التقى ساكشاف: األلف، كالتاء، ثّع سقصت األلف السشقمبة عغ كاك، كأصبح 

 .ادار التاء فال يعتّج بو؛ ألنو عخٌض؛ فيي ساكشة حكسً كزف الفعل: َفَعْت، أما انك

 : كرد ىحا الححؼ في السػّشأ في مػاشَغ كثيخٍة، مشيا: فعل األمخ  -ٗ
ِ، َفِإفَّ ّللاََّ َيْقَبُل التَّْػَبَة َعْغ ِعَباِدهِ  َفُتبْ "  :قػُؿ أبي بكخ الرجيق  -أ ِ َكاْسَتِتْخ ِبِدْتِخ ّللاَّ  .(ٖ)" ِإَلى ّللاَّ

حيث ححفت الػاك اللتقاء ساكشيغ، كاألصل: ُاْتُػْب، كػ: ُاْرُكْس، ففي  فعل األمخ: ُتْب، اىج:الذ
ؾ التاء؛ لمزسة عمى الػاك، كمغ ثّع استغشي عغ اليسدة لتحخُّ  البجاية حرل إعالؿ بالشقل؛ استثقااًل 
 فرار كزف الفعل )ُتْب(: ُفْل. فحرل التقاء الداكشيغ بدبب الشقل،

َكِإْف َكاَف ُمِديًئا، َفَتَجاَكْز  ،ِفي ِإْحَداِنوِ  َفِددْ المَُّيعَّ ِإْف َكاَف ُمْحِدًشا،  ..."  :()ىخيخة  قػُؿ أبي  -ب
 . (4)" ، المَُّيعَّ اَل َتْحِخْمَشا َأْجَخُه، َكاَل َتْفِتشَّا َبْعَجهُ َعْغ َسيَِّئاِتوِ 

ألقيت كدخة الياء إلى الداؼ قبميا؛ فاسُتغِشي عغ الفعل )ِزْد(، كأصمو: ِاْزِيْج، كػ: ِاْضِخْب، ثّع  الذاىج:
ألف الػصل، كسّكشت الياء، كاجتسع ساكشاف: الياء، كالجاؿ؛ فححفت الياء، كصار كزف الفعل )ِزْد( 

 ىػ )ِفْل(.
ِ ْبِغ ُعَسَخ، َأنَُّو َقاَؿ: - ت ِ  " َعْغ َعْبِج ّللاَّ ُو ُيِريُبُو َجَشاَبٌة َأنَّ  ()َذَكَخ ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصَّاِب ِلَخُسػِؿ ّللاَّ

ْأ، َكاْغِدْل َذَكَخَؾ، ُثعَّ  ،ِمَغ المَّْيلِ  ِ: َتَػضَّ  .(5)" َنعْ َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ ّللاَّ

                                 
 [. ٔٔ: رقع الحجيث ٜٕٛ/ٔ/ما يبيغ مغ التسميظ، ( ]مالظ: السػّشأ، الصالؽٔ)
 : )د. ر([. ٜٚٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، القدامة/مغ تجػز قدامتو في العسج مغ كالة الجـ، ٕ)
 [.ٕ: رقع الحجيث ٖٗٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، الحجكد/ ما جاء في الخجع، ٖ)
 [.ٚٔع الحجيث : رقٜٕٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، الجشائد/ما يقػؿ السرمي عمى الجشازة، ٗ)
 [.ٙٚ: رقع الحجيث ٖٛ/ٔ( ]السرجر نفدو، الصيارة/كضػء الجشب إذا أراد أف يشاـ أك َيْصَعع قبل أف يغتدل، ٘)
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، ثعَّ أرسمت فتحة الػاك إلى الشػف التي  الذاىج: الفعل )َنْع(، كعشج إرجاعو إلى أصمو يريخ: ِاْنَػـْ
؛ لتجانذ الفتحة قبميا، كالتقى ساكشاف: األلف السشقمبة اقبميا؛ فاستغشي عغ اليسدة، كقمبت الػاك ألفً 

  عغ كاك، كالسيع؛ فدقصت األلف، كصار كزف الفعل )َنْع(: َفْل.
 يالحع أف ىحا الفعل قج تعخض لمشقل، ثّع القمب، ثّع الححؼ اللتقاء الداكشيغ. 

َصمَّْيُت َكَراَء َأِبي ُىَخْيَخَة َعَمى  " يِِّب َيُقػُؿ:َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج َأنَُّو َقاَؿ: َسِسْعُت َسِعيَج ْبَغ اْلُسدَ  - ث
 .(1)" ِمْغ َعَحاِب اْلَقْبخِ  َأِعْحهُ المَُّيعَّ  "َفَدِسْعُتُو َيُقػُؿ: ،َصِبيٍّ َلْع َيْعَسْل َخِصيَئًة َقطُّ 

مخفة؛ فقمبت ل االفعل )أَِعْح(، كأصمو: أَْعِػْذ، ثعَّ أرسمت كدخة الػاك إلى العيغ قبميا؛ شمبً  الذاىج:
الػاك ياًء لسجاندة الكدخة التي قبميا، ثع التقى ساكشاف: الياء السشقمبة عغ كاك، كالحاؿ؛ فدقصت 

 الياء، كصار كزف الفعل: َأِفْل.

 السع السشقػص  -٘
 :مشيا، امػضعً َعَذَخ  سبعةَ كرد ىحا المػف مغ الححؼ في السػّشأ في االسع السشقػص الشكخة:  - أ

ِ  " :َأْسَمَع، َأنَُّو َقاؿَ َعْغ َزْيِج ْبِغ  - َل ِباَلاًل َأْف  ،َلْيَمًة ِبَصِخيِق َمكَّةَ  ()َعخََّس َرُسػُؿ ّللاَّ   ُيػِقَطُيعْ َكَككَّ
اَلةِ  ْسُذ، َفاْسَتْيَقَع اْلَقْػـُ، َكَقْج َفدِ  ،َفَخَقَج ِباَلٌؿ َكَرَقُجكا ،ِلمرَّ  ،ُعػاَحتَّى اْسَتْيَقُطػا َكَقْج َشَمَعْت َعَمْيِيُع الذَّ

 ِ  .(2)..."ِبِو َشْيَصافٌ  َكاد  ِإفَّ َىَحا  َأْف َيْخَكُبػا َحتَّى َيْخُخُجػا ِمْغ َذِلَظ اْلَػاِدؼ، َكَقاَؿ: ()َفَأَمَخُىْع َرُسػُؿ ّللاَّ
، كاألصُل: كاِدٌؼ؛ حيث استثقمت الزّسة عمى الياء، فححفت الزسة، كأصبحت (كادٍ ) :قػلو الذاىج:

ساكشاف: الياء، كالتشػيغ الحؼ ىػ نػٌف ساكشٌة، فححفت الياء، كصار كزف االسع: الياء ساكشة؛ فالتقى 
 فاٍع.
-  ِ َجَقُة ِلَغِشيٍّ ِإالَّ ِلَخْسَدٍة:  َقاَؿ: ()َعْغ َعَصاِء ْبِغ َيَداٍر، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ِفي  ِلَغاز  " اَل َتِحلُّ الرَّ

 .(3)" ... َسِبيِل ّللاَِّ 
، كأما كجو االستذياد فيػ ححؼ ياء السشقػص؛ ، كىػ نكخة مجخكرٌ غاٍز(االسع السشقػص ) الذاىج:

 اللتقاء ساكشيغ بعج تدكيشيا، كاألصل: َغاِزٍؼ، كصار كزف السشقػص: فاٍع.
َفا َكاْلَسْخَكِة َكُىَػ َغْيُخ  " ؿ اإلماـ مالظ:قا - اَل َأَرػ َعَمى الَِّحؼ َيْخِمي اْلِجَساَر، َأْك َيْدَعى َبْيَغ الرَّ
 .(4)" َكَلِكْغ اَل َيَتَعسَُّج َذِلظَ  ،ِإَعاَدةً  َػّض  ُمتَ 

                                 
 [.ٛٔ: رقع الحجيث ٜٕٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الجشائد/ما يقػؿ السرمي عمى الجشازة، ٔ)
 [.ٕٙجيث : رقع الحٕٔ/ٔ( ]السرجر الدابق، كقػت الرالة/الشـػ عغ الرالة، ٕ)
 [.ٜٕ: رقع الحجيث ٜٗٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، الدكاة/أخح الرجقة كمغ يجػز لو أخحىا، ٖ)
 [.ٕٙٔ: رقع الحجيث ٕٕٙ/ٔ( ]السرجر نفدو، الحج/رمي الجسار، ٗ)
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(، كأما كجو االستذياد فيػ ححؼ ياء السشقػص؛ اللتقاء ساكشيغ  الذاىج: االسع السشقػص )ُمَتَػّضٍ
ٍئ؛ حيث تعَّ اليخكب مغ اليسدة بقمبيا ياًء مجاندة لمكدخة قبميا،  بعج تدكيشيا، كاألصل: ُمَتَػضِّ

جخت عميو أحكاـ السشقػص الشكخة؛ حيث التقى ساكشاف  ، كفي ىحه الحالةيٌ كأصبح الفعل: متػضِّ 
، عمى كزف  االسعكصار الياء،  بعج تدكيغ الياء تخفيفًا، كحيشئٍح ُححفت  .(ُمَتَفعٍّ ) السشقػص: متػّضٍ

ِ  " ، َأنََّيا َقاَلْت:()َعْغ َعاِئَذَة َزْكِج الشَِّبيِّ  -  ،اَفَرمَّى َجاِلدً  َشاؾ  َكُىَػ  ()َصمَّى َرُسػُؿ ّللاَّ
 .(1)... " َفَأَشاَر ِإَلْيِيْع َأِف اْجِمُدػا ،َكَصمَّى َكَراَءُه َقْػـٌ ِقَياًما

االسع السشقػص )شاٍؾ(، كأما كجو االستذياد فيػ ححؼ ياء السشقػص؛ اللتقاء ساكشيغ  الذاىج:
 بعج تدكيشيا، كاألصل: َشاِكٌي، كأصبح كزف السشقػص: فاٍع.

كقج كرد ىحا المػف مغ الححؼ في السػّشأ  :االسشقػص عشجما ُيْجَسُع جسَع محكٍخ سالسً  االسع  -ب
 في ثالثة مػاضع، ىي: 

َحتَّى  ،، َيْشَتِدُبػَف ِمْغ َعَجِد اآْلَباِء ِإَلى َعَجٍد َكاِحجٍ ُمْدَتِػيغَ َكِإْف َكَجْجَتُيْع  ..."  :قاؿ اإلماـ مالظٌ  -
َفاْجَعِل اْلِسيَخاَث َبْيَشُيْع  ،ِسيًعا، َكَكاُنػا ُكمُُّيْع َجِسيًعا َبِشي َأٍب، َأْك َبِشي َأٍب َكُأٍـّ َيْمَقْػا َنَدَب اْلُسَتَػفَّى جَ 

 .(2)"َسَػاءً 
استثقمت الكدخة عمى  عّ ثأصمو تقػؿ: ُمْدَتِػِييَغ، كعشج رّده إلى  ،االسع السشقػص )ُمْدَتِػيَغ(الذاىج: 

، عمى كزف ُمْدَتِػيغَ فرار الفعل:  ى؛ الجتساع ساكشيغ،أسقصت الياء األكلالياء؛ فححفت، ثّع 
 )ُمْفَتِعيَغ(.

َقاَؿ َماِلٌظ: " اأْلَْمُخ اْلُسْجَتَسُع َعَمْيِو ِعْشَجَنا، َكالَِّحؼ َسِسْعُت ِمسَّْغ َأْرَضى ِفي اْلَقَداَمِة، َكالَِّحؼ  -
ُعػفَ ْف َيْبَجَأ ِباأْلَْيَساِف اْجَتَسَعْت َعَمْيِو اأْلَِئسَُّة ِفي اْلَقِجيِع َكاْلَحِجيِث، أَ   .(3)" ... ِفي اْلَقَداَمِة َفَيْحِمُفػفَ  اْلُسجَّ

ُعػفَ االسع السشقػص )الذاىج:  ِعُيػَف، ححفت ضسة الياء؛ استثقااًل كأصمو ،(اْلُسجَّ ، ثعَّ ححفت : الُسجَّ
ل: الُسْفَتِعُمػف؛ حيث الياء؛ اللتقاء ساكشيغ، ثعَّ حّخكت العيغ بالزع؛ لسشاسبة الػاك، فرار كزف الفع

، ثّع صار: ، ثّع أدغست في الجاؿ األخخػ؛ فكاف أصل الفعل: الُسْجَتُعػف أبجلت تاء االفتعاؿ دااًل 
ُعػفَ الُسْجَدُعػف، ُثعَّ:   . اْلُسجَّ

اِج ِفي ِجَخاِبِو، َكا" َماِلظ: ؿ قا - لثَّْػِب ِفي َشيِِّو، َكَبْيُع اأْلَْعَجاِؿ َعَمى اْلَبْخَناَمِج، ُمَخاِلٌف ِلَبْيِع الدَّ
ى ِمْغ َكَما َأْشَبَو َذِلَظ، َفَخَؽ َبْيَغ َذِلَظ اأْلَْمُخ اْلَسْعُسػُؿ ِبِو، َكَمْعِخَفُة َذِلَظ ِفي ُصُجكِر الشَّاِس، َكَما َمَز 

                                 
 [.ٚٔ: رقع الحجيث ٕٛ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، صالة الجساعة/صالة اإلماـ كىػ جالذ، ٔ)
 : )د. ر([.ٕٚٚ/ٔكالية العربة،  ( ]السرجر الدابق، الفخائس/ميخاثٕ)
 [.ٕ: رقع الحجيث ٛٚٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، القدامة/تبجئة أىل الجـ في القدامة، ٖ)
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 .(1)" ... ِفيوِ  اْلَساِضيغَ َعَسِل 
مت الكدخة عمى الياء، ، حيث استثق: الَساِضِييغَ كاألصل االسع السشقػص )الَساِضيَغ(،الذاىج: 

 ، عمى كزف )الَفاِعيَغ(.اْلَساِضيَغ فححفت، ثّع ححفت الياء األكلى، الجتساع ساكشيغ؛ فرار الفعل: 
  
 

 
   
 
 



 


 








                                 
 [.ٙٚ: رقع الحجيث ٖٛ٘/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، البيػع/باب السالمدة كالسشابحة، ٔ)
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 مػّشأ اإلماـ مالظ فيالسبحث الثاني: الححؼ غيخ القياسي 
لمتخفيف، بال عّمة  في بشية الكمسة؛ ىػ الححؼ الحؼ يقع )الدساعّي(: القياسيّ غيخ الححؼ   

 .(1)ُتَدػِّغ قياسو
كبعج الحجيث عغ مدائل الححؼ القياسّي في السػّشأ، يشتقل الباحث لمحجيث عغ الححؼ   

 غيخ القياسّي، كذلظ عمى الشحػ اآلتي:

 السصمب األكؿ: ححؼ اليسدة
مقتخنًة  تشاكليا سّت كمساٍت، كسيتعّ  مػّشأ اإلماـ مالظ في في اسساعيً  اححفً  اليسدة تححف  

 السػّشأ، كذلظ عمى الشحػ اآلتي: بذػاىج عمييا في

 ححؼ اليسدة مغ لفظ الجاللة )هللا(السقرج األكؿ: 
سساعيِّا، كاألصل: اإِلَلُو، كقج اْخُتِمَف في اشتقاؽ  اححفت اليسدة مغ لفع الجاللة )هللا( ححفً  

 ( عمى أقػاؿ، أذكخىا عمى الشحػ اآلتي:هللالفع الجاللة )
كىػ لديبػيو، الحؼ يخػ أّف لفع الجاللة أصمو: ِإَلٌو، ثّع دخمت عميو )اؿ( التعخيف، األكؿ: القػؿ 

كصار االسع: اإللو، ُحِحَفِت اليسدة، كصارت )اؿ( التعخيف عػٌض عغ اليسدة؛ حيث أصبحت 
فيو كأّنيا جدٌء مغ الكمسة، ال غًشى عشيا، كقج ذىب سيبػيو إلى ىحا الخأؼ؛ ألّنو رأػ أف نجاء ما 

 .(2)ألف كالـ ال يجػز مباشخًة، لكّشو يجػز أف تقػؿ: يا هللا
 اكقج أراد سيبػيو مغ ىحا الكالـ أّنو لّسا ححفت اليسدة مغ )اإللو(، ككانت األلف كالالـ عػًض   

مغ االسع العطيع، جاز لظ أف تشاديو بغيخ كساشة، فأقػؿ: يا هللا، كال أقػؿ: يا أييا  امشيا، كجدءً 
 هللا. 

؛ أؼ: امذتٌق مغ: اله يميو لييً  فيػ ،(3)حيث يخػ أّف أصمو: اَلهٌ  ،اأيًز  لديبػيو: كىػ ػؿ الثانيالق
: العباس، ك: الحدغ، كػ ، ثّع ُنقل إلى العمسّية،ادخمت عميو )اؿ( التعخيف تعطيسً  كمغ ثعّ استتخ، 

 . (4)مسا كاف أصمو صفة

                                 
 (.ٖٖٖابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٔ)
 (.ٜ٘ٔ/ٕسيبػيو، الكتاب )ج (ٕ)
 . ٜٛٗ/ صٖالدابق، جالسرجر  (ٖ)
 (.ٖٔٙ، ٖٓٙابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٗ)
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ثّع  غ: َكِلَو َيْػَلُو؛ أْؼ َيفدُع الشاس إليو في حػائجيعأصل ىحا االسع العطيع: كاَِلٌه، م : أفّ القػؿ الثالث
 .(1)أبجلت الػاك ىسدة، كسا ىي الحاؿ في: كشاٍح، ك: إشاحٍ 

 .  (2)كالستأّلو ىػ الستعّبج : أّف اإللٌو: مغ ألو يألو إالىة؛ أؼ: تحّيخ،القػؿ الخابع
في نطخ عقػليع، كأشاركا إليو بػ  ادً كذلظ أنيع أثبتػه مػجػ : أفَّ أصمو ضسيخ الياء، " القػؿ الخامذ

ثع زيجت  ،عمسػا أنو خالق األشياء كمالكيا، فرار )لو( شاية، ثع زيجت فيو الـ السمظ؛ إذ)ىاء( الك
  .(3)" افيو األلف كالالـ تعطيسً 

 .(4): أّنو عمٌع كضع عمى صػرتو ابتجاًء )مختجل(، كليذ لو اشتقاؽٌ القػؿ الدادس
أّف األصل فيو: إلو، كلّسا دخمت )اؿ(، كصار االسع العطيع: اإللو، ثّع  : رأػ أناٌس القػؿ الدابع

ححفت اليسدة بعج نقل حخكتيا إلى الالـ قبميا، كصار االسع العطيع: َاِلاَلُه؛ فاجتسعت الماف 
 .  (5)متحخكتاف، فُدّكشت األكلى، ثّع أدغست في األخخػ، كصار االسع: هللا

ألصل في )الٍه(: َكَلَو، ثّع حرل قمٌب مكانيّّ باالسع؛ فرار: َلَػَه، : قاؿ بعزيع بأف االقػؿ الثامغ
 .(6)، فرار االسع: اَلهٌ افتحّخكت الػاك، كانفتح ما قبميا، فقمبت ألفً 

، بأّف لفع الجاللة هللا مختجٌل، كضع عمى صػرتو ابتجاءً  خأؼ القائلالكيسيل الباحث إلى  
، فا تعالى ليذ كسثمو نجاؤه مباشخة: يا هللاأّنو يجػز  )إلو(مغ  ا، كأّنو ليذ مأخػذً كالجليل عمى ذلظ

 شيء.
ْعُي الَِّحؼ َذَكَخ "  كقج كرد لفع الجاللة في السػّشأ في قػؿ اإلماـ مالظ رحسو هللا:   ّللاَُّ َفَمْيَذ الدَّ

ـِ، َكاَل ااِلْشِتَجاَد، َكِإنََّسا َعَشى  ْعِي َعَمى اأْلَْقَجا فيسغ كقف  ا، كقػلو أيًز (ٚ)اْلَعَسَل َكاْلِفْعَل "ِفي ِكَتاِبِو ِبالدَّ
 .(8)" ّللاَِّ " َيْجَعُل ُثُمَث َماِلِو ِفي َسِبيِل  مالو في سبيل هللا ثّع نكث:

                                 
 (.ٕٕٗ/ٙاألزىخّؼ، تيحيب المغة )ج (ٔ)
 (.ٔٓٔابغ فارس، مجسل المغة )ص (ٕ)
 (.ٖٔ/ٔ( الدخاكؼ، سفخ الدعادة كسفيخ اإلفادة )جٖ)
 (.ٖٙ٘ابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٗ)

 

 .ٜٖ٘، ٖٛ٘السرجر الدابق، ص (٘)
 .ٖٔٙص السرجر نفدو، (ٙ)
 [.ٖٔ: رقع الحجيث ٛٙ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الجسعة/ما جاء فيسغ رعف يـػ الجسعة، ٚ)
 [. ٚٔ: رقع الحجيث ٕٙ٘/ٔ( ]السرجر الدابق، الشحكر كاأليساف/جامع األيساف، ٛ)
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 : ححؼ اليسدة مغ )ناس(الثانيالسقرج 
أقػاؿ: القػؿ األكؿ يخػ أّف أصَل  أربعةاختمف عمساء الشحػ في أصل كمسة )َناٍس( عمى 

فرارت: ناٌس، ، ، مغ األُنذ با، أك األنذ بحػاء، كمغ ثّع ُأسقصت اليسدة؛ لمتخفيفُأناٌس  َناٍس:
يخػ أّف األصل: َنَػَس، ثّع تحّخكت الػاك، كانفتح ما  ، كىػ لمكدائي،قػؿ الثانيكالعمى كزف )َعاؿ(، 
 ياخػ أنّ ، كالقػؿ الثالث يكالشػس؛ أؼ الحخكةفرار كزنيا الرخفّي: َفَعل، ، اقبميا؛ فقمبت ألفً 

، (1)عمى كزف )َفَمع( ، فرارت: ناس،اثّع قمبت الياء ألفً  َنِدَي؛ أؼ أّف اإلنداف مغ الشدياف،: مقمػب
 قػلو تعالى: الكدائيِّ ك أبي عسٍخك يخػ أنيا مغ )َنَيٌذ(، كاستشجكا في ذلظ إلى قخاءة  كالقػؿ الخابع

ُعُِذ بَِرّبِ ٱنلهاِس يئ
َ
   .(ٕ)باإلمالة ىئ كُلأ أ

شبغي لو كي:" لقػؿ األّكؿ الحؼ يخػ أّف أصَل )ناٍس(: أناٌس، فيػ رأُؼ سيبػيو، حيث يقػؿأّما ا  
 .(3)"مغ العخب أحٌج إال يقػؿ: نػيٌذ  كليذ، ألنَّيع إنسا ححفػا ألف أناسٍ  ؛أف يقػؿ في ناس: أنيٌِّذ 

الدساع  كقج اّتبع سيبػيو القياس في ىحه السدألة، كأّف السححكؼ ُيَخّد عشج الترغيخ، كخالف
أّف اليسدة ال ُتَخدُّ عشج الترغيخ؛ ألّنيا  الخضيّ ، كيخػ (4)بأّف العخب تقػؿ: نػيذ، فال يخّد السححكؼ

 .(5)، ال عغ عّمة الزمةامححكفٌة تخفيفً 
ُخكَنُو عمى )ُنَػْيٍذ(، كىحا ما فكأّما مغ رأػ أّف األصل: َنَػٌس،  اعتسج عمى أّف الشاس ُيَرغِّ

، ككردت )الشاس( في  (6)" كليذ مغ العخب أحٌج إال يقػؿ: نػيٌذ "  :ذكخه سيبػيو، حيث قاؿ
َكَكاِحُجُه  ،َكالخَّْىطِ  ،َكاْلَقْػـِ  ،اْسٌع ُكِضَع ِلْمَجْسعِ  :الشَّاُس السرباح السشيخ تحت مادة )نػس(، كفيو أّف " 

ْنذِ  ،َحخَّؾَ ُمْذَتقّّ ِمْغ َناَس َيُشػُس إَذا َتَجلَّى َكتَ  ،إْنَداٌف ِمْغ َغْيِخ َلْفِطوِ   .(7)" َفُيْصَمُق َعَمى اْلِجغِّ َكاإْلِ
قخاءة أبي عسٍخك كعمي بغ حسدة الكدائي كأّما مغ رأػ أّف األصل فيو: َنَيٌذ، استشج إلى 

يف؛ ألّف لغة اإلمالة ُتجيد إمالة األلف لكّغ احتجاجيع بحلظ ضعباإلمالة، أك أّنيا مغ الشدياف، 
 .(8)ا، نحػ: مخرت بكتابو، ك: رأيت عسادً عغ إمالة األلف الدائجة ، ناىيظاالسشقمبة عغ كاٍك أيًز 

                                 
 (.ٕٓٔ، ٜٔٔ/ٔالّدسيغ الحمبي، الجر السرػف في عمـػ الكتاب السكشػف )ج (ٔ)
 (.ٓٚٔسدائل الحمبيات )صالفارسّي، ال [؛ٔ: الشاس] (ٕ)
 (.ٚ٘ٗ/ٖ( سيبػيو، الكتاب )جٖ)
 (.ٜٖٚ/ٚالسقاصج الذافية في شخح الخالصة الكافية )جالذاشبّي،  (ٗ)
 (.ٕٕٗ/ٔالخضي، شخح شافية ابغ الحاجب )ج (٘)
 (.ٚ٘ٗ/ٖ( سيبػيو، الكتاب )جٙ)
 (.ٖٓٙ/ٕ( الفيػمي، السرباح السشيخ )جٚ)
 (.ٓٚٔالفارسي، السدائل الحمبيات )ص (ٛ)
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، كصار كزف اكيسيل الباحث إلى رأؼ سيبػيو، كأّف أصل ناٍس: أناٌس، ثّع ححفت اليسدة تخفيفً 
االسع: العاؿ، كعشج الترغيخ يخّد السححكُؼ، فيقاؿ في ترغيخ ناٍس: أنّيذ، عمى زنة: فعيعٌل، 

 إلى أصػليا.كالترغيخ يخّد الكمسات 
كدخػؿ اؿ التعخيف عمى )ناٌس( تعػيٌس مغ ححؼ اليسدة، ككأّف األلف كالالـ جدء مغ ىحا 

 االسع، كقج ُيجَسع بيغ السعػض كالسعػض عشو كسا في قػؿ الذاعخ:
 (1)عمى األُناس اآلمشيشا ػغَ ػػإّف السشايػػػػػػػػػػا يصَِّمْعػػػ        

عػض كالسعػض عشو ىيشا؛ لمتشبيو عمى األصل، كسا ىػ كيعتقج الباحث أّف الجسع بيغ الس  
 الحاؿ في )كجية(.

ِمْغ ُأمَِّتي ُعِخُضػا َعَميَّ  َناٌس "  :((كقج كردت كمسة )ناٍس( بغيخ اؿ التعخيف في قػؿ الشبّي   
 .(2)َأْك ِمْثَل اْلُسُمػِؾ َعَمى اأْلَِسخَِّة " ،ُمُمػًكا َعَمى اأْلَِسخَّةِ  ،َيْخَكُبػَف َثَبَج َىَحا اْلَبْحخِ  ،ُغَداًة ِفي َسِبيِل ّللاَِّ 

َيُقػُلػَف ِإَذا  ُأَناًساِإفَّ  " كقج كردت مرححة دكف ححؼ اليسدة في قػؿ عبج هللا بغ عسخ:  
 حجيثككردت محاّلة باؿ التعخيف في ، َقَعْجَت َعَمى َحاَجِتَظ، َفاَل َتْدَتْقِبِل اْلِقْبَمَة َكاَل َبْيَت اْلَسْقِجِس "

المَُّيعَّ ِإنِّي َأْسَأُلَظ ِفْعَل اْلَخْيَخاِت، َكَتْخَؾ اْلُسْشَكَخاِت، َكُحبَّ اْلَسَداِكيِغ، َكِإَذا َأَرْدَت ِفي  " :()الشبّي 
 .(3)" ِفْتَشًة َفاْقِبْزِشي ِإَلْيَظ َغْيَخ َمْفُتػفٍ  الشَّاسِ 

 السقرج الثالث: ححؼ اليسدة مغ الفعل )رأى( في السزارع
كمسا ححؼ في التخفيف "  لكثخة االستعساؿ، قاؿ سيبػيو:؛ سدة )رأػ( في السزارعتححؼ ى  

ألف ما قبمو ساكغ قػلو: أرػ كتخػ كيخػ كنخػ، غيخ أفَّ كل شيء كاف في أكلو زائجٌة سػػ ألف 
 .(4)" الػصل مغ رأيت فقج اجتسعت العخب عمى تخفيفو لكثخة استعساليع إياه، جعمػا اليسدة تعاقب

يفية ححؼ اليسدة ىيشا ففيو احتساالف، األكؿ: أّنو التقت مع ىسدة السزارعة، كذلظ في أّما ك  
قػلظ: َأْرَأػ، بيشيسا مانع غيخ حريغ، كىػ الخاء الداكشة، ككأفَّ اليسدتاف قج اجتسعتا، فػجب 
تخفيف إحجاىسا، فححفت الثانية، كسا ححفت في مزارع )أفعل(، كفتحت الخاء؛ لػجػد األلف 

ثّع حسمػا سائخ أحخؼ السزارعة عمى اليسدة، كسا حسمػىا عمييا في مزارع )أفعل(، أك أّنو  بعجىا،

                                 
(؛ البيت ٖٖٙ/ٕ(؛ العكبخؼ، المباب في عمل البشاء كاإلعخاب )جٛ/ٔالدخاكؼ، سفخ الدعادة كسفيخ اإلفادة )ج (ٔ)

(؛ ابغ ٖ٘ٔ/ٖ(؛ ابغ جشي، الخرائز )جٕٛٛ/ٕخدانة األدب )ج ،لِحؼ ججف الِحْسَيِخّؼ، البغجادؼ، انطخ
 (.ٔٔ/ٙمشطػر، لداف العخب )ج

 [.ٜٖ: رقع الحجيث ٕٚٗ/ٔتخغيب في الجياد، ( ]مالظ: السػّشأ، الجياد/الٕ)
 [.ٓٗ: رقع الحجيث ٖٕٔ/ٔ( ]السرجر الدابق، القخآف/العسل في الجعاء، ٖ)
 (.ٙٗ٘/ٖ( سيبػيو، الكتاب )جٗ)
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، كىػ ما يسيل إليو (1)األقخب إلى القياسػ نقمت حخكتيا إلى الحخؼ الحؼ يدبقيا، ثّع أسقصت، كى
  .الباحث
، عمى األصل، كقج ذكخ ذلظ اكقج ُسِسَع عغ بعس العخب قػليع: قج أرآىع؛ مرححً  

 ، إال أّف ذا قميٌل  إاّل عشج الزخكرة، كقػؿ الذاعخ:(2)يبػيوس
  (3)كالنا عاِلٌع بالتُّخَّىات     تْخَأياهُ أرؼ عيشيَّ ما لع 

ُسِئَل َعْغ َرُجٍل ندى أثشاء كضػئو كقج كرد ىحا الفعل في السػّشأ في قػؿ اإلماـ مالظ عشجما  
 َأْف َيْسَدَح ِبَخْأِسِو، َكِإْف َكاَف َقْج َصمَّى، َأفْ  َأَرى "  :أف يسدح  عمى رأسو، حتَّى َجفَّ الػضػء، َفَقاؿَ 

اَلةَ  َجَقاِت َفِخيَزٌة ُمَدسَّاٌة، ِإالَّ َعَمى َقْجِر َما "  :ا، كفي قػلو أيًز (4)" ُيِعيَج الرَّ َكَلْيَذ ِلْمَعاِمِل َعَمى الرَّ
َماـُ  َيَخى   .(5)" اإْلِ

ج دخػؿ ىسدة التعجية عميو، كذلظ قػلظ: َأَرػ، عش اكتححؼ اليسدة مغ الفعل )رأػ( أيًز  
كأصمو: َأْرَأػ؛ حيث ألقيت حخكة اليسدة إلى الخاء قبميا، فرار الفعل: َأَرْأػ، ثّع ححفت اليسدة، 

 فرار: َأَرػ، ككزنو: َأَفل.
ِ اْبِغ ُعَسَخ " َأفَّ ِرَجااًل ِمْغ َأْصَحاِب عغ الذاىج عمى ىحا الفعل في السػّشأ، ما ُرِكَؼ   َرُسػِؿ ّللاَّ

() ْبِع اأْلََكاِخخِ  ِفي اْلَسَشاـِ  َلْيَمَة اْلَقْجرِ  ُأُركا ، كأصل الفعل: ُأْرِئُيػا، عمى زنة: ُأْفِعُمػا، (6)" ِفي الدَّ
ححفت اليسدة بعج نقل حخكتيا إلى الخاء، فرار الفعل: ُأِرُيػا، ثّع سّكشت الياء؛ فالتقى ساكشاف: الياء 

 ، كُضّسِت الخاء؛ لسشاسبة الػاك، فرار كزف الفعل: ُأُفػا.كالػاك، فححفت الياء

 ححؼ اليسدة مغ األفعاؿ )أكل(، ك)أمخ(، ك)أخح( في صيغة األمخالسقرج الخابع: 
عشج اشتقاؽ األمخ مغ األفعاؿ: أكل، ك:أمخ، ك: أخح فإّف األصل فييا: اؤكْل، ك: اؤمْخ، ك:  

لػصل، كاليسدة الثانية التي ىي فاء الكمسة، ككاف حقُّ اؤخح، كفي ىحه الحالة تجتسع ىسدتاف: ىسدة ا

                                 
 (.ٖٔٚابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٔ)
 (.ٙٗ٘/ٖسيبػيو، الكتاب )ج (ٕ)
(؛ ابغ عرفػر، ٖٙٙ/ٕالبشاء كاإلعخاب )ج (؛ العكبخؼ، المباب في عملٔٓٗالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٖ)

ابغ جشي، سخ  ،لػافخ، كىػ لدخاقة البارقي، انطخ(، البيت مغ البحخ اٜٖ٘السستع الكبيخ في الترخيف )ص
(؛ الخضّي، شخح شافية ابغ الحاجب ٕٜٕ/ٗٔ(؛ ابغ مشطػر، لداف العخب )جٜٓ/ٔصشاعة اإلعخاب )ج

 (.ٔٗ/ٖ)ج
 [.ٓٗ: رقع الحجيث ٖٔ/ٔجاء في السدح بالخأس كاألذنيغ،  ( ]مالظ: السػّشأ، الصيارة/ماٗ)
 [.ٜٕ: رقع الحجيث ٜٗٔ/ٔ( ]السرجر الدابق، الدكاة/أخح الرجقة كمغ يجػز لو أخحىا، ٘)
 [.ٗٔ: رقع الحجيث ٚٚٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، االعتكاؼ/ما جاء في ليمة القجر، ٙ)
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؛ ألّف ما قبميا مزسػـ، إاّل أّنيا ححفت؛ لكثخة االستعساؿ، كالححؼ في: االيسدة الثانية أف تبجؿ كاكً 
َر باليسدة، أّما إذا كقعت اليسدة في  ، لكّشو أفرح إذا ُصجِّ خح، ك: كل الزـٌ، أّما في: ُمْخ فال يمـد

؛ لدكاؿ عّمة (فْأُمْخ ) ، أك(كْأُمْخ )فاإلثبات أفرح مغ الححؼ كاإلبجاؿ، كذلظ قػلظ:  درج الكالـ،
  .   (1)، إال أّنو قميل(َفُسْخ ػز نحػ: )َكُمْخ(، ك)الححؼ، كعجـ التقاء ىسدتيغ، كيج

 :()كفي قػلو  ،(2)ِمسَّا َيِميَظ " ُكلْ َسعِّ ّللاََّ كَ "  :()ّي ػػث الشبػػي حجيػحؼ فػػحا الحػػج كرد ىػػكق 
َأَبا َبْكٍخ  ُمُخكا " :()في قػلو  اككرد أيًز  ،(3)َعَمْيَظ ِساَلَحَظ، َفِإنِّي َأْخَذى َعَمْيَظ َبِشي ُقَخْيَطَة " ُخحْ " 

َعْغ ف، في الشصق ؛ أؼ إذا ُكِصل ما قبَمو بسا بعجهككرد ىحا الفعل في درج الكالـ ،(4)َفْمُيَرلِّ ِلمشَّاِس "
 َكْأُمخْ َأفَّ َغًجا َيْػـُ َعاُشػَراَء َفُرْع، "  َأْرَسَل ِإَلى اْلَحاِرِث ْبِغ ِىَذاـٍ  () َسَخ ْبَغ اْلَخصَّابِ َماِلٍظ َأفَّ عُ 

 .(5)" أَْىَمَظ َأْف َيُرػُمػا

 السقرج الخامذ: ححؼ اليسدة مغ الفعل )سأؿ( في صيغة األمخ
لفعل: ِاْسَأْؿ؛ حيث ألقيت تححؼ اليسدة مغ أمخ الفعل )سأؿ(؛ لكثخة االستعساؿ، كأصل ا

حخكة اليسدة إلى الديغ قبميا، ثّع ححفت اليسدة، كصار الفعل: ِاَسْل، كسقصت ىسدة الػصل؛ 
النتياء كضيفتيا، كححؼ اليسدة ىيشا غيخ الزـٍ؛ ألّنو لع يبمغ مشدلة َيَخػ، كُيِخؼ في كثختو، لحلظ 

 .(6)يجػز: َسْل، ك: ِاْسَأؿْ 
؛ أؼ أّف الديغ (7)بيا َسْل؛ ألّف حخكة الديغ غيخ معتجٍّ قػليع: اِ كقج ُسِسَع عغ بعس العخب 

 ، لحلظ لع تدقط ألف الػصل.ابقيت ساكشة حكسً 
" َلَقْج َشقَّ َعَميَّ  َقػِؿ أبي مػسى األشعخؼ لعائذة رضي هللا عشيا:في ىحا الفعل كقج كرَد 

ِطُع َأْف َأْسَتْقِبَمِظ ِبِو، َفَقاَلْت َما ُىَػ؟ َما ُكْشَت َساِئاًل ِفي َأْمٍخ، ِإنِّي أَلُعْ  ()اْخِتاَلُؼ َأْصَحاِب الشَِّبيِّ 
ِإَذا َجاَكَز اْلِخَتاُف  َعْشُو، َفَقاَؿ: الخَُّجُل ُيِريُب أَْىَمُو ُثعَّ ُيْكِدُل َكاَل ُيْشِدُؿ؟ َفَقاَلْت: َفَدْمِشيَعْشُو ُأمََّظ، 

                                 
 (.ٔ٘، ٓ٘/ٖالخضي، شخح شافية ابغ الحاجب )ج (ٔ)
 [.ٕٖ: رقع الحجيث ٚٓ٘/ٔ(/جامع ما جاء في الصعاـ كالذخاب، الظ: السػّشأ، كتاب صفة الشبي )( ]مٕ)
 [.ٖٖ: رقع الحجيث ٖٔ٘/ٔ( ]السرجر الدابق، االستئحاف/ما جاء في قتل الحيات كما يقاؿ في ذلظ، ٖ)
 [. ٖٛ: رقع الحجيث ٓٓٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، قرخ الرالة في الدفخ/جامع الرالة، ٗ)
 [.ٖ٘: رقع الحجيث ٙٙٔ/ٔ]السرجر نفدو، الرياـ/صياـ يـػ عاشػراء،  (٘)
 (.ٜٗالحسالكؼ، شحا العخؼ )ص ؛(ٜٔٙ/ٕاألستخاباذؼ، ركغ الجيغ، شخح شافية ابغ الحاجب )ج (ٙ)
 (ٖٓٚ/ٕاألستخاباذؼ، ركغ الجيغ، شخح شافية ابغ الحاجب )ج (ٚ)
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 .(1)" اْلِخَتاَف َفَقْج َكَجَب اْلُغْدلُ 
الفعل )سْل(، كأصمو: ِاْسَأْؿ؛ حيث ألقيت حخكة اليسدة إلى الديغ قبميا، كححفت اليسدة، ثّع  الذاىج:

سقصت ألف الػصل، فرار كزف الفعل: َفْل، كسبب الححؼ ىيشا كثخة االستعساؿ، لكّغ الححؼ 
؛ ألّنو لع يرل إلى مختبة )رأػ( في كثخة استعسالو؛ لحلظ يجػز أف تقػؿ: سْل، كسا يج ػز غيخ الـز

 أف تقػؿ: اسأْؿ.

 السقرج الدادس: ححؼ اليسدة مغ اسسي التفزيل )خيخ(، ك)شّخ(
، كاألصل في اتححؼ ىسدة  مغ اسسي التفزيل )خيخ(، ك)شّخ(؛ لكثخة استعسالو مححكفً  

(: َأْشَخر؛ حيث ححفت اليسدة، كألقيت حخكة العيغ إلى الفاء،  )َخْيٍخ(: َأْخَيُخ ، كأّما األصل في )َشخٍّ
 أبي قالبةقخاءة  في اسع التفزيل )شّخ(، كإثباتيا قميل، كسا فيغست الخاء األكلى في الثانية كُأد

ِشُ ﴿ قػلو تعالى:في  (، كذلظ)األشخُّ 
َ اُب ٱۡلأ ِي ٱمأَكذه ا وه نَُىَِن َغد  الححؼ في غيخىسا  كيقلُّ ، (2)﴾ َسَيعأ
 مغ األسساء، كمغ ذلظ اسع التفزيل: َحّب، كسا في قػؿ الذاعخ:

 (3)َما ُمِشَعا ِإَلى اإلنَدافِ  ْيءٍ شَ  َحب  ك       زادني َكَمفًا في الُحبِّ أْف َمَشَعػْت ك 
.(4)كأّما ححؼ اليسدة مغ: خيخ، ك: شّخ في أسمػب التعّجب، فذاذّ 

غ، كاألصل أف يسشع اسع التفزيل مغ الرخؼ؛ شّخ( مشرخفيكيعّج اسسا التفزيل )خيخ(، ك) 
كزف الفعل، كلّسا سقصت اليسدة مشيسا، انرخفا؛ لشقريسا عغ كزف لعّمتيغ: الرفة، كػنو عمى 

 . (5)الفعل
َيْػـٍ َشَمَعْت َعَمْيِو  َخْيخُ "  :((كمغ الذػاىج عمى ىحا الححؼ في السػّشأ في حجيث الشبّي  
ْسُذ  ـُ، َكِفيِو أُْىِبَط ِمَغ اْلَجشَّةِ  :الذَّ  .(6)... " َيْػـُ اْلُجُسَعِة، ِفيِو ُخِمَق آَد

اسع التفزيل )َخْيخ(، كأصمو: َأْخَيُخ؛ حيث ححفت اليسدة، كُنقمت حخكة الياء إلى الخاء،  الذاىج:
 .  افرار االسع مشرخفً 

                                 
 [.ٖٚ: رقع الحجيث ٖٛ/ٔالختاناف، ( ]مالظ: السػّشأ، الصيارة/كاجب الغدل إذا التقى ٔ)

 

 [.ٕٙ( ]القسخ: ٕ)
 (.ٜ٘ٔ)ص ديػانو ،بحخ البديط، كىػ لألحػص، انطخ( ىحا البيت مغ الٖ)
 (، بترّخؼ.ٜٖٔ/ٖالديػشي، ىسع اليػامع )ج (ٗ)
 (.ٔٓٗ/ٕاألنبارؼ، اإلنراؼ )جابغ  (٘)
 [.ٙٔ: رقع الحجيث ٛٙ/ٔ ( ]مالظ: السػّشأ، الجسعة/ما جاء في الداعة التي في يـػ الجسعة،ٙ)

 



73 

 

ـُ اْلَػِليَسِة،  َشخ  "  :((عمى ىحا الححؼ قػؿ أبي ىخيخة  اكمغ الذػاىج أيًز   ـِ َشَعا الصََّعا
ْعَػَة َفَقْج َعَرى ّللاََّ ُيْجَعى َلَيا اأْلَْغِشَياُء، َكُيْتَخُؾ اْلَسَدا  .(1)" َكَرُسػَلوُ ِكيُغ، َكَمْغ َلْع َيْأِت الجَّ

(، كأصمو: َأْشَخُر؛ حيث سقصت اليسدة، كُنقمت حخكة الخاء إلى الذيغ،  الذاىج: اسع التفزيل )َشخُّ
 .  افرار االسع مشرخفً 

 السصمب الثاني: ححؼ الػاك
ثساني كمساٍت، كسيتّع تشاكليا مقتخنًة  ماـ مالظ فيمػّشأ اإل في اسساعيً  اححفً  اليسدة تححف  

السػّشأ، كذلظ عمى الشحػ اآلتي: فيبذػاىج عمييا 

 السقرج األكؿ: ححؼ الػاك مغ )ابغ(
، كاألصل: َبَشٌػ، كالجليُل عمى أّف فاء الكمسة مفتػحة بقاؤىا  مغ كمسة )ابغ( اححفت الػاك تخفيفً  

الشدب، كذلظ قػلظ: َبُشػف، كَبَشِػّؼ، كالجليل عمى أف عيغ  مفتػحة في جسع السحكخ الدالع، كعشج
لػ )َفَعٌل( أكثخ مشو في )َفُعٌل(، كػ: عزج، ك)َفِعٌل(، كػ: كبج،  االكمسة مفتػحة أّف )أفعاؿ( تأتي جسعً 

كأّكؿ دليل عمى أّف الـ الكمسة السححكفة ىي الػاك، أّف األكثخ فيسا ححفت المو الػاك، كالجليل اآلخخ 
مؤّنثو: بشٌت، كأّف التاء فييا مشقمبة عغ كاك، كقمب الػاك تاًء أكثخ مشو ياًء، كقج ذىب البعس إلى  أفّ 

 .(2)أّنيا ياًء؛ ألّف الكمسة مذتقة مغ بشى الخجل بامخأتو
لمخفة، كسّكشت الفاء، كذا يقتزي كجػد ألف  اسقصت الـ الكمسة مغ )ابغ(؛ شمبً أُ كقج  

كأّما ابشٌة فيي مؤنث )اْبٍغ(، كأصميا: بشػة، ثّع سقصت الػاك،  الػصل، كىي عػٌض عغ السححكؼ،
عغ الػاك، كالتاء في )ابشة( ىي تاء  اكسا حجث في ابٍغ، كسّكشت الفاء، كدخمت ىسدة الػصل عػًض 

( مشرخفٌة، كسا أّف تاء ا، كليدت لمتأنيث؛ ألّف )بشتً (3)التأنيث، أّما في )بشت( فسبجلة مغ الػاك
، " كإنسا التأنيث مدتفاد مغ نفذ الريغة، كنقميا مغ بشاء إلى (4)اقبميا مفتػحً  التأنيث يكػف ما

اختّز بو  بشاء؛ أال تخػ أف أصل )بشت(: َبَشٌػ، فشقمػه إلى )ِفْعٍل(، ... كصار ذلظ عساًل 
 . (5)السؤنث"

                                 
 [.ٓ٘: رقع الحجيث ٖٜٕ/ٔمالظ: السػّشأ، الشكاح/ما جاء في الػليسة، ( ]ٔ)

 

 (.٘ٚ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٕ)
 (.ٜ٘ٔ/ٕأبػ الفجاء، الكشاش )ج (ٖ)
 (.ٕٓٗ، ٔٓٗابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٗ)
 .ٕٓٗ( السرجر الدابق، ص٘)
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ٍل َفُكُمػا َكاْشَخُبػا ِإفَّ ِباَلاًل ُيَشاِدؼ ِبَميْ "  :()كقج كردت كمسة )ابغ( في السػشأ في حجيث الشبّي  
ّـِ َمْكُتػـٍ  اْبغُ ى ُيَشاِدَؼ ػػػَحتَّ   ،َأِخي ْبغَ َيا "  ا:ػي هللا عشيسػغ عسخ رضػػؿ ابػػػي قػػف اػػػً ، ككرد أيز(1)" ُأ
 .(2)" َأْيَشاُه َيْفَعلُ َفِإنََّسا َنْفَعُل َكَسا رَ  ،َكاَل َنْعَمُع َشْيًئا، ()ّللاََّ َعدَّ َكَجلَّ َبَعَث ِإَلْيَشا ُمَحسًَّجا  ِإفَّ 

، كسّكشت الباء، كدخمت ااْبٌغ، كأصمو: َبَشٌػ، عمى كزف )َفَعٍل(؛ حيث ححفت الػاك؛ تخفيفً  الذاىج:
مغ السححكؼ،  امغ الكمسة؛ أؼ: عػًض  المشصق بالداكغ، كصارت اليسدة جدءً  ىسدة الػصل؛ تػصاًل 

ِاْفٌع، كقج ححفت ألف الػصل في الذاىج  كانتقمت الحخكة اإلعخابية إلى الشػف، فرار كزف االسع:
 .(3)اآلخخ؛ لػقػع )ابغ( بعج الشجاء

)  السقرج الثاني: ححؼ الػاك مغ )غج 
غيَخ مقيٍذ مغ )َغٍج(، كأصل كمسة غٍج: َغْجٌك )بدكػف العيغ(، كقج يأتي  اتححؼ الػاك ححفً  

 عمى األصل، كسا في قػؿ الذاعخ:
 (4)َغْجَكاإفَّ مع اليػـ أخاه      ال َتْقُمػاىا كاْدُلػاَىا َدْلَػا

 في قػؿ آخخ: اككرد أيًز 
يار َكأَْىُمَيا    بَيا َيْػـَ حمُّػىا   (5)بالِقعُ  اكَغْجكً َكَما الشَّاُس ِإالَّ كالجِّ

 أّف السححكؼ كاٌك، يقػؿ السبخد: ككركده عمى األصل، كسا في السثاليغ الدابقيغ، دليٌل عمى  
ِليل عمى َأف الحَّ  "  .(6)َغج " :َكَسا َيُقػُلػفَ  ،غجك :اِىب مغ َغج اْلَػاك َأنيع َيُقػُلػَف ِفيوِ َكالجَّ

، ثّع َغْجكٌ كيعتقج الباحث أّف كمسة )َغٍج( تعّخضت ل عالؿ بالشقل، ثّع الححؼ، كأّف األصل:  
حفت ألقيت حخكة الػاك إلى الجاؿ قبميا، فالتقى ساكشاف: الػاك، كالتشػيغ الحؼ ىػ نػٌف ساكشٌة؛ فح

 الػاك، كصار االسع: َغٌج، عمى زنة: َفٌع. 
، ِإْف َشاَء َغًجاِإنَُّكْع َسَتْأُتػَف "  :()كقج كرد ىحا المػف مغ الححؼ في السػّشأ في قػؿ الشبّي  

                                 
 [.ٗٔ: رقع الحجيث ٔ٘/ٔسػّشأ، الرالة/قجر الدحػر مغ الشجاء، ( ]مالظ: الٔ)
 [.ٚ: رقع الحجيث ٚٛ/ٔ، قرخ الرالة في الدفخ/ قرخ الرالة في الدفخ، السرجر الدابق( ]ٕ)

 

 (.ٜٕٛٔ/ٗأبػ حياف، إرتذاؼ الزخب مغ لداف العخب )ج (ٖ)
(؛ ٔٚٙ/ٕابغ دريج، جسيخة المغة )ج (؛ٔ٘ٙ/ٕٔابغ مشطػر، لداف العخب )ج ،( ىحا البيت بال ندبة، انطخٗ)

 (.ٜٚٗ/ٚالبغجادؼ، خدانة األدب )ج
(، البيت مغ البحخ الصػيل، كىػ لمبيج، انطخ: ديػاف لبيج بغ ربيعة العامخؼ ٖ٘ٔ/ٖالسبخد، السقتزب )ج (٘)

 (.ٙ٘)ص
 . (ٖٕٛ/ٕ)ج السبخد، السقتزب (ٙ)
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ّللاَُّ، َعْيَغ َتُبػَؾ "
ْسُذ ِمْغ  " ، كفي قػؿ عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا:(1) َمْغ َغَخَبْت َلُو الذَّ

ـِ التَّْذِخيِق َكُىَػ ِبِسًشى َفاَل َيْشِفَخفَّ َحتَّى َيْخِمَي اْلِجَساَر ِمَغ َأْكسَ   .(2)" اْلَغجِ ِط َأيَّا
كمسة )الَغِج(، كاألصل: َغْجٌك؛ حيث نقمت حخكة الػاك إلى الجاؿ قبميا؛ فالتقى ساكشاف،  الذاىج:

 ؿ( التعخيف عمى االسع.فححفت الػاك، ثّع دخمت )أ

 ححؼ الػاك مغ )أٌب، كأٌخ( السقرج الثالث:
يعّج االسساف )أٌب(، ك)أٌخ( مغ األسساء الدتة، كقج ححفت الػاك مشيسا سساعيِّا؛ لكثخة  

االستعساؿ، كال ُتَخدُّ الػاك إال لمزخكرة، كاألصل: َأَبٌػ، ك: َأَخٌػ، ككزنيسا الرخفّي: َفَعٌل، كالجليل عمى 
خ  عمى )أفعاؿ( في القّمة، حيث تقػؿ في جسعيسا: آباء، كسا ذلظ أّف االسع الحؼ عمى )َفَعٌل( ُيَكدَّ

 ك: آخاء، كسا في قػؿ الذاعخ: ،(3)ىئ ََكَن َءابَآؤُُكهأ كُلأ إِن  يئ في قػلو تعالى:
 (4)وُ ػ َمشاِسبُ تشبُ  اآلخا كأؼُّ بشي     عُ ُنِدبتُ  كنشا إذْ شيكع دُ ع بَ كججتُ 

، ك" أَبْػُت الّخجَل آبػُه، إذا كشت لو (5)ى: َأَبَػافكالجليل عمى أّف السححكؼ كاٌك في )أٍب( تثشيتيا عم
، كالجليل عمى أّف السححكؼ كاٌك في )أٍخ( جسعيا أيًز (6)" اأبً   ا، كجسعيا عمى )فعػؿ(، فتقػؿ: ُأُبػّّ

) ، كقػلظ في التثشية: َأَخَػاف، كفي التكديخ: إخػة، ك: إخػاف، كفي جسع السؤنث الدالع: (7))ُأُخػّّ
التاء فييا مشقمبة عغ كاك، كقمب الػاك تاًء أكثخ ، كالسؤنث: أخت؛ ألّف (8)سرجر: ُأُخّػةَأَخَػات، كال
 . (9)، كسا في )بشت(مشو ياءً 
، عمى حّج قمبيا في اككاف حقُّ ىحه األسساء أف ُتَعامَل معاممة السقرػر؛ فتقمب َكاُكَىا ألفً  

، كاألصل: ا، كاألصل، ُأَبٌػ، ك: رأيُت أخً اا أبً )عًرا(؛ ألّف الػاك تحّخكت، كانفتح ما قبميا، فُيقاؿ: ىح

                                 
 [.ٕ: رقع الحجيث ٙٛ/ٔتيغ في  الحزخ كالدفخ، ( ]مالظ: السػّشأ، قرخ الرالة في الدفخ/الجسع بيغ الرالٔ)

 

 [.ٕٗٔ: رقع الحجيث ٕٕ٘/ٔ، الحج/رمي الجسار، السرجر الدابق( ]ٕ)
 

 ٓ[ٕٗ]التػبة:  (ٖ)
(، كسّخ صشاعة ٜٖٖ/ٔابغ جشي، الخرائز )ج ،لصػيل، كىػ لبذخ بغ السيمب، انطخ( البيت مغ البحخ اٗ)

 (.ٕٓ/ٗٔج(؛ ابغ مشطػر، لداف العخب )ٔٙٔ/ٔاإلعخاب )ج
 (.ٜٖٛ، ٜٖٚابغ يعير، شخح السمػكي )ص (٘)

 

 (.ٜٔٗ/ٛ( الفخاىيجؼ، العيغ )جٙ)
 (.ٛٛٗالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٚ)
 (.ٜٖٛابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٛ)
 (.٘ٚ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٜ)
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  .(1)لمتخفيف، إال أّنيا قج جاءت مخالفة لمقياس، كذلظ بإسقاط كاكىا في اإلفخاد اَأَخػً 
 مغ الذػاىج التي كردت في السػشأ ليحا المػف مغ الححؼ: 

، َكاَل َكَلًجا، َكاَل َكَلَج اْبٍغ َذَكًخا َكاَف َأب  ا َأَبا َكاَل َججِّ  ،َأًباَكِإْف َلْع َيْتُخِؾ اْلُسَتَػفَّى "  قػُؿ اإلماـ مالظ: - أ
ّـِ الشِّْرفُ   .(2)" َأْك ُأْنَثى، َفِإنَُّو ُيْفَخُض ِلأْلُْخِت اْلَػاِحَجِة ِلأْلَِب َكاأْلُ

 ( في الشرب، ك)أٍب( في الجّخ.ا: )أبً مػشغ الذاىج
كفي الجّخ: َأَبٍػ، فرار:  ،ا: َأَبػً الشرب، كاألصل في اتخفيفً  مغ االسع الػاك: ححؼ كجو الستذياد

؛ لتحّخكيا، كانفتاح ما قبميا، إال اككاف القياس أْف تقمب ألفً  ، ك: أٍب، كانتقل اإلعخاب إلى الباء،اأبً 
 أنيع عجلػا عغ ذلظ، كبالغػا في التخفيف. 

ّـِ َيُسػَتافِ "  :اقػؿ اإلماـ مالظ أيًز  - ب  ،َكاآْلَخُخ اَل َكَلَج َلوُ  ،َحِجِىَسا َكَلجٌ َكأِلَ  ،اأْلََخَػاِف ِلأْلَِب َكاأْلُ
َكَلْيَذ  ،َفِسيَخاُث الَِّحؼ اَل َكَلَج َلُو، أِلَِخيِو أِلَِبيوِ  ،أِلَِبيِيَسا، َفاَل ُيْعَمُع َأيُُّيَسا َماَت َقْبَل َصاِحِبوِ  َأخٌ َكَلُيَسا 
ِو َشْيءٌ  َأِخيوِ ِلَبِشي   .(3)" أِلَِبيِو َكُأمِّ

 ٌخ( في الخفع.: )أمػشغ الذاىج
فرار كانتقل اإلعخاب إلى الخاء،  مغ االسع، كاألصل فيو: َأَخٌػ، الػاكححؼ  كجو الستذياد:

 .االسع: َأخٌ 

 السقرج الخابع: ححؼ الػاك مغ )ِاْسع (
الحيغ يخكف أّف  الكػفييغاختمف عمساء الشحػ في أصل اشتقاؽ كمسة )اسع( إلى فخيقيغ:  

َض عشيا  كإنساعالمة، )االسع( مغ الَػْسع؛ أؼ: ال ىػ َكْسٌع عمى السدّسى، كأّف الػاك أسقصت، كُعػِّ
؛ أؼ: الُعُمّػ، كأّف االسع  كالبرخييغىسدة الػصل، كأّف زنة اسع: ِاْعٌل،  ُسػِّ الحيغ يخكف أنيا مغ الدُّ

َض عشيا ىس دة يعمػ عمى السدّسى، كأّف أصمو: ِسْسٌػ، عمى كزف )ِفْعٍل(، ثّع أسقصت الػاك، كُعػِّ
 .(4)الػصل، كأّف زنة اسع: ِاْفعٌ 

األنبارؼ رأؼ البرخييغ، كرّد عمى الكػفييغ الحيغ عّجكا )االسع( مأخػٌذ مغ ابغ كقج كافق  
 ، كإّف صّح معًشى؛ لألسباب اآلتية:االػسع، بأّف ذا فاسٌج لفطً 

 ػ: ِعَجٍة.أّف ما ححؼ آخخه عػِّض باليسدة في أّكلو، كما ححؼ أكلو عػِّض بالتاء في آخخه، ك -ٔ

                                 
 (.ٖ٘، ٕ٘/ٔابغ يعير، شخح السفرل )ج (ٔ)
 : )د. ر([.ٕٕٚ/ٔأ، الفخائس/ميخاث اإلخػة لألب كاألـ، ( ]مالظ: السػشّ ٕ)

 

 [.٘ٔ: رقع الحجيث ٜٕٚ/ٔ( ]السرجر الدابق، الفخائس/مغ جيل أمخه بالقتل أك غيخ ذلظ، ٖ)
 

 (.ٜ، ٛ/ٔاألنبارؼ، اإلنراؼ )جابغ  (ٗ)
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 أّنو ُيَقاؿ: َأْسَسْيُتُو، كال ُيَقاؿ: َكَسْسُتُو.  -ٕ
، كلػ كاف مأخػذً  -ٖ  مغ الػسع لقيل: ُكَسْيٌع. اترغيخه: ُسَسيّّ
ُخ عمى )أسساء(، كلػ كاف مأخػذً  -ٗ  مغ الػسع لقيل: أكساـ، كأكاسيع. اُيَكدَّ
 ، كقجاقبميا، فأبجلت ألفً فتح ما قػؿ العخب في اسع: ُسًسى، كأصمو: ُسَسٌػ، فتحّخكت الػاك، كان -٘

 كرد في قػؿ الذاعخ:
 (1)اػػػػػاَركَ ػػػػَخَؾ هللا بو إيثَ ػػُمَباَرًكا    آث ُسًسىوهللُا َأْسَساَؾ 

 .(2)كفيو لغاٌت خسذ: ِاْسٌع، كُاْسٌع، كِسٌع، كُسٌع، كُسًسى
 .احث إلى رأؼ البرخة؛ لقػة األدّلة آنفة الحكخكيسيل الب 

ُكّدَخ عمى أسساء، كال يأتي في  امغ َسْسٍػ )بفتح الديغ(؛ ألّف اسسً  اكال يكػف االسع مأخػذً 
مغ ُسْسٍػ )بزّع الديغ(؛  امأخػذً  اجسع القّمة عمى أفعاؿ، إنسا يأتي عمى َأْفُعل، كال يكػف االسع أيًز 

.(3)ألّف الكدخ أكثخ، كأخّف مغ الزعّ 
 كمغ الذػاىج التي كردت عمى ىحا الححؼ في السػّشأ:

َفِخ، َكاْلَخِميَفُة ِفي  ِباْسِع"  في الدفخ: ()الشبّي حجيث  - أ اِحُب ِفي الدَّ ِ، المَُّيعَّ َأْنَت الرَّ ّللاَّ
َفخَ  ْف َعَمْيَشا الدَّ .(4)" اأْلَْىِل، المَُّيعَّ اْزِك َلَشا اأْلَْرَض، َكَىػِّ

ْقِخ، َكَما َأْشَبَو َذِلَظ،  َأنَُّو َسِسَع َبْعَس أَْىِل اْلِعْمِع َيُقػُلػَف ِفي اْلَباِزؼ،مالظ عغ  - ب َكاْلُعَقاِب، َكالرَّ
ِ  اْسعُ َفاَل َبْأَس ِبَأْكِل َما َقَتَمْت ِمسَّا َصاَدْت، ِإَذا ُذِكَخ  ،َأنَُّو " ِإَذا َكاَف َيْفَقُو َكَسا َتْفَقُو اْلِكاَلُب اْلُسَعمََّسةُ  ّللاَّ

 .(5)َعَمى ِإْرَساِلَيا "

َض عشيا ىسدة أصكمسة )اسع(، ك  :تحميل الذاىج مو: ِسْسٌػ، عمى كزف )ِفْعٍل(، ثّع أسقصت الػاك، كُعػِّ
 .ما ححؼ آخخه عػِّض باليسدة في أّكلو؛ : ِاْفعٌ كزنو فرارالػصل، 

                                 
(؛ ٔٓٗ/ٗٔ)ج(؛ ابغ مشطػر، لداف العخب ٗٔ/ٔاألنبارؼ، اإلنراؼ )جابغ  ،بال ندبة، انطخ( ىحا البيت ٔ)

 (. ٖ٘ٓ/ٖٛالدبيجؼ، تاج العخكس )ج
 (.ٗٔ -ٜاألنبارؼ، اإلنراؼ )صابغ  (ٕ)
 (.ٖٓٗابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٖ)
 [.ٖٗ: رقع الحجيث ٖٔ٘/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، االستئحاف/ما يؤمخ بو مغ الكالـ في الدفخ، ٗ)
 [.ٛع الحجيث : رقٕٗٙ/ٔ( ]السرجر الدابق، الريج/ما جاء في صيج السعمسات، ٘)
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 السقرج الخامذ: ححؼ الػاك مغ )َسَشة، كَشَفة، كَأَمة(
ل سشٌػ، كسشٌو، فسغ رأػ أّف أصل )سشة(: سشٌػ، بشى عمييا ك (:سشة  في )لغتاف  ثّسة 

تراريفيا، فقاؿ في جسعيا: سشػات، كفي ترغيخىا: ُسَشيَّة، كقالػا: عاممُتُو مداناة، كأرٌض سشػاء؛ 
أؼ: أصابتيا الدشُة، كتدّشيُت عشجه؛ أؼ: أقسُت سشة، كمغ رأػ أّف أصل )سشة(: سشٌو، بشى عمييا 

دانية، كأرٌض كل تراريفيا، فقاؿ جسعيا: سشيات، كفي ترغيخىا: ُسَشيية، كقالػا: عاممُتُو م
، كُيقاؿ: أسشتػا؛ فقمبت (1)سشياء؛ أؼ: أصابتيا الدشُة )الجْجُب(، كتدّشيُت عشجه؛ أؼ: أقسُت سشة

، كسا في بشت، ك: أخت، ك: اّتقى، كثيخقمب الػاك قج سبق القػؿ أّف ، ك (2)الياء التي أصميا كاٌك تاءً 
بّيغ الديخافي أّف سيبػيو قج ذكخ في ك  ،(3)كقج أشار سيبػيو إلى أّف التاء في أسشتػا مشقمبة عغ ياء

؛ أؼ أّف الػاك قمبت ياء؛ لػقػعيا رابعة، ثّع قمبت الياء تاًء، ندخ أخخ لمكتاب أّف التاء بجٌؿ مغ الػاك
 .(4)كمغ ثّع فاألصل في سشة: َسَشَػٌة، كالّجليل: سشػاتٌ 

 الع يقاؿ: ػػػػػالسؤنث الدع ػكالسذيػر أنيا مغ )سشػ( بالػاك؛ ألف الشدب إلييا: سشػّؼ، كفي جس 
،(6)" كال عزيات ،سشيات :الياء ال تخجع في تثشية، كال جسع، ال يقاؿ، يقػؿ الديخافّي:" (5)سشػات

ال يجػز غيخ  ،أك سشة قمت: أبػّؼ، كأخػّؼ، كسشػؼّ  فإذا ندبت إلى أب أك أخ:" اكيقػؿ أيًز 
.(7)"ذلظ

دت بعػٍض عغ الػاك؛ ألّف السعّػض ال يقع يّتزح مغ الكالـ الدابق أّف التاء في )سشة( لي 
 .، كإّنسا التاء مػجػدٌة أصاًل امحّل السعّػض عشو، كقج أشخُت إلى ذلظ آنفً 

 كمغ الذػاىج عمى ىحا الححؼ في السػّشأ: 
ُة اْلُسْدَتَحاَضِة " َعْغ َسِعيِج ْبِغ اْلُسَديِِّب َأنَُّو َقاَؿ:  - أ  .(8)" َسَشةٌ ِعجَّ

                                 
 

 (.ٕٜٕ/ٔالفيػمي، السرباح السشيخ )ج (ٔ)
 (.ٗٔٙ/ٛابغ سيجه، السحكع كالسحيط األعطع )ج (ٕ)
 (.ٜٖٕ/ٗسيبػيو، الكتاب )ج (ٖ)
 (.ٕ٘ٔ/٘شخح كتاب سيبػيو )ج (ٗ)
 (.ٜٔ٘/ٕ)ج إرشاد الدالظ إلى حل ألفية ابغ مالظابغ قّيع،  (٘)
 (.ٗٔٔ/ٗ( شخح كتاب سيبػيو )جٙ)
 . ٖٔٔ، ٕٔٔر الدابق، ص( السرجٚ)

 

 [.ٔٚ: رقع الحجيث ٖٗٔ( ]مالظ: السػّشأ، الصالؽ/جامع عجة الصالؽ، صٛ)
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َخْيًخا  َلَكاَف َأْف َيِقَف َأْرَبِعيغَ  ؟َلْػ َيْعَمُع اْلَسارُّ َبْيَغ َيَجِؼ اْلُسَرمِّي َماَذا َعَمْيوِ "  :()قاؿ رسػؿ هللا  -ب
 .(1)" َسَشةً  َأكْ  ،اَأْك َشْيخً  ،اَأْرَبِعيَغ َيْػمً  :اَل َأْدِرؼ َأَقاؿَ " َقاَؿ َأُبػ الشَّْزِخ:  "، َلُو ِمْغ َأْف َيُسخَّ َبْيَغ َيَجْيوِ 

فسغ رأػ أّف أصل )شفة(: ، كػ: َسَشٍة، كىسا: َشَفٌػ، كَشَفٌو، ا( ففييا لغتاف أيًز َشَفةٌ ا )كأمّ  
َشْفَػٌة، بشى عمييا كل تراريفيا، فقاؿ في جسعيا: َشَفَػاٍت، كفي ترغيخىا: ُشَفيًَّة، كقالػا: كّمستو 

اريفيا، فقاؿ جسعيا: مذافاة، كالحخكؼ الذفػّية، كمغ رأػ أّف أصميا: َشْفَيٌة، بشى عمييا كل تر
شفاه، كشفيات، كفي ترغيخىا: ُشَفْيَية، كقالػا: كّمستو مذافية ، كالحخكؼ الذفيّية، كقيل: الياء 

 .(2)ىي األقيذ
في لغتشا الّجارجة، كعشج استخجاـ  كميسا يكغ مغ أمٍخ، فإّف ىاتيغ المغتيغ مػجػدتاف فعاًل  

؛ حيث تححؼ الػاك بعج إلقاء َشْفَػةٌ بالححؼ فييا، كأصميا: المغة الػاكّية في ىحه الكمسة، فثّسَة إعالٌؿ 
   حخكتيا إلى الفاء، لتربح: َشَفًة، عمى كزف )َفَعٍة(.
 كمغ الذػاىج عمى ىحا المػف مغ الححؼ في السػّشأ:

اِرِب َحتَّى َيْبُجَك  " :ْبُغ َسِعيجٍ  َقاَؿ َيْحَيى - أ َفةِ َشَخُؼ َكَسِسْعُت َماِلًكا َيُقػُؿ: ُيْؤَخُح ِمَغ الذَّ ، َكُىَػ الذَّ
َشاُر، َكاَل َيُجدُُّه َفُيَسثُِّل ِبَشْفِدوِ   .(3)" اإْلِ

َفَتْيغِ ِفي "  :َقاؿَ َأنَُّو  ْغ َسِعيِج ْبِغ اْلُسَديِّبِ عَ  - ب ْفَمى، َفِفيَيا ُثُمَثا  الذَّ َيُة َكاِمَمًة، َفِإَذا ُقِصَعِت الدُّ الجِّ
َيةِ   .(4)" الجِّ

 كؼ مشيا الػاك، كاألصل: َأْمَػة )بدكػف السيع(، كالجليل عمى ذلظ أّنيا( فالسححاأَلَمةُ كأّما )  
األمة: ُتَكّدُخ في القّمة عمى )َأْفُعل(، كمغ األدّلة عمى السححكؼ )الػاك(، أّف السرجر مشيا )ُأُمّػة(، ك"

الشدب ، ك " مة، كأّميتتأّميُت َأَمة؛ أؼ: اّتخحُت أ، كتقػؿ: باألُمػَّةالسخأة ذات الُعُبػدّية، كقج َأَقخَّْت 
خ في الكثخة عمى ِإْمَػاف، كسا أّنيا ـٍ إلييا: َأَمِػّؼ، كُتَكدَّ ُتجسع في القّمة عمى َأَمػاٍت في الدالمة، كآ

 في التكديخ، كسا في قػؿ الذاعخ:
 (5)في َسبَدٍب ُمصَِّخِد القتاـِ     كاآلمي اإذا تباَرْيَغ معً 
، فتربح: آُمٌػ، كُتبجؿ الػاك ياًء؛ ألّف كجػد كاٍك في آخخ اية ألفً كاألصل: َأْأُمٌػ، تقمب اليسدة الثان

                                 
 [.ٖٗ: رقع الحجيث ٕٜ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، قرخ الرالة في الدفخ/التذجيج في أف يسخ أحج بيغ يجؼ السرمي، ٔ)
 (.ٖٛٔ/ٔالفيػمي، السرباح السشيخ )ج (ٕ)
 [.ٗ: رقع الحجيث ٔٓ٘/ٔ(/ما جاء في الدشة في الفصخة، ) ( ]مالظ: السػّشأ، صفة الشبيٖ)
 : )د. ر([.ٗٙٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، العقػؿ/ما فيو الجية كاممة، ٗ)

 

(، البيت بال ندبة، كىػ مغ البحخ الدخيع، انطخ: ابغ فارس، مقاييذ المغة ٕٖٗ، ٖٔٗ/ٛالفخاىيجؼ، العيغ )ج (٘)
 (.ٖٙٔ/ٔ)ج
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، فيريخ االسع: آُمٌي، ثّع ُكِدخت السيع؛ لسجاندة الياء (1)ااالسع، كتحخُّؾ ما قبميا مدتثقٌل كقفً 
بعجىا، فرار: آِمٌي، كححفت الزسة التي عمى الياء؛ فالتقى ساكشاف: الياء، كالتشػيغ، فححفت 

ـٍ، كػ: أْدٍؿ، عمى زنة )أفُعل(. الياء، كصار  االسع: آ
 كمغ الذػاىج عمى ىحا الححؼ في مػّشأ اإلماـ مالظ:  
 َأفَّ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّاِب َمخَّ ِباْمَخأٍَة َمْجُحكَمٍة َكِىَي َتُصػُؼ ِباْلَبْيِت، َفَقاَؿ َلَيا: ؛َعِغ اْبِغ َأِبي ُمَمْيَكةَ  - أ
 .(2)" الشَّاَس َلْػ َجَمْدِت ِفي َبْيِتظِ  اَل ُتْؤِذؼ ،ّللاَِّ  َأَمةَ َيا " 
ِ ْبَغ ُعَسَخ  ،َعْغ َماِلظٍ  - ب ِ ْبَغ َعبَّاٍس َكَعْبَج ّللاَّ ُسِئاَل َعْغ َرُجٍل َكاَنْت َتْحَتُو " َأنَُّو َبَمَغُو َأفَّ َعْبَج ّللاَّ

 .(3)" َسَع َبْيَشُيَساَفَكِخَىا َأْف َيجْ  ،َأَمةً َفَأَراَد َأْف َيْشِكَح َعَمْيَيا  ،اْمَخأٌَة ُحخَّةٌ 
االسع )َأَمٌة(، كأصميا: َأْمَػٌة، حيث ححفت الػاك بعج نقل حخكتيا إلى السيع قبميا، فرار  الذاىج:

 االسع: َأَمًة، عمى زنة )َفَعٍة(.

 ححؼ اليا السصمب الثالث: 
تخنًة خسذ كمساٍت، كسيتّع تشاكليا مق مػّشأ اإلماـ مالظ في في اسساعيً  اححفً  الياء تححف  

السػّشأ، كذلظ عمى الشحػ اآلتي: فيبذػاىج عمييا 

ـ (السقرج األكؿ:  ، كد  ححؼ اليا  مغ )يج 
، كاألصل فيو: َيْجٌؼ )بدكػف الجاؿ(، عمى كزف )َفْعٍل(، كالجليل عمى اححفت ياُء )َيٍج( سساعً  

(، كػ: عْبٍج كعبيٍج، سكػف عيشو جسعو في القّمة عمى )َأْيٍج(، كػ: كمٍب كأكُمب، كفي الكثخة عمى )يَ  ِجؼّّ
 ، كسا في قػؿ الذاعخ:اكأّما الجليل عمى أّف السححكؼ ياٌء فقػلظ: يجيُت إليو يجً 

 (4)عمى ابغ حدحاِس بِغ َكْىٍب    بأسفِل ذؼ الحجاِة يَج الكخيعِ  يجيتُ 
 كتثشيتو عمى )يجياف(، كسا في قػؿ الذاعخ:

 (5)ف ُتزاـ كُتْزَيجابيزاكاف عشج محّمٍع     قج تسشعانظ أ افِ َيَجيَ 

                                 
 (.ٔٙٗ/٘ٔ(؛ األزىخؼ، تيحيب المغة )جٜٓٔ/ٔالسبخد، السقتزب )ج (ٔ)
 [.ٕٓ٘: رقع الحجيث ٖٕٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الحج/جامع الحج، ٕ)

 

 [.ٕٛ: رقع الحجيث ٕٛٛ/ٔ( ]السرجر الدابق، الشكاح/نكاح األمة عمى الحخة، ٖ)
 

ر، لداف العخب (؛ ابغ مشطػ ٛٚٗ/ٚالبغجادؼ، خدانة األدب )ج ،ندبة كىػ مغ البحخ الػافخ، انطخ ( البيت بالٗ)
 (. ٗٛ/٘(؛ ابغ يعير، شخح السفرل )جٜٖٔ/ٗٔ)ج

(؛ ابغ مشطػر، لداف العخب ٙٚٗ/ٚالبغجادؼ، خدانة األدب )ج ،ندبة، كىػ مغ البحخ الكامل، انطخ( البيت بال ٘)
 (.ٖٛ/٘(؛ ابغ يعير، شخح السفرل )جٕٓٗ/٘ٔ)ج
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 . (1)كاألكثخ: َيَجاف
كقج كردت يٌج في البيت الدابق مفتػحَة الجاِؿ في التثشية، َرْغَع أّف األصل )َفْعٌل( بتدكيغ  

ْت في التثشية، يتعُّ تحخيظ العيغ، كأّف الحخكة تقتزي دلياًل  ؛ ألّف االسع الحؼ سقصت الُمُو، ثّع ُردَّ
 .(2)عيشو، كلػ كانت ساكشًة أصاًل 

كقج جاءت )يجياف( في البيت الدابق مرّححة؛ لمزخكرة، حيث إّف البيت الدابق أتى عمى  
 البحخ الكامل، كقج اضصّخ الذاعخ لخّد السححكؼ؛ حتى يدتقيع الػزف الَعخكضّي. 

ـٍ(، كاألصل فيو: َدْمٌي، عمى كزف )َفْعٍل( بتدكيغ العيغ، كالجليل  اكححفت الياء أيًز   مغ )َد
َمَياِف، كسا في قػؿ الذاعخ: عمى أفّ   السححكؼ ياٌء فقػلظ: الجَّ

َمَيافِ َجَخػ     فمػ أنَّا عمى َحَجٍخ ُذِبْحَشا    (3)ِبالَخَبِخ الَيِقيغِ  الجَّ
، كسا أّف الحخكة  ، كػ: ِضَباٍء، ك: ُضِبيٍّ كالجليل عمى سكػف عيشو تكديخه عمى: ِدَماٍء، ك: ُدِميٍّ

(، ال ألججر أف يكػف األصل فيو: )َدْميٌ ف أخفُّ مغ الحخكة، فاعارضة، كاألصل الدكػف، كالدكػ 
 .(4)()َدَميٌ 
َمَياِف( في البيت الدابق فسا قيل في )َيَجَياف( يسكغ أف يشدحَب عمى )َدَمَياف(، أّف   كأّما )الجَّ

ْت في التثشية، يتعُّ تحخيظ عيشو، كلػ كانت ساكشًة أصاًل   .االسع الحؼ سقصت الُمُو، ثّع ُردَّ
كقج جاءت )يجياف( في البيت الدابق مرّححة دكف إعالؿ؛ لمزخكرة، حيث إّف البيت الدابق  

 أتى عمى البحخ الػافخ، كقج اضصّخ الذاعخ لخّد السححكؼ؛ حتى يدتقيع الػزف الَعخكضّي.
 كمغ الذػاىج عمى ححؼ الياء مغ )يٍج( في السػّشأ: 

ِ ْبِغ ِديَشاٍر َقاَؿ: - أ ِ ْبُغ ُعَسخَ رَ  " َعْغ َعْبِج ّللاَّ َكَأَنا َأْدُعػ َكُأِشيُخ ِبُأْصُبَعْيِغ، ُأْصُبٍع ِمْغ  آِني َعْبُج ّللاَّ
 .(5)" َفَشَياِني ،َيج  ُكلِّ 
َكَذِلَظ َأنَُّو ِإنََّسا َشِخَبُو  ،َكِإنََّسا ُيْجَمُج اْلَحجَّ ِفي اْلُسْدِكِخ ِإَذا َشِخَبُو َكِإْف َلْع ُيْدِكْخهُ "  قػؿ اإلماـ مالظ: - ب
ِخَقِة الَِّتي ُأِخَحْت ِمْشوُ  َيجُ َفَكَحِلَظ ُتْقَصُع  ،ُيْدِكَخهُ لِ  اِرِؽ ِفي الدَّ َكَرَجَعْت ِإَلى  ،َكَلْػ َلْع َيْشَتِفْع ِبَيا ،الدَّ

 .(6)" َكِإنََّسا َسَخَقَيا ِحيَغ َسَخَقَيا ِلَيْحَىَب ِبَيا ،َصاِحِبَيا
                                 

 (.ٖٔٗ -ٓٔٗابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٔ)
 (.ٕٖ/ٗتاب سيبػيو )جالديخافي، شخح ك (ٕ)
 (.ٖٕٛديػاف شعخ السثقب العبجؼ )ص ،عبجؼ، كىػ مغ البحخ الػافخ، انطخ( ىحا البيت لمسثقب الٖ)
 (.٘ٔٗ -ٖٔٗابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٗ)
 [.ٖٚ: رقع الحجيث ٖٕٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، القخآف/العسل في الجعاء، ٘)

 

 [.ٖٔ: رقع الحجيث ٕ٘ٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، الحجكد/جامع القصع، ٙ)
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مقيذ، كصار األثخ اإلعخابّي يطيخ عمى الجاؿ، غيخ  ااالسع )َيٌج(؛ حيث ححفت الياء ححفً  الذاىج:
 كزنة )َيٍج(: َفٌع.

 ( في السػّشأ:دـٍ كمغ الذػاىج عمى ححؼ الياء مغ ) 
ِ  ؛َعْغ َأِبي ُىَخْيَخةَ  - أ ِ، َوّللاَُّ ، َكالَِّحؼ َنْفِدي ِبَيِجهِ  " َقاَؿ: ()َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ اَل ُيْكَمُع َأَحٌج ِفي َسِبيِل ّللاَّ

ـ  المَّْػُف َلْػُف  ،اَدمً ِبَسْغ ُيْكَمُع ِفي َسِبيِمِو، ِإالَّ َجاَء َيْػـَ اْلِقَياَمِة َكُجْخُحُو َيْثَعُب أَْعَمُع  يُح ِريُح  ،َد َكالخِّ
 .(1)"اْلِسْدظِ 

ُأ ِمْغ ُرَعاٍؼ َكاَل ِمْغ "  َقاَؿ َيْحَيى: َقاَؿ ماِلٍظ: - ب ـ  اأْلَْمُخ ِعْشَجَنا َأنَُّو اَل َيَتَػضَّ ِمْغ َقْيٍح َيِديُل َكاَل  َد
ُأ ِإالَّ ِمْغ َحَجٍث َيْخُخُج ِمْغ َذَكٍخ َأْك ُدُبٍخ َأْك َنْػـٍ   .(2)" ِمَغ اْلَجَدِج، َكاَل َيَتَػضَّ

، السيعغيخ مقيذ، كصار األثخ اإلعخابّي يطيخ عمى  ا(؛ حيث ححفت الياء ححفً َدـٌ االسع ) الذاىج:
 (: َفٌع.َدـٍ كزنة )

   مغ )ذك(ححؼ الياالسقرج الثاني: 
إلى اسع  امغ األسساء الدتة، كيشبغي أف يكػف مزافً  ايعّج )ُذك( الحؼ بسعشى صاحب اسسً  

 .(3)جشذ ضاىخ
، عمى زنة: َفْعٍل، مغ باب كيخػ الخميل أفَّ السححكؼ مغ )ذك( كاٌك، كأّف األصل فيو: ذَ   كّّ

، مغ ؛ لتحخُّكيا، كانفتاح ما قبميااياء ألفً ، ثعَّ ُأبجلت البػيو فيخػ أفَّ األصل فيو: َذَكؼ )ُقّػة(، كأّما سي
 .(4)باب )شػْيُت(، ثّع أسقصت األلف

، كسا أّف (5)" قػة كجػةألف باب شػيت كلػيت كنػيت أكثخ مغ باب كالخاجُح رأؼ سيبػيو؛ "  
، كلػ كاف األصل: َفْعٌل، كسا رأػ الخميل، ما ُكّدخ عمى (6))ذك( ُيَكّدخ في القّمة عمى )أذكاء(

  اؿ(.)أفع
كالجليل عمى أّف الميا مححكفة أّف االسع ُيبشى مغ ثالثة أحخٍؼ، كالجليل عمى أّف الالـ إنسا  

ىي حخؼ عّمة؛ ألّف الححؼ إّنسا يّصخد في أحخؼ العّمة، كأّما الحاؿ في )ذك( فإنيا لحقت العيغ في 

                                 
 [.ٜٕ: رقع الحجيث ٕ٘ٗ/ٔ( ]مالظ السػشأ، الجياد/الذيجاء في سبيل هللا، ٔ)

 

 [.ٔٔ: رقع الحجيث ٕ٘/ٔ( ]السرجر الدابق، الصيارة/كضػء الشائع إذا قاـ إلى الرالة، ٕ)
 

 (.ٕٜٚ/ٕابغ مالظ، شخح الكافية الذافية )ج (ٖ)
 (.ٕٓٔٗ/ٛجير، تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج )ج(؛ ناضخ الٖٕٙ/ٖسيبػيو، الكتاب )ج (ٗ)
 (.ٜ٘( ابغ الخذاب، السختجل في شخح الجسل )ص٘)
 (.ٗٗٔ/ٔالديػشي، ىسع اليػامع )ج (ٙ)
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الـ في )أٍب(، ك)أٍخ(، الحخكة، كيخػ آخخكف أّف حخكة العيغ ألقيت إلييا، كسا لحقت العيغ حخكة ال
 .(1)أك أنَُّو ألقيت إلييا حخكتيا

يّتزح مغ الكالـ الدابق أّف ما قيل مغ تغييخ في )أٍب(، ك)أٍخ( يشدحب عمى )ذك(،  
السػّشأ، كتتبُّع خصػات  فيكسيّتزح ذلظ أكثخ، مغ خالؿ التصبيق، كتحميل نساذج ليحا الححؼ 

حاالت اإلعخابية الثالث، كسا تّع تتبُّع خصػاتو في )أٍب(، التغييخ الحؼ تعّخضت لو ىحه الكمسة في ال
 ك)أٍخ(.
 كمغ الذػاىج عمى ىحا الححؼ في السػشأ: 

ُخكَرِة ِمَغ الشَِّداِء الَِّتي َلْع َتُحجَّ َقطُّ: َماِلظٍ  ؿُ ػ قَ  - أ َمْحَخـٍ َيْخُخُج  ُذكِإْف َلْع َيُكْغ َلَيا  ِإنََّيا " ِفي الرَّ
ِ َعَمْيَيا ِفي اْلَحجِّ ِلَتْخُخْج ِفي َمَعَيا، َأْك َكاَف َليَ  ا، َفَمْع َيْدَتِصْع َأْف َيْخُخَج َمَعَيا َأنََّيا اَل َتْتُخُؾ َفِخيَزَة ّللاَّ
 .(2)َجَساَعِة الشَِّداِء "

بحخكة الياء،  ااالسع )ُذك(، كأصمو: َذَكٌؼ، فإّما أْف تكػف الػاك سّكشت، ثّع ُضّست إلحاقً  الذاىج:
لمزسة عمييا، فرار: َذُكؼ، ثّع سقصت الياء، كانتقل  َذُكٌؼ، ثّع سّكشت الياء؛ استثقااًل فرار االسع: 

بالػاك، كصار االسع: ُذٌك، ثّع ُسّكشت الػاك  ااإلعخاب إلى الػاك التي قبميا، كُضّست الحاؿ إلحاقً 
ة في )َذَكٌؼ( إلى الػاك ، فرار االسع: ُذك، عمى زنة: ُفٌع، كإّما أّنو نقمت حخكة الياء اإلعخابياستثقااًل 

قبميا بعج تدكيشيا، فرار االسع: َذُكؼ، ثّع ححفت الياء، فرار االسع: َذٌك، ثّع نقمت حخكة الػاك إلى 
 الحاؿ، فرار االسع: ُذك. 

َأيَُّيا الشَّاُس، "  َقاَؿ َكُىَػ َعَمى اْلِسْشَبِخ: َأِبي ُسْفَيافَ  ْبغَ  ُمَعاِكَيةَ أّف َعْغ ُمَحسَِّج ْبِغ َكْعٍب اْلُقَخِضيِّ  - ب
َمْغ ُيِخِد ّللاَُّ ِبِو َخْيًخا  ،ِمْشُو اْلَججُّ  ،اْلَججِّ  َذاِإنَُّو اَل َماِنَع ِلَسا أَْعَصى ّللاَُّ، َكاَل ُمْعِصَي ِلَسا َمَشَع ّللاَُّ، َكاَل َيْشَفُع 

يغِ   .(3)" ُيَفقِّْيُو ِفي الجِّ
بحخكة الياء، رغع  اثّع ُضّست إلحاقً كػف الػاك ُسّكشت، أْف ت فإّمااالسع )ذا(، كأصمو: َذَكًيا،  الذاىج:

؛ المباب، كسا الحاؿ في االسع السترل بياء الستكمع جخِّا، ثّع قمبت الياء ألفً  ا؛ شخدً أّنيا مفتػحة أصاًل 
؛ التحخُّكيا، كانفتاح ما قبميا، فرار الفعل: َذًكػ، ثّع أسقصت األلف، كصار: َذًكا، ثّع قمبت الػاك ألفً 

، ثّع احخُّكيا، كانفتاح ما قبميا، فرار االسع: ذا، ككزنو: َفًعا، كإّما أّف الياء مباشخة قمبت ألفً لت
 .اأسقصت األلف، كبعجىا قمبت الػاك ألفً 

ِ  ؛َعْغ َأِبي ُىَخْيَخةَ  - ت ِ َكاْلَيْػـِ اآْلِخِخ  " َقاَؿ: ((َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ُتَداِفُخ اَل َيِحلُّ اِلْمَخأٍَة ُتْؤِمُغ ِباَّللَّ

                                 
 (.ٜ٘(ابغ الخذاب، السختجل في شخح الجسل )صٔ)
(ٕ ،  [.ٕٗ٘: رقع الحجيث ٖٕ٘/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الحج/حج السخأة بغيخ ذؼ محـخ

 

 [.ٛ: رقع الحجيث ٜٛٗ/ٔالدابق، القجر/جامع ما جاء في أىل القجر،  ( ]السرجرٖ)
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 .(1)" َمْحَخـٍ ِمْشَيا ِذيَمِديَخَة َيْػـٍ َكَلْيَمٍة ِإالَّ َمَع 
بحخكة الياء،  ااالسع )ِذؼ(، كأصمو: َذَكٍؼ، فإّما أْف تكػف الػاك سّكشت، ثّع ُكِدَخت إلحاقً  الذاىج:

الياء، كانتقل  لمكدخة عمييا، فرار: َذِكؼ، ثّع سقصت فرار االسع: َذِكٍؼ، ثّع سّكشت الياء؛ استثقااًل 
بالػاك، كصار االسع: ِذٍك، ثّع ُسّكشت الػاك  ااإلعخاب إلى الػاك التي قبميا، ككدخت الحاؿ إلحاقً 

، فرار االسع: ِذك، ثّع أبجلت ياًء؛ لسجاندة الكدخة قبميا، فرار: ِذؼ، عمى زنة: ِفٍع، كإّما استثقااًل 
اك قبميا بعج تدكيشيا، فرار االسع: َذِكؼ، ثّع أّنو نقمت حخكة الياء اإلعخابية في )َذَكٍؼ( إلى الػ 

 ححفت الياء، فرار االسع: َذٍك، ثّع نقمت حخكة الػاك إلى الحاؿ، فرار االسع: ذؼ. 
 ، كىػ الحؼ أميل إليو. اكالخأؼ الثاني أيدخ، كأقّل تكمُّفً  

 ححؼ اليا  مغ )اثشيغ(السقرج الثالث: 
أسقصت الالـ مشو، كالـ الكمسة ىيشا ياٌء، ُيَقاؿ: ثشيُتُو  ف( مغ أسساء العجد، كقجيعّج االسع )اثشا 

، كاألصل فيو: َثَشَياف، كػ: سبباف، ثع ححفت الالـ، ا؛ أؼ: ِصْخُت معو ثانيً ا، كػ: رميتو رميً اثشيً 
َض عشيا ىسدة الػصل، فرار: اثشاف، كمؤنثو: اثشتاف، كسا في ابشاف، كابشتاف، كتسيع يقػلػف  كُعػِّ

 .(2)تاف، بال ألف كصٍل، كيخػ آخخكف أف األصل في )اثشاف(: ِثْشَياف، لحا قيل: ِثْشَتاففي مؤنثو: ِثش
عمى األصل في  األصل )َثَشَياف(، ال )ِثْشَياف(؛ حساًل  يكػف  أفىل يسكغ الباحث  كيتداءؿُ  

 ابغ، ك: اسع، كسا أّف ىسدة الػصل عػٌض عغ الالـ السححكفة في اثشاف، ككحلظ في ابغ، ك: اسع.
فميدت بتاء التأنيث كسا يعتقج الباحث، كذلظ أّف تاء  ،كأّما التاء في )ِثْشتاف( في المغة التسيسية 

، كإنسا ىي مبجلة مغ التاء، كإنسا التأنيث مغ نفذ الريغة؛ حيث اً التأنيث يكػف ما قبميا مفتػح
 .(3)نقمت مغ بشاء إلى آخخ، كاختّز ذا بالسؤنث، كسا في بشٍت، كأختٍ 

 اىج عمى ىحا الححؼ في مػشأ اإلماـ مالظ:كمغ الذػ  
َكَلَج اْلَجشََّة، َما َبْيَغ َلْحَيْيِو َكَما َبْيَغ ِرْجَمْيِو، َما َبْيَغ  اْثَشْيغِ َمْغ َكَقاُه ّللاَُّ َشخَّ "  :()حجيث الشبي  - أ

 .(4)" َلْحَيْيِو َكَما َبْيَغ ِرْجَمْيِو، َما َبْيَغ َلْحَيْيِو َكَما َبْيَغ ِرْجَمْيوِ 

                                 
 
 [.ٖٚ: رقع الحجيث ٕٖ٘/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، االستئحاف/ما جاء في الػحجة في الدفخ لمخجاؿ كالشداء، ٔ)

 
 

 (.٘ٛ/ٔالفيػمي، السرباح السشيخ )ج (ٕ)
 (.ٕٓٗ( يشطخ، ابغ يعير، شخح السمػكي )صٖ)
 [.ٔٔ: رقع الحجيث ٖٚ٘/ٔأ، الكالـ/ما جاء فيسا يخاؼ مغ المداف، ( ]مالظ: السػشّ ٗ)
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ِعيَغ ِإالَّ "  :قػؿ اإلماـ مالظ - ب َفَراِعًجا، َفُتَخدُّ اأْلَْيَساُف  اْثَشافِ اَل ُيْقِدُع ِفي َقْتِل اْلَعْسِج ِمَغ اْلُسجَّ
ـَ   .(1)" َكَذِلَظ اأْلَْمُخ ِعْشَجَنا ،َعَمْيِيَسا َحتَّى َيْحِمَفا َخْسِديَغ َيِسيًشا، ُثعَّ َقِج اْسَتَحقَّا الجَّ

( السقرج الخابع:  ححؼ اليا  في )َمْيت 
تعّج كمسة )مّيت( مغ السذتقات، كىي صفة مذبية عمى زنة )َفْيِعٍل(، كُتْحَحُؼ الياء مشيا   
 ،َفَتقػؿ َسْيج ،َكاْعَمع َأفَّ مثل سّيج كمّيت يجػز ِفيِو التَّْخِفيف"  ، فتريخ: َمْيٌت، يقػؿ السبخد:اتخفيفً 
 .(2)" كلْيغ َكَقاُلػا مْيت كىْيغ ،فححفػا لَحِلظ ،لكدخةألَنَّو اْجتسع تثقيل الياِء كا ؛كَمْيت
 ا تغّيخت بالقمب مغ الػاك ىحا ػػػألّنيا لسّ ؛ " (3)ىػػػاء الثانية، ال األكلػػغ )مّيت( اليػػػحكؼ مػػػػكالسح 
 .(4)" ألّنو آنديع ىحا الّتغييخ بالّتغييخ ؛ُغّيخت بتغييخ الثاني بالححؼ ،الّتغييخ
أّف الياء الثانية ححفت؛ ألنيا أصمية، كإنسا دخمت األكلى لريغة ججيجة، كيعتقج الباحث  

 كمعشى ججيج، كىػ الرفة السذبية، كمغ ثّع فإّف زنة )َمْيٍت(، ك)َمْيتٍة( ىي: َفْيٌل، ك: َفْيَمٌة.
ِ اَل َيِحلُّ اِلْمَخأٍَة ُتْؤِمُغ ِبا"  :()كمغ الذػاىج عمى ىحا المػف مغ الححؼ في حجيث الشبّي   َّللَّ

، كقػؿ (5)" ِإالَّ َعَمى َزْكٍج َأْرَبَعَة َأْشُيٍخ َكَعْذًخا ،َفْػَؽ َثاَلِث َلَياؿٍ  َمْيت  َكاْلَيْػـِ اآْلِخِخ َأْف ُتِحجَّ َعَمى 
ْيجَ "  ،َكُىَػ ُمْحِخـٌ  اْلَسْيَتةِ ُيْزَصخُّ ِإَلى َأْكِل  الحؼ ُسِئَل َعِغ الخَُّجلِ اإلماـ مالظ حيشسا   َأَيِريُج الرَّ
ـْ َيْأُكُل  ْز ِلْمُسْحِخـِ ِفي  ،اْلَسْيَتةَ ؟ َفَقاَؿ: َبْل َيْأُكُل اْلَسْيَتةَ َفَيْأُكُمُو؟ َأ َكَذِلَظ َأفَّ ّللاََّ َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى َلْع ُيَخخِّ

ْيِج، َكاَل ِفي َأْخِحِه، ِفي َحاٍؿ ِمَغ اأْلَْحَػاؿِ  ُخكَرةِ عَ  اْلَسْيَتةِ َكَقْج َأْرَخَز ِفي  ،َأْكِل الرَّ  .(6)" َمى َحاِؿ الزَّ
 ؛ لعجـ كجػد شػاىَج عميو في السػشأ.اكلع يتشاكؿ البحث ححؼ األلف سساعً  

 
 
 

              
                                 

 : )د. ر([.ٜٚٗ/ٔمالظ: السػّشأ، القدامة/مغ تجػز قدامتو في العسج مغ كالة الجـ، ( ]ٔ)
 

 (.ٕٕٕ/ٔ( السبخد، السقتزب )جٕ)
 (.ٜٜٕ(؛ ابغ جشي، السشرف )صٜٛٔ/ٗالديخافي، شخح كتاب سيبػيو )ج (ٖ)
 (.ٚٚٗح الترخيف )ص( الثسانيشي، شخ ٗ)
 [.ٔٓٔ: رقع الحجيث ٕٕٖ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الصالؽ/ما جاء في اإلحجاد، ٘)

 

 [.٘ٛ: رقع الحجيث ٜٙٔ/ٔ( ]السرجر الدابق، الحج/ما ال يحل لمسحـخ أكمو مغ الريج، ٙ)
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 الفرل الثاني

 مػشأ اإلماـ مالظ فيمدائل اإلعالؿ بالقمب 
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 السبحث األكؿ: مدائل قمب اليسدة
، كفي ىحا اعمة فحدب، بل يتزسغ اليسدة أيًز ال يقترخ اإلعالؿ بأنػاعو عمى أحخؼ ال  

السبحث سيتّع التعخُّض لسدائل اإلعالؿ بقمب اليسدة التي كردت في مػّشأ اإلماـ مالظ، كمشاقذتيا، 
 السػّشأ، كذلظ عمى الشحػ اآلتي: فيكمغ ثع تحميل نساذج ليا 

 َمَفاِعل(قمب اليسدة في صيغة )السصمب األكؿ: 
 : ثالثةٍ  شخكطٍ كفَق  اكاكً تقمب اليسدة ياًء، أك  

 .مفاعلكقػع اليسدة بعج ألف : الذخط األكؿ
الذخط الثاني: أف تكػف ىحه اليسدة عخضت لمجسع؛ أؼ أنيا غيخ مػجػدة في مفخده، فخخج بيحا 

 الَسخاِئي.نحػ: ما كانت ىسدتو أصمّية مػجػدة في السفخد، القيج 
، فخخج بيحا القيج بقيج ما كانت المو ، أك ياءً اكاكً الذخط الثالث: أف تكػف الـ ىحا الجسع ىسدة، أك 

  .  (1)سميسة مغ اليسد كالعمة، نحػ: عجائد، ك: رسائل، ك: صحائف
  عمى الشحػ اآلتي:فػاحجٌة، كذلظ  اَفَثاَلُث حاالٍت ، كأّما قمبيا كاكً  ياءً  اليسدةِ  أّما قمبِ  

ه: خصيئٌة، كالميا ىسدٌة، كاألصل ( ىسدة، كذلظ نحػ: خصايا، ككاحجَمَفاِعلإذا كانت الـ ) -ٔ
فيو: َخَصاِيٌئ، ثّع قمبت الياء ىسدة، كصارت الكمسة: َخَصاِئُئ، كَبْعَجِئٍح قمبت اليسدة الثانية ياًء، 

، اؼ، ثّع أبجلت الياء ألفً يسدة األكلى فتحة، فرارت: َخَصاءَ فرارت: َخَصاِئي،  ثّع أبجلت كدخة ال
دة ياًء؛ الجتساع ثالث ألفات، حيث إف اليسدة شبيية باأللف، فرارت: َخَصاَءا، ثّع أبجلت اليس

  .(2)فرارت: خصايا
ككاحجه:  ، كذلظ نحػ: مصايا؛ أؼ أُِعّمت في اإلفخادغيخ الزمة ا( كاكً َمَفاِعلإذا كانت الـ ) -ٕ

ياء، كاألكلى َمِصيٌَّة، كالميا كاٌك؛ حيث إّف األصل فييا: َمِصْيَػٌة، ثّع أبجلت الػاك ياًء؛ الجتساعيا مع ال
ف، فرارت: َمِصيٌَّة، كاألصل في )مصايا(: َمَصاِيُػ، ثّع قمبت الػاك امشيسا ساكشة، ثّع أدغست الياء

ياًء؛ ألنيا متصخفة، كسبقت بحخؼ مكدػر، فرارت الكمسة: َمَصاِيُي ثّع قمبت الياء األكلى ىسدة، 
، اة، فرارت: َمَصاَءُؼ، ثّع أبجلت الياء ألفً كصارت الكمسة: َمَصاِئُي، كَبْعَجِئٍح أبجلت كدخة اليسدة فتح

فرارت: َمَصاَءا، ثّع أبجلت اليسدة ياًء؛ الجتساع ثالث ألفات، حيث إف اليسدة شبيية باأللف، 
 .(3)فرارت: مصايا

                                 
 (.ٕ٘ٔالحسالكؼ، شحا العخؼ )ص (ٔ)
 .ٕٙٔالسرجر الدابق، ص (ٕ)
 .ٕٙٔالسرجر نفدو، ص (ٖ)
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ككاحجه: َقِزيٌَّة، كالميا ياٌء، كاألصل  ، كذلظ نحػ: قزاياالزمة ( ياءً َمَفاِعلإذا كانت الـ ) -ٖ
كدخة اليسدة  ثّع قمبت الياء األكلى ىسدة، كصارت الكمسة: َقَزاِئُي، كَبْعَجِئٍح أبجلتفيو: َقَزاِيُي، 

، فرارت: َقَزاَءا، ثّع أبجلت اليسدة ياًء؛ الجتساع اُؼ، ثّع أبجلت الياء ألفً فتحة، فرارت: َقَزاءَ 
 .(1)ثالث ألفات، حيث إف اليسدة شبيية باأللف، فرارت: قزايا

الزمًة، نحػ: َىَخاَكػ، جسُع: ِىَخاَكٍة، كاألصل: َىَخااك، ثّع قمبت ألف  ا( كاكً لَمَفاعِ إذا كانت الـ ) -ٗ
السفخد ىسدة في الجسع، عمى حّج قمبيا في نحػ: رسائل، فرار: َىَخاِئُػ، كمغ ثّع ُقِمَبِت الػاك ياًء؛ 

تحة، فرار: َىَخاَءُؼ، بعج كدٍخ، فرار الجسع: َىَخاِئُي، ثّع ُقِمَبْت كدخُة اليسدِة ف األنيا كقعت َشَخفً 
؛ ألّنيا تحّخكت، كسبقت بحخٍؼ مفتػٍح، فرار الجسع: َىَخاَءا، ثّع قمبت اكعمى إثخىا ُقِمَبِت الياء ألفً 

 .(2)؛ لمسذاكمة بيغ السفخد كالجسع، فرار: َىَخاَكػ االيسدة كاكً 
 اآلتي:كقج اختمف أىل البرخة كالكػفة في كزف )خصايا( كبابيا، كتػضيح ذلظ عمى الشحػ  

كتفديخ محىبيع أّنيع رأكا أّف ذىب الكػفيػف إلى أّف خصايا عمى زنة: َفَعاَلى، أىل الكػفة:  - أ
األصل أف تجسع خصيئة عمى: َخَصاِيُئ، لكّغ ذا يؤدؼ إلى قمب الياء ىسدة؛ ألنيا جخت مجخػ 

بالتالي تمتقي ، كسبقت بألف زائجة، ك االحخؼ األخيخ في القمب؛ حيث تقمب الياء ىسدة إذا كانت شخفً 
ىسدتاف، كتربح الكمسة: َخَصاِئُئ، لحلظ عجلػا عغ فعائَل إلى فعاَلى بتقجيع اليسدة كتأخيخ الياء في 

، اؼ، ثّع الياء ألفً كدخة اليسدة فتحة، فرارت: َخَصاءَ  )َخَصاِيَئ(، فرارت: َخَصاِئَي، ثّع قمبت
حا محىب الخميل ىك  ،(3)زنة: َفَعاَلى فرارت: َخَصاَءا، ثع قمبت اليسدة ياًء، فرارت: خصايا، عمى

 .(4)اأيًز 
زنة َخَصاَيا: َفَعاِئُل، القياس في جسع فعيمة ىػ فعائل، أىل البرخة: ذىب البرخيػف إلى أّف  - ب

كبالتالي فإذا ُجِسَعْت خصيئة عمى فعائل صارت: َخَصاِيَئ، ثّع قمبت الياء ىسدة، فرارت: َخَصاِئَئ، 
ب قػليع: الميّع، اغفخ لو خصائئو، فالتقت ىسدتاف، ثّع أبجلت كقج ركػ الكدائي عغ بعس العخ 

ؼ، ثّع كدخة اليسدة فتحًة، فرارت: َخَصاءَ الثانية ياء؛ النكدار ما قبميا، فرارت: َخَصاِئي، ثّع قمبت 
 .(5)، فرارت: َخَصاَءا، ثّع اليسدة ياًء، فرارت: َخَصاَيااالياء ألفً 
 غبة في إعادة الكمسة إلى أصميا، كذلظ بإبجاؿ اليسدةكعّمة قمب الكدخة فتحة ىيشا ىي الخ  

                                 
 (.ٕٙٔسالكؼ، شحا العخؼ )الح (ٔ)
 . ٕٚٔالسرجر الدابق، ص (ٕ)
 (.ٖٙٙ/ٕاألنبارؼ، اإلنراؼ )جابغ  (ٖ)

 

 (.ٕٜٕ/ٗالفخاىيجؼ، العيغ )ج (ٗ)
 (. ٗٙٙ/ٕاألنبارؼ، اإلنراؼ )جابغ (؛ ٜٖٓ/ٗسيبػيو، الكتاب )ج (٘)
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ياء؛ ألّف ىسدة )خصائئ( أصميا ياء، كىي السػجػدة في )خصيئة(، كلع يمحق بيحا القمب )جائي( 
مبجلة مغ ياء زائجة، بيشسا في )جائي( مبجلة مغ  فيقاؿ: جايا؛ ألّف اليسدة األكلى في )خصائئ(

 .(1)أصل، فمع يتبع األصمّي الدائج
األنبارؼ إلى رأؼ البرخة؛ ألنو ىػ السػافق لمقياس، كرّد عمى ابغ كقج ماَؿ أبػ البخكات  

الكػفييغ بأّنو ال حاجة إلى المجػء إلى القمب السكاني اللتقاء ىسدتيغ، كإّنسا القياس يقمب اليسدة 
إذا  اكجػبً  اكسا ُتْبَجُؿ ألفً  إذا انكدخ ما قبميا، االثانية ياًء، كذلظ أحخػ؛ ألّف اليسدة ُتْبَجُؿ ياًء كجػبً 

 .(2)انفتح ما قبميا
 لمقياس، كالحسل عمى القياس أكلى. ألّنو ىػ السػافق ؛اكيسيل الباحث إلى رأؼ البرخة أيًز  

 السصمب الثاني: التقا  اليسدتيغ
إذا التقت ىسدتاف في كمسة كاحجة، األكلى مشيسا متحخكة، كاألخخػ ساكشة، لـد إبجاؿ الثانية  
، نحػ: آَمَغ، اأبجلت ألفً  امغ أحخؼ العمة مغ جشذ حخكة ما قبمو، فإف كاف ما قبميا مفتػحً  احخفً 

أبجلت ياًء، نحػ:  ا، نحػ: ُأكِمُغ، كإف كاف ما قبميا مكدػرً اأبجلت كاكً  اكإف كاف ما قبميا مزسػمً 
 .(3)ِإيَساف
ثقل الشصق باليسدتيغ، كلع ي حخكَة ما قبمو ى احخؼ عمة مجاندً اليسدة الثانية ىيشا  كعّمة قمب 

ُِهأ  يئ قػلو تعالى:قخاءة )إئالفيع( في تقمب األكلى، إنسا قمبت الثانية؛ ألنيا مشذأ الثقل، كأّما  إِۦَلٰفِ
يأِف  َجآءِ َوٱلصه نََة ٱلّشِ ىئرِحأ

، جاز إثباتيا كإبجاليا، كذلظ أّما إذا كقعت كلّّ مشيسا في كمستيغ ،ةٌ فذاذّ  (4)
 ؟(5)زيٌج أـ ال غَ سَ يٌج أـ ال؟ كيجػز: آتَ ز  غَ سَ تَ أْ نحػ: أَ 

 لمسؤنث الّدالمةكجسع  التثشية في االسصمب الثالث: قمب ىسدة السسجكد كاكً 
بميا ألٌف زائجٌة، مثل: كداء، كرداء، االسع السسجكد ىػ كلُّ اسع معخب انتيى بيسدة، ق 

  .(6)حسخاءك 

                                 
 (.ٗٙٙ/ٕاألنبارؼ، اإلنراؼ )جابغ  (ٔ)
 . ٘ٙٙ، ٗٙٙالسرجر الدابق، ص (ٕ)
 (.ٔٚٚ/ٗالشحػ الػافي )جحدغ،  (ٖ)
 [.ٕ( ]قخير: ٗ)
 (.ٜٜ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (٘)
 (.ٔٗ٘ابغ الشاضع، شخح ابغ الشاضع عمى ألفية ابغ مالظ )ص (ٙ)
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زائجة ل لحاؽ، أك مشقمبة عغ أصل، كىسدة السسجكد قج تكػف أصمية، أك زائجة لمتأنيث، أك  
ُقّخاء، مّية لـد إثباتيا، نحػ: كّضاء، ك تؤخح ىسدتو بعيغ االعتبار؛ فإذا كانت أص السسجكد تثشيةكعشج 

حسخاكاف، كإذا كانت مشقمبة عغ أصل جاز ، نحػ: صحخاكاف، ك اكإذا كانت زائجة لمتأنيث، ُقِمَبْت كاكً 
 ككحلظ، احياءاف، إثباتً ، ك: كداءاف، ك احياكاف، قمبً حػ: كداكاف، ك األججر إثباتيا، نإثباتيا كقمبيا، ك 

، كىحه القاعجة تشدحب اإثباتً  ،، كعمباءافاعمباكاف، قمبً نحػ:  إال أّف القمب أججر، إذا كانت ل لحاؽ،
 . (1)اأيًز  لمسؤنث عمى السسجكد في جسع الّدالمة

 ،اقمب اليسدة في نحػ: صحخاء كاكً  عّمة كأّما اليسدة في نحػ: قّخاء؛ ألصالتيا،كإّنسا بقيت  
لتفخيق بيغ اليسدة األصمية كالدائجة لمتأنيث، كأّما إذا كانت اليسدة اك  شارة إلى أنيا زائجة،اإل فيي

؛ ألنيا تذبو األصمية، فيي غيخ ياإثبات، ك اقمبيا كاكً  مشقمبة عغ أصل، نحػ: رداء، ك: كداء، فيجػز
 .(2)زائجة

نحػ: حخباء، كػ:  ،لمسؤنث دة اإللحاؽ تثبت عشج التثشية كجسع الّدالمةكىشاؾ مغ يخػ أّف ىس 
 .(3)سخداح؛ ألنيا في حكع األصمّية

 اصحيحً  االيسدة حخفً  قمبالسصمب الخابع: 
؛ اعمى الخغع مغ أّف اليسدة كالياء قخيبتاف مخخجً  اقج قمبت اليسدة مغ الفعل )أراؽ( ىاًء تخفيفً  

، كالياء مغ أحخؼ اليسذ، فيي أخّف مغ اليسدة، كاليسدة أعسق مشيا ألّف اليسدة مغ أحخؼ الذّجة
( ححفت أَُىِخيقُ ، فيقاؿ: َىَخاَؽ، كفي السزارع: (4)امخخجً  ، كػ: ُأَؤْكِخـُ، إال أّف اليسدة في )أؤكـخ
؛ اللتقاء اليسدتيغ، كلػ لع تقمب ىسدة أفعل في مزارع أراؽ ىاًء فقيل: ُأؤريُق، لححفت، اتخفيفً 

في )ُأْكِخـُ(، فعمة الححؼ في ) ُأْكِخـُ( التقاء اليسدتيغ، فمسا قمبت ىسدة أفعل في السزارع ححفيا 
ىشخت الثػب أىشيخه، )أؤريق( ىاًء زالت العمة، كمغ األمثمة عمى ىحا المػف مغ القمب قػليع: 

 .(5)الجابة أرحت: ك الثػب، أنخت ؛ أؼ:ىخحت الجابة أىخيحياك 
ياء ىيشا ليدت مبجلة مغ اليسدة؛ فاليسدة مػجػدة، كإّنسا ىي عػٌض مغ فال( أىخاؽَ أّما الفعل ) 

 .(6)في )أْسصاَع( كمزارعو: ُيْدِصيُع، كذؼ لغٌة في استصاعَ  احخكة العيغ، كسا زيجت عػًض 
                                 

 (.ٜٓٔ، ٚٓٔ/ٗابغ عقيل، شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ )ج (ٔ)
 (.ٕٖٔ/ٔأبػ الفجاء، الكشاش )ج (ٕ)
 .ٕٖٔابق، صالسرجر الد (ٖ)
 (.ٖ٘ٓ، ٖٗٓابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٗ)
 (.ٖٔٗابغ القّصاع، أبشية األسساء كاألفعاؿ كالسرادر )ص (٘)
 (.ٕٛٓابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٙ)
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كأعتقُج أّف دخػؿ الياء إّنسا كاف بعج تعخُّض الفعل لمشقل كالقمب؛ حيث إّف أصل أراَؽ: َأْرَكَؽ،  
؛ النفتاح ما قبميا، فرار: االياء إلى الخاء قبميا، فرار الفعل: َأَرْكَؽ، ثّع قمبت ألفً  ثّع نقمت حخكة

 .   (1)مغ ذىاب حخكة العيغ، فرار: أىخاَؽ، عمى زنة: أََىْفَعلَ  اأراَؽ، كمغ ثّع ِزيجت الياء عػًض 
 ، ككزنو: أفعَل.(2)كأّما الفعل )أىخَؽ( فيػ مغ مادة )ىخؽ(  

فَّ اإلعالؿ بالقمب يذسل أحخؼ العّمة كاليسدة كالياء، فالياء قخيبة مغ يتبّيغ مّسا سبق أ 
اليسدة، كحجث تبادؿ بيغ اليسدة كالياء؛ فقج ُأْبِجَلِت الياُء ىسدًة في )ماء( ك)ماه(، كاليسدُة ىاًء في 

 )َىخاَؽ( ك)أراَؽ(.   
في صيغة )افتعل(  عشج البغجادييغ، كذلظ إذا كقعت فاءً  اجػازً  اليسدة تاءً  ُقِمبتكقج   

مخالٌف لمقياس؛  القمب، كىحا (3)، مغ األىلاّتيل ، ك:اّتسغاّتخح، ك:  : اّتدَر، ك:كترخيفاتيا، نحػ
اليسدة غيخ الزمة؛ فاألصل في )اّتدر(: اْئَتَدَر، ثّع قمبت اليسدة ياًء، فرار: ايتدر، كمغ ثّع  ألفّ 

عمى حّج قمبيا في  الياء تاءً  قمبيجػز ىيشا كال  فرار: اتَّدر، قمبت الياء تاًء عمى غيخ قياٍس،
القػاعج الرخفية، كفي  ا، كإّنسا تقػؿ في الساضي: ايتدر، مّتبعً الفعل )اّترل(؛ ألنيا غيخ أصمية

 .  (4)مزارعو: يأتدر

 االسصمب الخامذ: قمُب اليسدِة حخَؼ عمة  تخفيفً 
، كيسكغ تشاكليا عمى الّشحػ افافً كرد في السػّشأ كمساٌت ُقِمَبت فييا اليسدة حخؼ عّمة استخ

 اآلتي: 
، كتكسغ الِخّفة ىيشا في اليخكب مغ اليسدة؛ ا(؛ استخفافً ُىُدًكافي السرجر ) اقمبت اليسدة كاكً  -ٔ

ال تيسد في  احيث إّف مخخج ىحا الحخؼ أقرى الحمق، كالشصق بو مدتثقل، لحلظ فإف قخيذً 
 كخمفٌ  حسدةُ ىحه الكمسَة  قخأكقج ، (5)فيحّققػنياككحا معطع الحجازييغ، أّما تسيٌع كقيٌذ  كالميا،
كإسكاف الداؼ )ُىْدًءا(، كالباقػف باليسد كالّزّع )ُىُدًؤا(، عجا حفٍز  ،باليسد عغ نافعٍ  كإسساعيلُ 
 .(6)كاألىػازؼّ 
 في كالـ قبيمة دكف أخخػ. كيّتزح مغ الكالـ الدابق أّف اليسد قج يكػف ثقياًل  

                                 
 (.ٕٖٗابغ القّصاع، أبشية األسساء كاألفعاؿ كالسرادر )ص (ٔ)
 (.ٜٙ٘ٔ/ٗالجػىخؼ، الرحاح )ج (ٕ)
 (.ٖٓٔ/ٔ)جأبػ حياف، إرتذاؼ الزخب  (ٖ)
 (.ٖٕٗ، ٕٕٗ/ٗابغ عقيل، شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ )ج (ٗ)
 (.ٜٜديكشقػز، شخحاف عمى مخاح األركاح في عمع الرخؼ )ص (٘)
 (.ٜٓٗ/ٕابغ الػجيو، الكشد في القخاءات العذخ )ج (ٙ)
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أىل التحقيق  ياكقالػا: نبيّّ كبخّيٌة، فألدم"  : نبّي، كبخّية، قاؿ سيبػيو:تيكمس فيُخّففت اليسدة   -ٕ 
مغ أىل الحجاز  اكقج بمغشا أفَّ قػمً  ،سعكليذ كلُّ شيء نحػىسا يفعل بو ذا، إنسا يؤخح بالدّ  ،البجؿ

 .(1)" مغ أىل التحقيق يحققػف نبي كبخيئٌة، كذلظ قميٌل ردؼء
( فيػ مغ اإلنباء؛   أؼ: اإلخبار، كبحلظ يكػف أصمو: نبيٌء، كلكّشيا خّففت عشج أكثخ أّما )نبيّّ

العخب، كلحقت في التكديخ ما كاف معتّل الالـ، كػ: أصفياء، ك: أنقياء، فقيل: أنبياء، كبعزيع 
يثبت اليسدة، كذا قخاءٌة عشج نافع كأىل السجيشة، كقج قخأكا في تكديخه: أنبياء، كالقياس: ُنَبآُء، لسغ 

 ة، كسا في قػؿ الذاعخ:يثبت اليسد 
 (2)بالحّق كل ىجػ الّدبيل ىجاكا    لٌ ػػػػػػػظ مخسػػػػػء إنّ ػػػآع الّشبػاتػػػػيا خ

كالجليل عمى أف األصل في نبيٍّ ىػ نبيٌء أْف ال أحَج مغ العخب إال قاؿ: تشّبأ مديمسة، )بإثبات 
، كمغ أثبت، كأّما : ُنبَ الترغيخاليسدة(، كأّف مغ خّفف قاؿ في التكديخ: أنبياء، كفي   في ترغيخيّّ

 . (3)رّدت اليسدة، فقيل: ُنَبّيٌة؛ ألّنو قلَّ الكالـ بيا بترغيخه فقج )نبّػٌة(
، كمغ ثّع أدغست في ياء اكأّما )َبِخيٌَّة( فأصميا: بخيئة، كقج أبجلت ىحه اليسدة ياًء تخفيفً   

  خ يخدُّ الكمسة إلى أصميا.، فالترغي(4)رجعت، فقيل: ُبَخيَِّئةٌ  ترغيخىا)فعيمة(، كعشج 
في السرجر )استيشاء(، كأصمو: استئشاء؛ ألّنو مغ األناة؛ أؼ  لمتخفيف ياءً  قمبت اليسدة  -ٖ

مغ جشذ حخكة ما قبميا، فرار: استيشاء، عمى  حخؼ عمة اثّع قمبت اليسدة تخفيفً  الربخ كالتسّيل،
 .كزف: استفعاؿ

ُيجِدغ، كأصل  الػصف مشو )ُمْجٍد(، كأصل ُيجِدؼ:(، ك قمبت اليسدُة ياًء في الفعل )ُيْجِدؼ   -ٗ 
 ُمْجٍد: ُمْجِدٌغ، ثّع أبجلت اليسدة في كمييسا ياًء مجاندًة ما قبميا.

ُغ، خّففت اليسدة في  -٘ ـُ، كأصمو: ُيَبجِّ ؼ(؛ أؼ: ُيَقجِّ بقمبيا حخَؼ عّمٍة مغ جشذ  كذلظالفعل )ُيَبجِّ
 حخكة ما قبميا، كىػ الياء.

ياًء، فجخت عمييا أحكاـ  بقمبيا كذلظ ك: الّطامي، ،ُمَتَػّضٍ  :ستصخفة فيخّففت اليسدة ال -ٙ
 .السشقػص

قخاءة عشج أبي جعفخ قاعجٌة في : رياًء، كىي فرار)رئاء(، السرجر ت اليسدة ياًء في قمب -ٚ

                                 
 

 (.٘٘٘/ٖ( سيبػيو، الكتاب )جٔ)
ميسي )ص ،طخخداس، كىػ مغ البحخ الكامل، ان( البيت لعباس بغ مٕ)  (.ٕٕٔديػاف العباس بغ مخداس الدَّ
 (. ٕٔٓ، ٕٓٓ/ٗ(؛ الديخافي، شخح كتاب سيبػيو )جٓٙٗ/ٖسيبػيو، الكتاب )ج (ٖ)
 . ٕٓٓالسرجر الدابق، ص (ٗ)
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 )رياء(  ، كلو قخاءة(1)السجنّي؛ حيث تقمب اليسدة في قخاءتو ياء إذا كانت مفتػحة، كما قبميا مكدػر
ِي يٌُفُِق َواَُلُۥ رِئَآَء ٱنلهاِس  يئ :قػلو تعالىفي   .(ٕ)ىئ َكٱَّله
 ؛ النفتػػػػػاح ما قبميػػػػا،  كأصمػػػيا: الّذأـ، كسسيت ابقمبيا ألفً  اخّففت اليسدة في )الذاـ( أيًز  -ٛ

 .(3)كقيل: ألّف الكشعانييغ قج تذاءمػا إليياَأنَّيا َعغ َمْذَأمة الِقْبمة، ألجل بحلظ؛ 
 .السػشأ فيه الجراسة الشطخية لسدائل قمب اليسدة، أنتقُل إلى الجراسة التصبيقّية كبعج ىح 

 
  



















                                 
 (.ٙٔضسخة، إتباع األثخ في قخاءة أبي جعفخ )ص (ٔ)
 (.ٕٖ[؛ ضسخة، إتباع األثخ في قخاءة أبي جعفخ )صٕٗٙ( ]البقخة: ٕ)

 

 (.ٗٗٗ/ٕٖلدبيجؼ، تاج العخكس )جا (ٖ)
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 السػّشأ في قمب اليسدةشػاىج 
 كقج تّع ترشيف الذػاىج كفق الجراسة الشطخية، كذلظ عمى الشحػ اآلتي:

 شػاىج قمب اليسدة في صيغة )مفاِعل(  -أكًل 
َماـُ  -ٔ كِس ؤُ خَّػ َذِلَظ، َكُيْخَخُص ِفي رُ ِبَخْخِصَيا ِمَغ التَّْسِخ، ُيَتحَ  اْلَعَخاَياَكِإنََّسا ُتَباُع  " َماِلٌظ: َقاَؿ اإْلِ

 .(1)" الشَّْخلِ 
، كذلظ أف يجعل لو اتاجً مح ىي الشخمة يعخييا صاحبيا رجاًل ك قػلو: العخايا، جسُع َعِخيٍَّة، "  التحميل:

كالميا ياٌء، كاألصل فيو: َعَخاِيُي، ثّع قمبت الياء األكلى ىسدة، كصارت الكمسة: ، (2)ثسخة عاميا
، فرارت: َعَخاَءا، ثّع اُؼ، ثّع أبجلت الياء ألفً كدخة اليسدة فتحة، فرارت: َعَخاءَ  َعَخاِئُي، كَبْعَجِئٍح أبجلت

 ألفات، حيث إف اليسدة شبيية باأللف، فرارت: َعَخاَيا. أبجلت اليسدة ياًء؛ الجتساع ثالث
 ِمْغ ُثُمِث َعْغ َماِلٍظ، َأنَُّو َقاَؿ: " ِإفَّ الخَُّجَل ِإَذا َىَمَظ، َكَلْع ُيَؤدِّ َزَكاَة َماِلِو، ِإنِّي َأَرػ َأْف ُيْؤَخَح َذِلظَ  -ٕ

  .(3)" َصاَيااْلػَ َكُتَبجَّػ َعَمى  ،َكاَل ُيَجاَكُز ِبَيا الثُُّمثُ َماِلِو، 
كالميا ياٌء، كاألصل فيو: َكَصاِيُي، ثّع قمبت الياء األكلى ، جسُع َكِصيٍَّة، اايَ قػلو: الَػَص  التحميل:

ُؼ، ثّع أبجلت كدخة اليسدة فتحة، فرارت: َكَصاءَ  ىسدة، كصارت الكمسة: َكَصاِئُي، كَبْعَجِئٍح أبجلت
ياًء؛ الجتساع ثالث ألفات، حيث إف اليسدة شبيية  ، فرارت: َكَصاَءا، ثّع أبجلت اليسدةاالياء ألفً 

 باأللف، فرارت: َكَصاَيا.
َفِإَذا َفًتى  ،َدَخْمُت َمْدِجَج ِدَمْذقَ  " َأنَُّو َقاَؿ: َأِبي ِإْدِريَذ اْلَخْػاَلِنيِّ َعْغ َأِبي َحاِزـِ ْبِغ ِديَشاٍر، َعْغ  -ٖ

َأْسَشُجكا ِإَلْيِو، َكَصَجُركا َعْغ َقْػِلِو، َفَدَأْلُت  َذا اْخَتَمُفػا ِفي َشْيءٍ ُو إِ ، َكِإَذا الشَّاُس َمعَ الثََّشاَياَشابّّ َبخَّاُؽ 
 .(4)" ... َىَحا ُمَعاُذ ْبُغ َجَبلٍ  :َعْشُو، َفِقيلَ 

كالميا ياٌء، كاألصل فيو: َثَشاِيُي، ثّع قمبت الياء األكلى ىسدة، ، جسُع َثِشيٍَّة، الثََّشاَياقػلو:  التحميل:
، اُؼ، ثّع أبجلت الياء ألفً كدخة اليسدة فتحة، فرارت: َثَشاءَ  مسة: َثَشاِئُي، كَبْعَجِئٍح أبجلتكصارت الك

فرارت: َثَشاَءا، ثّع أبجلت اليسدة ياًء؛ الجتساع ثالث ألفات، حيث إف اليسدة شبيية باأللف، 
 فرارت: َثَشاَيا.

ِ ْبَغ ُعسَ  " َعْغ َناِفعٍ  ،َعْغ َماِلظٍ  -ٗ َحاَياَخ َكاَف َيتَِّقي ِمَغ َأفَّ َعْبَج ّللاَّ  ،َكاْلُبْجِف الَِّتي َلْع ُتِدغَّ  الزَّ

                                 
 [.  ٗٔ: رقع الحجيث ٖٖٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، البيػع/ما جاء في بيع العخية، ٔ)
 (.ٜٕٛ/ٗابغ فارس، مقاييذ المغة )ج (ٕ)
 [.   ٙٔ: رقع الحجيث ٔٗٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الدكاة/زكاة أمػاؿ اليتامى كالتجارة ليع فييا، ٖ)
 [.   ٙٔ: رقع الحجيث ٛٔ٘/ٔخ/ما جاء في الستحابيغ في هللا، ( ]السرجر الدابق، الذعٗ)



96 

 

 .(1)" َكالَِّتي َنَقَز ِمْغ َخْمِقَيا
ككاحجه: َضِحيٌَّة، كالميا كاٌك؛ حيث إّف األصل فييا: َضِحْيَػٌة، ثّع أبجلت الػاك  َضَحاَياقػلو:  التحميل:

ة، ثّع أدغست الياءيغ، فرارت: َضِحيٌَّة، كاألصل في ياًء؛ الجتساعيا مع الياء، كاألكلى مشيسا ساكش
)َضَحاَيا(: َضَحاِيُػ، ثّع قمبت الػاك ياًء؛ ألنيا متصخفة، كسبقت بحخؼ مكدػر، فرارت الكمسة: 
َضَحاِيُي ثّع قمبت الياء األكلى ىسدة، كصارت الكمسة: َضَحاِئُي، كَبْعَجِئٍح أبجلت كدخة اليسدة فتحة، 

، فرارت: َضَحاَءا، ثّع أبجلت اليسدة ياًء؛ الجتساع ثالث اثّع أبجلت الياء ألفً  فرارت: َضَحاَءُؼ،
 ألفات، حيث إف اليسدة شبيية باأللف، فرارت: َضَحاَيا.

ِ  أرسلَعْغ َماِلٍظ َأنَُّو َبَمَغُو، َأفَّ ُعَسَخ ْبَغ َعْبِج اْلَعِديِد  -٘  ((ِإَلى َعاِمٍل ِمْغ ُعسَّاِلِو َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
ِ. ِفي َسِبيِل ّللاَِّ اْغُدكا ِباسْ "  َعَث َسِخيًَّة َيُقػُؿ َلُيع:َكاَف ِإَذا بَ  اَل َتُغمُّػا، َكاَل  ،اِتُمػَف َمْغ َكَفَخ ِباَّللَِّ ُتقَ  ،ِع ّللاَّ
اَلـُ َعَمْيظَ  ،ّللاَُّ  ءَ ِإْف َشا ،َسَخاَياؾَ َكُقْل َذِلَظ ِلُجُيػِشَظ كَ  ،َكاَل ُتَسثُِّمػا، َكاَل َتْقُتُمػا َكِليًجا ،َتْغِجُركا  .(2)" َكالدَّ

كالميا ياٌء، كاألصل فيو: َسَخاِيُي، ثّع قمبت الياء األكلى ىسدة، ، جسُع َسِخيٍَّة، (َسَخاَيا)قػلو:  التحميل:
، اُؼ، ثّع أبجلت الياء ألفً كدخة اليسدة فتحة، فرارت: َسَخاءَ  كصارت الكمسة: َسَخاِئُي، كَبْعَجِئٍح أبجلت

َسَخاَءا، ثّع أبجلت اليسدة ياًء؛ الجتساع ثالث ألفات، حيث إف اليسدة شبيية باأللف، فرارت: 
 فرارت: َسَخاَيا.

ِ ْبُغ اأْلَْرَقِع: َقاَؿ عَ  " َعْغ َزْيِج ْبِغ َأْسَمَع، َعْغ َأِبيِو، َأنَُّو َقاَؿ: -ٙ  اْلَسَصاَيااْدُلْمِشي َعَمى َبِعيٍخ ِمَغ ْبُج ّللاَّ
 .(3)" ِو َأِميَخ اْلُسْؤِمِشيغَ َعَميْ َأْسَتْحِسُل 

ٚ-  ِ ، َكَيْخَفُع ِبِو اْلَخَصاَياَأاَل ُأْخِبُخُكْع ِبَسا َيْسُحػ ّللاَُّ ِبِو  " َقاَؿ: ()َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
َرَجاِت؟ ِإْسَباُغ اْلُػُضػِء ِعْشَج اْلَسَكاِرِه، َكَكْثَخُة اْلُخَصا ِإَلى اْلَسَداجِ  اَلِة َبعْ الجَّ اَلةِ ِج، َكاْنِتَطاُر الرَّ  ،َج الرَّ

َباطُ  َباُط، َفَحِلُكُع الخِّ َباُط، َفَحِلُكُع الخِّ  .(4)" َفَحِلُكُع الخِّ
ي َماِلَيا فِ  َقَزاَياَىاَأْحَدُغ َما َسِسْعُت ِفي َكِصيَِّة اْلَحاِمِل َكِفي  " َقاَؿ َيْحَيى: َسِسْعُت َماِلًكا َيُقػُؿ: -ٛ

َغْيُخ اْلَسُخػِؼ َعَمى َصاِحِبِو، َفِإفَّ  َذا َكاَف اْلَسَخُض اْلَخِفيفُ َفإِ  ،َأفَّ اْلَحاِمَل َكاْلَسِخيسِ  :َلَيا َكَما َيُجػزُ 
 .(5)" ... َيَذاءُ  َصاِحَبُو َيْرَشُع ِفي َماِلِو َما

 لذػاىج الثالثة األخيخة بالتفريل عشج الجراسة الشطخية.كقج سبق تحميل ا 

                                 
 [.  ٕ: رقع الحجيث ٕٚ٘/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الزحايا/ما يشيى عشو مغ الزحايا، ٔ)
 [.  ٔٔ: رقع الحجيث ٖٕٛ/ٔ( ]السرجر الدابق، الجياد/الشيي عغ قتل الشداء كالػلجاف في الغدك، ٕ)
 [.  ٘ٔ: رقع الحجيث ٘ٗ٘/ٔمغ الرجقة،  ( ]السرجر نفدو، الرجقة/ما يكخهٖ)
 [.  ٘٘: رقع الحجيث ٜ٘/ٔ( ]السرجر نفدو، قرخ الرالة في الدفخ/انتطار الرالة كالسذي إلييا، ٗ)
 : )د. ر([.  ٕٔٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، الػصية/أمخ الحامل كالسخيس كالحؼ يحزخ القتاؿ في أمػاليع، ٘)
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 قا  اليسدتيغشػاىج الت -اثانيً 
  ، أذكُخ مشيا:امغ عذخيغ مػضعً  اىحا الشػع مغ الححؼ في مػّشأ اإلماـ مالظ قخيبً  بمغكقج  

ُأِتَي ِبَذَخاٍب َفَذِخَب ِمْشُو، َكَعْغ َيِسيِشِو ُغاَلـٌ، "  () الشبيَّ َعْغ َسْيِل ْبِغ َسْعٍج اأْلَْنَراِرؼِّ َأفَّ  -ٔ
ـِ: َكَعْغ َيَداِرِه اأْلَْشَياُخ، َفَقاؿَ  ِ، اَل  ،َأَتْأَذُف ِلي َأْف أُْعِصَي َىؤاَُلِء؟ َفَقاَؿ اْلُغاَلـُ: اَل  ِلْمُغاَل ِ َيا َرُسػَؿ ّللاَّ َوّللاَّ

ِ ، ِبَشِريِبي ِمْشَظ َأَحًجا ُأكِثخُ   .(1)" ِفي َيِجهِ  ((َقاَؿ: َفَتمَّو َرُسػُؿ ّللاَّ
كمادتو السعجسية: أثخ، فعشج السجيء  ، كىػ مغ الساضي )آَثَخ(،(ُأكِثخُ )قػلو: تحميل الذاىج: 

عة؛ ألنيا إنسا جاءت لتعصَي بالسزارع السبجكء باليسدة، تقػؿ: ُأَؤْأِثُخ، كال يجػز ححؼ ىسدة السزار 
، كيعتقج الباحث أفَّ اليسدة الثالثة لع ُتْحَحْؼ ؛ ألنيا أصٌل، كسا أنيا لػ ُحِحَفْت، لخالف اججيجً  ىمعشً 

ئمة بعجـ جػاز اجتساع أربعة مقاشع صػتية متحخكة في الكمسة، أك فيسا ذلظ القاعجة الرػتية القا
 ايكػف بسشدلة الكمسة، أال تخػ أفَّ الـ الساضي يتع تدكيشيا عشج اتراليا بزسيٍخ حاضٍخ؛ تفاديً 

فكاف ال ُبجَّ مغ ححؼ الثانية؛ ألنيا زائجة؛ فرار الفعل: ُأْؤِثُخ؛ فاجتسعت ىسدتاف األكلى  (ٕ)لحلظ
؛ مغ جشذ حخكة ما قبميا، ا، كاألخخػ ساكشة؛ َفُقِمَبِت الثانية التي ىي فاء الكمسة كاكً متحخكة

 فرارت: ُأكِثُخ.
ٕ-  ِ ِ ْبِغ ُعَسَخ َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ َمخَّ َعَمى َرُجٍل َكُىَػ َيِعُع َأَخاُه ِفي اْلَحَياِء، َفَقاَؿ "  ()َعْغ َعْبِج ّللاَّ

 ِ يَسافِ َفِإفَّ اْلَحَياَء ِمَغ  ،َدْعوُ  " :()َرُسػُؿ ّللاَّ  .(3)" اإلِْ
، كأصمو: إئساف؛ ككجو االستذياد قمب اليسدة الثانية ياًء مجاندة (اإليساف)قػلو:  الذاىج:تحميل 

مغ الثقل الشاشئ مغ التقاء اليسدتيغ، فرارت الكمسة: إيساف، عمى زنة:  الحخكة ما قبميا؛ تخمًر 
 إفعاؿ.

ِ َأاَل أُ  " :()حجيث الشبّي  -ٖ ّللاَُّ، َكَأمَّا  َفآَكاهُ ْخِبُخُكْع َعِغ الشََّفِخ الثَّاَلَثِة: َأمَّا َأَحُجُىْع َفَأَكػ ِإَلى ّللاَّ
َفاْسَتْحَيا ّللاَُّ ِمْشُو، َكَأمَّا اآْلَخُخ َفَأْعَخَض َفَأْعَخَض ّللاَُّ َعْشُو " ،َفاْسَتْحَيا اآْلَخخُ 

(4). 
، كاألصل فييسا: َأْأَكػ، ك: َأْأَخُخ؛ ككجو االستذياد قمب (آَخخ)، ك: (آكػ ): قػلو: تحميل الذاىج

مغ الثقل الشاشئ مغ التقاء اليسدتيغ، ثّع  امجاندة لحخكة ما قبميا؛ تخمًر  االيسدة الثانية فييسا ألفً 
ًة، فرارتا: آكػ، ك: آَخخ، عمى زنة: أفعَل.  قمبت اليسدة كاأللف مجَّ

                                 
 [.  ٛٔ: رقع الحجيث ٖٓ٘/ٔ(/الدشة في الذخب كمشاكلتو عغ اليسيغ، ( ]مالظ: السػّشأ، كتاب صفة الشبي )ٔ)
 (.ٕٜ(؛ أنيذ، إبخاىيع، األصػات المغػية )صٙ٘ٔ/ٔالديخافي، شخح كتاب سيبػيو )ج (ٕ)
 [.  ٓٔ: رقع الحجيث ٕٜٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، حدغ الخمق/ما جاء في الحياء، ٖ)
 [.   ٗ: رقع الحجيث ٖٕ٘/ٔ( ]السرجر الدابق، الدالـ/جامع الدالـ، ٗ)
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، َكُىَػ َعَمْيِو  ِإياَل ِ ُىَػ َنْحُػ  " َعْغ ِإياَلِء اْلَعْبِج َفَقاَؿ: ابٍ َعْغ َماِلٍظ َأنَُّو َسَأَؿ اْبَغ ِشيَ  -ٗ اْلُحخِّ
 .(1)" اْلَعْبِج َشْيَخافِ  َكِإياَل ُ  ،َكاِجبٌ 

، كأصمو: ِإْئاَلٌء؛ ككجو االستذياد قمب اليسدة الثانية ياًء مجاندة (إيالء)قػلو: : تحميل الذاىج
ل الشاشئ مغ التقاء اليسدتيغ، فرارت الكمسة: إيالء، عمى زنة: مغ الثق الحخكة ما قبميا؛ تخمًر 

 إفعاؿ.
ّـِ سَ  -٘ ِ  ()َزْكِج الشَِّبيِّ  َمَسةَ َعْغ ُأ ةِ  آِنَيةِ الَِّحؼ َيْذَخُب ِفي  " :َقاؿَ  ()َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ِإنََّسا  اْلِفزَّ

 .(2)" ُخ ِفي َبْصِشِو َناَر َجَيشَّعَ ُيَجْخجِ 
، كىػ جسع قّمة، ككاحجه: إناء، عمى زنة: ِفَعاٍؿ، كعشج تكديخه عمى (آِنَية): قػلو تحميل الذاىج:

 اأفعمة، تقػؿ: َأْأِنَية، فتجتسع ىسدتاف: األكلى مفتػحة، كالثانية ساكشة، فػجب قمب الثانية حخفً 
كزف: لحخكة األكلى، كىػ األلف، فيريخ: َأاِنَية، ثع قمبيسا مّجة، فيريخ الجسع: آنية، عمى  امجاندً 
 َأْفِعَمٍة. 

ٙ-  ِ َثْػَبْيِغ ِلُجُسَعِتِو  اتََّخحَ َما َعَمى َأَحِجُكْع َلِػ "  َقاَؿ: ()َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج َأنَُّو َبَمَغُو َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
 .(3)" ِسَػػ َثْػَبْي ِمْيَشِتوِ 

صيغة )افتعل( صار: ِاْئَتَخَح، ، كىػ مغ الفعل: َأَخَح، كعشج جعمو عمى (ِاتََّخحَ الفعل ) تحميل الذاىج:
التقت ىسدتاف: ىسدة الػصل السكدػرة، كفاء الكمسة الداكشة، فأبجلت اليسدة الثانية ياًء إثَخ كقج 

، كمغ ثّع قمبت الياء تاًء، كأدغست في تاء االفتعاؿ، كإبجاؿ الياء تاًء شاذّّ كدخٍة، فرار الفعل: ِايَتَخحَ 
 .(4)جتسع إعالالف عمى الكمسةىيشا، كالقياس عجـ القمب؛ لئال ي

 لمسؤنث في التثشية كجسع الّدالمة اشػاىج قمب ىسدة السسجكد كاكً  -اثالثً 
  ىحا المػف مغ القمب في الذاىج اآلتي:كرد في السػّشأ  
 تَ نْ أَ  ،جُ سْ حَ الْ  ظَ لَ  عَّ يُ " المَّ  كاف عشجما يقيع الميل يقػؿ: ()عغ عبج هللا بغ عباس أّف الشبيَّ  

 .(5)..." ضِ رْ كاأْلَ  اتِ ػَ سَ الدَّ  ػرُ نُ 

                                 
 : )د. ر([.  ٖٔٓ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الصالؽ/إيالء العبج، ٔ)
: رقع ٕٓ٘/ٔ(/الشيي عغ الذخاب في آنية الفزة، كالشفخ في الذخاب، ( ]السرجر الدابق، كتاب صفة الشبي )ٕ)

 [.  ٔٔالحجيث 
 [. ٚٔ: رقع الحجيث ٜٙ/ٔـػ الجسعة، ( ]السرجر نفدو، الجسعة/الييئة كتخصي الخقاب، كاستقباؿ اإلماـ يٖ)
 (.ٖٗٔ، ٖٖٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٗ)
 [.  ٖٗ: رقع الحجيث ٕٕٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، القخآف/ما جاء في الجعاء، ٘)
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، ا، قمبت اليسدة كاكً االدساكات، كاحجىا: الدساء، كعشجما جسعت جسع مؤنث سالسً  الذاىج:تحميل 
فقيل: الدساكات، كيجػز: الدساءات؛ ألّف اليسدة مشقمبة عغ كاك، فيي مغ الفعل: سسا الحؼ 

، (1)كسبقت بألف زائجة قمبت الػاك ىسدةمزارعو يدسػ، كأصل الدساء: الدساك، كإذا تصخفت الػاك، 
 .(2)اكإذا كانت ىسدة السسجكد مشقمبة عغ أصل، فإبقاء اليسدة أجػد مغ قمبيا كاكً 

 اصحيحً  اشػاىج قمب اليسدة حخفً  -ارابعً 
َبْيِخ اْلَسكِّيِّ َأفَّ َأَبا َماِعٍد اأْلَْسَمِسيَّ  -ٔ ِ ْبِغ ُعَسخَ َأْخَبَخُه َأنَُّو َكاَف َجاِلدً  "َعْغ َأِبي الدُّ  ،ا َمَع َعْبِج ّللاَّ

 َىَخْقتُ َحتَّى ِإَذا ُكْشُت ِبَباِب اْلَسْدِجِج  ،َفَقاَلْت: ِإنِّي َأْقَبْمُت، ُأِريُج َأْف َأُشػَؼ ِباْلَبْيتِ  ،َفَجاَءْتُو اْمَخأٌَة َتْدَتْفِتيوِ 
َماءَ  ْيَصافِ َفَقاَؿ َعْبُج ّللاَِّ  ... َفَخَجْعُت َحتَّى َذَىَب َذِلَظ َعشِّي ،الجِّ  ، ْبُغ ُعَسَخ: ِإنََّسا َذِلِظ َرْكَزٌة ِمَغ الذَّ

 .(3)" ُثعَّ ُشػِفي ،َفاْغَتِدِمي ُثعَّ اْسَتْثِفِخؼ ِبَثْػبٍ 
، ألنيا أدنى مغ مخخج اليسدة، االفعل َىَخْقُت، كاصمو: َأَرْقُت، ثّع قمبت اليسدة ىاًء تخفيفً  الذاىج:

 ككزف َىَخْقُت: فعْمُت.
ِ َعْغ َجابِ  -ٕ ِ َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ْػٍب َكاِحٍج ِفي ثَ  َيِجْج َثْػَبْيِغ َفْمُيَرلِّ  َمْغ َلعْ  " َقاَؿ: ((ِخ ْبِغ َعْبِج ّللاَّ

 .(4)" ِبوِ  َفْمَيتَِّدْر َفِإْف َكاَف الثَّْػُب َقِريًخا  ،ُمْمَتِحًفا ِبوِ 
ف، فرار تاًء، ثّع أدغست التاءا لت اليسدةالفعل )يتَّدر(، كاألصل فيو: َيْأَتِدُر؛ حيث أبج الذاىج:

الفعل: يّتدر، عمى كزف: َيْفَتِعل، كماضيو: اّتدر، كأصمو: ائتدر، ثع قمبت اليسدة الثانية ياء؛ 
لمتخمز مغ التقاء اليسدتيغ، فرار الفعل: ايتدر، كىحا ىػ القياس، لكّشسا الياء قمبت تاًء عمى حج 

ة، ألّف الفاء في اّتدر غيخ أصمية، ثّع ُحِسَل السزارع قمبيا في )اّترل(، كذا مخالف لمقاعجة الرخفي
عميو، فقيل: يتَّدر، كالقياس: يأتدُر.

ِ  ..." قػؿ عائذة رضي هللا عشيا:  -ٖ  ،َلَقْج َكاَف الشَّاُس َيْشَتِفُعػَف ِبَزَحاَياُىعْ : ()ِقيَل ِلَخُسػِؿ ّللاَّ
ِ ِمْشيَ  َكَيتَِّخُحكفَ َكَيْجُسُمػَف ِمْشَيا اْلَػَدَؾ،  َقاُلػا:  ،َأْك َكَسا َقاؿَ  ؟: َكَما َذِلظَ ا اأْلَْسِقَيَة، َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ

 ِ َحاَيا َبْعَج َثاَلٍث، َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ افَِّة الَِّتي َدفَّْت : ()َنَيْيَت َعْغ ُلُحػـِ الزَّ ِإنََّسا َنَيْيُتُكْع ِمْغ َأْجِل الجَّ
ِخُخكاَعَمْيُكْع، َفُكُمػا َكَتَرجَّ    .(5)" ُقػا َكادَّ

                                 
 (.ٕٔٔ/ٗابغ عقيل، شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ )ج (ٔ)
 (.ٗٗ٘ية ابغ مالظ )صابغ الشاضع، شخح ابغ الشاضع عمى ألف (ٕ)
 [.  ٕٗٔ: رقع الحجيث ٕ٘ٓ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الحج/جامع الصػاؼ، ٖ)

 

 [.  ٖٗ: رقع الحجيث ٘ٛ/ٔ( ]السرجر الدابق، صالة الجساعة/الخخرة في الرالة في الثػب الػاحج، ٗ)
 

 [.  ٚ: رقع الحجيث ٕٛ٘/ٔ( ]السرجر نفدو، الزحايا/ادخار لحـػ األضاحي، ٘)
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يتَّخُحكف، كأصمو: يأتخحكف، ثع قمبت اليسدة تاء، كمغ ثّع أدغست في تاء االفتعاؿ، فرار  الذاىج:
 الفعل: يتَّخُحكف، عمى كزف: يفتعمػف.

 اشػاىج قمب اليسدة حخؼ عمة تخفيفً  -اخامدً 
َفَساَذا  ،ِإنِّي َشمَّْقُت اْمَخَأِتي ِماَئَة َتْصِميَقةٍ  " : ْبِغ َعبَّاسٍ َعْغ َماِلٍظ َأنَُّو َبَمَغُو َأفَّ َرُجاًل َقاَؿ ِلَعْبِج ّللاَِّ  -ٔ

؟ َفَقاَؿ َلُو اْبُغ َعبَّاسٍ  ِ  :"َتَخػ َعَميَّ  .(1)" ُىُدًكاَشُمَقْت ِمْشَظ ِلَثاَلٍث، َكَسْبٌع َكِتْدُعػَف اتََّخْحَت ِبَيا آَياِت ّللاَّ
 .اكاكً  بقمبيااليسدة ىيشا  ُخّففتا؛ حيث السرجر )ُىُدًكا(، كأصمو: ُىُدؤً  الذاىج:

ٕ-  ِ اِلِح ُجْدٌء ِمْغ ِستٍَّة "  َقاَؿ: ()َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ْؤَيا اْلَحَدَشُة ِمَغ الخَُّجِل الرَّ الخُّ
 .(2)" الش ُبػَّةِ َكَأْرَبِعيَغ ُجْدًءا ِمَغ 

دًة حخكة ما قبميا، جانِ مُ  اكاكً  بقمبياُنُبػَءٌة، ثّع خففت اليسدة السرجر )ُنُبػٌَّة(، كاألصل فيو:  الذاىج:
 فرار االسع: ُنُبْػَكًة، ثّع أدغست ىحه الػاك في كاك السرجر، فرار: ُنُبػَّة، عمى زنة: ُفُعػَلٍة.

ٖ-  ِ  ِريُج َأْف َأْخَتِبَئ َدْعَػِتيَفأُ  َدْعَػٌة َيْجُعػ ِبَيا، َنِبيّ  ِلُكلِّ "  َقاَؿ: ()َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
 .(3)" اَعًة أِلُمَِّتي ِفي اآْلِخَخةِ َشفَ 

قػلو: )َنِبّي(، كأصمو: َنِبيٌء، ثع قمبت اليسدة ياًء؛ لمتخفيف، كمغ ثّع أدغست في ياء  الذاىج:
 )فعيل( فرار االسع: نبّي، عمى زنة: فعيل.

ِإنََّيا َثاَلُث : ، َأْك َباِئَشةٌ َبِخيَّةٌ ْك أَ  ،َخَأِتِو: َأْنِت َخِميَّةٌ ِفي الخَُّجِل َيُقػُؿ اِلمْ  " اإلماـ مالظ: قاؿ -ٗ
ـْ َثاَل  ًثا، َفِإْف َقاَؿ َكاِحَجًة َتْصِميَقاٍت ِلْمَسْخأَِة الَِّتي َقْج َدَخَل ِبَيا، َكُيَجيَُّغ ِفي الَِّتي َلْع َيْجُخْل ِبَيا َأَكاِحَجًة َأَراَد َأ

اْلَسْخأََة الَِّتي َقْج َدَخَل ِبَيا َزْكُجَيا، َكاَل  اَل ُيْخِميأِلَنَُّو  ؛َكاَف َخاِشًبا ِمَغ اْلُخصَّابِ ُأْحِمَف َعَمى َذِلَظ، كَ 
 .(4)" ، َكُتِبيُشَيا اْلَػاِحَجةُ َكُتْبِخيَياِإالَّ َثاَلُث َتْصِميَقاٍت، َكالَِّتي َلْع َيْجُخْل ِبَيا ُتْخِميَيا،  ُيْبِخيَياُيِبيُشَيا، َكاَل 

 بقمبيابخّية، كُيْبِخؼ، كُتْبِخؼ، ككجو االستذياد تخفيف اليسدة في الػصف كالفعميغ، كذلظ  الذاىج:
أّما األصل في )بخّية( فيػ: بخيئٌة، ثع قمبت اليسدة، كمغ ثّع أدغست في الياء األكلى، فرار ياًء، 

)ُتْبِخؼ( فيػ: ُيْبِخُغ، ك: ُتْبِخُغ، الػصف: َبِخيَّة، عمى كزف: فعيمة، كأّما األصل في الفعميغ )ُيْبِخؼ(، ك
 حخكة ما قبميا، كىػ الياء. احخَؼ عمٍة مجاندً  اكمغ ثّع أبجلت اليسدة تخفيفً 

ـِ الشُُّبػَّةِ "  قػؿ عبج الكخيع بغ أبي الُسَخاِرِؽ البرخّؼ: -٘ ْل َما ِشْئَت، ػػَفاْفعَ  ِإَذا َلْع َتْدَتحِ  :ِمْغ َكاَل
                                 

 [.   ٔ: رقع الحجيث ٜٕٙ/ٔظ: السػّشأ، الصالؽ/ما جاء في البتة، ( ]مالٔ)
 [.  ٔ: رقع الحجيث ٕٓ٘/ٔ( ]السرجر الدابق، الخؤيا/ما جاء في الخؤيا، ٕ)
 [.  ٕٙ: رقع الحجيث ٕٔٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، القخآف/ما جاء في الجعاء، ٖ)

 

 [.  ٜ: رقع الحجيث ٜٕٚ/ٔذلظ، ( ]السرجر نفدو، الصالؽ/ما جاء في الخمية كالبخية كأشباه ٗ)
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 ،َكَتْعِجيُل اْلِفْصخِ  ،اْلُيْدَخػ اَلِة، َيَزُع اْلُيْسَشى َعَمى ػَخػ ِفي الرَّ ػػاُىَسا َعَمى اأْلُخْ ِغ ِإْحجَ ػػَكَكْضُع اْلَيَجيْ 
ُحػرِ  اِلْسِتيَشا ُ كَ   .(1)" ِبالدَّ

السرجر)استيشاء(، كأصمو: استئشاء؛ ألّنو مغ األناة؛ أؼ الربخ كالتسّيل، ثّع قمبت اليسدة الذاىج: 
 كة ما قبميا، فرار: استيشاء، عمى كزف: استفعاؿ.حخؼ عمة مغ جشذ حخ  اتخفيفً 
ِة عَ  ُيْجِدي اَل َفِإفَّ َذِلَظ  ،ُق ِفي اْلَسْػِقِف ِبَعَخَفةَ ِفي اْلَعْبِج ُيْعتَ "  قػؿ اإلماـ مالظ: -ٙ ْشُو ِمْغ َحجَّ

ْساَلـِ  ،  اإْلِ َخَفَة ِمْغ ِتْمَظ المَّْيَمِة َقْبَل َأْف َيْصُمَع ِبعَ  ُثعَّ َيِقفُ  ،َفُيْحِخـُ َبْعَج َأْف ُيْعَتقَ ِإالَّ َأْف َيُكػَف َلْع ُيْحِخـْ
 .(2)" ... َعْشوُ  أْجدَأَ َفِإْف َفَعَل َذِلَظ  ،اْلَفْجخُ 

 .ا(، كاألصل: ُيجِدُغ، ثّع قمبت اليسدة ياًء ُمجاِندًة ما قبميا؛ تخفيفً ُيْجِدؼ الفعل )الذاىج: 
َصمَّى  ِإَلى َأفْ  ِح، َكَتْكِبيَخَة الخُُّكػِع،ْكِبيَخَة ااِلْفِتَتاَنِدَي تَ  ُسِئَل َعْغ َرُجلٍ قػؿ اإلماـ مالظ حيشسا  -ٚ

ْكَعِة الثَّاِنَيِة:َقْج كَ  ،َحَكخَ ، َفتَ َرْكَعةً  ـِ َعْغ َتْكِبيَخِة  " َكبََّخ ِفي الخَّ َما ، َكَلْػ َسَيا َمَع اإْلِ َيْبَتِجُغ َصاَلَتُو َأَحبُّ ِإَليَّ
ِؿ، َرَأْيُت َذِلَظ ااِلْفِتَتاِح، َكَكبََّخ ِفي الخُّ   .(3)" َعْشُو، ِإَذا َنَػػ ِبَيا َتْكِبيَخَة ااِلْفِتَتاحِ  ُمْجِدًياُكػِع اأْلَكَّ

كأصمو: ، اتخفيفً ُمجاِندًة ما قبميا (، ككجو االستذياد: قمب اليسدة ياًء ااسع الفاعل )مجديً  الذاىج:
 . اُمْجِدئً 
ْنَداٍف:َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج َأفَّ َعْبَج ّللاَِّ   -ٛ ِإنََّظ ِفي َزَماٍف َكِثيٌخ ُفَقَياُؤُه، َقِميٌل  "  ْبَغ َمْدُعػٍد َقاَؿ إِلِ

ُيِصيُمػَف ِفيِو  ،َكِثيٌخ َمْغ ُيْعِصي ،َقِميٌل َمْغ َيْدَأؿُ  ،ُقخَّاُؤُه، ُتْحَفُع ِفيِو ُحُجكُد اْلُقْخآِف، َكُتَزيَُّع ُحُخكُفوُ 
اَلَة، َكيُ  كفَ  ،َبةَ ُخكَف اْلُخصْ رِّ قَ الرَّ  .(4)"أَْعَساَلُيْع َقْبَل أَْىَػاِئِيْع  ُيَبج 

ُغ، كذلظ قبل اّترالو بػاك الجساعة، ثّع خّففت ُيَبجُّكفَ الفعل  الذاىج: ؛ أؼ يقّجمػف، كأصمو: ُيَبجِّ
ُيػف، ثّع  ؼ، كعشجما أسشج إلى كاك الجساعة صار الفعل: ُيَبجِّ ىسدتو بإبجاليا ياًء، فرار الفعل: ُيَبجِّ

ْيْػف، فالتقى ساكشاف، فأسقصت الياء، كحخكت الجاؿ سكّ  شت الياء؛ لثقل الزسة عمييا، فرار: ُيَبجِّ
 ، عمى كزف: ُيَفعُّػَف.ُيَبجُّكفَ بالزع؛ لسجاندة الػاك بعجىا، فرار الفعل: 

                                 
 
 
 

 

: رقع الحجيث ٜٗ/ٔ( ]مالظ: السػشأ، قرخ الرالة في الدفخ/كضع اليجيغ إحجاىسا عمى األخخػ في الرالة، ٔ)
ٗٙ  .] 

 

 [. ٓٚٔ: رقع الحجيث ٕٙٔ/ٔ( ]السرجر الدابق، الحج/كقػؼ مغ فاتو الحج بعخفة، ٕ)
 [. ٕٕ: رقع الحجيث ٕ٘/ٔ( ]السرجر نفدو، الرالة/افتتاح الرالة، ٖ)
 [.  ٛٛ: رقع الحجيث ٔٓٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، قرخ الرالة في الدفخ/جامع الرالة، ٗ)
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ـٍ، َأْك َصَجَقٍة، َأْك َبَجَنٍة، َمْغ َماَت َكَعَمْيِو َنْحٌر ِمْغ َرَقَبٍة ُيْعِتُقَيا، َأْك ِصَيا"  َماِلٌظ:اإلماـ  قاؿ  -ٜ 
َجَقَة َكاْلَبَجَنَة ِفي ُثُمِثوِ  َعَمى َما ِسَػاُه ِمَغ  ُيَبجَّىَكُىَػ  ،َفَأْكَصى ِبَأْف ُيَػفَّى َذِلَظ َعْشُو ِمْغ َماِلِو، َفِإفَّ الرَّ

 .(1)" اْلَػَصاَيا ِإالَّ َما َكاَف ِمْثَموُ 
مجاندًة لحخكة ما قبميا،  اياد تخفيف ىسدتو بإبجاليا ألفً (، ككجو االستذُيَبجَّػالفعل ) الذاىج:

 ُأ.ُيَبجَّ كاألصل فيو: 
 ِإفَّ الخَُّجَل ِإَذا َىَمَظ، َكَلْع ُيَؤدِّ َزَكاَة َماِلِو، ِإنِّي َأَرػ َأْف ُيْؤَخَح َذِلَظ ِمْغ ُثُمِث َماِلِو، َكاَل "  ؿ مالظ:قا -ٓٔ

ْيِغ َعَمْيوِ َكَأَراَىا  ،َعَمى اْلَػَصاَيا َكُتَبجَّىُيَجاَكُز ِبَيا الثُُّمُث.  َعَمى  ُتَبجَّىَفِمَحِلَظ َرَأْيُت َأْف  ،ِبَسْشِدَلِة الجَّ
 .(2)" اْلَػَصاَيا
مجاندًة لحخكة ما قبميا، كاألصل  ا(، ككجو االستذياد تخفيف ىسدتو بقمبيا ألفً َبجَّػالفعل )تُ  الذاىج:
 ُأ.َبجَّ فيو: تُ 
َفا ػْخِمي اْلِجَساَر، َأْك َيْدعَ ػػاَل َأَرػ َعَمى الَِّحؼ يَ "  :و هللاػرحس ظالػاـ مػاإلمػؿ ػػق -ٔٔ ى َبْيَغ الرَّ

 .(3)" َكَلِكْغ اَل َيَتَعسَُّج َذِلظَ  ،ِإَعاَدةً  ُمَتَػّض  َكُىَػ َغْيُخ َكاْلَسْخَكِة 
( االسع الذاىج: ٍل، كمغ ثعَّ  )ُمَتَػّضٍ ٍئ، عمى كزف: ُمَتَفعِّ اليسدة ياًء، فرار  قمبتكأصمو: ُمَتَػضِّ

ٌي، ثّع سّكشت الياء؛ لثقل الكدخة عمييا، فالتقى ساكشاف: الياء، كالشػف التي ىي نػف  االسع: ُمَتَػضِّ
. ، عمى كزف: ُمَتَفعٍّ  ساكشة، فأسقصت الياء، فرار االسع: ُمَتَػّضٍ

 الطَّاِمي ،َلُيْجِرُؾ ِبُحْدِغ ُخُمِقِو َدَرَجَة اْلَقاِئِع ِبالمَّْيلِ  َأفَّ اْلَسْخءَ  َبَمَغِشي " َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج َأنَُّو َقاَؿ: -ٕٔ
 .(4)" ِباْلَيَػاِجخِ 
؛ ا، ثّع قمبت اليسدة ياًء تخفيفً ، كاألصل فيو: الطَّاِمِئ، عمى كزف: الفاعلِ (الطَّاِمي)قػلو:  الذاىج:

كسّكشت الياء؛ لثقل  لثقل الشصق باليسدة، فيي مغ أقزى الحمق، فجخت عميو أحكاـ السشقػص،
 الشصق بالكدخة عمييا.

ِ ػػَأفَّ َرسُ  (( َخةَ ػَخيْ ػي ىُ ػػْغ َأبِ ػػعَ  -ٖٔ ٍل ِسْتٌخ، َكَعَمى ػٌخ، َكِلَخجُ ػٍل َأجْ ػُل ِلَخجُ ػاْلَخيْ "  اَؿ:ػػقَ  ((ػَؿ ّللاَّ
ْساَل  ِرَيا ً َكَرُجٌل َرَبَصَيا َفْخًخا كَ  ...ِكْزرٌ ٍل ػَرجُ   .(5)" َفِيَي َعَمى َذِلَظ ِكْزرٌ ، ـِ َكِنَػاًء أِلَْىِل اإْلِ

                                 
 [.  ٕٗ: رقع الحجيث ٚٙٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الرياـ/الشحر في الرياـ كالرياـ عغ السيت، ٔ)
 [.   ٙٔقع الحجيث : ر ٔٗٔ/ٔ( ]السرجر الدابق، الدكاة/زكاة أمػاؿ اليتامى كالتجارة ليع فييا، ٕ)
 [. ٕٙٔ: رقع الحجيث ٕٕٙ/ٔ( ]السرجر نفدو، الحج/رمي الجسار، ٖ)

 

 [. ٙ: رقع الحجيث ٕٜٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، حدغ الخمق/ما جاء في حدغ الخمق، ٗ)
 

 [. ٖ: رقع الحجيث ٖٕٙ/ٔ( ]السرجر نفدو، الجياد/التخغيب في الجياد، ٘)
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مشاسبة لمكدخة  ياءً  بقمبياالسرجر )رياء(، كأصمو: رئاء، ككجو االستذياد: تخفيف اليسدة  الذاىج:
 .قبميا
ِ ْبِغ َبْجٍر اْلُجَيِشيِّ  -ٗٔ ُو َنَدَؿ َمْشِدَؿ َأفَّ َأَباُه َأْخَبَخُه َأنَّ  " َعْغ َأيُّػَب ْبِغ ُمػَسى، َعْغ ُمَعاِكَيَة ْبِغ َعْبِج ّللاَّ

ـَِقْػـٍ ِبَصِخيِق  ا ْفَيا  ،الذَّ َفَػَجَج ُصخًَّة ِفيَيا َثَساُنػَف ِديَشاًرا، َفَحَكَخَىا ِلُعَسَخ ْبِغ اْلَخصَّاِب، َفَقاَؿ َلُو ُعَسُخ: َعخِّ
ـَِعَمى َأْبَػاِب اْلَسَداِجِج، َكاْذُكْخَىا ِلُكلِّ َمْغ َيْأِتي ِمَغ  ْأ َشُة َفَذْأَنَظ ِبَياَسَشًة، َفإِ  الذَّ  .(1)" َذا َمَزِت الدَّ

؛ النفتػاح ما قبميػػػػا،  اقػلو: )الّذاـ(، كأصمػػػيا: الّذأـ، كقج خّففت اليسدة فييا بقمبيا ألفً  الذاىج:
ُيالَحع في ك  ،كقيل: ألّف الكشعانييغ قج تذاءمػا إليياَأنَّيا َعغ َمْذَأمة الِقْبمة، ألجل كسسيت بحلظ؛ 

 دابق كركد كمسة الذاـ باليسدة تارة، كبتخفيفيا تارة أخخػ.الذاىج ال
 
 
 
 
 

 










                                 
 [. ٚٗ: رقع الحجيث ٛٓٗي المقصة، ص( ]مالظ: السػّشأ، األقزية/القزاء فٔ)
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 السبحث الثاني: مدائل قمب الػاك كاليا 
 ؛لجأت العخب في كالميا إلى قمب الػاك كالياء حخفًا آخخ مغ أحخؼ العّمة، أك حخفًا صحيحاً 

  السػّشأ عمى الشحػ اآلتي: لتخفيف الشصق، كيسكغ تشاكؿ الحجيث عغ مدائل قمب الػاك كالياء في

 السصمب األكؿ: قمب الػاك كاليا  ىسدة
كيسكغ تفريل ، (1)كشاذِّا اجائدً  اىسدًة قمبً ، كتشفخُد الػاك بقمبيا االزمً  اتقمب الػاك كالياء ىسدة قمبً 

 عمى الشحػ اآلتي:  الحجيث عغ ذلظ

 االسقرج األكؿ: قمب الػاك كاليا  ىسدة لدكمً 
 في الحاالت اآلتية: االزمً  ااء ىسدة قمبً تقمب الػاك كالي 

 إذا تصّخفت الػاك، أك الياء، كسبقتا بألف زائجة.  -ٔ
 .، كقج أُِعمَّْت في الفعلالسع الفاعل مغ الثالثّي صحيح الالـ اإذا كانت الػاك أك الياء عيشً   -ٕ
 .، كُتذاركيسا األلفإذا كقعت الػاك أك الياء بعج ألف )مفاعل(  -ٖ
 .انحرخت ألف )مفاعل( كبابو بيغ كاكيغ، أك ياءيغ، أك ياء ككاك، أك كاك كياءإذا   -ٗ
 تشفخد الػاك بقمبيا ىسدة إذا التقت كاكاف في أّكؿ الكمسة. -٘

  كتفريل ذلظ عمى الشحػ اآلتي: 
كاألصل: ك: رداٍء، ىسدًة، نحػ: كداٍء،  قمبتابألف زائجة،  اكسبقت أك الياء، إذا تصّخفت الػاك،  -ٔ
زائجًة ىسدت، كذلظ  افإف كاف الداكغ الحؼ قبل الياء كالػاك ألفً "  ك: رداٌؼ، يقػؿ سيبػيو: داٌك،ك

 .(2)" نحػ: القزاء، كالشساء، كالذقاء
 إلى ثالثة آراء: اإلعالؿكقج اختمف الشحاة في ىحا المػف مغ  

كاأللف التي كقعت بيشيسا  كانفتح ما قبميا،: يخػ أصحابو أفَّ الػاك كالياء قج تحّخكتا، الخأي األكؿ
، كالصخؼ مػضع اكقعتا شخفً كالياء  ، كلحلظ ال يعتّج بيا، كسا أّف الػاكحريغٍ  غيخُ  مانعٌ ىي 

؛ ألّنو ال ُيَخاد ىسدة كلع تخجع إلى أصميا الثانيةاأللف ، فقمبت  ، فالتقى ساكشافاألفً  فقمبتاالتغييخ، 
، فجعمػا الالـ كأنيا ليذ "  و:، يقػؿ سيبػي(3)االعػدة إلى ما قج ُأبجؿ فخارً  قالػا: عتيّّ كمغدؼّّ كعريّّ

بيشيا كبيغ العيغ شيء، فكحلظ جعمػىا في قزاء كنحػىا، كأنو ليذ بيشيا كبيغ فتحة العيغ 

                                 
 (.ٖٜٗ، ٕٜٗ/ٕابغ األثيخ، البجيع في عمع العخبية )ج (ٔ)
 (.ٖ٘ٛ/ٗ( سيبػيو، الكتاب )جٕ)
 (.ٕٚٔابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيف )ص (ٖ)
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فأما الحقيقة فإف اليسدة بجؿ مغ األلف السبجلة عغ الياء كالػاك، كىحا "  يقػؿ ابغ جشي:ك ، (1)"شيء
 .(2)" كعميو ححاؽ أصحابشا ،ىحه الرشاعة محىب أىل الشطخ الرحيح في

 . (3)الػاك كالياء أبجلتا ىسدة: يخػ أصحاب ىحا الخأؼ أّف الثانيالخأي 
عمى حّج قمبيسا في: عًرا، ك: رًحى؛ ألّف  ارأػ ابغ يعير أّف الػاك كالياء أبجلتا ألفً  الخأي الثالث:

عمى َفَعٍل في جسع التكديخ؛  اة حسمػا َفَعااًل األلف الدائجة قبميسا بسثابة الفتحة، كاستجّؿ بأّف الشح
عمى تكديخ قمٍع، كجبل عمى: أقالـ، ك: أجباؿ، ثّع قمبت األلف  عمى: أجػاٍد؛ حساًل  افكّدخكا جػادً 
 .(4)بعجئٍح ىسدة

 كرأؼ ابغ يعير يػافق الخأؼ األكؿ، إال أّف العّمة تختمف. 
، ال ىسدة، االقياس، فالػاك كالياء قمبتا ألفً ؼ األكؿ؛ ألنو األقخب إلى كيسيل الباحث إلى الخأ 

عمى حّج قمبيا في )قاؿ(، ك)باع(، كعشجئٍح اجتسع ألفاف، كال مفّخ مغ التخمُّز مغ التقاء الداكشيغ 
 إال بالتحخيظ؛ ألّف األلف ال تطيخ عمييا الحخكة، فقمبت ىسدًة، كىي أقخب الحخكؼ إلييا.

 يجػز ححؼ إحجاىسا؛ لئال يمتبذ السسجكد بالسقرػر، ال، فإنو االػاك كالياء ألفً  قمبكعشج  
 .(5)خب إلى األلفػدة، كىي األقػة ىسػت الثانيػِجَؿ عغ ذلظ إلى القمب، فقمبػظ األلف، َفعُ ػكيتعّحر تحخي

كإذا كاف ىحا االسع مسا تجخل عميو تاء التأنيث، فإف مجيء ىحه التاء بعج الػاك أك الياء ال   
كذلظ نحػ: مّذاءة، كبشَّاءة؛ ألّف التاء ليدت مغ بشاء الكمسة، كأّما إذا كانت تاء  يسشع إبجاليسا ىسدة،

التأنيث مغ بشاء الكمسة، نحػ: حالكة، امتشع اإلبجاؿ، كالجليل عمى أّف التاء مغ بشاء الكمسة أّنو ال 
 .(6)ُيقاؿ: َحاَلكٌ 

 نحػ: آية، ك: راية، ككحلظ إذاكذلظ ا، يسقمبػاك أك الياء بألف غيخ زائجة امتشع كإذا سبقت ال  
 إذا لع تدبقا بألف، نحػ:  ادة أيًز ػب الػاك كالياء ىسػ، كال تقم(7)ايغػاكف، ك: تبػ، نحػ: تعاػً ا شخفػلع تقع

                                 
 
 (.ٖ٘ٛ/ٗ( سيبػيو، الكتاب )جٔ)
 (.ٚٓٔ/ٔ( ابغ جشي، سّخ صشاعة اإلعخاب )جٕ)
 (.ٚٙٗ/ٖ(؛ الديػشي، ىسع اليػامع )جٕٔٔ/ٗعقيل عمى ألفية ابغ مالظ )ج ابغ عقيل، شخح ابغ (ٖ)
 (.ٕٛٚ، ٕٚٚابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٗ)
 (.ٜٔٔ/٘الديخافي، شخح كتاب سيبػيو )ج (٘)
 (.ٜ٘ٔ، ٛ٘ٔالخاجحي، عبجه، التصبيق الرخفّي )ص (ٙ)
 (.ٕٔٔ/ٗابغ عقيل، شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ )ج (ٚ)
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 .(2)، كال في نحػ: آٍؼ؛ ألّف األلف أصمّية(1)غدٌك، ك: ضبي
ىسدة؛ ألّف  قمبيا اأيًز  امتشع  ك: غاٍك، ، نحػ: شاٍك،احكسً ال  اكإذا كانت الػاك متصخفة لفطً   

(: شاكٌؼ، كفي )غاٍك(: غاكٌؼ، ثّع سّكشت الياء، شاكٍ )فاألصل في ، (3)في األصل اليدت شخفً  الػاك
 كححفت.

؛ لتحخُّكيسا، كانفتاح ما قبميسا، مغ الثالثّي قمبتا ىسدةً  السع الفاعل االػاك كالياء عيشً إذا كانت    -ٕ
ف تكػف قج أعّمت في فعمو، كذلظ نحػ: شائع، ك: بائع، عمى أ كضعفيسا بالقخب مغ الصََّخؼ،
 .(5)أف تكػف الالـ صحيحة اكيذتخط في ىحا البجؿ أيًز  ،(4)كاألصل فييسا: شاِكٌع، ك: باِيعٌ 

مغ الصخؼ،  االصخؼ محّل لمتغييخ، كىحا األمخ يشدحب عمى ما كاف قخيبً يتبّيغ مّسا سبق أّف  
في نحػ: شاٍك، ك: ىسدة  عيغقمب الكأّف ثّسة عّمة أخخػ المتشاع لحلظ تعّخضت الػاك كالياء لمتغييخ، 

، فمع تقمب عمى حّج قمبيا في احكسً  اناىيظ عغ كػنيا شخفً كىي كػف الالـ معتّمة،  ناٍك، كنحػىسا،
 نحػ: سساٍء، ك: بشاٍء.  

إعالليا في  كلع ُتَعّل الػاك كالياء في أسساء الفاعميغ: َعاِكر، ك: َحاِكؿ، ك: َصاِيج؛ المتشاع 
   . (6)األفعاؿ التي اشتّقت مشيا: َعِػَر، ك: َحِػَؿ، ك: َصِيجَ 

عمى األصل،  امرّححة، خارجة عغ القياس؛ تشبييً  تخخجىحه األسساء كيخػ الباحث أّف   
العخب إذا أعّمت شيًئا جاز أف يخخج بعزو مرّحًحا ليكػف مشبًِّيا عمى األصل  " سانيشي:يقػؿ الثّ 

 .(7)الحؼ أعّل "
 :آراءفي ىحا المػف مغ اإلبجاؿ إلى ثالثة  اكقج اختمف الشحاة أيًز  

، كمغ ثّع قمبت األلف ىسدة، عمى حج قمبيسا في نحػ: كداء، االػاك كالياء قمبتا ألفً  أفّ الخأي األكؿ: 
حكع الفتحة كبيغ الػاك كالياء الستحّخكتيغ، فغيُخ معتجٍّ بيا، فيي في ، أّما األلف التي بيغ ك: رداء

 .(8)غيخ السػجػد

                                 
 (.ٚٛ/ٗشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )جاأل (ٔ)
 (.ٜ٘ٔالخاجحي، عبجه، التصبيق الرخفّي )ص (ٕ)
 (.ٓٔٓ٘/ٓٔناضخ الجير، تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج )ج (ٖ)
 (.ٚٓٔابغ مالظ، إيجاز التعخيف في عمع الترخيف )ص (ٗ)
 (.ٕٜٗ/ٕابغ األثيخ، البجيع في عمع العخبية )ج (٘)
 (.ٖٖٔ، ٖٖٓ(؛ ابغ جّشي، السشرف )صٜٜ/ٔخد، السقتزب )جالسب (ٙ)
 (.ٜٖٚ( الثسانيشي، شخح الترخيف )صٚ)
 (.ٚٓٔابغ مالظ، إيجاز التعخيف في عمع الترخيف )ص (ٛ)
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 .(1)الػاك كالياء قمبتا ىسدة أفّ الخأي الثاني: 
قبل األلف السشقمبة في نحػ:  عمى ىحا البشاء أّف األلف الدائجة في )فاعل( قج أدخمت :لثالخأي الثا

قاؿ، ك: باع، كنحػىسا، فالتقت ألفاف ساكشتاف، فتّع تحخيظ األلف الثانية التي ىي العيغ؛ ألّف 
كال يجػز التخمز مغ التقاء الداكشيغ ىيشا ، خكة، كعشج تحخيظ األلف قمبت ىسدةيا الحاألصل في

 . (2)بالححؼ؛ لئال يمتبذ الػصف بالفعل، كيحىب مبشاه
أّف ألف )فاعل( قج دخمت عمى قاؿ كباع، بعج إعالؿ عيشيسا، فرار  ّدابقكالـ الاليفيع مغ  

كت الثانية، كعشج تحخيكيا تقمب إلى أقخب حخؼ األصل في قائل، كبائع: قااؿ، ك: بااع، ثّع حخ 
 مشيا، كىػ اليسدة، فرار: قائل، ك: بائع.

 كيسيل الباحث إلى الخأؼ األكؿ؛ فيػ األقخب إلى القياس. 
إذا كقعت الػاك أك الياء بعج ألف الجسع الحؼ مغ باب )مفاعَل(، بذخط أف تكػف كلّّ مشيسا   -ٖ

ػ: عجػز كعجائد، كصحيفة كصحائف، كإذا لع تكغ الػاك أك حخؼ مجٍّ زائج في السفخد، كذلظ نح
يََّتْيغ امتشع القمب، كذلظ نحػ: قدػرة كقداكر، ككحلظ إذا كانتا أصميتيغ، نحػ: مفازة  الياء َمجِّ

، كالقياس: مراكب، ك: اكمفاكز، كمعيذة كمعاير، كقج قمبت الػاك في مرائب كمشائخ شحكذً 
" فأما قػليع مرائب فإنو غمٌط مشيع، كذلظ أنيع تػىسػا  قػؿ سيبػيو:، ي(3)مشاكر؛ ألّف الػاك أصمّية

، كأّما قخاءة نافع )معائر( فقج خّصأىا (4)كإنسا ىي مفعمٌة. كقج قالػا: مراكب " ،مريبة فعيمةٌ  أفّ 
ليذ بعالٍع في العخبية، فقج خالف القياس، كسا أنيع خّصأكا مغ قاؿ )مرائب(،  االشحاة؛ ألّف نافعً 

 .(5)س: مراكب؛ ألّف الػاك أصمية، فيي عيغ الكمسةكالقيا
ر(، بيشسا القمُب في ر(، ك)معايِ كيتداءؿ الباحث: لساذا ال يكػف امتشاع القمب شاذِّا في )قداكِ  

، كأّف مغ حقِّ تانظ )معائر(، ك)مرائب( مقيدًا بشاًء عمى أفَّ امتشاع القمب يؤّدؼ إلى الثقل
 ؟!في )قائل(، ك)بائع( الكمستيغ القمب، عمى نحػ ما حجث

إذا لع تقع كلّّ مشيسا ثالثة، كذلظ نحػ: صيخؼ، ك:  اكال تقمب الػاك كالياء ىسدة أيًز   
 .(6)عػسج

                                 
 (.ٕٔٔ/ٗابغ عقيل، شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ )ج (ٔ)
 (.ٕٛٔف )ص(؛ ابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيٜٜ/ٔالسبخد، السقتزب )ج (ٕ)
 (.ٜٓ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٖ)
 (.ٖٙ٘/ٗ( سيبػيو، الكتاب )جٗ)
 (.ٖٕٔ/ٔالسبخد، السقتزب )ج (٘)
 (.ٜٓ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٙ)
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، كرأػ فخيٌق آخُخ (1)كقج اخُتِمف في ىحا اإلبجاؿ، فخأػ فخيٌق أّف الػاك كالياء إّنسا تقمباف ىسدة 
، كيخػ (2)مغ األلف السشقمبة عغ كاٍك أك ياءٍ  أّف اليسدة في نحػ: عجائد، ك: صحائف إّنسا ىي بجؿٌ 

ابغ مالظ أّف الػاك كالياء، نحػ: ركػبة كركائب، كصحيفة كصحائف محسػلة عمى األلف، نحػ: 
رسالة كرسائل؛ حيث إّف أصميا رسااؿ، فالتقى ساكشاف، كال بجَّ مغ التخمُّز مشو بالححؼ أك 

انية ىسدة؛ لقخبيا مغ الصخؼ، كحسمت الػاك كالياء التحخيظ، كقج تعّحر الححؼ، فأبجلت األلف الث
 .(3)عمى األلف؛ الشتخاكيا في السّج كالديادة

كيعتقج الباحث أّف األكلى أال تحسل الػاك كالياء عمى األلف، كاألقخب إلى القياس القػؿ بأّف  
؛ األفً  األصل في )عجائد(، )كصحائف(: عجاكز، ك: صحايف، كأّف الػاك كالياء أبجلتا ابتجاءً 

لتحخكيسا، كانفتاح ما قبميسا، كبيشيسا مانع غيخ حريغ، كىػ األلف الداكشة، كمغ ثّع التقى ألفاف، 
فأبجلت الثانية ىسدة، فقيل: عجائد، ك: صحائف، كذا ما حرل في سساء، كبشاء، كبابيسا، ككحلظ 

 في باب قائل، كبائع.
" كسألُتُو عغ كاك عجػٍز كألف  ، حيث قاؿ:كقج بّيغ سيبػيو عّمة إبجاؿ الػاك كالياء ىيشا ىسدة 

رسالٍة كياء صحيفٍة، ألؼ شيء ىسدف في الجسع، كلع يكغ بسشدلة معاكف كمعاير إذا قمت 
صحائف كرسائل كعجائد؟ فقاؿ: ألني إذا جسعت معاكف كنحػىا، فإنسا أجسع ما أصمو الحخكة، 

التحخيظ ككانت ميتٍة ال تجخميا  فيػ بسشدلة ما حخكت كججكٍؿ. كىحه الحخكؼ لسا لع يكغ أصميا
 .(4)الحخكة عمى حاٍؿ "

، ميةيّتزح مغ خالؿ الكالـ الدابق عّمة القمب، كىي التسييد بيغ ما كاف كاكه أك ياؤه أص 
 .(5)، نحػ: عجائد، ك: صحائفبيغ ما كانت كاكه أك ياؤه زائجةنحػ: مقاكـ، ك: معاير، ك 

 كيغ، أك ياءيغ، أك ياء ككاك، أك كاك كياء، كجاكرَ إذا انحرخت ألف )مفاعل( كبابو بيغ كا  -ٗ
 الحخؼ السجاكر الصخَؼ ىسدًة، كذلظ لعّمتيغ:  قمب، لـد ا، أك تقجيخً االحخؼ اآلخخ الصخؼ لفطً 

 االصخؼ، كالصخؼ محلّّ التغييخ، ككحلظ ما كاف مجاكرً  اقخيبً كقػع الحخؼ اآلخخ العّمة األكلى: 
 الصخؼ.

 لقخبو مغاألخيخ ىسدة؛  بقمباجتساِع أحخِؼ عّمٍة ثالثٍة، فيخبػا مغ ىحا الثقل  استثقاؿُ  العّمة الثانية:

                                 
 (.ٕٛ٘الفارسي، التكسمة )ص (ٔ)
 (.ٕٚٔ/ٖالخضي، شخح شافية ابغ الحاجب )ج (ٕ)
 (.ٖٔٔ، ٕٔٔ، إيجاز التعخيف في عمع الترخيف )صابغ مالظ (ٖ)
 (.ٖٙ٘/ٗ( سيبػيو، الكتاب )جٗ)
 (.ٕٚٔ/ٖالخضي، شخح شافية ابغ الحاجب )ج (٘)
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 .  (1)الصخؼ
ىيشا عشج األخفر يذتخط فيو كقػع األلف بيغ كاكيغ، كال يجػز اإلبجاؿ إذا كقعت بيغ  كالقمب 

في ذلظ كمو،  القمبياءيغ، أك بيغ ياء ككاك؛ ألّنو زعع أّنو لع ُيدسع عغ العخب، أّما سيبػيو فألـد 
 .  (2)( عمى: عيائلَ كىػ الػجو؛ ألّف العخب قج كّدخْت )َعيِّاًل 

ؿ، ك: َفَػاِئُو، كاحجه:   كمغ األمثمة عمى إبجاؿ األلف لػقػعيا بيغ كاكيغ: َأَكاِئُل، كاحجه: َأكَّ
يا لػقػعيا بيغ ُفػََّىٌة، كمغ أمثمة إبجاليا لػقػعيا بيغ ياءيغ: عيائل، كاحُجُه: َعيٌِّل، كمغ أمثمة إبجال

، كمغ أمثمة إبجاليا لػقػعيا بيغ كاك كياء: َبَػاِيُع، كاحُجُه: َبيََّعٌة، (3)ياء ككاك: سيائق، كاحجه: َسيَِّقةٌ 
َخ عمى )بياكَع(، كإذا (4)كاألصل: َبْػَيعة ، ىحا إذا كاف َبيٌِّع عمى )َفْػَعٍل(، كإذا كاف عمى )َفْعػٍؿ( ُكدِّ

َخ عمى )بيايَع(، كيمـد إبجاؿ الحخؼ اآلخخ فييا جسيعً كاف عمى )فيعل( أك )َفّعلٍ   . (5)ىسدةً  ا(، ُكدِّ
كقج يزصّخ الذاعخ إلى إشباع الكدخة التي بعج ألف الجسع، كذلظ بديادة ياء بعجىا، نحػ:  

؛ ألّف اأكائيل، ك: عيائيل، كحيشئٍح تبتعج الػاك كالياء عغ الصخؼ، إال أف اإلبجاؿ ىيشا الزـٌ أيًز 
 ، كقج كرد في قػؿ الذاعخ:(6)َعَخٌض، كال يعتّج بيا الديادة

 في أِشب الِغيصاف ممتِف الَحِطْخ 
(7)ْخ ػػػػػػسُ ػٌد كنُ ػػػػػُأسُ  لُ ػػػػػعيائيا ػػػػػػفيي

كاألصل: عيائُل، ككاحجه: َعيٌِّل، كقج اضصخ الذاعخ إلى إشباع الكدخة، كَرغع ذا إال أّف الياء قمبت 
 . (8)بيا، فيي عارضةٌ  ىسدة؛ ألّف الياء غيخ معتجٍّ 

كإذا ابتعجت الػاك كالياء عغ الصخؼ، امتشع إبجاليا ىسدة، نحػ: شػاكيذ، ك: نػاكيذ، ك:  
؛ ألّف السححكؼ في ادكاكيج، كإذا اضصّخ الذاعخ إلى ححؼ الػاك كالياء، امتشع إبجاليسا ىسدًة أيًز 

                                 
 (.ٕٜٗالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٔ)
 (. ٖٜٗ، ٕٜٗ(؛ الثسانيشي، شخح الترخيف )صٜٖٙ/ٗسيبػيو، الكتاب )ج (ٕ)

 

يَِّقُة ىي مٖ) (؛ الثسانيشي، شخح الترخيف ٘ٙٗ/ٔالسعجع الػسيط )ج مرصفى كآخخكف،ا سيق مغ الّجكاب، ( الدَّ
 (.ٜٗٗ)ص

 (.ٖٓٔ/ٖالخضي، شخح شافية ابغ الحاجب )ج (ٗ)
 (.ٜٗٗالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (٘)
 .ٜٗٗالسرجر الدابق، ص (ٙ)
َبعي، مغ الخجد، انطخ( البيت لحكيع بغ ُمعَ ٚ) بغ مشطػر، لداف (؛ آٖٗ/ٕالديخافي، شخح أبيات سيبػيو )ج ،ّية الخَّ

 (.ٕٖٔ/ٖالخضي، شخح شافية ابغ الحاجب )ج(؛ ٖٕٗ/٘العخب )ج
 (.ٕٔٛ/ٕ(؛ أبػ الفجاء، الكشاش )جٕٖٔ/ٖالخضي، شخح شافية ابغ الحاجب )ج (ٛ)
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 حكع السػجػد، كقج كرد في قػؿ الذاعخ:
 ؼ حشى عطامي كأراُه ثاغخ 

(1)بالَعػاِكرِ ككّحل العيشيغ 
الذاىج: العػاكر، كاألصل: العػاكيخ، كاحجه: ُعػَّار، ثّع ححفت الياء ضخكرة، فرارت: العػاكر، 

 .(2)ا، ال تقجيخً اكعشجئٍح ال تبجؿ الػاك الثانية ىسدة؛ ألنيا مجاكرٌة لمصخؼ لفطً 
خخجت عغ القياس، فقيل في  : ضيائغ، باإلبجاؿ، إاّل أنيا(3)ككاف القياس في جسع َضْيَػف  

 .(4)الجسع: ضياكُف؛ ألنيا خخجت مرّححة عمى غيخ إعالؿ في السفخد، كالقياس فيو : َضيَّغ
( كاف حقيا أّف ُتَعّل بقمب الػاك ياء، كإدغاميا في الياء؛ ح مغ الكالـ الدابق أّف )َضيَّغيّتز 

عمى األصل، ثّع  اة عغ القياس؛ تشبييً الجتساع الياء كالػاك، كسكػف ُأكالىسا، إال أنيا جاءت شاذّ 
 حسمػا الجسع عمى السفخد؛ فمع تقمب الػاك ىسدة في: ضياكف.  

، فخأػ قػـٌ أفَّ الػاك أك الياء تبجالف ىسدةالقمبكقج اختمَف عمساء الشحػ في ىحا  
، كرأػ (5)

ا في نحػ: قائل، ، كمغ ثّع تبجؿ األلف الثانية ىسدة، عمى حّج إبجالياألفً  تقمبافآخخكف أّنيسا 
 .الثاني؛ ألنو األقخب إلى القياس ، كيسيل الباحث إلى الخأؼ(6)كبائع
كذلظ في حالتيغ، األكلى: أّكؿ الكمسة، إذا اجتسعت كاكاف في  ،ايا ىسدة كجػبً قمبتشفخد الػاك ب  -٘

 كالثانية:   ،كذلظ نحػ: األكلى، مؤنث: األّكؿ، كاألصل: ُككلى ،مّجة أصمّيةالػاك الثانية إذا كانت 
 ك: أكاٍؽ، : َأَكاِصَل،اأيًز ُأَكؿ، جسع: ُأكَلى، كاألصل: ُكَكؿ، ك  كذلظ نحػ: ،إذا كانت غيخ مّجّية

الػاك األكلى ىي الفاء، كالثانية مشقمبة مغ ف، ك: ككاٍؽ، كاألصُل: َكَكاِصلُ  ك: كاقية، جسع: كاصمة،
َأْكَعج، ِكَزاُف:  ُأَكْيٍق، ككحلظ: :ِرل، كُأَكيْ : اترغيخىسا أيًز ، ككحلظ ألف )فاِعمة( في التكديخ

 .(7): َكْكعجكأصمياكػكٍب، 
نجرة مجيء التزعيف في أّكؿ الكمسة في الحخكؼ الرحيحة، نحػ:  القمبكالعّمة في ىحا  

                                 
(، كلجشجؿ بغ السثشى الصَيػّؼ في شخح أبيات سيبػيو ٜٕٖ/ٖ( ىحا الخجد لمعجاج، في الخرائز )جٔ)

 (. ٖ٘ٙ/ٕ)ج
 (. ٜ٘ٗنيشي، شخح الترخيف )صالثسا (ٕ)
شَّْػُر الحََّكُخ، مرصفى كآخخكف، السعجع الػسيط )ج (ٖ)  (.ٙٗ٘/ٔالزيػف ىػ الدِّ
 (.ٖٓٔ/ٖ(؛ الخضي، شخح شافية ابغ الحاجب )جٕٕٗابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيف )ص (ٗ)
 (.ٕٕٗابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيف )ص (٘)
 (.ٖٓٔ/ٖة ابغ الحاجب )جالخضي، شخح شافي (ٙ)
 (.ٜٙ، ٜ٘/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٚ)
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دخػؿ كاك العصف أك القدع عمى الػاكيغ  َدَدٍف، فامتشع في الػاك، ألّنيا ثقيمة، كقج يديجىا ثقاًل 
 ؿ الكمسة، كلحلظ كجب اإلبجاؿ، كسا في قػؿ الذاعخ: السجتسعتيغ في أكّ 

 (1)يا َعِجيِّا، لقج َكَقْتَظ اأَلَكاِقي     رفعْت رأَسيا إليَّ كقالْت 
إذا كانت الػاك الثانية مّجية، مشقمبة مغ ألف )فاَعَل( في البشاء لمسجيػؿ،  القمبكيستشع ىحا  

َىا وِي يئ :كسا في قػلو تعالى ُُ ٌأ َُِىا َوا وُۥرَِي َخ ِ َٰءث ِأ ، فال يعتّج بيا؛ ألنيا غيخ الزمة؛ أؼ: (2)ىئ َس
أّنيا مشقمبة عغ ألف، كىحا يفّدخ عجـ قمب الػاك ياء كإدغاميا في الياء الثانية في نحػ: ُسػِيَخ، ك: 

ر بيسا الكمسة، نحػ: نػكّؼ، ك: ىػكّؼ، في الشدبة إلى: نػػ، ك: ىػػ   . (3)ُبػِيَع، ككحلظ إذا لع ُتَرجَّ
؛ ألنيا ساكشة، فأبجلت ىسدة قخيبة مغ االػاك األكلى ياًء؛ ألنيا ثقيمة كالػاك، كال ألفً  تقمب كلع 

 .(4)ااأللف مخخجً 

 االسقرج الثاني: قمب الػاك ىسدة جػازً 
إلعخاب، أك اللتقاء  انت مزسػمة ضّسة الزمة، ال عارضة، إذا كاجػازً  ىسدةً  تقمب الػاكُ  

ِإَوَذا ٱلرُُّسُل  يئ :قػلو تعالى ا، كاألصل: ُكجػٌه، ك: ُكِعَج، كمثاؿ ذلظ أيًز ساكشيغ، نحػ: ُأجػه، ك: أُِعجَ 
ّقَِجتأ 

ُ
َوََل  يئ ا في قػلو تعالى:قَِّتْت، فالزسة الزمة ما لدميا البشاء لمسجيػؿ، كأمّ : كُ كاألصل، (5)ىئأ

 ْۚ َُلهأ َل بَيٌأ اْ ٱمأَفضأ ُِ كحلظ اء الداكشيغ، ك التق غم فال يجػز؛ ألّف الزسة عارضٌة؛ لمتخمُّز، (6)ىئ ثَنَس
إذا كقعت ىحه الػاك في كسط الكمسة،  ا، كيجػز أيًز (7)كعجٌك؛ ألّنيا لعّمة اإلعخاب ،في: ىحا غدكٌ 

 .(8)نحػ: أدؤر، ك: أنؤر، جسع: دار، ك: نار؛ ألنيا ضّسة بشاء
اع ّسا ىسا كاكاف اجتسعتا؛ ألف الزسة جدٌء مغ الػاك، كعشج اجتسنعمى أّف الزسة كالػاك إ 

، كسا في نحػ: أكاصل، ك: أكاٍؽ، فمّسا اجتسعت  اكاف قمب األكلى مشيسا الزمً  كاكيغ في أّكؿ الكمسة

                                 
البغجادؼ،  ،بيعة، كىػ مغ البحخ الخفيف، انطخ(، كالبيت لمسيميل بغ ر ٖٛٗابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٔ)

 (.ٕٗٔ/ٗ(؛ السبخد، السقتزب )جٔٓٗ/٘ٔ(؛ ابغ مشطػر، لداف العخب )ج٘ٙٔ/ٕخدانة األدب )ج
 [.ٕٓ( ]األعخاؼ: ٕ)

 

 (. ٘ٛٗ، ٗٛٗابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٖ)
 (.ٛٙٗ، ٚٙٗ/ٖالديػشي، ىسع اليػامع )ج (ٗ)
 [.ٔٔ( ]السخسالت: ٘)

 

 [.ٖٕٚ( ]البقخة: ٙ)
 

 (.ٖٜ/ٔالسبخد، السقتزب )ج (ٚ)
 (.ٜٔٔ/٘الديخافي، شخح كتاب سيبػيو )ج (ٛ)
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 .(1)لألصل عغ الفخع االػاك كالزسة، جاز اإلبجاؿ؛ تسييدً 
، مغ حيث الثقل، ال مغ حيث حسل القمبكقج حسمت الػاك السكدػرة عمى السزسػمة في  

؛ عمى الػاك كالزسة المتيغ بسشدلة الػاكيغ الياءك شدلة اجتساع الػاك اجتساع الػاك كالكدخة المتيغ بس
الػاك السزسػمة أكثخ  قمب: َكْيح، ك: كيل، كسا في: ُكقَِّتت، كلحلظ فإّف نحػ فيألنو ال يمـد القمب 

ا يئ قػلو تعالى: في ، كذلظ)إعاء أخيو( :مغ إبجاؿ السكدػرة، كقج قخأ سعيج بغ جبيخ َُ رََج َجخأ  ُثهه ٱسأ
ِخيٍِ   ِوي

َ
ىئ وََِعٓءِ أ

فيسدىا َجاِئد، َكَذِلَظ  َأّكاًل  يقػؿ السبخد:" فِإف اْنَكَدخت اْلَػاك، (3)الػاك ىسدة بقمب، (2)
السؤنث  اأيًز  امثاؿ ما قمبت كاكه ىسدة جػازً ك ، (4)ِفي َقْػلظ: ِكسادة ِإسادة، َكِفي ِكشاح ِإشاح"

 .(5)(، كاألصل: ِكْحجػ)ِإْحَجػ
 ا: قمب الػاك ىسدة شحكذً السقرج الثالث

أحٌج، كأصمو: َكَحٌج؛ ألنو كاحج، فأبجلػا  :" كقالػا قمبت اليسدة في كمسة )أحٍج(، قاؿ سيبػيو: قج 
في السفتػحة، كلكغ  السا يجخميا مغ الححؼ كالبجؿ، كليذ ذلظ مصخدً  االيسدة؛ لزعف الػاك، عػًض 

، سػمة، فييسدكف الػاك السكدػرة إذا كانت أكاًل يجخكف الػاك إذا كانت مكدػرة مجخػ السز اكثيخً  اناسً 
 .(6)"كخىػا الكدخة فييا

قػليع: امخأٌة أناٌة؛ أؼ: كدػلة،  اعمى الػاك، كمشو أيًز  خفيفةىيشا شاذّّ؛ ألّف الفتحة  كالقمب 
 .(7)َأَبَمة الّصعاـ؛ أؼ: رديؤه ، ككحلظ:كاألصل: َكناةٌ 

ىحه الػاك إذا كانت مفتػحة غيخ مقيذ؛  يّتزح مغ الكالـ الدابق أّف اإلبجاؿ في مثل 
؛ ألنيا جخت مجخػ الخّفتيا، كلكّشو يّصخد إذا كانت مزسػمة؛ لثقميا، كإذا كانت مكدػرة فأقلُّ اشخادً 

 السزسػمة.

 االسصمب الثاني: قمب الػاك كاليا  ألفً 
 الشحػ اآلتي: حّجدىا عمساء الشحػ، كىي عمى اَكفق ثالثَة عذَخ شخشً  اتقمب الػاك كالياء ألفً   

                                 
 (.ٕٕٚ، ٕٔٚابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٔ)
 [.ٙٚسف: ( ]يػ ٕ)
 (.ٖٕٓ، ٜٕٕابغ جشي، السشرف )ص (ٖ)
 (.ٜٗ/ٔ( السبخد، السقتزب )جٗ)
 (.ٜٕٖالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (٘)
 (.ٖٖٔ/ٗ( سيبػيو، الكتاب )جٙ)
 (.ٖٖٓ، ٜٕٖالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٚ)
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 .(1)في نحػ: الَقْػِؿ، ك: الَبْيعِ  األفً  قمبيساغ؛ فال يجػز كالياء متحخكتيأف تكػف الػاك  -ٔ
 ل:ػػَػـٍ؛ ألّف األصػػٍل، ك: تَ ػػػ: َجيَ ػحا لع تعتاّل في نحػػة )أصمّية(، كليػػا الزمػػسػػخكتيػػػف حػػأف تك -ٕ

ج نقل حخكتيا إلى الػاك كالياء قبميا، فالفتحة عارضة بع ا، ك: َتْػَأـٌ، كاليسدة ححفت تخفيفً (2)َجْيَئلٌ 
 .(3)لمتخفيف

 .(4)في نحػ: ِعَػٍض، ك: ِحَيلٍ  قمبيسابحخؼ مفتػح، كليحا لع يجد  اأف تدبق -ٖ
 .(5)أف يكػف ذلظ في كمسة كاحجة؛ فال يجػز في نحػ: إفَّ عسَخ كجَج يديجَ  -ٗ
حقيقيِّا، فإذا  اأصميً  ؼ يدبقيسا اترااًل أف تّترل الػاك أك الياء الستحخكتيغ بالحخؼ السفتػح الح -٘

؛ ألّف القمب، فقيل: ُغَدٍك، ك: ُرَمٍي، امتشع (6)أتى االسساف: الَغْدُك، ك: الخَّْمُي مغ باب )ُعَمِبٍط(
 .(7)ااألصل: ُغَداِكٌؼ، ك: ُرَماِيٌي، كػ: ُعاَلِبٍط، ثّع ححفت األلف، فرار االتراؿ عارًض 

لمكمسة، كأاّل يأتي بعجىسا ألف أك ياء مذّجدة إذا  اذا كقعتا عيشً أف يتحخؾ الحخؼ الحؼ يمييسا إ -ٙ
في نحػ: َغَدَكا،  افي نحػ: بياٍف، ك: شػيٍل، ك: غيػر، كأيًز  القمبلمكمسة، كليحا امتشع  اكقعتا المً 

، كعّمة ترحيحيسا إذا كقعت بعجىسا  ، ك: َفَتِػؼٍّ ألف ك: َرَمَيا، ك: َعَرَػاف، ك: َفَتَياف، ك: َعَمِػؼٍّ
اليخكب مغ التقاء ألفيغ؛ ألنو حيشئٍح سُيمَجأ إلى إسقاط إحجاُىسا، فيحجث َلْبٌذ بيغ السثشى كالسفخد، 
كأّما عّمة ترحيح الػاك إذا كقعت بعجىا ياء مذّجدة لمشدب فيي أّف الػاك غيخ الزمة؛ ألنيا مشقمبة 

 . (8)عغ ألف في ىحا السػضع
َفِعَل، الػصف مشو عمى )أفعل(، فال يجػز القمب في لفعٍل ماٍض عمى زنة:  اأاّل تقعا عيشً  -ٚ

، ؿُ ػَ حْ يَ  ؿَ ػِ ، كحَ رُ ػَ عْ يَ  رَ ػِ كأما قػليع: عَ ، يقػؿ سيبػيو:" (9)نحػ: َعِػر، ك: َىِيف، ك: َغِيج، ك: َحِػؿ
 ،ألنو في معشى ما ال بج لو مغ أف يخخج عمى األصل ؛فإنسا جاءكا بيغ عمى األصل جُ يَ ْر يَ  جَ يِ كَص 

                                 
 (.٘ٔٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٔ)
 (.ٗٓٔ/ٔالسعجع الػسيط )ج ع مغ كل شيء، مرصفى كآخخكف،( ىػ الزبع، كىػ أيًزا الزخٕ)
 (.ٚٛٚ/ٗحدغ، الشحػ الػافي )ج (ٖ)
 (.٘ٔٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٗ)
 .٘ٔٔالسرجر الدابق، ص (٘)
ط، ك: ُعالِبصة، ك: ( يقاؿ لكل شيء كثيخ، كيقاؿ إذا خثخ المبغ: لبغ ُعَمِبط كُعاَلِبط، كإذا كثخت الغشع: غشٌع ُعالبِ ٙ)

 (.ٕٙٔٔ/ٕابغ دريج، جسيخة المغة )ج ُعَمِبَصة،
 (.ٙٔٔ، ٘ٔٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٚ)
 . ٙٔٔالسرجر الدابق، ص (ٛ)
 (.ٛٛٚ/ٗحدغ، الشحػ الػافي )ج (ٜ)
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في معشى ما ال بج لو مغ أف يخخج عمى  غَّ ، فمسا كُ تُ دْ دَ ػَ ، كاسْ تُ ْز َز يَ ، كابْ تُ مْ لَ ػَ ، كاحْ تُ رْ رَ ػَ نحػ: اعْ 
 . (1)" كغكػف ما قبمو تحخّ دل ؛األصل

لسرجر الفعل الحؼ الػصف مشو عمى أفعل، فمع تبجال في نحػ: َحَػٍؿ، ك: َغَيٍج؛  اأاّل تقعا عيشً  -ٛ
.عمى افعلَّ في السعشى؛ فالسرجرا حساًل  ، ك: اْعَػرَّ  ف: َحَػٌؿ، ك: َعَػٌر، يحسالف معشى  اْحَػؿَّ
لػ )افتَعَل(، الحؼ يحسل معشى )تفاَعَل(  اكىحا الذخط تشفخد بو الػاك كحجىا، كىػ أاّل تقع عيشً  -ٜ

ػا، حيث كاف معشاه معشى ما نُ ػَ تَ كا، كاعْ رُ ػَ تَ قػليع: اجْ ، يقػؿ سيبػيو:" (2)الحؼ يجّؿ عمى السذاركة
، أّما الػاك في: اجتاز، ك: (3)" فيو، كذلظ قػليع: تعاكنػا، كتجاكركا كة كال تعتلُّ متحخّ الػاك فيو 

، كإف القمب، كأما الياء ىيشا فيجب فييا (4)اختاف، فسعتمة؛ ألنيسا بسعشى الثالثّي: جاز، ك: خاف
 . (5)مشيا بالقمبكاف افتعل بسعشى تفاعل؛ ألّف الياء أقخب إلى األلف مغ الػاك، فيي أججر 

 قمبت، اإذا التقى في الكمسة كاكاف أك ياءاف أك كاك كياء، ككاف حقُّ كلٍّ مشيسا أف يقمب ألفً  -ٓٔ
رغع أحقيتيا؛ لكيال  ألكلىا تقمبالثانية دكف األكلى؛ فيي أحقُّ بحلظ، كالصخؼ مػضع التغييخ، كلع 

َؼ؛ أؼ: اْسَػَد، كالجليل يتػالى إعالالف عمى الكمسة، كمثاؿ الػاكيغ: الَحَػػ، كىػ مرجر لمفعل: َحػِ 
، كمثاؿ الياءيغ: الَحَيا، اسٌع  عمى أصمو أّف مؤنثو: حّػاء، كأّنو يثشى عمى: حػكاف، كيكّدخ عمى: ُحػٍّ
لمغيث، كاألصل: َحَيٌي، كمثاؿ الػاك كالياء: الَيَػػ، كاألصل: َىَػٌؼ، كقج أعمّت األكلى دكف الثانية  

: ا، كاألصل: َغَيَيٌة، كمثاؿ ذلظ أيًز اذلظ أّف الثانية ليدت شخفً ، في نحػ: غاية، كالحؼ يّدَخ اشحكذً 
ثايٌة؛ أؼ: الحجارة الرغيخة التي يزعيا الخاعي عشج أمتعتو، ك: شاية؛ أؼ: الدصح، أك الجكاف، 

 .(6)كالقياس أف تعّل الياء الثانية
: جػالف، لكمسة انتيت بديادة مخترة باألسساء، كإال كجب الترحيح نحػ اأاّل تقعا عيشً  -ٔٔ

ك:ىيساف؛ ألّف زيادة األلف كالشػف قج أزالت شبو االسع بالفعل، كأّما إعالؿ: داراف، ك: ماىاف فذاذّّ، 
؛ ألّف تاء التأنيث يذتخؾ فييا االسع كالفعل، فتمحق الفعل اكالػاك في )الَحَػَكة( مرّححة شحكذً 

األخفر العخب، فقج اختمف فيو ، كأّما )َصَػَرػ(، كىػ اسع ماء مغ مياه ا، كاالسع أيًز الساضي
األخفر أفَّ بقاءىا مرّححة دكف قمٍب شاّذ؛ ألّف ىحه األلف تذبو ألف االثشيغ التي ؛ فخأػ كالسازني

                                 
 (.ٖٗٗ/ٗ( سيبػيو، الكتاب )جٔ)
 (.ٚٔٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٕ)
 (.ٖٗٗ/ٗ( سيبػيو، الكتاب )جٖ)

 

 (.ٜٛٚ/ٗحدغ، الشحػ الػافي )ج (ٗ)
 (.ٚٔٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (٘)
 .      ٛٔٔالسرجر الدابق، ص (ٙ)



115 

 

السازني أّف بقاء الػاك مرّححة دكف قمب مقيذ؛ ألّف الكمسة تمحق الفعل، كذلظ نحػ: َقااَل، كرأػ 
 .(1)يثانتيت بديادة تختز باالسع، كىي ألف التأن

مغ حخؼ صحيح، كذلظ نحػ: شيخٌة، كاألصل: شجخة؛ ألّف حخؼ  أاّل تكػف إحجاىسا بجاًل  -ٕٔ
، كقج كردت ىحه الكمسة في قػؿ الذاعخ:  الجيع ال ُيَعلُّ

 (2)َخاتِ ػػػػػػيَ شَ ْغ ػػػػػػغَّ ّللاَُّ مِ ػػػػَجكُ ػػػػَفَأْبعَ   إَذا َلْع َيُكْغ ِفْيُكغَّ ِضلّّ َكاَل َجَشى 
سا في مػضع حخؼ صحيح، كلػ لع تكغ مبجلة مشو، كذلظ نحػ: َأِيَذ؛ ألنيا أاّل تكػف إحجاى -ٖٔ

 .(3)في مػضع اليسدة
ىيشا تػالي األمثاؿ؛ حيث ُتَعجُّ الػاُك ضستيغ، كالياء كدختيغ،  اكعّمة قمب الػاك كالياء ألفً  

؛ ألّف األلف افً ناىيظ عغ حخكتيسا، كحخكة ما قبميسا، فالتقى أربعة أمثاؿ، كذا مدتكخٌه، فقمبػىسا أل
 .(4)يتعّحر ضيػر الحخكة عمييا، كيّدخ ذلظ انفتاُح ما قبميا "

 السصمب الثالث: قمب الػاك يا ً 
 مػاضَع، كذلظ عمى الشحػ اآلتي:تدعة ُقِمَبِت الػاُك ياًء في  

، كسبقت بحخٍؼ مكدػٍر، نحػ: َرِضَي، ك: َقِػَؼ، ك: غاٍز، كاألصل: اإذا كقعت الػاك شخفً   -ٔ
عمى الػاك إذا لحقيا تاء التأنيث، نحػ: َشِجَية،  اَػ، ك: َقِػَك، ك: َغاِزك، كيجخؼ ىحا الحكع أيًز َرِض 

، كاألصل: َشِجَػة، ك: أكِدػة، ك: غاِزَكة، ك: (5)ك: َأْكِدية، ك: َغاِزَية، ك: ُعَخْيِقَية، ُمَرغَّخ: َعْخُقَػة
َغِدَياف، ك: َشِجَياف، عمى كزف: َفِعاَلف، ُعَخْيِقَػة، ككحلظ إذا لحقيا ألف كنػف زائجتاف، نحػ: 

، كأُِعلَّ نحػ: اكاألصل: َغِدَكاف، ك: َشِجَػاف، كقج ُصّحح نحػ: َمَقاِتَػٌة؛ أؼ: ُخّجاـ، ك: َسَػاِسَػٌة شحكذً 
، كأّما عّمة القمب اأيًز  ا، ك: ُصْبَياف )بالراد السزسػمة( شحكذً (6)َعْمَياف، كػ: عصذاف، ك: َلْسَياف

َيٌة، ك: ِصْبَياٌف فيي انكدار ما قبميسا، كالباء الداكشة ال ُيْعتجُّ بيا، فيي مانٌع غيُخ في: ِصبْ 

                                 
 (.ٖٕٗٔ-ٕٖٕٔ/ٗابغ مالظ، شخح الكافية الذافية )ج (ٔ)

 

(، كالبيت بال ٜٔٔ/ٗأللفية ابغ مالظ )ج ؛ األشسػني، شخح األشسػنيٖٕ٘ٔ، ٖٕٗٔالسرجر الدابق، ص (ٕ)
 (.ٜٔٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج ،ندبة، انطخ

 (.ٖٕٗٔ/ٗابغ مالظ، شخح الكافية الذافية )ج (ٖ)
 (.ٙٔ/ٓٔابغ يعير، شخح السفّرل )ج (ٗ)
 (. ٜٙٚ/ٕجسيخة المغة )ج ،ْخُقَػة "في أعالىا، الػاحجة: عَ ( قاؿ ابغ دريج:" كعخاقّي الجلػ: الخذبتاف السرّمبتاف ٘)
ػاد،ٙ)  ( مغ الفعل: َلِسي، كالمََّسى سسخة مدتحدشة، يقاؿ: رجٌل ألسى، كامخأة لسياء، كِضلّّ أْلسى؛ أؼ: شجيج الدَّ

 (.ٕ٘ٛٗ/ٙالجػىخّؼ، الرحاح )ج
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 .(1)حريغ
لمسرجر، مدبػقًة بحخٍؼ مكدػٍر، كبعجىا ألٌف، عمى أف تكػف عيشو  اإذا كانت الػاك عيشً   -ٕ

اـ، ك: ِقَػاـ، ك: كانِقَػاد، اعتّمت في فعمو، نحػ: ِصَياـ، ك: ِقَياـ، ك: انقياد، ك: اعتياد، كاألصل: ِصػَ 
ك: اعِتَػاد، كعّمة القمب ىيشا الحسل عمى الفعل، كلحلظ لْع ُتَعلَّ في نحػ: ِلَػاذ، ك: ِجَػار؛ ألّنيا غيخ 
معتّمة في ِفْعَمْيِيَسا: الَكَذ، ك: جاَكَر، كلع تعلَّ في نحػ: ِحَػٍؿ، ِعَػٍد، مغ: حاَؿ، ك: عاَد؛ لعجـ كجػد 

؛ ا: ِسَػاؾ، ك: ِسَػاٍر؛ ألّف الػاك في غيخ مرجٍر، كأّما قػليع: َناَر ِنَػارً اكحلظ أيًز ألٍف بعج الػاك، ك 
 .(2)َفَذاذّّ  اأؼ: َنَفَخ ِنَفارً 

، مفخدهفي  أعّمتمدبػقًة بحخؼ مكدػر، كقج المو صحيحٌة،  تكديخٍ  لجسعِ  اإذا كانت عيشً  -ٖ
في الػاحج، كأتى بعجىا ألٌف في الجسع نحػ:  نحػ: ِدَيار، ك: ِحَيل، ك: ِدَيع، ك: ِقَيع، أك ُسكِّشت

 ِسَياٍط، ك: ِحَياٍض، ك: ِرَياٍض، كإنسا قمبت الػاك ياء ىيشا؛ ألّنيا أشبيت السعتّل في سكػنيا
عشج الجسع، كاأللف التي بعجىا قخيبة مغ الياء، كسا أّف إعالليا قػؼ  سبقت بكدخٍ ك ، كضعفيا مفخدةً 
، ك: (3)شاذّّ، كىػ جسع: حاجٍة، كلع تقمب الػاك في نحػ: ِخَػافٌ ترحيح ِحَػٌج أّما ، برحِة الالـ

، فذاذّّ  (5)، ك: ِصَيارٍ (4)ِصَيافٍ أّما قمُب الػاك في: ، كسا سبق اما لع تكغ مرجرً  النتفاء الجسع ؛ِسَػارٌ 
 مغ: ِشَػاؿ، جسع: َشِػيل، فقيل: ِشَياٌؿ؛ لعجـ سكػنيا في السفخد، كذلظ في اشحكذً  اأيًز  كقج قمبت

 قػؿ الذاعخ:
 (6)ِشَيالياَتَبيََّغ لي أف القساءة ذّلة     كأف أَِعدَّاء الخجاؿ 

َيادُ ا يئ كقج اخُتمف في كمسة: الِجياد في قػلو تعالى: ِ
ٰفَِنُٰت ٱۡلأ ؛ فخأػ قػـٌ أّنيا كػ: شياؿ، (ٚ)ىئ مصه

في نحػ: أسػاٍط،  ااًء أيًز ، إّنسا : َجيٌِّج، كلع تقمب الػاك ياكصياف، كرأػ قػـٌ أّف كاحجىا ليذ َجَػادً 
؛ العتالؿ  ك: أحػاٍض؛ ألنيا لع تدبق بكدخ، كفي نحػ: ِرَكاٍء، جسع: َرّياَف، ك: ِجَػاٍء، جسع: َجػٍّ

                                 
 (.ٖٓٔ، ٕٓٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٔ)
 .ٖٓٔ، ٕٓٔالسرجر الدابق، ص (ٕ)
َي مائجة، كجسع خػاف: ٖ) ( الخػاف )بزّع الراد ككدخىا( ىػ الحؼ يػضع عميو الصعاـ، فإذا كضع عميو الصعاـ ُسسِّ

 (.ٜٓٚ/ٔعسخ، معجع المغة العخبية السعاصخة )ج أخػنة، ك: ُخػٌف، ك: أخاكيغ،
 

السرجر الدابق،  كتحفع،( األصل: صػاف، كصػاف )بزّع الراد ككدخىا( ىي الخدانة التي تراف فييا األشياء ٗ)
 .ٖٖٛٔ/صٕج

 ( األصل: صػار، كصػاٌر )بزّع الراد ككدخىا( ىػ قصيع البقخ الػحذي، جسعو: ِصيخاف، ك: أصػرة،٘)
 (.ٓ٘ٔ/ٚالفخاىيجؼ، العيغ )ج

 (.ٔٔ/٘ابغ سيجه، السخّرز )ج ،ندبة، كىػ مغ البحخ الصػيل، انطخ( البيت بال ٙ)
 [.ٖٔ( ]ص: ٚ)
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الالـ في الجسع، كحّتى ال يتػالى إعالالف، كفي نحػ: ِكَػَزٍة، ك: ِعَػَدٍة؛ لعجـ كجػد ألٍف بعجىا، كإّنسا 
عمى كزف ِفَعَمٍة، كبيغ الجسع الحؼ عمى ِفَعٍل؛ لعجـ كجػد كانت السخالفة بيغ ىحا الجسع الحؼ 

عمى المداف؛ لقمة عسمو، كسا أّف الػاك بعيجة عغ الصخؼ، كليذ  ااأللف، كِلَكػِف الشصق بالػاك خفيفً 
، (2)ااخُتِمَف فييا، فخأػ سيبػيو أّف الػاك قمبت ياًء شحكذً  أّما ِثَيَخٌة، جسع: ثػٍر، فقج، (1)ذلظ في ِفَعلٍ 

كذكخ ابغ جّشي أّف السبّخد قج  ،(3)مبشاه )ِفْعَمة(، كبعج قمب الػاك ُحّخكت العيغ بالفتح كرأػ  السبخد أفّ 
القصعة مغ األِقِط، فُأعّمت لّسا كاف  في السعشى بيغ الحيػاف، كبيغ ؽَ الفخ عّمل ىحا القمب بأنيع أرادكا 

كيخػ ابغ الدخاج أّف األصل:  ،(4)ألقطالسخاد مشيا الحيػاف، كصّححت لّسا كاف السخاد القصعة مغ ا
أّف عّمة قمب الػاك في ثيخة ىي  آخخكف ػ يخ ك  ،(5)ِثَيارة، كلع تقمب الػاك؛ إشارًة إلى ىحا األصل

 كىحا ما يسيل إليو الباحث. ،(6)الحسل عمى ثيخاف
حػ: ، كجَب قمُبيا ياًء، نمفتػحٍ  كسبقت بحخؼٍ ، مغ ثالثة أكثخَ ككانت ، االػاك آخخً  كقعتإذا  -ٗ

أَْعَصْػُت؛ ألّنو مغ: عصا يعصػ، فمسا دخمت ىسدة التعجية )كتدسى ىسدة الشقل  أَْعَصْيُت، كاألصل:
عمى السزارع:  ( عمى الفعل أصبحت الػاك رابعة، كسبقت بحخؼ مفتػح، فقمبت ياًء حساًل اأيًز 
يت، رغع أّنيا لع تقمب في الفعل الساضي نحػ: تغاَزْيُت، ك: تخ  اكقج قمبت الػاك ياًء أيًز ، (7)ُيْعِصي جَّ

يت، ثّع دخمت التاء لمسصاكعة، كىسا قبل دخػؿ  في السزارع؛ ألّف األصل فييسا: غازْيُت، ك: رجَّ
ي، ثّع ُحِسَل تغازيت بعج الديادة عمى  التاء محسػالف في القمب عمى السزارع: أَُغاِزؼ، ك: ُأَرجِّ

يُت عمى رجَّيت؛ شمبً   .(8)مغ االختالؼ ابً لمسذاكمة، كىخك  اغازيت، كتخجَّ
لو عمى اسع الفاعل، نحػ: الُسْعَصَياف،  في اسع السفعػؿ؛ حساًل  اكُتقمب الػاك ياًء أيًز  

في  اعمى اسع الفاعل: الُسْعِصَياف، كاألصل: الُسْعِصػاف، كتقمب أيًز  كاألصل: الُسْعَصَػاف؛ حساًل 
 حػ: ُيْخَضَياف، كاألصل: ُيْخَضَػاف؛ حساًل عمى الفعل السبشّي لمسعمػـ، ن الفعل السبشّي لمسجيػؿ؛ حساًل 

في: َيْذَأَياف،  اعمى: ُيْخِضَياف، أّما الفعل: َيْخَضَياف، فسحسػٌؿ عمى: َرِضَي، كقج قمبت الػاك ياًء شحكذً 

                                 
 (.ٙٓٔ -ٗٓٔ/ٗشسػني أللفية ابغ مالظ )جاألشسػني، شخح األ (ٔ)
 (.ٖٔٙ/ٗسيبػيو، الكتاب )ج (ٕ)
 (.ٖٓٔ/ٖابغ الّدخاج، األصػؿ في الشحػ )ج (ٖ)
 (.ٖٔٔ/ٔابغ جشي، الخرائز )ج (ٗ)

 

 (.ٖٔٔ/ٔ(؛ ابغ جشي، الخرائز )جٖٔٔ، ٖٓٔابغ الّدخاج، األصػؿ في الشحػ )ص (٘)
 ػرة(.، ندخة مرٖٔٔالجاربخدؼ، شخح الذافية )ص (ٙ)
 (.ٙٓٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٚ)
 (.ٖٔ/ٔاألنبارّؼ، اإلنراؼ )جابغ  (ٛ)
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مزارع: َشَأَكا؛ أؼ: َسَبَقا، كقياسو: يذأكاف، كال مدّػغ لقمب كاكه ياًء إال إذا دخمت عميو ىسدة الشقل، 
 .(1)عمى السزارع ئٍح كاكه ياًء؛ حساًل فتقمب حيش
يتبّيغ مسا سبق أّف المغة العخبية تسيل إلى الّتجانذ كالّتذاكل كالشفػر مغ االختالؼ، كذا مغ  

، ك:  ، ك: نكـخ خرائريا، كقج سبق الحجيث في الفرل األكؿ عغ ححؼ اليسدة في مزارع: يكـخ
؛ حساًل  ، كىحا مغ باب التذاكل كالت تكـخ  .اجانذ أيًز عمى: ُأكـخ

 إذا كانت الػاك ساكشة، غيخ مذّجدة، كسبقت بحخٍؼ مكدػٍر، قمبت ياًء، كقج تقُع فاًء، كذلظ -٘
ِمْػقاٌت، ك: ِمْػعاٌد، كالػاك الداكشة ضعيفة،  ِمْػزاٌف، ك:نحػ: ِميَداٍف، ك: ِميَقاٍت، ك: ِميَعاٍد، كاألصل: 

زائجًة، نحػ:  اكقج تكػف الػاك أيًز لياء، مغ جشديا، كىػ ا الحلظ أّثخت عمييا الكدخة، فقمبت حخفً 
، أك تقُع ُزَنْيبيٍخ، ك: ُصَشْيِجيٍق في ترغيخىسازنابيَخ، ك: صشاديَق، جسع: ُزْنُبػٍر، ك: صشجكٍؽ، ك: 

، نحػ: غاٍز، ك: داٍف، ك: عاٍؿ، كاألصل: غاِزٌك، ك: داِنٌػ، ك: عاِلٌػ، عمى نّية الػقف عمى االمً 
لمتغييخ، فتكفي عّمة كاحجة، كىي انكدار ما قبل الػاك، كلّسا كانت الػاك  الػاك، كسا أّف الصخؼ محلّّ 

كإذا دخمت عميو تاء  يا صارت قػّية ببعجىا عغ الصخؼ،بعيجة عغ الصخؼ، اقتزت عّمتيغ؛ ألنّ 
التأنيث، فإف مجيء ىحه التاء بعج الػاك ال يسشع إبجاليا ياًء؛ ألّف التحكيخ ىػ األصل كالتأنيث 

 .(2)سل الفخع عمى األصل، كذلظ نحػ: غاِزَيةعارٌض، فح
، كذلظ نحػ: ِقيَسٍة، كأصميا: ِقْػَمٌة، ك: ِعيٍج، كاألصل: المكمسة أيًز  اعيشً  الػاك ىيشا قج تقعك  

 في السػّشأ شػاىُج عمى ذلظ. : ِحيَتاف، جسُع: ُحػٍت، كقج كردِعْػٌد، ك: ِخيَفة، كاألصل: ِخْػَفة، ك
إذا لع تدبق بكدٍخ، نحػ: ُمْػِعج، أك كانت متحّخكة، نحػ: ِشَػؿ، ك: كيستشع قمب الػاك ياًء  

؛ ألّنيا محّرشة باإلدغاـ، (4)، ك: اْعِمػَّاطٍ (3)ِعَػض، ك: ِسَػار، أك غيخ مفخدة )مذّجدة(، نحػ: اْجِمػَّاذٍ 
، كدليُل ذا ؛ كاألصل: ِدكَّافٌ اكلػ سبقت بحخٍؼ مكدػٍر، كأّما الػاك في كمسة )ديػاٍف( فقمبت ياًء شحكذً 

خ عمى: دكاكيَغ، كترغيخىا: ُدَكْيِػيٌغ، كاألصل عجـ القمب؛ ألّنيا متحّرشة باإلدغاـ ، (5)أّنيا ُتَكدَّ
لع تقمب الػاك ياًء في: ِديَػاٍف، رغَع اجتساعيا مع الياء، ك مغ التزعيف،  اكإّنسا كاف القمب ىيشا؛ نفػرً 

                                 
 (.ٚٓٔ، ٙٓٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٔ)
 (.ٖٙٔ -ٕٖٔالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٕ)
َذ؛ أؼ: استسّخ كأسخع في سيخه،ٖ)  .(ٕٛٗ/ٖجابغ مشطػر، لداف العخب ) ( اجمػَّ
(؛ األشسػني، شخح ٕٔٙ/ٕمرصفى كآخخكف، السعجع الػسيط )ج ،( اعمّػط الذيء؛ أؼ: اعتالُه، كتعّمَق بوٗ)

 (.ٕٖٔ/ٗاألشسػني أللفية ابغ مالظ )ج
 (. ٖٙٔالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (٘)
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 .  (1)نفخكا مشو، كسا قيل في )حيياف(: حيػاف كسكػف األكلى، فمػ قيَل: ِدّياف، لعادكا إلى ما
بعج الكدخة، ككخاىة اجتساع الػاك كالياء في نحػ: َليَّة، ك: سّيج،  الػاككعّمة القمب ىشا كخاىة  

في كالـ العخب نحػ: ِفُعَل، بكدخ األكؿ، كضّع الثاني، كقج  َذ يْ مَ ككخاىة الزسة بعج الكدخة، لحلظ فَ 
 .  (2)ٍب، نحػ: َفِخحٌ يأتي في غيخ أّكٍؿ؛ إلعخا

ال  الِػ )ُفْعَمى( ُقِمَبْت ياًء، كجسيػر الشحاة عمى أنَّيا يشبغي أف تكػف اسسً  اإذا كقعِت الػاُك المً  -ٙ
ْنَيا، ك: الُعْمَيا، ك: الُقْرَيا، كيخكف أّنيا  اصفًة؛ تسييدً  لو عغ الرفة، ثّع يدتذيجكف برفاٍت نحػ: الجُّ

ا تبعت العػامَل، كفارقت التبعّية، أّما إذا كانت )ُفْعَمى( صفًة فعمى ُنّدلْت مشدلَة األسساِء؛ ألّني
، أّما ابُغ مالٍظ فمو رأٌؼ آخخ في ىحه السدألة؛ حيث يخػ أّف )ُفْعَمى( ُتْقَمُب ياًء صفًة (3)األصل

 .(4)اخالرًة، نحػ: الُعْمَيا، أك صفًة جخت مجخػ االسع، نحػ: الُعْمَيا، كال ُتْقَمُب اسسً 
عمى االسع، ثّع ال يدتذيجكف  اردَّ ابغ مالٍظ عمى الشحاة بأّنيع َيُعجُّكف ىحا اإلعالؿ مقترخً كقج  

كمغ َثعَّ فإفَّ ، (5)إاّل برفات، كرأػ َعَخِضيََّة االسِع في نحػ: العميا، ك: الجنيا، كاألصل أنَّيا نعػتٌ 
 مػضٍع، كقج كرد في قػؿ الذاعخ: الػاك في )ُحْدَكػ( عمى رأؼ ابغ مالٍظ ال ُتقمب ياًء؛ ألّنيا اسعُ 

 (6)ِىْجِت ِلْمَعْيِغ َعْبَخًة    َفَساُء اْلَيَػػ َيْخَفسُّ َأْك َيتخْقَخؽُ  ِبُحْدكى َأَداًرا 
  ك)ُحْدَكػ( عمى رأؼ الجسيػر شاّذٌة؛ ألّنيا اسٌع.

 كيسيل الباحث إلى رأؼ ابغ مالٍظ؛ لقّػة الجليل الحؼ استشج إليو.  
عمى األصل، كىي أفرح  اػ( عغ القياس عشج أىل الحجاز؛ تشبييً كقج شّحت )الُقْرػ  

  .(7)الستعساؿ، كأّما تسيٌع فيدتعسمػنيا بحدب القاعجة )الُقْرَيا(ل
أّما عّمة القمب ىيشا فيي حسل السؤنث عمى السحّكخ؛ حيث أُعّمت الػاك في السؤنث )ُفْعَمى(،  

ْنَيا، ك: الُعْمَيا؛ العتالليا في ال ، رابعة، اسحّكخ: األْدَنَياف، ك: األْعَمَياف؛ ألّف الػاك كقعت شخفً نحػ: الجُّ

                                 
 (.ٕٔ/ٖابغ جشي، الخرائز )ج (ٔ)
 (.ٖٖ٘/ٗسيبػيو، الكتاب )ج (ٕ)
(؛ ابغ الحاجب، الذافية في عمع الترخيف كالػافية ٔٚٔ/ٔ؛ السبخد، السقتزب )جٜٖٛالسرجر الدابق، ص (ٖ)

 (.ٖٚٗ، ٖٙٗ(؛ ابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيف )صٙٓٔ/ ٔنطع الذافية )ج
 
 

 (.ٚ٘ٔ، ٙ٘ٔابغ مالظ، إيجاز التعخيف في عمع الترخيف )ص (ٗ)
 . ٖٙالسرجر الدابق، ص (٘)
 ،(، كالبيت لحؼ الّخمة، كىػ مغ البحخ الصػيل، انطخٖٔٔ/ٗلفّية ابغ مالظ )جاألشسػني، شخح األشسػني أل (ٙ)

 (.ٜٚٔديػاف ذؼ الخمة )ص
 (.ٖٔٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفّية ابغ مالظ )ج (ٚ)
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، كالتحكيخ ىػ (1)مدبػقة بفتٍح، كالسؤّنث أججر باالعتالؿ؛ ألّنو أثقل مغ التحكيخ بعالمة التأنيث
 األصل، كالتأنيث فخٌع، كالفخع محسػٌؿ عمى األصل.

ِت الرفة باإلعالؿ دكف االسع؛ " ألّف اال  سع أخّف، فكاف أحسلَ  لمّثقل، بخالؼ كإّنسا ُخرَّ
 . (2)الرفة "

 ا، كساكشً اإذا اجتسعت الػاك كالياء في كمسٍة كاحجٍة، أك ما بسشدلتيا، ككاف األّكؿ مشيسا الزمً  -ٚ
ميٌِّت، اجتساِعيسا في كمسة: َسيٌِّج، ك أصميِّا، قمبت الػاك ياًء، كأدغست في األخخػ، كمثاُؿ  اسكػنً 

، ك  ، كاألكَشيّّ  .(3)َلْػٌؼ، كمثاُؿ ما بسشدلة الكمسة: ُمْدِمِسيَّ ٌد، كَمْيِػٌت، كَشْػٌؼ، ك صل: َسْيػِ َليّّ
كيستشع قمب الػاك ياًء إذا اختّل شخٌط مغ شخكط القمب الدابقة؛ فمع ُتقمب الػاك ياًء إذا كانت  
َساَيَخ، ك: َباَيَع، ؛ ألّف أصميا ألٌف: ، فمع تقمب الػاك ياءغيخ الزمة، نحػ: ُسػِيَخ، ك: ُبػِيعَ األكلى 

: ُرْكَيٌة، ك: ُرْكَيا، ك: ُنْػٌؼ؛ ألّف الػاك ا، كنحػ ذلظ أيًز اكعشجما بشي الفعل لمسجيػؿ قمبت األلُف كاكً 
: ديػاٌف؛ ألّف في كمسة اكلع تقمب الػاك ياًء أيًز مشقمبٌة عغ ىسدة، كقج قاؿ البعس: ُريَّا، ك: ُريَّة، 

: َقْػَؼ، كاألصُل: َقِػَؼ، ثعَّ ُأسكشت العيغ ا، كأيًز (4)ليدت بالزمة األصل: ِدكَّاٌف، كمغ ثعَّ فالياء
، نحػ: يجُعػ ياسخ، ك: يخمي كاعجٌ  إذا كقعت الػاك كالياء في كمستيغ، ا، كيستشع القمب أيًز (5)اتخفيفً 
 .(6)، كذلظ نحػ: شِػيل، ك: غُيػراكاف األّكؿ مشيسا متحخكً ، أك لع تجتسعا، نحػ: َزْيُتػفٍ  أك
فمسا كانت الػاك ليذ بيشيا كبيغ الياء حاجٌد بعج "  عّمة القمب ىيشا التخفيف، يقػؿ سيبػيو:ك   

، فإذا كاف (7)" الياء كال قبميا، كاف العسل مغ كجٍو كاحج كرفع المداف مغ مػضع كاحج، أخف عمييع
ػا االنتقاؿ مغ كاك االنتقاؿ مغ ضّسة الزمة إلى كدخة الزمٍة مدتثقٌل عشج العخب، َفُيْع ِبَأْف يدتثقم

 .(8)الزمة إلى ياٍء الزمة أحخػ، ككحلظ العكُذ 
أّف الياء أخّف مغ الػاك؛ ألّنيا شبييٌة  اكأّما عّمة قمب الػاك ىيشا ياًء، ال قمب الياء كاكً  

                                 
 (.ٚ٘ٔ، ٙ٘ٔابغ مالظ، إيجاز التعخيف في عمع الترخيف )ص (ٔ)
 (.ٕٛٔ٘/ٓٔ( ناضخ الجير، تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج )جٕ)
 (.ٗٔٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٖ)
 (.ٖٛٙ/ٗسيبػيو، الكتاب )ج (ٗ)
 (.ٗٚٗ/ٖالديػشي، ىسع اليػامع )ج (٘)
 (.ٗٔٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٙ)
 (.ٖ٘ٙ/ٗالكتاب )ج (ٚ)
 (.٘ٚٗالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٛ)
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، كسا أّف ىحا القمب إّنسا كاف مغ أجل اإلدغاـ، كالياء مغ حخكؼ الفع، كأّما الػاك فيي (1)باأللف
، كبالتالي يكػف اإلدغاـ في الياء أقػػ، كفي الػاك ا، فالياء أدخل مغ الػاك مخخجً حخٌؼ شفػؼّ 

 .  (2)ضعيفٌ 
عمى األصل: َضْيَػٌف، كىػ اسٌع لمقّط؛ لمتشبيو عمى األصل، كلكيال  اكمّسا خخج مرّححً   

ل، كالسقيُذ: َضيَّغٌ  ي شِّ ، يقػؿ ابغ جِ ، كمشو َحْيَػُة: كىػ اسُع عمعٍ (3)يحجث لبٌذ بيغ فيَعٍل كبيغ فعَّ
أال تخػ أّف )حيػة( عمٌع، كاألعالـ تأتي مخالفة لألجشاس في كثيخ مغ التغييخ في )َحْيَػَة(:"  معّماًل 

، ا؛ فقج ُنِقَل مغ باب إلى آخخ، فقج أسسػا الّخجَل قخدً ، كاسع العمع يمحقو التغييخ أصاًل (4)األحكاـ "
: ُجَجْيِػٌؿ، ك: ُأَسْيِػٌد )لمحّية(، كغيخىسا عشج اكمشو أيًز ، (5)، كالتغييخ يؤنذ بالتغييخا، كحجخً اكأسجً 

ترغيخ ما يجسع في التكديخ عمى مفاعل، كيجػز ىيشا الترحيح كاإلعالؿ، كلػ كانت )أسػد( 
، كقج بّيغ ابغ جشي (6)صفًة، قمبت الػاك ياًء، كال يجػز الترحيح؛ ألنيا ال تجسع عمى مفاعل صفةً 

ككحلظ أجازكا ترحيح نحػ: أسيػد، كججيػؿ؛ إرادة لمتشبيو عمى أّف "  عمة الترحيح ىيشا، فقاؿ:
: عػػ اأيًز  ا، كمّسا خخج مرّححً (7)التحقيخ كالتكديخ في ىحا الشحػ مغ الُسُثل مغ قبيٍل كاحٍج "

الكمب َعْػَيًة، ك: َأْيُػـٌ، جسع: يػـٍ 
 ، كىحا كمو مغ باب الذحكذ.(8)

يَّا) ءة بعزيعقخا كمّسا خخَج عغ القياس اعتالاًل    يَا  يئ قػلو تعالى: ( فيِلمخ  إِن ُكٌُجهأ لِنرُّءأ
ونَ  ُِبُ ىئ َتعأ

 َنُيػ  ، ك: ىػ َعػَّةً : عػػ الكمب ، ال الػاك ياءً امّسا خخج عغ القياس بقمب الياء كاكً ، ك (9)
  . (11)عغ السشكخ

سع: عًرا، ك: دلٍػ لتكديٍخ عمى زنة )ُفُعػٍؿ(، نحػ: ِعِرّي، ك: ِدِلّي، ج اإذا كانت الػاك المً  -ٛ
ك: ِجِثّي، ك: ِعتّي، جسع: جاٍث، ك: عاٍت؛ حيث قمبت الػاك الستصخفة التي ىي الالـ ياًء، كمغ ثّع 

                                 
 (.ٖ٘ٙ/ٗجسيبػيو، الكتاب ) (ٔ)
 (.٘ٚٗالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٕ)
  .ٜٚٗالسرجر الدابق، ص (ٖ)
 (.ٙ٘ٔ/ٔ( ابغ جشي، الخرائز )جٗ)
 (.ٓٛٗالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (٘)

 

 (.ٗٔٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٙ)
 (.ٚ٘ٔ/ٔ( ابغ جشي، الخرائز )جٚ)
 (.٘ٔٔ/ٗبغ مالظ )جاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ا (ٛ)
 [.ٖٗ( ]يػسف: ٜ)
  (.٘ٔٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٓٔ)
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قمبت كاك الجسع ياًء، كأدغست في األخخػ، كمغ ثّع قمبت الزسة التي قبميسا كدخًة؛ لسشاسبة 
يا تقمب ياًء، كمغ ثّع تقمب الزسُة قبميا ، كاألسساء السعخبة إذا انتيت بػاك مدبػقًة بزعٍّ، فإنّ (1)الياء

َي بو، كمشيا َقَمْشٍذ، جسع َقَمْشُدَػٍة مغ باِب نسخة  كدخًة، كذلظ نحػ: َأْدٍؿ، ك: َأْجٍخ، كيغدك إذا ُسسِّ
( ساكشة، فيي مانٌع غيخ (2)كنسخٍ  ( عمى )َأْدٍؿ(، ذلظ بأّف كاك الجسع في )ِعِريٍّ ، كقج ُحِسَمْت )ِعِريّّ

 .(3)الػاك التي ىي الالـ قج كقعت بعج الراد السزسػمةحريغ، فكأف 
 ا؛ إلحاقً االسِع مفعػٍؿ مغ فعٍل ثالثيٍّ عمى ِزَنِة )َفِعَل( قمبت ياًء قياسً  اإذا كانت الػاك المً  -ٜ

، فاسع السفعػؿ (5)، ك: َمْذِيّي، ك: َمْخِضيّ (4)بقمبيا في الساضي، نحػ: َمْزِخّؼ بو، ك: َمْغِبّي عشو
عمى قمبيا في الفعل السذتق مشو،  الدابقة قج قمبت فيو الػاك التي ىي الالـ ياًء؛ حساًل في األمثمة 

كىي عمى التختيب: َضِخؼ، ك: َغِبي، ك: َشِيي، ك: َرِضي، كاألصل: َضِخك، ك: َغِبػ، ك: َشِيػ، ك: 
 َرِضػ، كقج قمبت مغ ىحه األفعاؿ؛ لتصّخفيا، كانكدار ما قبميا كسا تقّجـ.

 ابع: قمب اليا  كاكً السصمب الخا
 ، كذلظ في الحاالت اآلتية: اقج ُقِمَبِت الياء كاكً  

، نحػ: َشْخَكػ، ك: َتْقَػػ، ك: َفْتَػػ، كتثبت ا، قمبت كاكً الِػ )َفْعَمى( اسسً  اإذا كقعت الياء المً   -ٔ
سا ُخّز االسع صفة، نحػ: َخْدَيا، ك: َصْجَيا، ك: َريَّا، كعّمة القمب التسييد بيغ االسع كالرفة، كإنّ 

، كالرفة أثقل؛ لسذابيتيا الفعَل، كلّسا كاف االسع أخّف كاف  ىيشا بالقمب دكف الرفة؛ ألّنو أَخفُّ
 .(6)أقجر عمى حسل الثقل )الػاك(

، أكثخ االسع لخّفتو، كلّسا قمبت الػاك ياًء، في نحػ: الّجنيا، ك: العميا، اكلّسا قمبت الياء كاكً  
التالي فإّف االسع أحسُل لمػاك الثقيمة، كالرفُة ُخّففت بقمب كاكىا ياًء، كالياء أكثخت الرفة لثقميا، كب
" الياء أخف مغ الػاك عشجىع، أال تخاىا أغمب عمى الػاك مغ الػاك عمييا،  خفيفٌة، يقػؿ سيبػيو:
 . (7)كىي أشبو باأللف "

                                 
(؛ الديػشي، ىسع اليػامع ٕٓٔ٘، ٜٔٔ٘/ٓٔناضخ الجير، تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج )ج (ٔ)

 (.ٗٚٗ/ٖ)ج
 (. ٛٔٔ٘/ٓٔناضخ الجير، تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج )ج (ٕ)
 (.ٜٔٔ، ٜٓٔإّياز، شخح التعخيف بزخكرؼ الترخيف )ص ابغ (ٖ)
 (.ٓٗٔ/ٜٖغبي عغ شيء؛ أؼ: جيمو، كخفي عشو، الدبيجؼ، تاج العخكس )ج (ٗ)
 (.ٜٔٔ٘/ٓٔناضخ الجير، تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج )ج (٘)
 (.ٖ٘ٗابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيف )ص (ٙ)
 (.ٖٖٛ/ٗ( سيبػيو، الكتاب )جٚ)



123 

 

كانت بالػاك ُفخَّ مشيا إلى الياء، كلّسا  كال صفًة؛ ألنُّيا لّسا افي )ُفْعَمى( اسسً  اكلع ُتقمْب الياء كاكً  
؛ ألنُّيا لّسا اكال صفًة أيًز  اكانت الياء ىيشا مػجػدٌة ُأْثِبَتْت، كلع تقمب الػاك ياًء في )َفْعَمى( اسسً 

كانت بالياء ُفخَّ مشيا إلى الػاك، كلّسا كانت الػاك ىيشا مػجػدٌة ُأْثِبَتْت، أّما )ِفْعَمى(، فال تتعّخض 
الػاك، كال مع الياء؛ ألّف القمب في )ُفْعَمى( ك)َفْعَمى( إّنسا كاف لمتسييد بيغ االسع كالرفة،  لمقمب مع

، كمثاُؿ االسع )ُفْعَمى( الحؼ المو ياٌء: الُفْتَيا، كمثاؿ (1)كلع تِجْئ )ِفْعَمى( صفًة، فبقيت عمى حاليا
َػػ، ك: َعْجَكػ، كمثاؿ الرفة: َشْيَػػ، ك: الرفة: الُقْزَيا، كمثاُؿ االسع )َفْعَمى( الحؼ المو كاٌك: َدعْ 

 . (2)َنْذَػػ 
، نحػ: ا، كُسِبَقت ِبَزعٍّ، قمبت كاكً اإذا كانت الياُء ساكشًة، مفخدًة )غيخ مزّعفة(، كليدت جسعً  -ٕ

ـٍ،  ُمػِسٍخ، ك: ُمْػِقٍغ، كاألصل: ُمْيِقٌغ، ك: ُمْيِدٌخ، كلػ كانت متحّخكًة ما قمبت، كذلظ نحػ: ُىَيا
، نحػ: ِىيٍع، جسع: أىيع الػ كانت مزّعفًة، نحػ: ُحيٍَّس؛ ألّنيا محّرشٌة باإلدغاـ، كجسعً ككحلظ 

كىيساء، كاألصل: ُىْيٌع، كِبيٌس، جسع: أبيَس كبيزاَء، كاألصل: ُبْيٌس، كإّنسا تقمب الزسة التي 
ك أثقل مغ ؛ ألّف الجسع أثقل مغ الػاحج، ككحلظ الػااقبل الياء كدخًة في الجسع، كال تقمب كاكً 

 .  (3)الياء
كإنسا أبجلػا الياء كخاىية الياء الداكشة بعج الزسة، "  كقج ذكخ سيبػيو عّمة القمب ىيشا بقػلو: 

كسا كخىػا الػاك الداكشة بعج الكدخة، فإذا تحخَّكت ذىب ما استثقمػا، كذلظ مييقٌغ كمييدٌخ، كليذ 
 .(4)ػ أنظ تقػؿ: مياسيخ "كسا لع يكغ ذلظ في ميداٍف، أال تخ  االبجؿ ىيشا الزمً 

كيقرج سيبػيو بكالمو أّف العخب استثقمت في كالميا الياء الداكشة بعج الزسة، فقمبت الياء  
لمتخفيف، نحػ: ُمْػسخ، ك: ُمْػقغ، كسا استثقمت الػاك الداكشة بعج الكدخة فقمبت الػاك ياًء، نحػ:  اكاكً 

دكؿ إذا تحّخكت الياء، كحيشئٍح ال تقمب، نحػ: ُمَيْيِقٍغ، ك: ِميداٍف، كِميعاٍد، ثعَّ يبّيغ أفَّ ىحا الثقل ي
 ُمَيْيِدٍخ، ترغيخ: ُمْػسخ، ك: ُمْػقغ، ك: مياسيخ، جسُع: ُمْػِسٍخ.

، نحػ: الُصػَبى، ك: الُكػَسى؛ النزساـ ما ا، ُقِمَبْت كاكً الِػ )ُفْعَمى( اسسً  اإذا كقعت الياء عيشً   -ٖ
خاليًة مغ األلف كالالـ ثبتت، نحػ: ِضيَدػ، كاألصل: ُضْيَدػ؛ ألّنو  قبميا، كإذا كانت )ُفْعَمى( صفةً 

ال تكػف )ِفْعَمى( صفة في كالـ العخب، كإذا كانت )ُفْعَمى( ُمَحاّلًة باأللف كالالـ جخت مجخػ 

                                 
 (.ٖٚٗابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيف )ص (ٔ)
 (.ٜٕٛ/ٕأبػ الفجاء، الكشاش )ج (ٕ)
 (.ٛٓٔ، ٚٓٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ ) (ٖ)
 (.ٜ٘ٗ/ٖ( سيبػيو، الكتاب )ٗ)
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 .(1)(، فأنت لدت بحاجة إلى أف تقػؿ: السخأة الرغخػ األسساء، فعشجما تقػؿ: الّرغخػ )مثاًل 
فإنسا فخقػا بيغ االسع كالرفة في ىحا كسا فخقػا بيغ َفْعَمى "  ليحا القمب بقػلو:كيعّمل سيبػيو  
كبيغ َفْعَمى صفة في بشات الياء التي الياء فييغ الـ، كذلظ قػليع: شخكػ كتقػػ في  ااسسً 

مقيٌذ؛ لبعجىا عغ في نحػ: ُشػَبى، ك: ُكػَىى ا، كيخػ ابغ عرفػٍر أّف قمب الياء كاكً (2)األسساء"
صخؼ، كأّما في الّرفة فقج قمبت الزسة التي قبل الياء كدخًة؛ ألّنيع الياء صارت بسشدلة القخيبة ال

ـِ اعتجاِدِىْع باأللِف عالمِة التأنيثِ   .(3)مغ الصخؼ، كذلظ ِلَعَج
ٍب عمى زنة )َفُعَل(؛ أؼ: ما أفعمو! نحػ: َقُزَػ الخجُل، ك:  اإذا كقعت الياء المً   -ٗ لفعِل تعجُّ

أؼ: ما أقزاُه، كما أرماُه، ككحلظ لػ بشيت كمسًة مغ الّخمي عمى كزاف )َمقُجرٍة(: َمْخُمَػٌة، ككحلظ  َرُمَػ؛
 .  (4)لػ بشيت كمسًة مغ الّخمي عمى كزاف )َسُبَعاف(، كىػ اسُع مػضٍع، فتقػؿ: َرُمَػاف اأيًز 
، كاألصل: الَحَيَياُف، كلّسا إذا كاف السخاد العجكؿ عغ الثقيل إلى األثقل لمتخفيف، نحػ: الَحَيَػافِ  -٘

، كإذا كاف العخب قج كخىػا ا، ُعِجَؿ عشيا إلى األثقل، فقمبت الياء الثانية كاكً كاف تكخيخ الياء ثقياًل 
التكخيخ في الحخكؼ الرحيحة، كػ: ديشاٍر، ك: قيخاٍط، ك: ديباٍج، فيع مع حخفي عّمٍة أكلى؛ ألّنو 

ِلَحاِت الِعّمة، إضافًة  ا، كاألصُل: َحيَُّة، كقمبت الياء الثانية فيو كاكً أثقل، ككحلظ: َحْيَػُة، كىػ اسُع عمعٍ 
 .(5)إلى أّنو عمعٌ 

ـٍ كثيخٍة، يقػؿ ابغ جّشّي في ذلظ:"  كاألعالـ  كعمة مجيء تختمف عغ أسساء الجشذ في أحكا
و أشّج ىحه األعالـ مخالفة لألجشاس ىػ ما )ىي عميو( مغ كثخة استعساليا، كىع لسا كثخ استعسال

 .(6)" اتغييخً 
عمى ما ليذ مغ كالـ  اىيشا َأَجاَء: حيػَة، ك: حيػانً  اكُيَعجُّ ىحا القمب شاذِّا؛ ألّف قمب الياء كاكً  

 ،  (7)، كالجليل عمى ىحا أنو لع ُيْذَتقَّ فعٌل مشواالعخب، فميذ في كالميا ما كاف عيشو ياًء، كالَمُو كاكً 
، كاألخخػ: عجـ قمب الػاك اغ ناحيتيغ، األكلى: قمُب الياء كاكً كشحكذ ىحا القمب في )َحْيَػَة( م 

                                 
 (.ٕٚٙ/ٖابغ الّدّخاج، األصػؿ في الشحػ )ج (ٔ)
 (.ٖٗٙ/ٗ( سيبػيو، الكتاب )جٕ)
 (.ٖٛٔع الكبيخ في الترخيف )صابغ عرفػر، السست (ٖ)
 (.ٔٔٔ، ٓٔٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٗ)
 (.ٕٔ، ٕٓ/ٖابغ جشي، الخرائز )ج (٘)
 .ٖٙالسرجر الدابق، ص (ٙ)
 (.ٖٕٙابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٚ)
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 . (1)ياء، كإدغاميا
دكف إعالٍؿ؛ ِلَيُجؿَّ عمى  ا: َحاَياف، إاّل أّنو بقي مرّححً اكأّما )َحَيَػاٌف( فالقياس قمب يائو ألفً  

ُه، كىػ الحخكة كاالضصخاب، كػ: الَخَفَقاف، كالَجَػالف، كالّدَيالف، كُحِسَل عمى )َحَيػَ  اٌف( ما ُيَزادُّ
 .(2)َمَػَتاف

، نحػ: ، إذا كانت المو َياءً (ِفْعَمة)ك (،ُفْعَمة)ك (،َفْعَمة)عشج الشدب إلى االسع الحؼ عمى كزف   -ٙ
كسيبػيِو فيػ إسقاُط التاء دكف تغييِخ الياء في الريغة  َية، ك: ِزْنَية، فسحىُب الخميلِ ُدمْ  َضْبَية، ك:

اء جاريٌة ىيشا مجخػ الحخؼ الرحيح، فعشج الشدب إلى َضْبَية، كُدْمَية، كِفْتَية، عشج الشدب؛ ألفَّ الي
، ُيَقا ، ك ك ُؿ: َضْبِييّّ ، أّما يػنُذ فيخػ أّف التاء ُأْسِقَصت ، كُحخَِّؾ ما قبل الياء، ثّع قمبت (3)ِفْتِييّّ ُدْمِييّّ

، فرارت: اِزًنى، ثّع قمبت األلف كاكً ى، ك فتاح ما قبميا، فرارت: َضًبى، كُدمً ؛ لتحخُّكيا، كاناالياء ألفً 
 .(4)ِزَنِػؼّ َضَبِػّؼ، كُدَمِػّؼ، ك 

كيسيل الباحث إلى رأؼ الخميل كسيبػيو في ىحه السدألة؛ ألّنو رغَع اجتساع الياءات، إاّل أّف   
 .الياء التي ىي الـ الكمسة ىي بسشدلة الّرحيح، فال يسّثل اجتساع الياءات ىيشا ثقاًل 

 اصحيحً  اامذ: قمب الػاك حخفً السصمب الخ
 َمِقيًدا، كغيَخ َمِقيٍذ، كيسكغ الحجيث عغ ذلظ عمى الشحػ اآلتي: اقج قمبت الػاك تاًء قمبً  

 َمِقيًدا اقمب الػاك تاً  قمبً   -ٔ
، كمغ ثّع ُأْدِغَست في تاء اقياسً إذا كقعت الػاك فاًء في مبشى )اْفَتَعَل( كترخيفاتو، قمبت تاًء  

حػ: اتََّدَف، ك: اّتَعَج، ك: اتََّمَج، كتراريفو، نحػ: يتَِّدُف، ك: َيتَِّعُج، ك: َيتَِّمج، ككحلظ: ُمتَِّدٌف، االفتعاؿ، ن
 .(5)ك: َمتَِّعٌج، ك: ُمتَِّمجٌ 

قمب الػاك تاًء مغ قبيل اإلبجاؿ؛ ألفَّ ىحا التغيُّخ يقترُخ عمى صيغ  العمساءكقج عّج  
اإلعالؿ باب  أّما الباحث فيخػ أّنُو يسكُغ تشاكُؿ ىحا التغييخ في الحؼ ىػ ُلبُّ اإلبجاؿ، (االفتعاؿ)

استشادًا إلى أّف اإلعالؿ تغييٌخ يريب أحخؼ العّمة، دكف تقييٍج بأف يكػف ىحا التغييخ إلى  ،أيزاً 
 حخِؼ عّمٍة، أـ إلى حخٍؼ صحيٍح.

عت الػاك حخكة ما قبميا، كال تكػُف الػاك تابعًة لحخكة ما قبميا ىيشا، كإاّل حجث الثقل؛ فمػ تب 
                                 

 (.ٜٔٗ/ٕالعكبخؼ، المباب في عمل البشاء كاإلعخاب )ج (ٔ)
 (.ٖٕٚ/ٕغ، شخح شافية ابغ الحاجب )جاألستخاباذؼ، ركغ الجي (ٕ)
 (.ٖٚٗ، ٖٙٗ/ٖسيبػيو، الكتاب )ج (ٖ)
 (. ٕٕٓ/ٕ؛ ابغ األثيخ، البجيع في عمع العخبية )جٖٚٗالسرجر الدابق، ص (ٗ)
 (.ٕ٘٘ابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيف )ص (٘)
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 .(ٔ)لقيل: ايَتَدَف، ك: َياَتِدُف، ك: ُمػَتِدٌف، كذلظ ُمدتثَقلٌ 
كإّنسا كانت التاء ىي السشقمبة عغ الػاك دكف غيخىا؛ لقخبيا مغ مخخج الػاك، فيي مغ أصػؿ  

 .(2)الثشايا، كالػاك مغ الذفتيغ، كسا أّف التاء حخٌؼ قػؼّّ ال يتأّثخ بحخكة ما قبمو
.(3)عُس العخب جعمػا الػاك تتأّثخ بحخكة ما قبميا، فقالػا: ايَتَعَج، ك: َياَتِعُج، ك: ك: ُمػَتِعجٌ كب 
 كالكالـ الدابق دليٌل عمى أّف أمخ الثِّقل قج يختمف مغ قبيمة إلى أخخػ.  
، ك: اتََّكَل، أّما إذا كانت الفاء في االفتعاؿ ىسدًة فإّف َقْمَب فاِء الكمسِة تاًء شاذّّ، نحػ: اتََّدرَ  

كاألصل: اْئَتَدَر، ك:اْئَتَكَل، ثّع قمبت اليسدة ياًء إثخ الكدخة، كمغ ثّع قمبت الياء تاًء، كأدغست في تاء 
االفتعاؿ، كمغ ذلظ: اتُِّسَغ، بقمب الػاك السشقمبة عغ ىسدة تاًء، كإدغاميا في التاء، كاألصل: اؤُتِسَغ، 

 . (4)عمى الكمسة كالقياس عجـ القمب؛ لئال يجتسع إعالالف
 غيَخ َمِقيذ   اقمب الػاك تاً  قمبً   -ٕ

ػ، ك: َتِقّيٌة، ك: قج قمبت الػاك تاًء عمى غيخ قياٍس في كمساٍت، مشيا: ُتَجاٌه، ك: ُتَخاٌث، ك: تقػً  
 .(5)ك: ُتَقاٌة، ك: َتْػَراٌة، ك: ُتْخسٌة، ك: َتْتَخػ، ككحلظ: ِبْشٌت، ك: ُأْخٌت، ك: ِكْمَتا، كغيخىا

لمخّفة، كاف  اا قمب العخب الػاك تاًء في تمظ األمثمة، رغع عجـ كجػد تاٍء بعجىا؛ شمبً كلسّ  
 .(6)أحخػ بيع قمبيا في االفتعاؿ، كإدغاميا في تاء االفتعاؿ؛ حّتى ال تتأثخ بحخكة ما قبميا

 
 
 
   
 
 
 
 

                                 
 (.ٕٕٕابغ جّشي، السشرف )ص (ٔ)
 (.ٕٙ٘صابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيف ) (ٕ)
 (.ٖٖٗ/ٗسيبػيو، الكتاب )ج (ٖ)
 (.ٖٗٔ، ٖٖٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٗ)
 (.ٕ٘٘، ٕٗ٘ابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيف )ص (٘)
 (.ٕٕ٘ابغ جشي، السشرف )ص (ٙ)
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 السػّشأ فياليا  ك  الػاك قمبشػاىج 
 لجراسة الشطخية، كذلظ عمى الشحػ اآلتي:ا كفقكقج تّع ترشيف الذػاىج 

 قمب الػاك كاليا  ىسدةشػاىج  -أكًل 

، كالجائد، كالّذاذ، كيسكغ تشاكليا عمى الشحػ اآلتي:   كتتزّسغ القمب الالـز
 اقمب الػاك كاليا  ىسدة لدكمً شػاىج     -ٔ
ـٍ َبْعَج اْلِفْصِخ ِمْغ " كَسسِ  َقاَؿ َيْحَيى:  -أ ـِ ِستَِّة َأيَّا ِإنَُّو َلْع َيَخ َأَحًجا  :َرَمَزافَ ْعُت َماِلًكا َيُقػُؿ ِفي ِصَيا

َمِف، َكِإفَّ أَْىَل اْلِعْمِع  َيْكَخُىػَف َذِلَظ، ِمْغ أَْىِل اْلِعْمِع َكاْلِفْقِو َيُرػُمَيا، َكَلْع َيْبُمْغِشي َذِلَظ َعْغ َأَحٍج ِمَغ الدَّ
  . (1)... " َكاْلَجَفا ِ َياَلِة َكَيَخاُفػَف ِبْجَعَتُو، َكَأْف ُيْمِحَق ِبَخَمَزاَف َما َلْيَذ ِمْشُو، أَْىُل اْلجَ 

الػاك في االسع ىسدة، كاألصل: الجفاُك؛  قمب ككجو الستذياد:االسع السسجكد )الجفاء(،  الذاىج:
ألنظ تقػؿ في السزارع: يجفػ، كعشج إسشاد الفعل مشو لزسيخ رفع متحخؾ تقػؿ: جفػُت، في 

ألفاف، كال يجػز ححؼ إحجاىسا؛ لئال يمتبذ  ، فرار االسع: الجفاا، فالتقتاالبجاية قمبت الػاك ألفً 
السسجكد بالسقرػر، َفُعِجَؿ عغ ذلظ إلى القمب، كيتعّحر تحخيظ األلف، فقمبت الثانية ىسدة، كىي 

 األقخب إلى األلف.
ِ   -ب َبْيَشُيَسا، َكاْلَحجُّ اْلَسْبُخكُر  " اْلُعْسَخُة ِإَلى اْلُعْسَخِة َكفَّاَرٌة ِلَسا َقاَؿ: ()َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ

 .(2)ِإالَّ اْلَجشَُّة " َجدَا ٌ َلْيَذ َلُو 
االسع السسجكد )جداء(، كاألصل: جداٌؼ، كالجليل: يجدؼ، ك: جدْيُت، فقمبت الياء في األكؿ  الذاىج:

ى كزف: ، فاجتسع ألفاف، كالتقى ساكشاف، فقمبت األلف الثانية ىسدة، فرار االسع: جداء، عماألفً 
 َفَعاٍؿ.
ِ   -ت ِ ْبِغ َكِخيٍد َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ َعاِ  ُدَعا ُ " َأْفَزُل  َقاَؿ: ()َعْغ َشْمَحَة ْبِغ ُعَبْيِج ّللاَّ َيْػـِ َعَخَفَة،  الج 

 .(3)ُو "َكَأْفَزُل َما ُقْمُت َأَنا َكالشَِّبيُّػَف ِمْغ َقْبِمي: اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ َكْحَجُه اَل َشِخيَظ لَ 
 ااالسع السسجكد )دعاء(، كاألصل: دعاٌك، كالجليل: يجعػ، ك: دعػُت، فقمبت الػاك ألفً  الذاىج:

 ابتجاًء، فاجتسع ألفاف، فقمبت األلف الثانية ىسدة، فرار االسع: دعاء، عمى كزف: َفَعاٍؿ.
ِ ْبَغ ُعَسَخ َكاَف َيقُ   -ث َرَمَزاَف ُمَتَتاِبًعا َمْغ  َقَزا َ " َيُرػـُ  ػُؿ:َعْغ َماِلٍظ َعْغ َناِفٍع، َأفَّ َعْبَج ّللاَّ

                                 
 [.   ٓٙ: رقع الحجيث ٕٚٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الرياـ/جامع الرياـ، ٔ)

 

 [.   ٘ٙ: رقع الحجيث ٜٔٔ/ٔدابق، الحج/جامع ما جاء في العسخة، ( ]السرجر الٕ)
 

 [.   ٕٖ: رقع الحجيث ٕٕٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، القخآف/ما جاء في الجعاء، ٖ)
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 .(1)" َأْفَصَخُه ِمْغ َمَخٍض َأْك ِفي َسَفخٍ 
ابتجاًء،  االذاىج: االسع )قزاء(، كاألصل: قزاٌؼ، كالجليل: يقزي، ك: قزيُت، فقمبت الياء ألفً 

زاء، عمى كزف: فرار االسع: قزاا، فاجتسع ألفاف، فقمبت األلف الثانية ىسدة، فرار االسع: ق
 َفَعاٍؿ.
ِ ْبِغ ُعَسَخ َأفَّ الشبّي   -ج َكاَف ِإَذا َقَفَل ِمْغ َغْدٍك َأْك َحجٍّ َأْك ُعْسَخٍة ُيَكبُِّخ َعَمى ُكلِّ  ()َعْغ َعْبِج ّللاَّ

ِخيَظ َلُو، َلُو اْلُسْمُظ، َكَلُو اْلَحْسُج، " اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ َكْحَجُه اَل شَ  َشَخٍؼ ِمَغ اأْلَْرِض َثاَلَث َتْكِبيَخاٍت، ُثعَّ َيُقػُؿ:
َعاِبُجكَف َساِجُجكَف ِلَخبَِّشا َحاِمُجكَف، َصَجَؽ ّللاَُّ َكْعَجُه، َكَنَرَخ  َتاِئُبػفَ  آِيُبػفَ َكُىَػ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ، 
َعْبَجُه، َكَىَدـَ اأْلَْحَداَب َكْحَجُه "
(2). 

؛ لتحّخكيا كانفتاح ا: قمب الػاك ألفً ككجو الستذيادكأصمو: تاِكبػف، اسع الفاعل )تائبػف(،  الذاىج:
ما قبميا، ككاف بيشيسا مانٌع غيخ حريغ، فقمبت عمى حّج قمبيا في )تاب(، فرار االسع: تاابػف، 
فالتقى ألفاف، كىشا ال يجػز التخمُّز مغ التقاء الداكشيغ بالححؼ؛ لئال يمتبذ االسع بالفعل، فتّع 

بتحخيظ األلف الثانية، كعشج تحخيظ األلف تقمب ىسدة، فرار االسع: تائبػف، عمى زنة: التخمُّز 
 فاعمػف.  
كصٌف أتى عمى )فاعٍل(، إاّل أّف العيغ لع تبجؿ، كذلظ في قػلو  اكفي الحجيث الدابق أيًز  

((يسدة شبيية ، كالألفاتٍ  تػالي ثالثِ  تجّشبُ  : آيبػف، كال بّج مغ عّمة لمعجكؿ عغ ىحا القمب، كىي
باأللف، كسا في )خصاءا(، فمػ اّتبع القياس في ىحا الػصف، الجتسع ثالث ألفات، لحلظ لع يحجث 

 القمب، كبقيت الكمسة عمى أصميا.
ْف َكاَف َقْج َكإِ  ،َعْشوُ  َغاِئًبا" اَل َيْشَبِغي َأْف َيْذَتِخَؼ َأَحٌج َشْيًئا ِمَغ اْلَحَيَػاِف ِبَعْيِشِو ِإَذا َكاَف  َقاَؿ َماِلٌظ:  -ح

 .(3)ا "َرآُه َكَرِضَيُو َعَمى َأْف َيْشُقَج َثَسَشُو اَل َقِخيًبا َكاَل َبِعيجً 
عمى إبجاليا في )غاب(، فرار  ؛ حساًل ا، ثّع أبجلت الياء ألفً ا(، كأصمو: غايبً االػصف )غائبً  الذاىج:

 ، عمى زنة: فاعٍل.ابً ، كمغ ثّع التقى ألفاف، فأبجلت الثانية ىسدة، فرار: غائاالػصف: غاابً 
اِمِت، َعغْ  " َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج َقاَؿ:  -خ َأِبيِو، َعْغ  َأْخَبَخِني ُعَباَدُة ْبُغ اْلَػِليِج ْبِغ ُعَباَدَة ْبِغ الرَّ

ِه، َقاَؿ: ِ  َججِّ ْسِع َكالصَّاَعِة ِفي اْلُيْدِخ َكاْلُعْدِخ، َكالْ  ((َباَيْعَشا َرُسػَؿ ّللاَّ َسْشَذِط َكاْلَسْكَخِه، َكَأْف اَل َعَمى الدَّ
ِ َلْػَمَة   .(4)" َلِئع  ُنَشاِزَع اأْلَْمَخ أَْىَمُو، َكَأْف َنُقػَؿ َأْك َنُقػـَ ِباْلَحقِّ َحْيُثَسا ُكشَّا اَل َنَخاُؼ ِفي ّللاَّ

                                 
 [.  ٘ٗ: رقع الحجيث ٛٙٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الرياـ/ما جاء في قزاء رمزاف كالكفارات، ٔ)
 [.   ٖٕٗ: رقع الحجيث ٖٖٕ/ٔ( ]السرجر الدابق، الحج/جامع الحج، ٕ)
 [.    ٖٙ: رقع الحجيث ٕٖ٘/ٔ( ]السرجر نفدو، البيػع/ما ال يجػز مغ بيع الحيػاف، ٖ)
 [. ٘: رقع الحجيث ٖٕٚ/ٔ( ]السرجر نفدو، الجياد/التخغيب في الجياد، ٗ)
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لى اسع الفاعل )الئٌع(، كأصمو: الِكـٌ؛ كالجليل قػلظ في السزارع: يمػـ، كعشج إسشاده إ الذاىج:
، اضسيخ رفٍع متحخؾ: ُلْسُت، فزّسة الالـ دليٌل عمى أّف العيغ كاٌك، ككجو االستذياد: قمب الػاك ألفً 

(، فرار االسع: الاـٌ، كمغ ثّع التخمُّز مغ التقاء الداكشيغ  كسا قمبت في فعل ىحا الػصف )الـَ
، فرار االسع: الئٌع، بتحخيظ األلف الثانية، كعشج تحخيكيا تقمب ىسدة؛ ألنيا األقخب إلى األلف

 عمى كزف: فاعٍل.
ِ ْبَغ ُعَسَخ َكاَف َيُقػُؿ:  -د " اَل َبْأَس َأْف ُيْغَتَدَل ِبَفْزِل اْلَسْخأَِة، َما َلْع َتُكْغ  َعْغ َناِفٍع، َأفَّ َعْبَج ّللاَّ

   .(1)َأْك ُجُشًبا " َحاِئًزا

؛ إلعالليا في فعمو، الت الياء فيو ألفً ، كقج أبجا(، كاألصل فيو: حايًز ااسع الفاعل )حائًز  الذاىج:
  ، عمى زنة: فاعٍل.اغ ياٍء ىسدة، فرار االسع: حائًز السشقمبة عالثانية  فقمبتكمغ ثّع التقت ألفاف، 

، َفَمْع يَ  َفَخاِئسِ ِمْغ  َفِخيَزةً اأْلَْمُخ ِعْشَجَنا َأفَّ ُكلَّ َمْغ َمَشَع "  قاؿ اإلماـ مالظ:  -ذ ِ َعدَّ َكَجلَّ ْدَتِصِع ّللاَّ
 .(2)اْلُسْدِمُسػَف َأْخَحَىا، َكاَف َحقِّا َعَمْيِيْع ِجَياُدُه َحتَّى َيْأُخُحكَىا ِمْشُو "

صيغة مشتيى الجسػع )فخائس(، عمى كزف: فعائل، ككاحجىا: فخيزة: عمى كزف:  مػشغ الذاىج:
، كالعّمة كػنيا قمب األلف السشقمبة عغ ياء ىسدة، كأصل فخائس: فخايس ككجو الستذياد:فعيمة، 

 مّجّية، كزائجة في السفخد، ككقػعيا بعج ألف فعائل.
" َكَخـُ اْلُسْؤِمِغ َتْقَػاُه، َكِديُشُو َحَدُبُو، َكُمُخكَءُتُو  َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج َأفَّ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّاِب َقاَؿ:  -ر

 .(3)" ...  َحْيُث َشاءَ َيَزُعَيا ّللاَُّ  َغَخاِئدُ ُخُمُقُو، َكاْلُجْخأَُة َكاْلُجْبُغ 
صيغة مشتيى الجسػع )غخائُد(، عمى كزف: فعائل، ككاحجىا: غخيدة: عمى كزف:  مػشغ الذاىج:

قمب األلف السشقمبة عغ ياء ىسدة، كأصميا: غخايد، كالعّمة كػنيا مّجّية،  ككجو الستذياد:فعيمة، 
 كزائجة في السفخد، ككقػعيا بعج ألف فعائل.

ـُ اإْلِ َقاَؿ   -ز  َغَشاِئِع" ِإْف َباَعُو َكُىَػ ِفي اْلَغْدِك، َفِإنِّي َأَرػ َأْف َيْجَعَل َثَسَشُو ِفي  َماِلٌظ:َما
 .(4)..."اْلُسْدِمِسيغَ 

قػلو: غشائُع، عمى كزف: فعائل، ككاحجىا: غشيسة: عمى كزف: فعيمة، كأصمو: غشايع،  مػشغ الذاىج:
ألّف الياء مجية كزائجة في السفخد، ككقعت بعج ألف  ؛سدةبجلت األلف السشقمبة عغ ياء ىكمغ ثّع أ
 )فعائَل(.

                                 
 [.ٙٛ: رقع الحجيث ٓٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الصيارة/جامع غدل الجشابة، ٔ)
 [.ٖٔ: رقع الحجيث ٓ٘ٔ/ٔالدكاة/ما جاء في أخح الرجقات كالتذجيج فييا، ( ]السرجر الدابق، ٕ)
 [.ٖ٘: رقع الحجيث ٕٙٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، الجياد/ما تكػف فيو الذيادة، ٖ)
 : )د. ر([. ٕٓٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، الجياد/ما يجػز لمسدمسيغ اكمو قبل الخسذ، ٗ)
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ِإفَّ َعَمى الَِّحؼ  :اْلَبَياِئِعاأْلَْمُخ ِعْشَجَنا ِفيَسْغ َأَصاَب َشْيًئا ِمَغ  " يقػؿ: اسسعُت مالكً  قاؿ يحيى:  -س
 .(1)َأَصاَبَيا َقْجَر َما َنَقَز ِمْغ َثَسِشَيا "

ع، عمى كزف: فعائل، ككاحجىا: البييسة: عمى كزف: فعيمة، كأصمو: قػلو: البيائ مػشغ الذاىج:
بيايع، كمغ ثّع أبجلت األلف السشقمبة عغ ياء ىسدة، ألّف الياء مجية كزائجة في السفخد، ككقعت بعج 

 .(2)ألف )فعائَل(، كإنسا سسيت البييسة بحلظ؛ ألنيا ال تتكّمع، كال تفرح
مى غيخ قياٍس؛ ألّف الػاك أصمّية، كالقياس إثباتيا كقج كرد شاىٌج عمى مجيء )مراكَب( ع 

ِلُيَعدِّ اْلُسْدِمِسيَغ ِفي "  :()ليا عغ الدائجة التي تقمب ىسدة، كذلظ في قػؿ الشبيِّ  ادكف قمب؛ تسييدً 
 .(3)" اْلُسِريَبُة ِبي َمَراِئِبِيعُ 
ْرِػَبٌة، عمى كزف: قػلو: مرائب، كالقياس: مراكب، ككاحجه: مريبة؛ ألّف األصل: مُ  الذاىج:

ُمفِعَمٍة، ثّع تعّخضت الكمسة ل عالؿ بالشقل، فرارت: ُمِرْػَبٌة، ثّع القمب، فرارت: ُمِريَبٌة، فالػاك 
 أّف مريبًة فعيمٌة. اأصمية، كال يجػز قمبيا ىسدة، كلكشيا قمبت ىيشا؛ تػىُّسً 

َتَدَل َيْػـَ اْلُجُسَعِة ُغْدَل اْلَجَشاَبِة، ُثعَّ َراَح ِفي " َمِغ اغْ  َقاَؿ: )) الشبيّ  َأفَّ  ((ُىَخْيَخَة َعْغ َأِبي   -ش
اَعِة  اَعِة الثَّاِنَيِة َفَكَأنََّسا َقخََّب َبَقَخًة، َكَمْغ َراَح ِفي اأْلُكَلىالدَّ ، َفَكَأنََّسا َقخََّب َبَجَنًة، َكَمْغ َراَح ِفي الدَّ

اَعِة الثَّاِلَثِة َفَكَأنََّسا َقخََّب َكْبذً  اَعِة الخَّاِبَعِة َفَكَأنََّسا َقخََّب َدَجاَجًة، َكَمْغ َراَح الدَّ ا َأْقَخَف، َكَمْغ َراَح ِفي الدَّ
اَعِة اْلَخاِمَدِة َفَكَأنََّسا َقخََّب َبْيَزةً   .(4)" ... ِفي الدَّ

ػجب )األكلى(، كاألصل: ُككَلى، فاجتسع كاكاف في أكؿ الكمسة، الثانية مّجة أصمّية، ف مػشغ الذاىج:
 لمتخفيف. اقمب األكلى ىسدة؛ شمبً 

َكُىَػ َيَخػ َأنَُّو اْبُشُو َأْنَكَحُو ِبْشَت َأِخيِو َفاِشَسَة ِبْشَت اْلَػِليِج ْبِغ ُعْتَبَة ْبِغ  ... " اْبِغ ِشَياٍب: َقػؿُ  -ص
 .(5)" ... اأْلَُكؿِ َرِبيَعَة، َكِىَي َيْػَمِئٍح ِمَغ اْلُسَياِجَخاِت 

َكُؿ(، كاألصل: ُكَكٌؿ، عمى كزف: ُفَعٍل، فاجتسع كاكاف في أكؿ الكمسة، الثانية )األُ  مػشغ الذاىج:
 .اغيخ مّجية، فػجب قمب األكلى ىسدة تخفيفً 

 اجػازً قمب الػاك ىسدة شػاىج    -ٕ
يِخ، َكاْلِقثَّاِء، َكاْلِخْخِبِد، َكاْلَجَدرِ "  اإلماـ مالظ: قاؿ - أ ِإفَّ َبْيَعُو ِإَذا َبَجا  :َكاأْلَْمُخ ِعْشَجَنا ِفي َبْيِع اْلِبصِّ

                                 
 : )د. ر([.ٖٓٗ/ٔشيًئا مغ البيائع،  ( ]مالظ: السػّشأ، األقزية/القزاء فيسغ أصابٔ)

 

 (.ٛٚٔ/ٙاألزىخؼ، تيحيب المغة )ج (ٕ)
 [.ٔٗ: رقع الحجيث ٖٖٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الجشائد/جامع الحدبة في السريبة، ٖ)

 

 [.ٔ: رقع الحجيث ٘ٙ/ٔ( ]السرجر الدابق، الجسعة/العسل في غدل يـػ الجسعة، ٗ)
 

 [.ٕٔ: رقع الحجيث ٕٖٚ/ٔضاعة بعج الكبخ، ( ]السرجر نفدو، الخضاع/ما جاء الخ ٘)
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 َكْقٌت َصاَلُحُو َحاَلٌؿ َجاِئٌد، ُثعَّ َيُكػُف ِلْمُسْذَتِخؼ َما َيْشُبُت َحتَّى َيْشَقِصَع َثَسُخُه، َكَيْيِمَظ َكَلْيَذ ِفي َذِلظَ 
 .(1)" ... ، َكَذِلَظ َأفَّ َكْقَتُو َمْعُخكٌؼ ِعْشَج الشَّاسِ ُيَؤقَّتُ 

زارع )ُيَؤقَُّت(، كىػ مبشيّّ لمسجيػؿ، كماضيو، ُأقَِّت، كاألصل: ُكقَِّت، مغ الفعل الس مػشغ الذاىج:
، كقج جخػ السزارع مجخػ ماضيو في ىحا اجػازً ىسدًة الػقت، ثّع ُقِمَبِت الػاُك السزسػمُة ضسَة بشاٍء 

 اإلبجاؿ. 
ُح ُمجُّ ُزْبٍج َكُمجُّ " اَل َيْرمُ  قػؿ اإلماـ َماِلٌظ:في كقج جاءت ىحه الػاك عمى األصل في السػّشأ  

ْؼ ُزْبٍج، َكُىَػ ِمْثُل الَِّحؼ َكَصْفَشا ِمَغ التَّْسِخ الَِّحؼ ُيَباُع َصاَعْيِغ ِمْغ َكِبيٍذ َكَصاًعا ِمغْ  َحَذٍف  َلَبٍغ، ِبُسجَّ
مٌة، ألّف الػاك كقعت في الػسط، فالزسة الز  ؛، كيجػز: َأْصؤُعٌ (2)... " ِمْغ َعْجَػةٍ  َأْصُػع  ِبَثاَلَثِة 

 ككزف أصُػٍع: َأْفُعٌل.
َثاَلٍث: ِإمَّا َأْف  ِإْحَجى" َما ِمْغ َداٍع َيْجُعػ، ِإالَّ َكاَف َبْيَغ  َعْغ َزْيِج ْبِغ َأْسَمَع َأنَُّو َكاَف َيُقػُؿ: - ب

َخَخ َلُو، َكِإمَّا َأْف ُيَكفََّخ َعْشُو "  .(3)ُيْدَتَجاَب َلُو، َكِإمَّا َأْف ُيجَّ
؛ اقمب الػاك السكدػرة ىسدة جػازً  ، كأصميا: ِكْحَجػ، ككجو االستذياد:: كمسة )إحجػ(الذاىج

 النكدارىا، كانكداُر الػاك مدتثقٌل.
 اشحكذً قمب الػاك ىسدة  شػاىج  -ٖ

 في مػّشأ اإلماـ مالظ في شاىٍج كاحٍج، ىػ: اشحكذً قمب الػاك ىسدة كرد  
ْخَىَغ الخَُّجُل َثَسَخ الشَّْخِل، َكاَل َيْخَىُغ الشَّْخَل، َكَلْيَذ ِمْغ َأْمِخ الشَّاِس َأْف يَ ...  " قػؿ اإلماـ مالظ:  -

َكابِّ " َأَحجٌ َيْخَىُغ  ِقيِق، َكاَل ِمَغ الجَّ ِو ِمَغ الخَّ  .(4)ِمَغ الشَّاِس َجِشيًشا ِفي َبْصِغ ُأمِّ
؛ ألّف اذً قمب الػاك السفتػحة ىسدة شحك  :ككجو الستذياد: كمسة )َأَحٍج(، كأصميا: َكَحٌج، الذاىج

 الفتحة خفيفة عمى الػاك.

 اقمب الػاك كاليا  ألفً شػاىج   -اثانيً 
ـُ َماِلٌظ: -ٔ َما ، ُثعَّ  َقاَؿ اإْلِ َكَأْصَمَح  َتابَ " َفاأْلَْمُخ الَِّحؼ اَل اْخِتاَلَؼ ِفيِو ِعْشَجَنا َأفَّ الَِّحؼ ُيْجَمُج اْلَحجَّ

 .(5)ِإَليَّ ِفي َذِلَظ "َتُجػُز َشَياَدُتُو، َكُىَػ َأَحبُّ َما َسِسْعُت 

                                 
 [.ٖٔ: رقع الحجيث ٖٖٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، البيػع/الشيي عغ بيع الثسار حتى يبجك صالحيا، ٔ)

 

 [.ٕ٘: رقع الحجيث ٖٛٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، البيػع/بيع الصعاـ بالصعاـ ال فزل بيشيسا، ٕ)
 

 [.ٖٙ: رقع الحجيث ٖٕٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، القخآف/ما جاء في الجعاء، ٖ)
 

 : )د. ر([.ٜٖٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، األقزية/القزاء في رىغ الثسخ كالحيػاف، ٗ)
 

 : )د. ر([.ٜٖٛ/ٔ( ]السرجر نفدو، األقزية/القزاء في شيادة السحجكد، ٘)
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الفعل )َتاَب(، كاألصل: َتَػَب؛ ألّف أصل األلف كاٌك، كدليل ذلظ قػلظ في  مػشغ الذاىج:
 ، ككزف تاب: َفَعَل.امزارعو: َيُتػُب، كقج تحخَّكِت الػاك، كانفتح ما قبميا، فقمبت الػاك ألفً 

َفَمْيَذ َعَمْيِو َأْف ُيْخِسَمُو، َكاَل َبْأَس َأْف  " :اْبَتاَعوُ ، َأِك َصاَدهُ ِفيَسْغ َأْحَخـَ َكِعْشَجُه َصْيٌج َقْج  َقاَؿ َماِلظٌ  -ٕ
 . (1)َيْجَعَمُو ِعْشَج أَْىِمِو "

قمب الياء  ككجو الستذياد:الفعالف: َصاَد، ك: اْبَتاَع، كاألصل: َصَيَج، ك: اْبَتَيَع،  مػشغ الذاىج:
 ؛ لتحخُّكيا، كانفتاح ما قبميا.األفً 
ِ  َعغْ  -ٖ ِفي  َراحَ " َمِغ اْغَتَدَل َيْػـَ اْلُجُسَعِة ُغْدَل اْلَجَشاَبِة، ُثعَّ  َقاَؿ: ((َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ

اَعِة اأْلُكَلى، َفَكَأنََّسا َقخََّب َبَجَنًة، َكَمْغ  اَعِة الثَّاِنَيِة َفَكَأنََّسا َقخََّب َبَقَخًة، َكَمْغ  َراحَ الدَّ ِفي  َراحَ ِفي الدَّ
اَعِة الثَّاِلَثِة َفَكَأنََّسا َقخََّب َكْبًذا َأْقَخَف، َكَمْغ  اَعِة الخَّاِبَعِة َفَكَأنََّسا َقخََّب َدَجاَجًة، َكَمْغ  َراحَ الدَّ  َراحَ ِفي الدَّ
اَعِة اْلَخاِمَدِة َفَكَأنََّسا َقخََّب َبْيَزًة ...  .(2)" ِفي الدَّ

؛ ا: قمب الػاك ألفً ككجو الستذيادرعو: َيُخكُح، كاألصل: َرَكَح، الفعل: راح، كمزا مػشغ الذاىج:
 لتحخُّكيا، كانفتاح ما قبميا.

ِإَلى  َراحَ َأْك  َغَجا" َمْغ  َعْغ ُسَسيٍّ َمْػَلى َأِبي َبْكٍخ َأفَّ َأَبا َبْكِخ ْبَغ َعْبِج الخَّْحَسِغ َكاَف َيُقػُؿ: -ٗ
ِ َرَجَع اْلَسْدِجِج، اَل ُيِخيُج َغْيَخُه؛ ِلَيَتعَ  مََّع َخْيًخا َأْك ِلُيَعمَِّسُو، ُثعَّ َرَجَع ِإَلى َبْيِتِو، َكاَف َكاْلُسَجاِىِج ِفي َسِبيِل ّللاَّ

 .(3)" َغاِنًسا
؛ ا: قمب الػاك ألفً ككجو الستذيادالفعل: َغَجا، كمزارعو: َيْغُجك، كاألصل: َغَجَك،  مػشغ الذاىج:

 لتحخُّكيا، كانفتاح ما قبميا.
ْكَعَة، َفَكبََّخ َتْكِبيَخًة َكاِحَجًة، َأْجَدَأْت َعْشُو ِتْمَظ  ْبِغ ِشَياٍب َأنَُّو َكاَف َيُقػُؿ:َعْغ ا -٘ " ِإَذا َأْدَرَؾ الخَُّجُل الخَّ

اَلِة " َنَػى التَّْكِبيَخُة ". َقاَؿ َماِلٌظ:" َكَذِلَظ ِإَذا   .(4)ِبِتْمَظ التَّْكِبيَخِة اْفِتَتاَح الرَّ
؛ ا: قمب الياء ألفً ككجو الستذيادفعل: َنَػػ، كمزارعو: َيْشِػؼ، كاألصل: َنَػَؼ، ال مػشغ الذاىج:

، إال أنيا لع تقمب؛ اأف تقمب ألفً  التحخُّكيا، كانفتاح ما قبميا، كفي ىحا الذاىج كاف حّق الػاك أيًز 
 ، كالصخؼ محل التغييخ.الئال يتػالى إعالالف، كقمبت الياء؛ ألنيا كقعت شخفً 

                                 
 

 [.ٕٛ: رقع الحجيث ٜ٘ٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الحج/ما يجػز لمسحـخ أكمو مغ الريج، ٔ)
 

 [.ٔ: رقع الحجيث ٘ٙ/ٔ، الجسعة/العسل في غدل يـػ الجسعة، الدابق ( ]السرجرٕ)
 

 [.ٖ٘: رقع الحجيث ٜ٘/ٔ( ]السرجر نفدو، قرخ الرالة في الدفخ/انتطار الرالة كالسذي إلييا، ٖ)
 

 [.ٕٕ: رقع الحجيث ٕ٘/ٔ( ]السرجر نفدو، الرالة/افتتاح الرالة، ٗ)
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َمُو، َكَيْقَصَع ِعْخَقُو، ِإَذا  " اـ مالظ:قاؿ اإلم -ٙ ِإَلى  اْحَتاجَ َكاَل َبْأَس َأْف َيُبطَّ اْلُسْحِخـُ ُخَخاَجُو، َكَيْفَقَأ ُدمَّ
 .(1)َذِلَظ "

الفعل: اْحَتاَج، عمى كزف: اْفَتَعَل، كىحا الفعل ال يجّؿ عمى السذاركة، كإال امتشع  مػشغ الذاىج:
؛ لتحخُّكيا، ا: قمب الػاك ألفً ككجو الستذياداْجَتَػَر، كاألصل: اْحَتَػَج،  إعاللو، كػ: اْعَتَػَف، ك:

 كانفتاح ما قبميا.
ٚ-  ِ " َأاَل ُأْخِبُخُكْع ِبَسا َيْسُحػ ّللاَُّ ِبِو اْلَخَصاَيا، َكَيْخَفُع ِبِو  َقاَؿ: ()َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ

َرَجاِت؟ ِإْسَباُغ اْلُػُض  اَلِة،  اْلُخَصاػِء ِعْشَج اْلَسَكاِرِه، َكَكْثَخُة الجَّ اَلِة َبْعَج الرَّ ِإَلى اْلَسَداِجِج، َكاْنِتَطاُر الرَّ
َباُط " َباُط، َفَحِلُكُع الخِّ َباُط، َفَحِلُكُع الخِّ  .(2)َفَحِلُكُع الخِّ

َصا، كمزارعو: االسع السقرػر )الُخَصا(، كاألصل: الُخَصِػ؛ ألّنو مغ الفعل: خَ  مػشغ الذاىج:
 ؛ لتحخُّكيا، كانفتاح ما قبميا، ككزف ُخًصا: ُفَعٌل.اقمب الػاك ألفً  ككجو الستذياد:َيْخُصػ، 

ٛ-  ِ " َلْيَذ اْلِسْدِكيُغ ِبَيَحا الصَّػَّاِؼ الَِّحؼ َيُصػُؼ َعَمى  َقاَؿ: ()َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
ُه المُّْقسَ  ِ؟ الشَّاِس، َفَتُخدُّ : الَِّحؼ اَل َيِجُج َقاؿَ ُة َكالمُّْقَسَتاِف، َكالتَّْسَخُة َكالتَّْسَخَتاِف، َقاُلػا: َفَسا اْلِسْدِكيُغ َيا َرُسػَؿ ّللاَّ

َؽ َعَمْيِو، َكاَل َيُقػـُ َفَيْدَأَؿ الشَّاَس " ِغًشى ُيْغِشيِو، َكاَل َيْفُصُغ الشَّاُس َلُو َفُيَتَرجَّ
(3). 

؛ اقمب الياء ألفً  ككجو الستذياد:السقرػر )ِغًشى(، كاألصل: ِغَشٌي،  االسع مػشغ الذاىج:
؛ ا: ِفَعٌل، ككحلظ الفعل )َقاَؿ(، كأصمو: َقَػَؿ، ثع قمبت الػاك ألفً ِغًشىلتحخُّكيا، كانفتاح ما قبميا، ككزف 

 لتحخُّكيا، كانفتاح ما قبميا.
ٜ-  ِ َأ َأَحُجُكْع َفْمَيْجَعْل ِفي َأْنِفِو  َقاَؿ: ()َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ، ُثعَّ ِلَيْشِثْخ َما ً " ِإَذا َتَػضَّ

 .(4)َكَمِغ اْسَتْجَسَخ َفْمُيػِتْخ "
: االسع )َماٌء(، كاألصل: َمَػٌه، اليسدة فيو مشقمبٌة عغ ىاٍء، كالجليل عمى ىحا األصل مػشغ الذاىج

خ في القمة عمى )أمػاٍه(، كفي الكثخة عمى )مياٍه(، كػ: جسل، كأجساؿ، كأجساؿ، كُيرّغخ عمى  أّنو ُكدِّ
 ؛ لتحخُّكيا، كانفتاح ما قبميا، ككزف ماٍء: َفَعٌل.ا: قمب الػاك ألفً ككجو الستذياد، (5))ُمَػْيٍو(
" تػالي  :مالظكيالحع ىيشا تػالي إعالليغ؛ ألنو مختمٌف، إال أّنو غيخ مّصخد، يقػؿ ابغ  

، كسا اُيْجَتشب عمى اإلشالؽ، فاستسخَّ اجتشابو إذا كاف اإلعالؿ مّتفقً  إعالليغ إجحاٌؼ، فيشبغي أفْ 

                                 
 [.ٜٙ: رقع الحجيث ٜٛٔ/ٔف يفعمو، ( ]مالظ: السػّشأ، الحج/ما يجػز لمسحـخ أٔ)

 

 [.٘٘: رقع الحجيث ٜ٘/ٔ( ]السرجر الدابق، قرخ الرالة في الدفخ/انتطار الرالة كالسذي إلييا، ٕ)
 

 [.ٚ: رقع الحجيث ٔٓ٘/ٔ(/ما جاء في السداكيغ، ( ]السرجر نفدو، صفة الشبي )ٖ)
 

 [.ٕيث : رقع الحجٖٕ/ٔ( ]السرجر نفدو، الصيارة/العسل في الػضػء، ٗ)
 

 (.ٕٕٓ٘/ٙالجػىخؼ، الرحاح )ج (٘)
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" كاغتفخ تػالييسا إذا اختمفا، نحػ: )َماء(، َأْصُمو )َمَػه(، فُأبجلت الػاك  يكػف في )اليػػ( "، ثّع يقػؿ:
 . (1)، كالياء ىسدة، كىحا ال َيصَّخد "األفً 
ِ ْبِغ ِديَشاٍر، َأنَّ  -ٓٔ ِ ْبَغ ُعَسَخ َكُىَػ ُيْدَأُؿ َعِغ اْلَكْشِد َما ُىَػ؟  ُو َقاَؿ:َعْغ َعْبِج ّللاَّ " َسِسْعُت َعْبَج ّللاَّ

َكاُة " ُتَؤدَّىَفَقاَؿ: ُىَػ اْلَساُؿ الَِّحؼ اَل   .(2)ِمْشُو الدَّ
ُؼ، ثّع قمبت الياء ألفً  مػشغ الذاىج: ؛ لتحّخثكيا، االفعل السبشي لمسجيػؿ )ُتَؤدَّػ(، كاألصُل: ُتَؤدَّ
 كانفتاح ما قبميا.

 ُيْعَفى" َما ِمْغ َشْيٍء ِإالَّ ّللاَُّ ُيِحبُّ َأْف  َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج، َأنَُّو َسِسَع َسِعيَج ْبَغ اْلُسَديِِّب َيُقػُؿ: -ٔٔ
ا "  .(3)َعْشُو َما َلْع َيُكْغ َحجِّ

؛ لتحّخثكيا، ات الػاك ألفً الفعل السبشي لمسجيػؿ )ُيْعَفى(، كاألصُل: ُيْعَفَػ، ثّع قمب مػشغ الذاىج:
 كانفتاح ما قبميا.

ِ َيْخَكُبػَف َثَبَج َىَحا  ُغدَاةً " َناٌس ِمْغ ُأمَِّتي ُعِخُضػا َعَميَّ  :()قاؿ رسػؿ هللا  -ٕٔ ِفي َسِبيِل ّللاَّ
 .(4)اْلَبْحِخ، ُمُمػًكا َعَمى اأْلَِسخَِّة، َأْك ِمْثَل اْلُسُمػِؾ َعَمى اأْلَِسخَِّة "

ُغَداة، كىػ جسع تكديخ عمى زنة: ُفَعَمٍة، ككاحجه: غاٍز، كاألصُل فيو: ُغَدَكٌة، ثّع  مػشغ الذاىج:
 ؛ لتحّخثكيا، كانفتاح ما قبميا.اقمبت الػاك ألفً 

ـُ َماِلٌظ: -ٖٔ َما َأَحٌج  " اأْلَْمُخ الَِّحؼ اَل اْخِتاَلَؼ ِفيِو ِعْشَجَنا َأنَُّو اَل َيْحِمُف ِفي اْلَقَداَمِة ِفي اْلَعْسجِ  َقاَؿ اإْلِ
 .(5)" ِإالَّ الشَِّداُء، َفَمْيَذ ِلمشَِّداِء ِفي َقْتِل اْلَعْسِج َقَداَمٌة َكاَل َعْفػٌ  ُكَلةٌ ِمَغ الشَِّداِء، َكِإْف َلْع َيُكْغ ِلْمَسْقُتػِؿ 

بت : ُكاَلٌة، كىػ جسع تكديخ عمى زنة: ُفَعَمٍة، ككاحجه: َكاٍؿ، كاألصُل فيو: ُكَلَيٌة، ثّع قممػشغ الذاىج
 ؛ لتحّخثكيا، كانفتاح ما قبميا.االياء ألفً 

َـّ اْلُسْؤِمِشيَغ َقاَلْت: -ٗٔ ، َأفَّ َعاِئَذَة ُأ " ُكْشُت َناِئَسًة ِإَلى  َعْغ ُمَحسَِّج ْبِغ ِإْبَخاِىيَع ْبِغ اْلَحاِرِث التَّْيِسيِّ
 ِ ، َفَػَضْعُت َيِجؼ َعَمى َقَجَمْيِو، َكُىَػ َساِجٌج، ، َفَفَقْجُتُو ِمَغ المَّْيِل، َفَمَسْدُتُو ِبَيِجؼ()َجْشِب َرُسػِؿ ّللاَّ

ِمْغ ُعُقػَبِتَظ، َكِبَظ ِمْشَظ اَل ُأْحِري َثَشاًء َعَمْيَظ، َأْنَت َكَسا  َكِبُسَعاَفاِتظَ ِمْغ َسَخِصَظ،  ِبِخَضاؾَ َيُقػُؿ: أَُعػُذ 
 .(6)َأْثَشْيَت َعَمى َنْفِدَظ "

                                 
 (.ٖٕٔٔ/ٗ( ابغ مالظ، شخح الكافية الذافية )جٔ)
 [.ٕٔ: رقع الحجيث ٖٗٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الدكاة/ما جاء في الكشد، ٕ)

 

 [.ٗ: رقع الحجيث ٙ٘ٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، األشخبة/الحّج في الخسخ، ٖ)
 

 [.ٜٖ: رقع الحجيث ٕٚٗ/ٔلجياد، ( ]السرجر نفدو، الجياد/التخغيب في اٗ)
 

 : )د. ر([.ٜٚٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، القدامة/مغ تجػز قدامتو في العسج مغ كالة الجـ، ٘)
 
 
 

 [.ٖٔ: رقع الحجيث ٕٕٔ، ٕٔٔ/ٔ، القخآف/ما جاء في الجعاء، السرجر نفدو( ]ٙ)
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ككجو األصل: ِرَضٌػ، كالجليل أف مرجره: رضػاف، : االسع السقرػر )ِرًضا(، ك مػشغ الذاىج
؛ ألنيا متحّخكة، كانفتَح ما قبميا، ككحلظ السرجر: ُمَعاَفاٌة، ككزنو: اقمب الػاك ألفً  الستذياد:

 ؛ ألنيا متحّخكة، كانفتَح ما قبميا.اُمَفاَعَمٌة، كاألصل: ُمَعاَفَػٌة، ثّع قمبت الػاك ألفً 
اِخِل ِفي اْلَساِؿ اْلَسُئػَنَة ُكمََّيا  اْلُسَداَقاةُ َسا َتُكػُف ... َكِإنَّ  " قاؿ اإلماـ مالظ: -٘ٔ َعَمى َأفَّ َعَمى الجَّ

 .(1)اْلَسْعُخكُؼ " اْلُسَداَقاةِ َكالشََّفَقَة، َكاَل َيُكػُف َعَمى َربِّ اْلَساِؿ ِمْشَيا َشْيٌء، َفَيَحا َكْجُو 
؛ ألنيا اٌة، كاألصل: ُمَداَقَيٌة، ثّع قمبت الياء ألفً السرجر )َمَداَقاٌة(، ككزنو: ُمَفاَعمَ  مػشغ الذاىج:

 متحّخكة، كانفتَح ما قبميا.
ـِ ْبِغ ُعْخَكَة، َعْغ َأِبيِو، َعْغ َعاِئَذَة َزْكِج الشَِّبيِّ  -ٙٔ َلْع َتَخ َرُسػَؿ "  :َأنََّيا َأْخَبَخْتُو َأنََّيا ()َعْغ ِىَذا
 ِ ـَ َفَقَخَأ ُيَرمِّي َصاَلَة المَّْيِل َقاِعجً  ((ّللاَّ ، َفَكاَف َيْقَخُأ َقاِعًجا، َحتَّى ِإَذا َأَراَد َأْف َيْخَكَع، َقا ا َقطُّ َحتَّى َأَسغَّ

 .(2)ُثعَّ َرَكَع " آَيةً َنْحًػا ِمْغ َثاَلِثيَغ َأْك َأْرَبِعيَغ 
، ككاف اا ألفً ، ككاف َحقُّ الياءيغ أْف تقمب(3): آَيٌة، كأصميا: َأَيَيٌة، عمى كزف: َفَعَمةٍ مػشغ الذاىج

، كسا في: االقياس قمب الثانية فُيَقاُؿ: َأَياٌة؛ لكػنيا قخيبة مغ الصخؼ، إال أّف األكلى قمبت شحكذً 
 .(4)؛ لكيال يتػالى إعالالفا، كلع تقمبا معً اغاية، ك: ثاية، كسّػغ ىحا أّف الثانية ليدت شخفً 

   شػاىج قمب الػاك يا ً  -اثالثً 
مَ ػػػػقَ  -ٔ ـُ مَ ػػاَؿ اإْلِ ْغ ػاَف مِ ػػ، َأْك َما كَ ايػً َأْك َناسِ  اػً َساِىياَف ػػػػي َرَمَز ػػِخَب فِ ػػَل َأْك شَ ػػْغ َأكَ ػػ" مَ  ٌظ:ػػالِ ا

ـٍ   .(5)َكاِجٍب َعَمْيِو، َأفَّ َعَمْيِو َقَزاَء َيْػـٍ َمَكاَنُو "ِصَيا
، كسبقت بكدٍخ، اة لفطً ُقمبت الػاك ياًء في اسع الفاعل )َساِىًيا(؛ ألّف الػاك متصخف تحميل الذاىج:
 ؛ ألّنو مغ: سيا يديػ.اكاألصل: ساِىػً 

ـُ َماِلٌظ: -ٕ َما ِإفَّ َسيَِّجُه ِإْف َعِمَع َمَكاَنُو، َأْك َلْع َيْعَمْع، َكَكاَنْت َغْيَبُتُو َقِخيَبًة،  :" ِفي اْلَعْبِج اآْلِبقِ  َقاَؿ اإْلِ
َعْشُو، َكِإْف َكاَف ِإَباُقُو َقْج َشاَؿ، َكَيِئَذ ِمْشُو، َفاَل َأَرػ َأْف  ُيَدكِّيَ َأْف َكُىَػ َيْخُجػ َحَياَتُو َكَرْجَعَتُو، َفِإنِّي َأَرػ 

 .(6)َعْشُو " ُيَدكِّيَ 

                                 
 [.ٕ: رقع الحجيث ٖٛٚ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، السداقاة/ما جاء في السداقاة، ٔ)

 

 [.ٕٕ: رقع الحجيث ٖٛ/ٔ، صالة الجساعة/ما جاء في صالة القاعج في الشافمة، الدابق( ]السرجر ٕ)
 

 (.ٔٗٗ/ٛالفخاىيجؼ، العيغ )ج (ٖ)
 (.ٛٔٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٗ)

 

 [. ٛٗ: رقع الحجيث ٛٙٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الرياـ/ما جاء في قزاء رمزاف كالكفارات، ٘)
 [. ٔ٘: رقع الحجيث ٚ٘ٔ/ٔ( ]السرجر الدابق، الدكاة/مغ تجب عميو زكاة الفصخ، ٙ)
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، كسبقت بكدٍخ، ا: ُقمبت الػاك ياًء في الفعل السزارع )ُيَدكَِّي(؛ ألّف الػاك متصخفة لفطً تحميل الذاىج
 كاألصل: ُيَدكَِّػ؛ ألّنو مغ: زكا يدُكػ.

ِ ْبِغ َجاِبِخ ْبِغ َعِتيٍظ، َأنَُّو َقاَؿ:عَ  -ٖ ِ ْبِغ َعْبِج ّللاَّ ِ ْبُغ ُعَسَخ ِفي َبِشي  ْغ َعْبِج ّللاَّ " َجاَءَنا َعْبُج ّللاَّ
 ِ  ِمْغ َمْدِجِجُكعْ  ()ُمَعاِكَيَة، َكِىَي َقْخَيٌة ِمْغ ُقَخػ اأْلَْنَراِر، َفَقاَؿ: َىْل َتْجُركَف َأْيَغ َصمَّى َرُسػُؿ ّللاَّ

 .(1)... " ِمْشوُ  َناِحَية  َىَحا؟ َفُقْمُت َلُو: َنَعْع، َكَأَشْخُت َلُو ِإَلى 
، كسبقت بكدٍخ، كاألصل: ا: ُقمبت الػاك ياًء في )َناِحَيٍة(؛ ألّف الػاك متصخفة تقجيخً تحميل الذاىج

 ناِحَػٌة؛ ألّنيا مغ: نحا يشُحػ.
ِمْغ ِمًشى ِإَلى َعَخَفَة:  َغاِدَيافِ َأنَُّو َسَأَؿ َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ َكُىَسا َعْغ ُمَحسَِّج ْبِغ َأِبي َبْكٍخ الثََّقِفيِّ "  -ٗ

 ِ ؟ َقاَؿ: َكاَف ُيِيلُّ اْلُسِيلُّ ِمشَّا َفاَل ُيْشَكُخ َعَمْيِو، ()َكْيَف ُكْشُتْع َتْرَشُعػَف ِفي َىَحا اْلَيْػـِ َمَع َرُسػِؿ ّللاَّ
 .(2)ُخ َعَمْيِو "َكُيَكبُِّخ اْلُسَكبُِّخ َفاَل ُيْشكَ 

، كسبقت بكدٍخ، ا: ُقمبت الػاك ياًء في اسع الفاعل )َغاِدَياِف(؛ ألّف الػاك متصخفة تقجيخً تحميل الذاىج
 كاألصل: َغاِدَكاِف؛ ألّنيا مغ: غجا يغُجك.

ـُ َماِلٌظ: -٘ ْبَيافِ " ... َشَياَدَة  َقاَؿ اإْلَما َكاَل َتُجػُز َعَمى َغْيِخِىْع، َتُجػُز ِفيَسا َبْيَشُيْع ِمَغ اْلِجَخاِح،  الرِّ
 َقْبَل َأْف َكِإنََّسا َتُجػُز َشَياَدُتُيْع ِفيَسا َبْيَشُيْع ِمَغ اْلِجَخاِح َكْحَجَىا، اَل َتُجػُز ِفي َغْيِخ َذِلَظ ِإَذا َكاَف َذِلظَ 

َلُيْع، ِإالَّ َأْف َيُكػُنػا َقْج َأْشَيُجكا اْلُعُجكَؿ َعَمى  َيَتَفخَُّقػا، َأْك ُيَخبَُّبػا، َأْك ُيَعمَُّسػا، َفِإِف اْفَتَخُقػا َفاَل َشَياَدةَ 
 .(3)َشَياَدِتِيْع َقْبَل َأْف َيَتَفخَُّقػا "

: الذاىج جسع التكديخ )ِصْبَياِف(، كاألصل: ِصْبَػاٌف؛ حيث ُقمبت الػاك ياًء، رغَع كجػد تحميل الذاىج
 يخ حريٍغ. فاصٍل بيغ الػاك كالكدخة التي قبميا؛ ألّنو مانٌع غ

ـُ َماِلٌظ: -ٙ َما " َكِإَذا َقَتَل الخَُّجُل َعْسًجا، َكَقاَمْت َعَمى َذِلَظ اْلَبيَِّشُة، َكِلْمَسْقُتػِؿ َبُشػَف َكَبَشاٌت،  َقاَؿ اإْلِ
َخ ِلْمَبَشاِت َمَع اْلَبِشيَغ ِفي َفَعَفا اْلَبُشػَف، َكَأَبى اْلَبَشاُت َأْف َيْعُفػَف، َفَعْفُػ اْلَبِشيَغ َجاِئٌد َعَمى اْلَبَشاِت، َكاَل َأمْ 

ـِ ـِ َكاْلَعْفِػ َعْشُو " اْلِقَيا  .(4)ِبالجَّ
لمسرجر،  ا: ُقمبت الػاك ياًء في السرجر )ِقَياـ(، كاألصل: ِقَػاـٌ؛ ألّف الػاك كقعت عيشً تحميل الذاىج

، كم غ ثّع قمبت الػاك كسبقت بكدٍخ، كبعجىا ألٌف، كقج اعتّمت في الفعل؛ ألّف أصل الفعل قاـ: َقَػـَ
 ؛ لتحخُّكيا كانفتاح ما قبميا، فاعتّل السرجر العتالؿ فعمو.األفً 

                                 
 [. ٖ٘: رقع الحجيث ٖٕٔ، ٕٕٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، القخآف/ما جاء في الجعاء، ٔ)
 [. ٖٗ: رقع الحجيث ٙٛٔ/ٔ، الحج/قصع التمبية، الدابق( ]السرجر ٕ)

 

 [. ٜ: رقع الحجيث ٕٜٖ/ٔة الربياف، ، األقزية/القزاء في شيادالسرجر نفدو( ]ٖ)
 : )د. ر([. ٘ٚٗ/ٔ، العقػؿ/العفػ في قتل العسج، السرجر نفدو( ]ٗ)
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" َنَيْيُتُكْع َعْغ ُلُحػـِ اأْلَْضَحى َبْعَج َثاَلٍث، َفُكُمػا  :( قاؿ)رسػؿ هللا  َعْغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِرؼِّ َأفَّ  -ٚ
ِخُخكا، َكَنَيْيُتُكْع َعِغ ااِل  ُقػا َكادَّ اْلُقُبػِر  ِزَياَرةِ ْنِتَباِذ َفاْنَتِبُحكا، َكُكلُّ ُمْدِكٍخ َحَخاـٌ، َكَنَيْيُتُكْع َعْغ َكَتَرجَّ

 .(1)" ... َفُدكُركَىا

 ا: ُقمبت الػاك ياًء في السرجر )ِزَياَرة(، كاألصل: ِزَكاَرٌة؛ ألّف الػاك كقعت عيشً تحميل الذاىج
الفعل؛ ألّف أصل الفعل زاَر: َزَكَر، كمغ ثّع لمسرجر، كسبقت بكدٍخ، كبعجىا ألٌف، كقج اعتّمت في 

 عمى اعتالؿ فعمو. ؛ لتحخُّكيا كانفتاح ما قبميا، فاعتّل السرجر؛ حساًل اقمبت الػاك ألفً 
َمِت اْلُبُيػُت،  ( فقاؿ:أتى الشبّي ) ( أّف رجاًل َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ ) -ٛ ِ، َتَيجَّ " َيا َرُسػَؿ ّللاَّ

ِ )ُبُل، َكَىَمَكِت اْلَسَػاِشيَكاْنَقَصَعِت الدُّ  ـِ َكُبُصػَف اأْلَ  (:، َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ ْكِدَيِة المَُّيعَّ ُضُيػَر اْلِجَباِؿ َكاآْلَكا
َجِخ، َقاَؿ:  .(2)الثَّْػِب " اْنِجَيابَ َفاْنَجاَبْت َعِغ اْلَسِجيَشِة  َكَمَشاِبَت الذَّ

 ااْنِجَياٍب(، كاألصل: اْنِجَػاٌب؛ ألّف الػاك كقعت عيشً : ُقمبت الػاك ياًء في السرجر )تحميل الذاىج
لمسرجر، كسبقت بكدٍخ، كبعجىا ألٌف، كقج اعتّمت في الفعل؛ ألّف أصل الفعل اْنَجاَب: اْنَجَػَب، 

 عمى اعتالؿ فعمو. ؛ لتحخُّكيا كانفتاح ما قبميا، فاعتّل السرجر؛ حساًل اكمغ ثّع قمبت الػاك ألفً 
َما  -ٜ  ِعَياَدةِ " اَل َيُكػُف اْلُسْعَتِكُف ُمْعَتِكًفا َحتَّى َيْجَتِشَب َما َيْجَتِشُب اْلُسْعَتِكُف ِمْغ  ـُ َماِلٌظ:َقاَؿ اإْلِ

ْنَداِف " اَلِة َعَمى اْلَجَشاِئِد، َكُدُخػِؿ اْلَبْيِت ِإالَّ ِلَحاَجِة اإْلِ  .(3)اْلَسِخيِس، َكالرَّ
 ا)ِعَياَدٍة(، كاألصل: ِعَػاَدٌة؛ ألّف الػاك كقعت عيشً : ُقمبت الػاك ياًء في السرجر تحميل الذاىج

لمسرجر، كسبقت بكدٍخ، كبعجىا ألٌف، كقج اعتّمت في الفعل؛ ألّف أصل الفعل َعاَد: َعَػَد، كمغ ثّع 
 عمى اعتالؿ فعمو. ؛ لتحخُّكيا كانفتاح ما قبميا، فاعتّل السرجر؛ حساًل اقمبت الػاك ألفً 

" ِإنِّي أَلُِحبُّ َأْف َأْنُطَخ ِإَلى اْلَقاِرِغ َأْبَيَس  ( َقاَؿ:اْلَخصَّاِب )َسَخ ْبَغ َعْغ َماِلٍظ َأفَّ عُ  -ٓٔ
 .(ٗ)"الثَِّياِب 

ُقمبت الػاك ياًء في جسع التكديخ )ِثَياٍب(، َجْسع: َثْػٍب، كاألصُل: ِثَػاٌب؛ لػقػع الػاك  تحميل الذاىج:
كىي ساكشٌة في السفخد، كىحا الجسع صحيح في الجسع، كسبقت بكدٍخ، كأتى بعجىا ألٌف،  اعيشً 

 الالـ.   

                                 
 [. ٛ: رقع الحجيث ٜٕ٘/ٔ( ]مالظ: السػشأ، الزحايا/ادخار لحـػ األضاحي، ٔ)

 

 [. ٖ: رقع الحجيث ٔٔٔ، ٓٔٔ/ٔ، االستدقاء/ما جاء في االستدقاء، الدابق( ]السرجر ٕ)
 

 [. ٕ: رقع الحجيث ٖٚٔ/ٔاالعتكاؼ/ذكخ االعتكاؼ،  ،رجر نفدو( ]السٖ)
 

 [. ٕ: رقع الحجيث ٜ٘ٗ/ٔ، المباس/ما جاء في لبذ الثياب لمجساؿ بيا، نفدو( ]السرجر ٗ)
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ـُ َماِلٌظ: -ٔٔ َما ، َكَيْجَعُل َمَعَيا ِتْبًخا اْلِجَيادَ " ِفي الخَُّجِل ُيَخاِشُل الخَُّجَل، َكُيْعِصيِو الحََّىَب اْلُعُتَق  َقاَؿ اإْلِ
ُمَقصََّعًة، َكِتْمَظ اْلُكػِفيَُّة َمْكُخكَىٌة ِعْشَج الشَّاِس، َفَيَتَباَيَعاِف  ، َكَيْأُخُح ِمْغ َصاِحِبِو َذَىًبا ُكػِفيَّةً َجيَِّجة  َذَىًبا َغْيَخ 

 .(1)َذِلَظ ِمْثاًل ِبِسْثٍل، ِإفَّ َذِلَظ اَل َيْرُمُح "
: ُقمبت الػاك ياًء في جسع التكديخ )ِجَياد(، َجْسع: جيَِّجٍة، كاألصُل: ِجَػاٌد؛ لػقػع الػاك تحميل الذاىج

ع، كسبقت بكدٍخ، كقج اعتّمت في السفخد بقمبيا ياء، كإدغاميا في الياء األخخػ، كىحا في الجس اعيشً 
 الجسع صحيح الالـ.   

ِ ) َصمَّْيتُ "  َعِغ اْلَبَخاِء ْبِغ َعاِزٍب َأنَُّو َقاَؿ: -ٕٔ  اَء، َفَقَخَأ ِفيَيا ِبالتِّيغِ ( اْلِعذَ َمَع َرُسػِؿ ّللاَّ
ْيُتػِف"  .(2)َكالدَّ

عمى  : ُقمبت الػاك ياًء في الفعل الساضي )َصمَّْيُت(، كاألصُل: َصمَّْػُت؛ حساًل جتحميل الذاى
مزارعو: ُيَرمِّي، كقج كقعت رابعًة، كسبقت بفتٍح، كالجليل عمى األصل أّف )صالًة( ُتجسع عمى 

 )صمػاٍت(.   
ـُ َماِلٌظ: -ٖٔ َما الَِّحؼ اَل اْخِتاَلَؼ ِفيِو، َكالَِّحؼ َأْدَرْكُت َعَمْيِو " اأْلَْمُخ اْلُسْجَتَسُع َعَمْيِو ِعْشَجَنا،  َقاَؿ اإْلِ

اأْلَِب ِمِغ اْبِشِو َأِك اْبَشِتِو، َأنَُّو ِإْف َتَخَؾ اْلُسَتَػفَّى َكَلًجا، َأْك َكَلَج اْبٍغ َذَكًخا، َفِإنَُّو  ِميَخاثَ أَْىَل اْلِعْمِع ِبَبَمِجَنا َأفَّ 
ُجُس َفِخيَز   .(3)" ... ةً ُيْفَخُض ِلأْلَِب الدُّ

: قج ُقمبت الػاك ياًء في )ِميَخاٍث(، كاألصُل: ِمْػَراٌث؛ ألنَّيا ساكشة، غيخ مذّجدة، تحميل الذاىج
كعّمة القمب في الكمسات الدابقة كخاىة الّزسة بعج الكدخة، ككخاىة اجتساع  كسبقت بحخٍؼ مكدػٍر، 

 .الػاك كالياء
ِ ْبَغ عُ َعْغ َناِفٍع، أَ  -ٗٔ  َذا َلْع َيْدَتِصِع اْلَسِخيُس " إِ  َكاَف َيُقػُؿ: َسَخ رضي هللا عشيسافَّ َعْبَج ّللاَّ

ُجػَد، َأْكَمَأ ِبَخْأِسِو   .(4)، َكَلْع َيْخَفْع ِإَلى َجْبَيِتِو َشْيًئا "ِإيَسا ً الدُّ
ّجدة، : قج ُقمبت الػاك ياًء في السرجر )ِإيَساٍء(، كاألصُل: ِإْكَماٌء؛ ألنَّيا ساكشة، غيخ مذتحميل الذاىج

 كسبقت بحخٍؼ مكدػٍر، كقج كقعت ىيشا فاًء.   
" اَل ِرًبا ِفي اْلَحَيَػاِف، َكِإنََّسا ُنِيَي ِمَغ اْلَحَيَػاِف  َعِغ اْبِغ ِشَياٍب، َعْغ َسِعيِج ْبِغ اْلُسَديِِّب َأنَُّو َقاَؿ: -٘ٔ

ِبِل،  اْلَسَزاِميغُ كَ َكَحَبِل اْلَحَبَمِة،  َكاْلَساَلِقيحِ  اْلَسَزاِميغِ َعْغ َثاَلَثٍة: َعِغ  َبْيُع َما ِفي ُبُصػِف ِإَناِث اإْلِ

                                 
 [. ٜٖ: رقع الحجيث ٖٖٗ/ٔ( ]مالظ: السػشأ، البيػع/السخاشمة، ٔ)
 [. ٕٚ: رقع الحجيث ٖ٘/ٔ، الرالة/القخاءة في السغخب كالعذاء، الدابق( ]السرجر ٕ)
 : )د. ر([. ٕٔٚ/ٔ، الفخائس/ميخاث األب كاألـ مغ كلجىسا، السرجر نفدو( ]ٖ)
 [. ٗٚ: رقع الحجيث ٜٛ/ٔ، قرخ الرالة في الدفخ/العسل في جامع الرالة، نفدو( ]السرجر ٗ)
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 .(1)َبْيُع َما ِفي ُضُيػِر اْلِجَساِؿ " َكاْلَساَلِقيحُ 
: قج ُقمبت الػاك ياًء في جسعي التكديخ: َمَزاِميَغ، ك: َماَلِقيَح، كالػاحج: َمْزُسػٌف، ك: تحميل الذاىج

ْػُح؛ ألفَّ الػاك ساكشة، غيخ مذّجدة، كسبقت بحخٍؼ مكدػٍر، َمْمُقػٌح، كاألصُل: َمَزاِمْػُف، ك: َماَلقِ 
 كقج جاءت ىيشا زائجة.   

َعْغ َحَدِغ ْبِغ ُمَحسَِّج ْبِغ َعِميِّ ْبِغ َأِبي َشاِلٍب، " َأفَّ َعِميَّ ْبَغ َأِبي َشاِلٍب َباَع َجَساًل َلُو ُيْجَعى  -ٙٔ
 .(2)ِبِعْذِخيَغ َبِعيًخا ِإَلى َأَجٍل " ُعَرْيِفيًخا

: ُقمبت الػاك ياًء في: ُعَرْيِفيٍخ، ترغيخ: ُعْرُفػٍر، كاألصل فيو: ُعَرْيِفْػٌر؛ ألفَّ تحميل الذاىج
  الػاك ساكشة، غيخ مذّجدة، كسبقت بحخٍؼ مكدػٍر، كقج جاءت ىيشا زائجة.

ِ ...  " قػؿ اإلماـ مالظ: -ٚٔ اِف َأِبي َبْكٍخ (، َكِفي َزمَ (َكَقْج َتَعاَقَل الشَّاُس ِفي َزَمِغ َرُسػِؿ ّللاَّ
يِق َقْبَل َأْف َيُكػَف  جِّ يَػافُ ، َكِإنََّسا َكاَف ِديَػافٌ الرِّ  .(3)" ِفي َزَماِف ُعَسَخ ْبِغ اْلَخصَّاِب ... الجِّ

خ  لظ؛ كاألصل: ِدكَّاٌف، كدليُل ذاذً قج قمبت الػاك ياًء في كمسة )ديػاٍف( شحك  :تحميل الذاىج أّنيا ُتَكدَّ
، كإّنسا كاف (4)ىا: ُدَكْيِػيٌغ، كاألصل عجـ القمب؛ ألّنيا متحّرشة باإلدغاـعمى: دكاكيَغ، كترغيخ 

مغ التزعيف، كبعج ىحا القمب اجتسعت كاٌك كياٌء في: ِديَػاٍف، األكلى ساكشة،  االقمب ىيشا؛ نفػرً 
 .كا مشوكرغَع ذلظ لع تقمْب الػاك ياًء، كتجغْع في الياء األخخػ؛ فمػ قيَل: ِدّياف، لعادكا إلى ما نفخ 

ٔٛ- ( ِ ِ ْبِغ ُعَسَخ َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ْنَيا" َمْغ َشِخَب اْلَخْسَخ ِفي  ( َقاَؿ:َعْغ َعْبِج ّللاَّ ، ُثعَّ َلْع َيُتْب ِمْشَيا، الج 
 .(5)ُحِخَمَيا ِفي اآْلِخَخِة "

ْنَيا( المً تحميل الذاىج:  ، كأصميا: لرفة عمى كزف )ُفْعَمى(؛ فقمبت ياءً  اكقعت الػاك في كمسة )الجُّ
 بيغ ما ىػ اسٌع، كبيغ ما ىػ صفٌة. اُدْنَػػ؛ كإّنسا كاف ىحا القمب تفخيقً 

" َلْػ َكاَف الصَّاَلُؽ َأْلًفا َما َأْبَقِت اْلَبتَُّة ِمْشَيا َشْيًئا، َمْغ َقاَؿ: اْلَبتََّة َفَقْج  َقاَؿ ُعَسُخ ْبُغ َعْبِج اْلَعِديِد: -ٜٔ
 ". اْلُقْرَػى َرَمى اْلَغاَيَة 

لرفة عمى كزف )ُفْعَمى(، إاّل أّنيا لع ُتقمْب  اقج كقعت الػاك في كمسة )الُقْرَػػ( المً  يل الذاىج:تحم
 عشج الحجازييغ؛ لمتشبيو عمى األصل، كالقياس: الُقْرَيا، كاألفرح: الُقْرَػػ.   اياًء شحكذً 

ٕٓ- ( ِ ِ ُنػِدَؼ ِفي اْلَجشَِّة: َيا " َمْغ َأْنَفَق زَ  ( َقاَؿ:َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ْكَجْيِغ ِفي َسِبيِل ّللاَّ

                                 
 [. ٖٙ: رقع الحجيث ٕٖ٘/ٔ، البيػع/ما ال يجػز مغ بيع الحيػاف، مالظ: السػّشأ( ]ٔ)
 [. ٜ٘: رقع الحجيث ٖٔ٘/ٔ، البيػع/ما يجػز مغ بيع الحيػاف بعزو ببعس كالدمف فيو، الدابقالسرجر ( ]ٕ)
 [. ٕٔ: رقع الحجيث ٕٚٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، العقػؿ/جامع العقل، ٖ)
 (. ٖٙٔالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٗ)

 

 [. ٔٔ: رقع الحجيث ٛ٘ٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، األشخبة/تحخيع الخسخ، ٘)
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اَلِة، َكَمْغ َكاَف ِمْغ أَْىِل اْلجِ  اَلِة ُدِعَي ِمْغ َباِب الرَّ ِ َىَحا َخْيٌخ، َفَسْغ َكاَف ِمْغ أَْىِل الرَّ َياِد َعْبَج ّللاَّ
َجَقِة  َجَقِة، َكَمْغ َكاَف ِمْغ أَْىِل ُدِعَي ِمْغ َباِب اْلِجَياِد، َكَمْغ َكاَف ِمْغ أَْىِل الرَّ ُدِعَي ِمْغ َباِب الرَّ

ـِ ُدِعَي ِمْغ َباِب  َيا يَّافِ الرِّ  .(1)" الخَّ
كلى التي ىي الػاك ساكشًة، قج اجتسعت الػاك كالياء في كمسة )رَّيَّاَف(، ككانت األ تحميل الذاىج:

 ْكَياُف.، كأدغست في الياء األخخػ، كاألصل: رَ افقمبت الػاك ياًء؛ تخفيفً 
ـُ َماِلٌظ: -ٕٔ َما ـِ اْلَحاجِّ ِإَذا َكاَفَق َيْػـُ اْلُجُسَعِة َيْػـَ َعَخَفَة َأْك َيْػـَ الشَّْحِخ َأْك َبْعَس  َقاَؿ اإْلِ " ِفي ِإَما
ـِ ُع ِفي َشْيٍء ِمْغ ِتْمَظ  َأيَّا ـِالتَّْذِخيِق ِإنَُّو اَل ُيَجسِّ  .(2)" اأْلَيَّا

كلى ك كالياء في كمسة )َأيَّاـ(، كاألصُل: َأْيَػاـٌ، جسع: يػـٍ، ككانت األقج اجتسعت الػا تحميل الذاىج:
 ، كأدغست في الياء األخخػ.االتي ىي الياء ساكشًة، فقمبت الػاك ياًء؛ تخفيفً 

ْرَداِء " َكاَف َيُقػـُ ِمْغ َجْػِؼ المَّْيِل، َفَيُقػُؿ: َناَمِت اْلُعُيػُف، َكغَ  -ٕٕ اَرِت الشُُّجػـُ، َعْغ َماِلٍظ َأفَّ َأَبا الجَّ
 .(3)" اْلَقي ػـُ َكَأْنَت اْلَحيُّ 

كلى التي ىي قج اجتسعت الػاك كالياء في كمسة )َقيُّػـُ(، كاألصُل: َقْيُػكـٌ، ككانت األ تحميل الذاىج:
 ، كأدغست في الياء األخخػ، ككزنيا الرخفّي: َفْيُعػٌؿ. االياء ساكشًة، فقمبت الػاك ياًء؛ تخفيفً 

اِرؼَّ َأْف َيُقػَما  ُأَبيَّ " َأَمَخ ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصَّاِب  اِئِب ْبِغ َيِديَج َأنَُّو َقاَؿ:َعِغ الدَّ  -ٖٕ ْبَغ َكْعٍب َكَتِسيًسا الجَّ
ِمْغ  اْلِعِريِّ ِلمشَّاِس ِبِإْحَجػ َعْذَخَة َرْكَعًة، َقاَؿ: َكَقْج َكاَف اْلَقاِرُغ َيْقَخُأ ِباْلِسِئيَغ، َحتَّى ُكشَّا َنْعَتِسُج َعَمى 

ـُِشػِؿ   .(4)، َكَما ُكشَّا َنْشَرِخُؼ ِإالَّ ِفي ُفُخكِع اْلَفْجِخ "اْلِقَيا
(، كاألصل: ً تحميل الذاىج َبْيٌػ، فاجتسعت الياء كالػاك في ىحه الكمسة، ا: الذاىج األكؿ كمسة )ُأَبيٍّ

(، جسع: عًرا، كالذاىج اآلخخ كمسة )العِ  ، كأدغست في الياء األخخػ،االػاك ياًء؛ تخفيفً فقمبت  ِريِّ
لجسع تكديخ عمى كزف )ُفُعػٍؿ(، كسبقت بزعٍّ، فقمبت  اكاألصل: ُعُرػك؛ حيث كقعت الػاك المً 

ياًء، فرار االسع: ُعُرػؼ، كمغ َثعَّ اجتسعت الػاك كالياء في الكمسة، ككانت األكلى ساكشة، فقمبت 
انكدخت الراُد؛ لسشاسبة الياء، فرار:  الػاك ياء، ثّع أدغست في األخخػ، فرار االسع: ُعُريِّا، ثعّ 

 ، ككزنيا الرخفّي: ُفُعػٍؿ.(5)لكدخة العيغ، فيقاؿ: ِعِريّّ  اُعِريِّا، كقج ُتكدخ الفاء إتباعً 

                                 
 [.  ٜٗ: رقع الحجيث ٜٕٗ/ٔ( ]مالظ: السػشأ، الجياد/ما جاء في الخيل كالسدابقة بيشيا كالشفقة في الغدك، ٔ)
 [. ٜ٘ٔ: رقع الحجيث ٕٕٕ/ٔ، الحج/الرالة بسشى يـػ التخكية كالجسعة بسشى كعخفة، الدابق( ]السرجر ٕ)
 .  [ٖٗ: رقع الحجيث ٕٗٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، القخآف/العسل في الجعاء، ٖ)
 [. ٗ: رقع الحجيث ٕٚ/ٔ( ]السرجر نفدو، الرالة في رمزاف/ما جاء في قياـ رمزاف، ٗ)
 (.ٜٚٗ(؛ ابغ يعير، شخح السمػكي )صٚٛٗالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (٘)



142 

 

 اشػاىج قمب اليا  كاكً  -ارابعً 
ِ  َعْغ َزْيِج ْبِغ َأْسَمَع، َأنَُّو َقاَؿ: -ٔ َل ِباَلاًل َأْف َلْيَمًة ِبَصِخيِق َمكَّةَ  ()" َعخََّس َرُسػُؿ ّللاَّ  ُيػِقَطُيعْ ، َكَككَّ

اَلِة، َفَخَقَج ِباَلٌؿ َكَرَقُجكا  .(1)" ... ِلمرَّ
في الفعل السزارع: ُيْػِقع، كاألصُل: ُيْيِقع؛ لػقػعيا ساكشًة، مفخدًة، كليدت  اُقِمَبت الياء كاكً التحميل: 

الداكشة بعج الزسة، كسا استثقمػا الػاك  لمياء ، كُسِبَقت ِبَزعٍّ، كإّنسا فعمت العخب ذلظ؛ استثقااًل اجسعً 
 الداكشة بعج الكدخة في نحػ: ِميداٍف.

ِ ْبِغ ُعْتَبَة ْبِغ َمْدُعػٍد َأفَّ َرُجاًل ِمَغ اأْلَْنَراِر َجاَء ِإَلى َرُسػِؿ ّللاَِّ  -ٕ ِ ْبِغ َعْبِج ّللاَّ (  )َعْغ ُعَبْيِج ّللاَّ
ِ، ِإفَّ َعَميَّ َرَقَبًة ُمْؤِمَشًة. َفِإْف ُكْشَت تَ " َيا َرسُ  ِبَجاِرَيٍة َلُو َسْػَداَء، َفَقاَؿ: ، َفَقاَؿ َخاَىا ُمْؤِمَشًة أُْعِتُقَياػَؿ ّللاَّ

 ِ ِ؟  َأَتْذَيِجيَغ َأفَّ  ْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ؟ َقاَلْت: َنَعْع. َقاَؿ:َأَتْذَيِجيَغ أَ  :((َلَيا َرُسػُؿ ّللاَّ ُمَحسًَّجا َرُسػُؿ ّللاَّ
ِ ِباْلَبْعِث َبْعَج اْلَسْػِت؟  ُتػِقِشيغَ أَ  : َنَعْع. َقاَؿ:َقاَلْت   .(ٕ)أَْعِتْقَيا " :()َقاَلْت: َنَعْع. َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ

؛ ُتْيِقِشيغَ ، كىػ مغ األمثمة الخسدة، كاألصُل: ُتػِقِشيغَ في الفعل السزارع:  اُقِمَبت الياء كاكً التحميل: 
لمياء الداكشة  ، كُسِبَقت ِبَزعٍّ، كإّنسا فعمت العخب ذلظ؛ استثقااًل ات جسعً لػقػعيا ساكشًة، مفخدًة، كليد

 بعج الزسة.
َد َحتَّى ِإَذا َأَراَد َأْف َيْخُخَج َمَشَعُو َأَبَػاُه، -ٖ َأْك  ُسِئَل مالٌظ َعْغ َرُجٍل َأْكَجَب َعَمى َنْفِدِو اْلَغْدَك َفَتَجيَّ

ـٍ آَخَخ، َفَأمَّا اْلِجَياُز، َفِإنِّي َأَرػ َأْف َيْخَفَعُو، " اَل ُيَكاِبْخُىسَ  َأَحُجُىَسا، َفَقاَؿ: ُخ َذِلَظ ِإَلى َعا ا، َكَلِكْغ ُيَؤخِّ
ِك، َفِإْف َكاَف َحتَّى َيْخُخَج ِبِو، َفِإْف َخِذَي َأْف َيْفُدَج، َباَعُو َكَأْمَدَظ َثَسَشُو، َحتَّى َيْذَتِخَؼ ِبِو َما ُيْرِمُحُو ِلْمَغدْ 

 .(3)ِجُج ِمْثَل َجَياِزِه ِإَذا َخَخَج، َفْمَيْرَشْع ِبَجَياِزِه َما َشاَء "يَ  ُمػِسًخا
؛ لػقػعيا ساكشًة، مفخدًة، كليدت ُمْيِدخٌ ، كاألصُل: ُمْػِسخٍ في اسع الفاعل:  اُقِمَبت الياء كاكً التحميل: 

 الزسة.لمياء الداكشة بعج  ، كُسِبَقت ِبَزعٍّ، كإّنسا فعمت العخب ذلظ؛ استثقااًل اجسعً 
في الفعل )ُيَياِسُخ(؛ ألّنيا تحّخكت، كذىب الثِّقل، كقج كرد ىحا الفعل في  اكلع تقمب الياء كاكً  

ِخيُظ،  ُيَياَسخُ اْلَغْدُك َغْدَكاِف: َفَغْدٌك ُتْشَفُق ِفيِو اْلَكِخيَسُة، كَ  " (:)السػّشأ في قػؿ معاِذ ْبِغ َجَبٍل  ِفيِو الذَّ
ِخ، َكُيْجَتَشُب ِفيِو اْلَفَداُد، َفَحِلَظ اْلَغْدُك َخْيٌخ ُكمُُّو، َكَغْدٌك اَل ُتْشَفُق ِفيِو اْلَكِخيَسُة، َكاَل َكُيَصاُع ِفيِو ُذك اأْلَمْ 

ِخيُظ، َكاَل ُيَصاُع ِفيِو ُذك اأْلَْمِخ، َكاَل ُيْجَتَشُب ِفيِو اْلَفَداُد، َفَحِلَظ اْلَغْدُك اَل َيْخِجُع َصاحِ  ُيَياَسخُ  ُو بُ ِفيِو الذَّ
 . (4)َكَفاًفا "

                                 
 [.  ٕٙ: رقع الحجيث ٕٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، كقػت الرالة/الشـػ عغ الرالة، ٔ)
 [. ٜ: رقع الحجيث ٕٓٗ، ٜٔٗ/ٔيجػز مغ العتق في الخقاب الػاجبة،  ( ]السرجر الدابق، العتق كالػالء/مإ)
 [.   ٗٔ: رقع الحجيث ٜٖٕ/ٔ، الجياد/العسل فيسغ أعصى شيًئا في سبيل هللا، السرجر نفدو( ]ٖ)
 [.  ٖٗ: رقع الحجيث ٕٛٗ/ٔ، الجياد/التخغيب في الجياد، نفدو( ]السرجر ٗ)
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" ِفي َقْػِؿ ُعَسَخ ْبِغ اْلَخصَّاِب: َفِإفَّ آِخَخ الشُُّدِظ الصََّػاُؼ ِباْلَبْيِت: ِإفَّ َذِلَظ ِفيَسا ُنَخػ،  َماِلٌظ:قاؿ -ٗ
ِ َتَباَرَؾ  ا ِوي  يئ :َكَتَعاَلىَوّللاَُّ أَْعَمُع، ِلَقْػِؿ ّللاَّ َُ ِ فَإِجه هأ َشَعَٰٓئَِر ٱَّلله َِى ٱمأُلنُِِب َوَوي ُحَعّظِ  ؿ:ا، كق(1)ىئ َتلأ

َيأِت ٱمأَعجِيقِ يئ آ إََِل ٱۡلأ َُ َعاِئِخ ُكمَِّيا َكاْنِقَزاُؤَىا ِإَلى اْلَبْيِت اْلَعِتيِق "، (2)ىئ ُثهه ََمِنُّ  .(3)َفَسِحلُّ الذَّ
؛ اِمَبت كاكً قُ ، فَ لِػ )َفْعَمى( االمً َتْقَػػ، كاألصل: َتْقَيا؛ حيث كقعت الياء الذاىج في االسع: التحميل: 

لو عغ الّرفة، كإّنسا ُخزَّ االسع؛ لخّفتو، فيػ أحسل لثقل الػاك مغ الرفة، أما الرفة  اتسييدً 
 فثقيمة؛ ألّنيا شبيية بالفعل.

في كمسة )الثُّْشَيا(؛ ألّف )ُفْعَمى( لّسا كانت بالػاك ُفخَّ مشيا إلى الياء، كلّسا  اكلع تقمب الياء كاكً  
َأْحَدُغ َما َسِسْعُت ِفي  " ، كقج كردْت ىحه الكمسة في قػؿ اإلماـ مالٍظ:دٌة ُأْثِبَتْت كانت الياء ىيشا مػجػ 

َأنََّيا ِلَراِحِبَيا، َما َلْع َيْقَصْع َكاَلَمُو، َكَما َكاَف ِمْغ َذِلَظ َنَدًقا، َيْتَبُع َبْعُزُو َبْعًزا، َقْبَل َأْف  الث ْشَيا
 .(4)" َلوُ  ُثْشَيااَلَمُو، َفاَل َيْدُكَت، َفِإَذا َسَكَت َكَقَصَع كَ 

ِباْلَبَخاَءِة ِمْغ  َحَيَػاًنااأْلَْمُخ اْلُسْجَتَسُع َعَمْيِو ِعْشَجَنا ِفيَسْغ َباَع َعْبًجا َأْك َكِليَجًة َأْك "  قاؿ اإلماـ مالٌظ: -٘
 َأْف َيُكػَف َعِمَع ِفي َذِلَظ َعْيًبا َفَكَتَسُو، َفِإْف أَْىِل اْلِسيَخاِث َأْك َغْيِخِىْع، َفَقْج َبِخَغ ِمْغ ُكلِّ َعْيٍب ِفيَسا َباَع، ِإالَّ 

 .(5)َكاَف َعِمَع َعْيًبا َفَكَتَسُو، َلْع َتْشَفْعُو َتْبِخَئُتُو، َكَكاَف َما َباَع َمْخُدكًدا َعَمْيِو "
األثقل لمتخفيف،  عغ الثقيل إلى ؛ عجكاًل افي كمسة )الَحَيَػاِف( شحكذً  اُقِمَبت الياء الثانية كاكً التحميل: 

؛ اكاألصل: الَحَيَياُف، كالثقيل ىػ تزعيف الياء، كاألثقل ىي الػاك، كإّنسا القياس قمب الياء ألفً 
 التحخُّكيا، كانفتاح ما قبميا، كلّسا كاف السخاد الجاللة عمى االضصخاب كالحخكة، بقي االسع مرحَّحً 

 دكف إعالٍؿ. 
ـُ َماِلٌظ: -ٙ َما  .(6)" َكاْلَبَجِكؼِّ َسَػاءٌ  ِلْمَقَخِكيِّ َكاُؼ َكاْلِجَػاُر َسَػاٌء، َكااِلْعِتَكاُؼ َكااِلْعتِ "  َقاَؿ اإْلِ

عمى غيخ قياٍس، كذلظ عمى محىب يػنَذ، فعشج الشدب إلى )َقْخَية( ُحِحَفِت  اُقِمَبِت الياء كاكً : التحميل
، كألحقت اًخػ، ثّع قمبت األلف كاكً ، فرار االسع: قَ االتاء، ثّع ُحّخكت الخاء، فُقِمبت الياء بسػجبيا ألفً 

، بححؼ التاء دكف تغييخ في السبشى، كذلظ عمى  ياء الشدب بالسع، كُكِدَخ ما قبميا، كالقياس: َقْخِييّّ
 رأؼ الخميل كسيبػيو، كىػ األرجح.

                                 
 [.ٕٖ( ]الحّج: ٔ)
 [.ٖٖ( ]الحّج: ٕ)
 [.  ٕٓٔ: رقع الحجيث ٕٗٓ/ٔ]مالظ: السػّشأ، الحج/كداع البيت،  (ٖ)

 

 [.  ٓٔ: رقع الحجيث ٕٗ٘/ٔ( ]السرجر الدابق، الشحكر كاأليساف/ما ال تجب فيو الكفارة مغ اليسيغ، ٗ)
 

 [.  ٗ: رقع الحجيث ٖٖٔ/ٔ، البيػع/العيب في الخقيق، السرجر نفدو( ]٘)
 

 [.  ٖ: رقع الحجيث ٗٚٔ/ٔعتكاؼ، ، االعتكاؼ/ذكخ االنفدو( ]السرجر ٙ)
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 اصحيحً  اشػاىج قمب الػاك حخفً  -اخامدً 
" َأَنا َكَكاِفُل اْلَيِتيِع َلُو َأْك ِلَغْيِخِه ِفي اْلَجشَِّة  َقاَؿ: ( (ِبيَّ َعْغ َصْفَػاَف ْبِغ ُسَمْيٍع، َأنَُّو َبَمَغُو َأفَّ الشَّ  -ٔ

ْبَياـَ اتََّقىَكَياَتْيِغ ِإَذا   .(1)" ، َكَأَشاَر ِبِإْصُبَعْيِو اْلُػْسَصى َكالَِّتي َتِمي اإْلِ
األصل: اْكَتقى، ثّع لمخفة، ك  اقمبت الػاك تاًء في الفعل )اتََّقى( عمى القياس؛ شمبً تحميل الذاىج: 

 أدغست التاء السشقمبة عغ كاٍك في تاء االفتعاؿ.
ـُ َماِلٌظ: -ٕ َما اأْلَْمُخ الَِّحؼ اَل اْخِتاَلَؼ ِفيِو ِعْشَجَنا َأفَّ َقاِتَل اْلَعْسِج اَل َيِخُث ِمْغ ِدَيِة َمْغ َقَتَل "  َقاَؿ اإْلِ

ًً َشْيًئا، َكاَل ِمْغ َماِلِو، َكاَل َيْحُجُب َأَحًجا كَ  َيِة َشْيًئا،  اَقَع َلُو ِميَخاٌث، َكَأفَّ الَِّحؼ َيْقُتُل َخَط اَل َيِخُث ِمَغ الجِّ
َعَمى َأنَُّو َقَتَمُو ِلَيِخَثُو، َكِلَيْأُخَح َماَلُو َفَأَحبُّ ِإَليَّ َأْف َيِخَث  ُيتََّيعُ َكَقِج اْخُتِمَف ِفي َأْف َيِخَث ِمْغ َماِلِو أِلَنَُّو اَل 

 .(2)َكاَل َيِخُث ِمْغ ِدَيِتِو " ِمْغ َماِلِو،
؛ لمتخفيف، امقيدً  اقمبت الػاك تاًء في الفعل السزارع السبشّي لمسجيػؿ )ُيتََّيُع( قمبً تحميل الذاىج: 

كاألصل: ُيػَتَيُع، فرار الفعل: ُيْتَتَيُع، ثّع أدغست التاء السشقمبة عغ كاٍك في تاء االفتعاؿ، فرار: 
 َعُل.ُيتََّيُع، عمى زنة: ُيْفتَ 

َخَخَج اْلَغَج ِمْغ َيْػـِ الشَّْحِخ  "( )َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج َأفَّ أميخ السؤمشيغ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّاِب  -ٖ
ْرِتَفاِع الشََّياِر، َظ َبْعَج اِحيَغ اْرَتَفَع الشََّياُر َشْيًئا، َفَكبََّخ، َفَكبََّخ الشَّاُس ِبَتْكِبيِخِه، ُثعَّ َخَخَج الثَّاِنَيَة ِمْغ َيْػِمِو َذلِ 

ْسُذ َفَكبََّخ، َفَكبََّخ الشَّاُس  ِبَتْكِبيِخِه، َحتَّى َفَكبََّخ، َفَكبََّخ الشَّاُس ِبَتْكِبيِخِه، ُثعَّ َخَخَج الثَّاِلَثَة ِحيَغ َزاَغِت الذَّ
 .(3)" يالتَّْكِبيُخ َكَيْبُمَغ اْلَبْيَت، َفُيْعَمَع َأفَّ ُعَسَخ َقْج َخَخَج َيْخمِ  َيتَِّرلَ 

عغ قمب الػاك إثخ  قمبت الػاك تاًء في الفعل السزارع )َيتَِّرُل( عمى القياس؛ عجكاًل تحميل الذاىج: 
حخكة ما قبميا، كما يشذأ عغ ذلظ مغ ِثَقٍل، كاألصل: َيْػَتِرُل؛ ألّنو مغ )َكَصَل(، فرار الفعل: 

 ، فرار: َيتَِّرُل، عمى زنة: َيْفَتِعُل.َيْتَتِرُل، ثّع أدغست التاء السشقمبة عغ كاٍك في تاء االفتعاؿ
ـُ َماِلٌظ في باب ما يجُب فيو القصع: -ٗ َما " َأَحبُّ َما َيِجُب ِفيِو اْلَقْصُع ِإَليَّ َثاَلَثُة َدَراِىَع،  َقاَؿ اإْلِ

ْخُؼ َأِك  ِ اتََّزعَ َكِإِف اْرَتَفَع الرَّ َسُتُو َثاَلَثُة َدَراِىَع، َكَأفَّ َقَصَع ِفي ِمَجغٍّ ِقي ()، َكَذِلَظ َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
َمْت ِبَثاَلَثِة َدَراِىَع، َكَىَحا َأَحبُّ َما ٍة ُقػِّ  .(4)َسِسْعُت ِإَليَّ ِفي َذِلَظ " ُعْثَساَف ْبَغ َعفَّاَف َقَصَع ِفي ُأْتُخجَّ

                                 
 [.  ٘: رقع الحجيث ٙٔ٘/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الذعخ/الدشة في الذعخ، ٔ)

 

 [.  ٔٔ: رقع الحجيث ٔٚٗ/ٔ، العقػؿ/ما جاء في ميخاث العقل كالتغميع فيو، الدابق( ]السرجر ٕ)
 

  [. ٕ٘ٓ: رقع الحجيث ٕٕٗ/ٔ، الحج/تكبيخ أياـ التذخيق، السرجر نفدو( ]ٖ)
 

 [.  ٕ٘: رقع الحجيث ٓ٘ٗ/ٔ، الحجكد/ما يجب  فيو القصع، نفدو( ]السرجر ٗ)
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ثخ حخكة عغ قمب الػاك إ ؛ عجكاًل اقمبت الػاك تاًء في الفعل الساضي )اتََّزَع( قياسً تحميل الذاىج: 
ما قبميا، كما يشذأ عغ ذلظ مغ ِثَقٍل، كاألصل: اكَتَزَع؛ ألّنو مغ )َكَضَع(، فرار الفعل: اْتَتَزَع، 

 ثّع أدغست التاء السشقمبة عغ كاٍك في تاء االفتعاؿ، فرار: اتََّزَع، عمى زنة: اْفَتَعَل.
ِ  َقاَؿ َماِلٌظ: -٘ َخػ، َوّللاَُّ أَْعَمُع، اَل َيْخُصُب َأَحُجُكْع َعَمى ِخْصَبِة ِفيَسا نُ  ()" َكَتْفِديُخ َقْػِؿ َرُسػِؿ ّللاَّ

َعَمى َصَجاٍؽ َكاِحٍج َمْعُمػـٍ، َكَقْج َتَخاَضَيا، َفِيَي  َيتَِّفَقافِ َأِخيِو، َأْف َيْخُصَب الخَُّجُل اْلَسْخأََة، َفَتْخَكَغ ِإَلْيِو، كَ 
 . (1)" َيى َأْف َيْخُصَبَيا الخَُّجُل َعَمى ِخْصَبِة َأِخيِو ...َتْذَتِخُط َعَمْيِو ِلَشْفِدَيا، َفِتْمَظ الَِّتي نَ 

قمبت الػاك تاًء في الفعل )َيتَِّفَقاِف( عمى القياس؛ لمتخفيف، كاألصل: َيْػَتِفَقاِف، فرار تحميل الذاىج: 
اِف، عمى زنة: الفعل: َيْتَتِفَقاِف، ثّع أدغست التاء السشقمبة عغ كاٍك في تاء االفتعاؿ، فرار: َيتَِّفقَ 

 َيْفَتِعاَلِف.
ٙ-  ِ ِ ْبِغ ُعَسَخ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ـَ  َقاَؿ: ()َعْغ َعْبِج ّللاَّ " َأَراِني المَّْيَمَة ِعْشَج اْلَكْعَبِة، َفَخَأْيُت َرُجاًل آَد

ـِ الخَِّجاِؿ، َلُو ِلسٌَّة َكَأْحَدِغ َما َأْنَت َراٍء  َمَيا، َفِيَي َتْقُصُخ َكَأْحَدِغ َما َأْنَت َراٍء ِمْغ ُأْد ِمَغ المَِّسِع َقْج َرجَّ
َعَمى َرُجَمْيِغ َأْك َعَمى َعَػاِتِق َرُجَمْيِغ، َيُصػُؼ ِباْلَكْعَبِة، َفَدَأْلُت َمْغ َىَحا؟ ِقيَل: َىَحا اْلَسِديُح  ُمتَِّكًئاَماًء، 

 .(2)" اْبُغ َمْخَيَع ...
ِكٍئ( عمى القياس؛ لمتخفيف، كاألصل: ُمْػَتِكٌئ، قمبت الػاك تاًء في الػصف )ُمتَّ تحميل الذاىج: 

 فرار الفعل: ُمْتَتِكٌئ، ثّع أدغست التاء السشقمبة عغ كاٍك في تاِء ُمْفَتِعٍل، فرار: ُمتَِّكٍئ. 
ِ )َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة ) -ٚ ِخَغ ِلَتْدَتفْ  ُأْخِتَيا" اَل َتْدَأِؿ اْلَسْخأَُة َشاَلَؽ  ( َقاَؿ:( َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ

َر َلَيا "  .(3)َصْحَفَتَيا، َكِلَتْشِكَح، َفِإنََّسا َلَيا َما ُقجِّ
الذاىج في كمسِة )ُأْخٍت(، حيث ُقِمَبِت الػاك التي ىي الالـ فييا تاًء، كاألصل: َأَخٌػ، تحميل الذاىج: 

َلت مغ باب )َفَعٍل( إلى باب )ُفْعٍل(؛ إتباعً  (، كالتاء فييا ليدت بِػ )ُقْفلٍ  اعمى زنة: َفَعٍل، ثّع ُحػِّ
 . (4)ابعالمة تأنيٍث؛ ألّف التاء التي التأنيث يكػف ما قبميا مفتػحً 

كقج بّيغ ابغ يعيَر عالمة التأنيث في بشٍت، ك: ُأْخٍت، حيث قاؿ:" كإّنسا عمع التأنيث في  
 (5)ألّكؿ "ا اػسػغ بشائيػا مػسػغ، كنقُميػيػتػػغ الريغػيػاتػا عمى ىػػاؤىسػٍت( بشػػٍت( ك)أخػػشػ)ب

                                 
 [.  ٕ: رقع الحجيث ٕٔٛ/ٔ( ]مالظ: السػشأ، الشكاح/ما جاء في الخصبة، ٔ)
: رقع ٓٓ٘/ٔ(/ما جاء في صفة عيدى ابغ مخيع عميو الدالـ كالججاؿ، ، صفة الشبي)الدابق( ]السرجر ٕ)

 [.   ٕالحجيث 
 [.   ٚ: رقع الحجيث ٜٜٕ/ٔ، القجر/ جامع ما جاء في أىل القجر، جر نفدوالسر( ]ٖ)
 (.ٜٜٕابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٗ)
 .ٜٜٕ( السرجر الدابق، ص٘)
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لت إلى الَعَمِسيَّة ل عمى أفّ ػكالجلي  ، كىحا القمب غيخ (1)التاء ليدت لمتأنيث أّنيا تشرخؼ لػ ُحػِّ
 مقيٍذ.

ِ  ِبْشتُ " َكَزَنْت َفاِشَسُة  َعْغ َجْعَفِخ ْبِغ ُمَحسٍَّج، َعْغ َأِبيِو َأنَُّو َقاَؿ: -ٛ َشَعَخ َحَدٍغ  ()َرُسػِؿ ّللاَّ
ًة "َكُحَدْيٍغ َكَزْيَشَب  َقْت ِبِدَنِة َذِلَظ ِفزَّ ّـِ ُكْمُثػـٍ، َفَتَرجَّ  .(2)َكُأ

الذاىج في كمسِة )ِبْشٍت(، حيث ُقِمَبِت الػاك التي ىي الالـ فييا تاًء، كاألصل: َبَشٌػ، تحميل الذاىج: 
َلت مغ باب )َفَعٍل( إلى باب )ِفْعٌل(؛ إتباعً  فييا ليدت بِػ )ِجْحٍع(، كالتاء  اعمى زنة: َفَعٍل، ثّع ُحػِّ

، كالجليل عمى أّف التاء ليدت لمتأنيث ابعالمة تأنيٍث؛ ألّف التاء التي التأنيث يكػف ما قبميا مفتػحً 
لت إلى الَعَمِسيَّة  كىحا القمب غيخ مصَِّخٍد.، (3)أّنيا تشرخؼ لػ ُحػِّ

خخ، كأّف األصل: مغ بشاٍء إلى آ كيعتقج الباحث أّف الجليل عمى أّف )ُأْخًتا(، ك)ِبْشًتا( قج ُحّػلت 
ىحا ؛ حيث ُرّد البشاء إلى األصل عشج مشيسا: بشاٌت، ك: َأَخَػاتٌ  لمسؤنث المةَفَعٌل ىػ جسع الد

 جسع.ال
ـُ َماِلٌظ: -ٜ َما ـِ َيْػـَ اْلُجُسَعِة ُثعَّ َيْخُعُف َفَيْخُخُج َفَيْأِتي َكَقْج "  َقاَؿ اإْلِ َما ِفي الَِّحؼ َيْخَكُع َرْكَعًة َمَع اإْلِ

ْكَعَتْيِغ  َصمَّى ـُ الخَّ َما  .(4): ِإنَُّو َيْبِشي ِبَخْكَعٍة ُأْخَخػ َما َلْع َيَتَكمَّْع "ِكْمَتْيِيَسااإْلِ
قمبت الػاك تاًء في )ِكْمَتا(؛ ألّنيا ليدت بأصمّيٍة، فقج ححفت في )ِكاَل(، كليدت تحميل الذاىج: 

عت في الحذػ، كالتاء ال تكػف قألّف التاء ك ، كال زائٍج لغيخه؛ بحخٍؼ زائٍج لمتأنيث؛ ألّف ما قبميا ساكغ
 .(5)زائجًة في الحذػ، كأصل التاء أّنيا كاٌك، ال ياٌء؛ ألّف الػاك تقمب تاًء أكثخ مغ قمب الياء تاءً 

ُنَخػ،  " ِفي َقْػِؿ ُعَسَخ ْبِغ اْلَخصَّاِب: َفِإفَّ آِخَخ الشُُّدِظ الصََّػاُؼ ِباْلَبْيِت: ِإفَّ َذِلَظ ِفيَسا َماِلٌظ:قاؿ -ٓٔ
ِ َتَباَرَؾ  َِى ٱمأُلنُِِب  يئ :َكَتَعاَلىَوّللاَُّ أَْعَمُع، ِلَقْػِؿ ّللاَّ ا ِوي َتلأ َُ ِ فَإِجه هأ َشَعَٰٓئَِر ٱَّلله  ، كقاؿ:(6)ىئ َوَوي ُحَعّظِ

َيأِت ٱمأَعجِيقِ يئ آ إََِل ٱۡلأ َُ َعاِئِخ ُكمَِّيا َكاْنِقَزاُؤَىا ِإَلى ، (7)ىئ ُثهه ََمِنُّ  .(8)اْلَبْيِت اْلَعِتيِق "َفَسِحلُّ الذَّ
قمبت الػاك التي ىي فاء الكمسة تاًء في )َتْقَػػ( عمى غيخ قياٍس؛ لمتخفيف، كالجليل  تحميل الذاىج:

                                 
 . (ٕٓٗ، ٔٓٗص)ابغ يعير، شخح السمػكي  (ٔ)

 

  [.   ٕ: رقع الحجيث ٕٛٙ/ٔ( ]مالظ السػشأ، العقيقة/ما جاء في العقيقة، ٕ)
 

 (.ٜٜٕالسمػكي )ص ابغ يعير، شخح (ٖ)
 [.  ٕٔ: رقع الحجيث ٚٙ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الجسعة/ما جاء في الدعي يـػ الجسعة، ٗ)

 
 

 (.ٕ٘٘ابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيف )ص (٘)
 [.ٕٖ( ]الحّج: ٙ)
 [.ٖٖ( ]الحّج: ٚ)
 [.  ٕٓٔ: رقع الحجيث ٕٗٓ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الحج/كداع البيت، ٛ)
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 عمى ذلظ أّنيا مغ: َكَقى َيِقي َكَقْيُت، ككزنيا الرخفّي: َفْعَمى.
ِ، ِإنِّي " (:)قاؿ رسػؿ هللا  -ٔٔ ِ، َكأَْعمَ  أَلَْتَقاُكعْ  َوّللاَّ  .(1)ُسُكْع ِبُحُجكِدِه "َّللَّ

)َأْتَقى( عمى غيخ قياٍس؛  قمبت الػاك التي ىي فاء الكمسة تاًء في اسع التفزيل تحميل الذاىج:
 لمتخفيف، كالجليل عمى ذلظ أّنيا مغ: َكَقى َيِقي َكَقْيُت، ككزنو الرخفّي: َأْفَعُل.

ْف اَل َتْخُخَج ِمَغ اْلَسْدِجِج َحتَّى َتْعَمَع ُسػَرًة، ِإنِّي أَلَْرُجػ أَ "  َبيِّ ْبِغ َكْعٍب:( اًل ؿ رسػؿ هللا )ػ ق -ٕٔ
ْنِجيِل، َكاَل ِفي اْلُقْخآِف ِمْثَمَياالتَّْػَراةِ َما َأْنَدَؿ ّللاَُّ ِفي   .(2)" ، َكاَل ِفي اإْلِ
قمبت الػاك التي ىي فاء الكمسة تاًء في )َتْػَراٌة( عمى غيخ قياٍس؛ لمتخفيف، كىي عشج  تحميل الذاىج:

حاة البرخة عمى كزف )َفْػَعَمٍة(؛ ألّنيا مغ َكَرػ الدنج، كىي عمى )َتْفَعَمٍة( عشج نحاة الكػفة، كالخاجح ن
 .(3)رأؼ البرخييغ؛ ألّف ما يأتي كزاَف َفْػَعٍل أكثخ مسا يأتي مغ َتْفَعلٍ 

ِ ْبِغ َعبَّاٍس َأنَُّو َكاَف َيقُ  -ٖٔ ْسِت  الت َؤَدةُ " اْلَقْرُج كَ  ػُؿ:َعْغ َماِلٍظ َأنَُّو َبَمَغُو َعْغ َعْبِج ّللاَّ َكُحْدُغ الدَّ
 .(4)ِمْغ َخْسَدٍة َكِعْذِخيَغ ُجْدًءا ِمَغ الشُُّبػَِّة " ُجْدءٌ 

الذاىج في كمسة )التَُّؤَدِة(؛ أؼ: التسيُّل في األمػر، كاألصل: ُكَؤَدٌة؛ حيث قمبت الػاك تحميل الذاىج: 
 رخفّي: ُفَعَمًة.، كىحا القمب غيخ مقيٍذ، ككزنيا ال(5)تاءً 

في السػّشأ عمى األصل، ىحه الكمسة في كمسة )ُتَجاَه(، كقج كردت  اكقج قمبت الػاك تاًء أيًز  
 كذلظ في الذاىج اآلتي:

َقاِع َصاَلَة اْلَخْػِؼ " َأفَّ  () َعْغ َصاِلِح ْبِغ َخػَّاٍت، َعسَّْغ َصمَّى َمَع َرُسػِؿ ّللاَِّ    َيْػـَ َذاِت الخِّ
، َفَرمَّى ِبالَِّتي َمَعُو َرْكَعًة، ُثعَّ َثَبَت َقاِئًسا، َكَأَتسُّػا  ُكَجاهَ َصفَّْت َمَعُو، َكَصفَّْت َشاِئَفٌة َشاِئَفًة  اْلَعُجكِّ

 .(6)"...  اْلَعُجكِّ  ُكَجاهَ أِلَْنُفِدِيْع، ُثعَّ اْنَرَخُفػا، َفَرفُّػا 
 ى األصل.عم ا؛ تشبييً اكربسا جاءت الػاك عمى األصل، كلع تقمب كاكً  
  

                                 
 [.ٖٔ: رقع الحجيث ٕٙٔ/ٔ، الرياـ/ما جاء في الخخرة في الُقبمة لمرائع، لسػّشأمالظ: ا( ]ٔ)
 [.  ٖٚ: رقع الحجيث ٘٘/ٔ، الرالة/ما جاء في أـ القخآف، الدابق( ]السرجر ٕ)
 (.ٕٛ، ٔٛ/ٖ(شخح شافية ابغ الحاجب )جٖ)
 [.  ٚٔ: رقع الحجيث ٜٔ٘/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الذعخ/ما جاء في الستحابيغ في هللا، ٗ)
 (.ٖٗٗ/ٖابغ مشطػر، لداف العخب )ج (٘)
 [. ٔ: رقع الحجيث ٙٓٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، صالة الخػؼ/صالة الخػؼ، ٙ)
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 السبحث الثالث: مدائل قمب األلف
، أك ياًء، كفي ىحا السبحث سيتّع التعخُّض لسدائل اإلعالؿ بقمب اقج تقمُب األلف ىسدة، أك كاكً 

السػّشأ، كذلظ  فياأللف التي كردت في مػّشأ اإلماـ مالظ، كمشاقذتيا، كمغ ثع تحميل نساذج ليا 
 عمى الشحػ اآلتي:

 ب األلف ىسدةالسصمب األكؿ: قم
 ُتْقَمُب األلُف ىسدًة في حالتيغ، ىسا: 

، أك شبيو قمبت ىسدًة عمى القياس، نحػ: رسائَل، كاألصل: )فعائَل(إذا كقعت زائجًة بعج ألف   -ٔ
َرسااُؿ؛ تجشَُّب التقاِء ساكشيغ: ألِف الجسِع، كألِف )رسالٍة(؛ ألّنو يتعّحر ضيػر الحخكة عمى األلف، 

 .(1)، كىػ اليسدةاأقخب حخؼ ليا مخخجً فقمبت األلف إلى 
ُتْقَمُب ألف التأنيث في االسع السسجكد ىسدًة، نحػ: صحخاء، كحسخاء، كاألصل: صحخاا، ك:   -ٕ

حسخاا؛ الجتساع ألفيغ زائجتيغ، كىشا ال مفخَّ لمتخمُّز مغ التقاء الداكشيغ إاّل بححؼ إحجاىسا، أك 
و بححؼ األكلى يدكؿ بشاء الكمسة؛ ألّنيا بشيت مسجكدة، تحخيكيا، كال يجػز المجػء إلى الححؼ؛ ألنّ 

كبححؼ الثانية تدكؿ عالمة التأنيث، فكاف ال بّج مغ المجػء إلى التحخيظ، كلع ُتحّخؾ األكلى ألّنيا 
 . (2)زيجت لمسّج، فُحّخكت الثانية، كعشجما تحّخكت قمبت ىسدة

ليدت بأصٍل أّف اليسدة ال تخجع إلى أصميا كما يُجؿُّ عمى أفَّ اليسدة مشقمبة عغ ألٍف، كأّنيا  
 .(3)في التكديخ، فال يقاؿ: صحارغ، إّنسا يقاؿ: صحارؼّ 

انية لمتسييد بيغ أّف األلف األكلى ىي عمع التأنيث، كأّف الث رأػمغ  عمىكقج رّد ابغ يعيَر  
 فيغ كمتييسا لمتأنيثأّف األل رأػمغ  عمى، كسا رّد اأّف عالمة التأنيث إّنسا تقع آخخً ب فعالء كَفعمى

 . (4)أّنو ال نطيخ لو مغ كالـ العخب فُيمَحق بو، فال تبشى عالمة التأنيث مغ حخفيغب
، (5)"" كسا أف اليسد بجؿ مغ ألف حسخػ  كاألصل في باب حسخاء: َحْسَخػ، يقػؿ سيبػيو: 

 األلف الثانية السشقمبة ىسدة ىي ألف التأنيث.كُيفيع مغ ذلظ أّف 
ا ألف السج التي سبقت ألف التأنيث مغ باب التػّسع، كاإلكثار مغ مباني التأنيث؛ ك كإّنسا زادُ  

                                 
 (.ٕٚٔابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيف )ص (ٔ)
 (.ٕٛٙ، ٕٚٙابغ يعير، شخح السمػكي )ص (ٕ)
 (.ٕٛٙح السمػكي )ص(؛ ابغ يعير، شخ ٜٕٔابغ عرفػر، السستع الكبيخ في الترخيف )ص (ٖ)
 (.ٕٓٚ، ٜٕٙ(؛ شخح السمػكي )صٜ/ٓٔابغ يعير، شخح السفّرل )ج (ٗ)
 (.ٕٓٗ/ٗ( سيبػيو، الكتاب )ج٘)
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 .(1)ليعصي ذلظ حّخّية كِمداحًة في الشطع كالخصابة كالّدجع

 االسصمب الثاني: قمب األلف كاكً 
 في الحاالت اآلتية: اقج قمبت األلف كاكً  

، نحػ: (َفاَعاؿٍ )، ك(َفاُعػؿٍ )، ك(َعلٍ َفا)، ك(َفاِعلٍ ) عمى كزفِ إذا أرْدَت ترغيخ ما كاف   -ٔ
، قمَت في ترغيخه: ُضَػْيِخٌب، ك: ُخَػْيِتٌع، ك: (3)، ك: ساباطٍ (2)ضاِرٍب، ك: خاَتٍع، ك: ك: عاقػؿٍ 

 .(4)؛ ألّف ما قبل األلف مزسػـٌ افييا جسيعً  اُعَػْيِقيٌل، ك: ُسَػْيِبيٌط، بقمب األلف كاكً 
نحػ: ضاِرٍب، ك: ، (َفاَعاؿٍ )، ك(َفاُعػؿٍ )، ك(َفاَعلٍ )، ك(َفاِعلٍ ) إذا أرْدَت تكديخ ما كاف ِكَزافَ   -ٕ

خاَتٍع، ك: ك: عاقػٍؿ، ك: ساباٍط، قمَت: َضَػاِرُب، ك: َخَػاِتُع، ك: َعَػاِقيُل، ك: َسَػاِبيُط، بقمب األلف 
الترغيخ في  يمحق القمبيا في الترغيخ؛ ألّف جسع التكديخ ما كاف ثالثو ألفً  ا، تبعً افييا جسيعً  اكاكً 

الكثيخ مغ األحكاـ، كسا أّنيسا يتذابياف في السبشى؛ فعالمة الترغيخ الياء الثالثة الداكشة السدبػقة 
، كالياء ابفتٍح، كبعجىا كدٌخ كعالمة التكديخ األلف الثالثة الداكشة السدبػقة بفتٍح، كبعجىا كدٌخ أيًز 

في لغة مغ  الحق الترغيخ بالتكديخ أيًز شبييٌة باأللف، كليحا ُألحق التكديخ بالترغيخ، كقج أ
 .(5)أخخج )ُأَسْيِػد( مرّححة دكف إعالؿ؛ ألّف الجسع: أساكدُ 

إثَخ َضعٍّ نحػ:  المسجيػؿ، قمبت األلف كاكً  (تفاَعلَ )ك (فاَعلَ )إذا َبَشيَت ما كاف مغ باب   -ٖ
: ضاَعَف، ك: ُضػِعَف، ك: ُقػِتَل، ك: ُخػِصَع، ك: ُضػِرَب، ك: ُتُسػدَّ، مغ األفعاؿ  السبشية لمسعمـػ

 .(6)قاَتَل، ك: خاَصَع، ك: ضاَرَب، ك: َتَسادَّ 
، برخؼ الشطخ عغ أصميا، نحػ: اأردت الشدبة إلى االسع السقرػر، قمبَت ألفو كاكً إذا   -ٗ

، كإنسا كاف القمب في ذؼ الياء؛ نفػرً  ، ك: َرَحِػؼٍّ  .(7)مغ اجتساع الياءات اَعَرِػؼٍّ

                                 
 (.ٜ/ٓٔ(؛ ابغ يعير، شخح السفّرل )جٕٖٔالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٔ)
، كأرٌض عاقػؿ؛ أؼ: ( مفخد: عػاقيل، كعاقػؿ البحخ ىػ أغمبو، أك مػجو، كعػاقيل األمػر؛ أؼ: ما يمتبذ مشيإ)

 (.ٖٙٗ/ٔٔابغ مشطػر، لداف العخب )ج التي ال ييتجػ إلييا،
 (.ٜٕٔٔ/ٖالجػىخؼ، الرحاح )ج ( الداباط: ىػ الدقيفة السبشية بيغ حائصيغ،ٖ)
 (.ٜٕ/ٓٔابغ يعير، شخح السفّرل )جى(ٗ)
 .ٜٕالسرجر الدابق، ص (٘)
 (.ٖٛٔالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٙ)
  (.ٖٙٔ/ٖزب )جالسبخد، السقت (ٚ)
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 مب األلف يا ً السصمب الثالث: ق
 في الحاالت اآلتية: اقج قمبت األلف ياًء كجػبً  

إذا ُكِدَخ ما قبَل األلف في التكديخ، قمبت ياًء؛ لسجاندة الكدخة قبميا، نحػ: مرابيح، جسع:  -ٔ
 .(1)مرباٍح، كذلظ لعجـ القجرة عمى الشصق باأللف بعج الكدخة، أك حتى أّية حخكة سػػ الفتحة

لف في الترغيخ، نحػ: ُمَفْيِتيٍح، ك: ُمَثْيِقيٍل، ترغيخ: مفتاٍح، ك: إذا ُكِدَخ ما قبَل األ -ٕ
 .(2)مثقاؿٍ 
إذا سبقت األلف بياء الترغيخ، أبجلت ياًء، ثّع أدغست في ياء الترغيخ؛ ألّنو يتعّحر الشصق  -ٖ

 .(3)باأللف بعج الياء، نحػ: ُغَديٌِّل، ترغيخ: غداؿٍ 
 . (4)ياًء إثخ كدخة ما قبميا، كذلظ نحػ: ُدِعيَ إذا ُبِشَي الفعل لمسجيػؿ، ُقِمَبِت األلف  -ٗ
إذا كقعت متصّخفة في آخخ االسع السقرػر، ككانت زائجة، كذلظ في التثشية كالجسع، نحػ:  -٘

 .(5)حبمياف، ك: حبميات
كَيْمُصُف بي بعج عخض مدائل قمب األلف أْف أنتقَل إلى الجراسة التصبيقّية في مػّشأ اإلماـ  
 مالٍظ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (. ٔٓٙابغ الشاضع، شخح ابغ الشاضع عمى ألفية ابغ مالظ )ص (ٔ)
 (.ٜٙٓ٘/ٓٔناضخ الجير، تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج )ج (ٕ)
 (.ٙٓٔابغ الشاضع، شخح ابغ الشاضع عمى ألفية ابغ مالظ )ص (ٖ)
 (.ٛٙٙ، ٚٙٙ/ٕاألستخاباذؼ، ركغ الجيغ، شخح شافية ابغ الحاجب )ج (ٗ)
 (.ٖٗالسيجاني، ندىة الّصخؼ في عمع الرخؼ )ص (٘)
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 مػّشأ اإلماـ مالظ فيالجراسة الّتصبيقية 
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 السػّشأ فيشػاىج قمب األلف 
 لمجراسة الشطخية، كذلظ عمى الشحػ اآلتي: اكقج تّع ترشيف الذػاىج تبعً 

 شػاىج قمب األلف ىسدة   -أكًل 
ـُ َماِلٌظ:   -ٔ َما الَّ ِ ، ِإَذا َشِفَئْت، َكِفي اْلَيِج اْلَعْػَرا ِ اْلَقاِئَسِة  اأْلَْمُخ ِعْشَجَنا ِفي اْلَعْيغِ "  َقاَؿ اإْلِ ِإَذا  الذَّ

 .(1)ُقِصَعْت، ِإنَُّو َلْيَذ ِفي َذِلَظ ِإالَّ ااِلْجِتَياُد، َكَلْيَذ ِفي َذِلَظ َعْقٌل ُمَدسِّى "
اّلء، كىسا اسساف مسجكداف، ككجو االستالتحميل:  ذياد: قمب الذاىج في كمستي: العػراء، ك: الذَّ

األلف الثانية التي لمتأنيث ىسدة، حيث إّف األصل فييسا: عػرػ، ك: شّمى، كمغ ثّع زيجت ألٌف قبل 
، فالتقى ألفاف، كصار االسساف: عػراا، ك: شاّلا، كمغ ثّع قمبت ألف التأنيث األف التأنيث؛ تػّسعً 

 ىسدة، فرار االسساف: عػراء، ك: شاّلء. 
اْلَقاِر َكاْلَقاُر  َكَشاِرُكْع َىِحِه، َلِيَي َأْسَػُد ِمغَ  َحْسَخا َ " َأُتَخْكَنَيا  َأنَُّو َقاَؿ:( ) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخةَ   -ٕ

 .(2)"الدِّْفتُ 
كمغ ثّع زيجت ألٌف قبل ألف ( ىسدًة، كاألصل: َحْسَخػ، َحْسَخاءَ قمبت ألف التأنيث في )التحميل: 

حسخاا، كمغ ثّع قمبت ألف التأنيث ىسدة، فرار:  ، فالتقى ألفاف، كصار االسع:االتأنيث؛ تػّسعً 
 حسخاء، عمى زنة: فعالَء.

" اَل َيْأِتي اْلُسْعَتِكُف َحاَجَتُو، َكاَل َيْخُخُج َلَيا، َكاَل ُيِعيُغ َأَحًجا، ِإالَّ َأْف َيْخُخَج ِلَحاَجِة  َقاَؿ َماِلٌظ:  -ٖ
ْنَداِف، َكَلْػ َكاَف َخاِرًجا ِلَحاَجِة َأَحٍج، اَلُة َعَمى  اإْلِ َلَكاَف َأَحقَّ َما ُيْخَخُج ِإَلْيِو ِعَياَدُة اْلَسِخيِس، َكالرَّ

 .(3)َكاتَِّباُعَيا " اْلَجَشاِئدِ 
: قمبت ألف )جشازة( ىسدًة  في جسع التكديخ: جشائَد؛ لػقػعيا بعج ألف الجسع، كاألصل: التحميل

، أال اقمبت إلى أقخب الحخكؼ مشيا مخخجً جشااُز؛ حيث اجتسع ألفاف، فحّخكت الثانية، كعشج تحخيكيا 
 كىػ اليسدة، فرار الجسع: جشائُد.

َساِء، َفَقاَؿ: ()َعِغ اْبِغ ِشَياٍب، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ  -ٗ ـَ ِمَغ المَّْيِل، َفَشَطَخ ِفي ُأُفِق الدَّ " َماَذا ُفِتَح  َقا
ْنَيا َعاِرَيٌة َيْػـَ اْلِقَياَمِة، َأْيِقُطػا َصَػاِحَب ، َكَماَذا َكَقَع ِمَغ اْلِفتَ اْلَخدَاِئغِ المَّْيَمَة ِمَغ  ِغ، َكْع ِمْغ َكاِسَيٍة ِفي الجُّ
 .(4)" اْلُحَجخِ 

                                 
 : )د. ر([.  ٘ٙٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، العقػؿ/ما جاء في عقل العيغ إذا ذىب برخىا، ٔ)
 [.  ٕ: رقع الحجيث ٔٗ٘/ٔ( ]السرجر الدابق، جيشع/ما جاء في صفة جيشع، ٕ)
 . [ٕ: رقع الحجيث ٖٚٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، االعتكاؼ/ذكخ االعتكاؼ، ٖ)
 [. ٛ: رقع الحجيث ٜٚٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، المباس/ما يكخه لمشداء لبدو مغ الثياب، ٗ)
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: قمبت ألف )خدانٍة( ىسدًة  في جسع التكديخ: خدائَغ؛ لػقػعيا بعج ألف الجسع، كاألصل: التحميل
، أال اإلى أقخب الحخكؼ مشيا مخخجً خدااُف؛ حيث اجتسع ألفاف، فحّخكت الثانية، كعشج تحخيكيا قمبت 

 كىػ اليسدة، فرار الجسع: خدائُغ، عمى كزف: فعائَل.

 اشػاىج قمب األلف كاكً   -اثانيً 
ٔ-  ِ ِ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ َناَء،  َقاَؿ: ()َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج ّللاَّ َقاَء، َكَأْكِفُئػا اإْلِ " أَْغِمُقػا اْلَباَب، َكَأْكُكػا الدِّ
ْيَصاَف اَل َيْفَتُح َغَمًقا، َكاَل َيُحلُّ ِكَكاًء، َكاَل َيكْ َأْك  َناَء، َكَأْشِفُئػا اْلِسْرَباَح، َفِإفَّ الذَّ ُخكا اإْلِ ِذُف ِإَناًء، َكِإفَّ َخسِّ

 .(1)" ُتْزِخـُ َعَمى الشَّاِس َبْيَتُيعْ  اْلُفَػْيِدَقةَ 
 اْلُفَػْيِدَقة.قػلو: الذاىج: 

اْلُفَػْيِدَقُة ترغيُخ: َفاِسقٍة، كالجسع )َفَػاِسُق( محسػٌؿ ، إثخ ضعٍّ، ك الف كاكً : قمب األكجو الستذياد
 عميو.
ْبَغ َأْشَقَخ َذَبَح َضِحيََّتُو َقْبَل َأْف َيْغُجَك َيْػـَ  ُعَػْيِسخَ َأفَّ  َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج، َعْغ َعبَّاِد ْبِغ َتِسيٍع " -ٕ

ِ  اأْلَْضَحى، َكَأنَُّو َذَكَخ َذِلظَ    .(2)، َفَأَمَخُه َأْف َيُعػَد ِبَزِحيٍَّة ُأْخَخػ "()ِلَخُسػِؿ ّللاَّ
 .ُعَػْيِسخقػلو: الذاىج: 

ُعَػْيِسَخ ترغيُخ: عاِمٍخ، كالجسع )عػامُخ( محسػٌؿ ، إثخ ضعٍّ، ك ا: قمب األلف كاكً كجو الستذياد
 عمى الترغيخ.

ٖ-  ِ ْيَصاُف َلُو ُضَخاٌط، َحتَّى  ُنػِديَ " ِإَذا  اَؿ:قَ  ()َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ اَلِة َأْدَبَخ الذَّ ِلمرَّ
اَلِة َأْدَبَخ، َحتَّى ِإَذا ُقِزيَ  َب ِبالرَّ التَّْثِػيُب  اَل َيْدَسَع الشَِّجاَء، َفِإَذا ُقِزَي الشَِّجاُء، َأْقَبَل، َحتَّى ِإَذا ُثػِّ

ِء َكَنْفِدِو، َيُقػُؿ: اْذُكْخ َكَحا، اْذُكْخ َكَحا، ِلَسا َلْع َيُكْغ َيْحُكُخ، َحتَّى َيَطلَّ َأْقَبَل، َحتَّى َيْخِصَخ َبْيَغ اْلَسخْ 
 .(3)الخَُّجُل ِإْف َيْجِرؼ َكْع َصمَّى "

 ُنػِدَؼ.قػلو: الذاىج: 
إثخ ضعٍّ، عشج بشاء الفعل )ناَدػ( لمسجيػؿ؛ لسجاندة الزسة  ا: قمب األلف كاكً كجو الستذياد

 قبميا.
ـُ َماِلٌظ:قَ  -ٗ َما َتِبَعُو  ُكػِتبَ " َكِمسَّا ُيَبيُِّغ َذِلَظ َأفَّ اْلَعْبَج ِإَذا أُْعِتَق َتِبَعُو َماُلُو، َأفَّ اْلُسَكاَتَب ِإَذا  اَؿ اإْلِ

 .(4)... " َماُلُو، َكِإْف َلْع َيْذَتِخْشُو اْلُسَكاِتبُ 
                                 

 [. ٕٔ: رقع الحجيث ٗٓ٘/ٔ(/جامع ما جاء في الصعاـ كالذخاب، ( ]مالظ: السػّشأ، صفة الشبي )ٔ)
 [. ٘: رقع الحجيث ٕٛ٘/ٔ( ]السرجر الدابق، الزحايا/الشيي عغ ذبح الزحية قبل انرخاؼ اإلماـ، ٕ)
 [. ٙ: رقع الحجيث ٜٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، الرالة/ما جاء في الشجاء لمرالة، ٖ)
 [. ٘: رقع الحجيث ٛٔٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، العتق كالػالء/القزاء في ماؿ العبج إذا عتق، ٗ)
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 ُكػِتَب.قػلو: الذاىج: 
ثخ ضعٍّ، عشج بشاء الفعل )َكاَتَب( لمسجيػؿ؛ لسجاندة الزسة إ ا: قمب األلف كاكً كجو الستذياد

 قبميا.
٘-  ِ ـِ ْبِغ ُعْخَكَة، َعْغ َأِبيِو، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ْكا َلْيَمَة اْلَقْجِر ِفي اْلَعْذِخ  َقاَؿ: ()َعْغ ِىَذا  اأْلََكاِخخِ " َتَحخَّ

 .(1)ِمْغ َرَمَزاَف "
 اأْلََكاِخِخ.قػلو: الذاىج: 

عمى قمبيا في  َأَكاِخَخ، ككاحجه: آخُخ؛ حساًل ، في جسع التكديخ: ا: قمب األلف كاكً ذيادكجو الست
 ترغيخ كاحجه: ُأَكْيِخخ؛ ألّف التكديخ كالترغيخ مغ سبيٍل كاحجٍة.

ٙ-  ِ ِ ْبِغ ُعَسَخ، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ـَ  َخاَتًساَكاَف َيْمَبُذ "  ()َعْغ َعْبِج ّللاَّ ِ ِمْغ َذَىٍب، ُثعَّ َقا َرُسػُؿ ّللاَّ
() (2)" َخَػاِتيَسُيعْ َفَشَبَح الشَّاُس  َقاَؿ:، َفَشَبَحُه، َكَقاَؿ: اَل َأْلَبُدُو َأَبًجا. 

 َخَػاِتيُع.قػلو: الذاىج: 
عمى قمبيا في  َخَػاِتيَع، ككاحجه: َخاَتٌع؛ حساًل ، في جسع التكديخ: ا: قمب األلف كاكً كجو الستذياد

 ؛ ألّف التكديخ كالترغيخ يذتخكاف في الكثيخ مغ األحكاـ.ترغيخ كاحجه: ُخَػْيِتعٌ 
َصِػيِّ " َكاَل َبْأَس َأْف ُيْذَتَخػ الثَّْػُب ِمَغ اْلَكتَّاِف َأِك  َقاَؿ َماِلٌظ: -ٚ َأِك اْلَقَرِبيِّ ِباأْلَْثَػاِب ِمَغ  (3)الذَّ

يَقِة، َأِك الثَّْػِب  يِّ َأِك الدِّ ، َأِك اْلَقدِّ ْتِخيِبيِّ َقاِئِق، َكَما  (4)َخِكيِّ اْليَ اإْلِ َأِك اْلَسْخِكؼِّ ِباْلَساَلِحِف اْلَيَساِنيَِّة، َكالذَّ
 .(5)" ... َأْشَبَو َذِلظَ 

َصِػّؼ.قػلو: الذاىج األكؿ:   الذَّ
شصاٍة، برخؼ الشطخ عغ أصميا، بعج ححؼ التاء، ، في االسع: ا: قمب األلف كاكً كجو الستذياد
 كىي مغ الػاك.
 اْلَيَخِكّؼ.ػلو: قالذاىج اآلخخ: 
َىَخاة، برخؼ الشطخ عغ أصميا، بعج ححؼ التاء، ، في االسع: ا: قمب األلف كاكً كجو الستذياد

                                 
 [.  ٓٔ: رقع الحجيث ٚٚٔ، ٙٚٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، االعتكاؼ/ما جاء في ليمة القجر، ٔ)
 [.ٖٚ: رقع الحجيث ٛٓ٘/ٔ(/ما جاء في لبذ الخاتع، دابق، صفة الشبي )( ]السرجر الٕ)
الفخاىيجّؼ، العيغ  ( الثياب الذصػّية ىي نػع مغ الثياب السرشػعة مغ الكتاف، كصشعت في بالد شصا،ٖ)

 (.ٕ٘ٚ/ٙ)ج
 .(ٖٚٙ/ٕالفيػمي، السرباح السشيخ )ج ( اليخكّؼ: ندبٌة إلى ىخاَة، ككىي بمٌج تقع في خخاساف،ٗ)
 [.ٜٙ: رقع الحجيث ٖٗ٘، ٖٖ٘/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، البيػع/الدمف كبيع العخكض بعزيا ببعس، ٘)
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 . (1)كىي مغ الػاك، ُيَقاُؿ: َىَخْكُتُو بالَعَرا؛ أؼ: ضخبتو

 شػاىج قمب األلف يا ً  -اثالثً 
َزاُف ُفتَِّحْت َأْبَػاُب اْلَجشَِّة، َكُغمَِّقْت َأْبَػاُب الشَّاِر، " ِإَذا َدَخَل َرمَ  ( َأنَُّو َقاَؿ:َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة )   -ٔ

َياِشيغُ َكُصفَِّجِت   .(2)" الذَّ
( ياًء إثخ كدخة ما قبميا؛ لسجاندة الكدخة، َشَياِشيغُقِمَبِت األلف في جسع التكديخ ) تحميل الذاىج:

 كالّتسكُّغ مغ الشصق، كاألصل: َشَياِشاف.
مَ   -ٕ ـُ َماِلٌظ:َقاَؿ اإْلِ َنَيى َعْغ ُلْبِذ  ()؛ أِلَفَّ الشَِّبيَّ َسَخاِكيلَ َكاَل َأَرػ َأْف َيْمَبَذ اْلُسْحِخـُ ...  " ا

َخاِكياَلِت، ِفيَسا َنَيى َعْشُو ِمْغ ُلْبِذ الثَِّياِب الَِّتي اَل َيْشَبِغي ِلْمُسْحِخـِ َأْف َيْمَبَدَيا، َكَلْع َيدْ  َتْثِغ ِفيَيا َكَسا الدَّ
 .(3)ْسَتْثَشى ِفي اْلُخفَّْيِغ "ا

( ياًء، كذلظ إثخ كدخة ما قبميا؛ لسجاندة الكدخة، َسَخاِكيلَ ُقِمَبِت األلف في الجسع ) تحميل الذاىج:
 كالّتسكُّغ مغ الشصق، كاألصل: َسَخاِكاؿ.

ٖ-   ِ اَلةِ  َقاَؿ: ((َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ْيَصاُف َلُو ُضَخاٌط، َحتَّى  " ِإَذا ُنػِدَؼ ِلمرَّ َأْدَبَخ الذَّ
اَلِة َأْدَبَخ، َحتَّى ِإَذا  ُقِزيَ اَل َيْدَسَع الشَِّجاَء، َفِإَذا  َب ِبالرَّ التَّْثِػيُب َأْقَبَل،  ُقِزيَ الشَِّجاُء، َأْقَبَل، َحتَّى ِإَذا ُثػِّ

َكَحا، اْذُكْخ َكَحا، ِلَسا َلْع َيُكْغ َيْحُكُخ، َحتَّى َيَطلَّ الخَُّجُل ِإْف َحتَّى َيْخِصَخ َبْيَغ اْلَسْخِء َكَنْفِدِو، َيُقػُؿ: اْذُكْخ 
 .(4)َيْجِرؼ َكْع َصمَّى "

 ُقِمَبِت األلف ياًء عشج بشاء الفعل )َقَزى( لمسجيػؿ؛ ألّنيا سبقت بكدٍخ. تحميل الذاىج:
ٗ-   ِ َقاَؿ: اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ َكْحَجُه اَل َشِخيَظ َلُو، َلُو  " َمغْ  َقاَؿ: ()َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ

، َكُكِتَبْت اْلُسْمُظ، َكَلُو اْلَحْسُج، َكُىَػ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ، ِفي َيْػـٍ ِماَئَة َمخٍَّة: َكاَنْت َلُو َعْجَؿ َعْذِخ ِرَقابٍ 
 .(5)" ... يَِّئةٍ َعْشُو ِماَئُة سَ  َكُمِحَيْت َلُو ِماَئُة َحَدَشٍة، 
 ُقِمَبِت األلف ياًء عشج بشاء الفعل )َمَحا( لمسجيػؿ؛ ألّنيا سبقت بحخٍؼ مكدػٍر. تحميل الذاىج:

                                 
 (.ٕٛ/ٗالفخاىيجّؼ، العيغ )ج (ٔ)
 [.  ٜ٘: رقع الحجيث ٔٚٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الرياـ/جامع الرياـ، ٕ)
 [.  ٛالحجيث  : رقعٜٚٔ/ٔ( ]السرجر الدابق، الحج/ما يشيى عشو مغ لبذ الثياب في اإلحخاـ، ٖ)
 [.  ٙ: رقع الحجيث ٜٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، الرالة/ما جاء في الشجاء لمرالة، ٗ)
 [.  ٕٓ: رقع الحجيث ٜٔٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، القخآف/ما جاء في ذكخ هللا تبارؾ كتعالى، ٘)
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َفِإْف َكاُنػا َأْكَثَخ ِمْغ َذِلَظ َفُيْع ُشَخَكاُء ِفي الثُُّمِث، َيْقَتِدُسػَنُو َبْيَشُيْع  ...قاؿ اإلماـ مالظ: " -٘
َػاِء، ِلمحََّكِخ   .(1)... " اأْلُْنَثَيْيغِ ِمْثُل َحعِّ ِبالدَّ
، في حالة )األنثييغ(ة االسع السقرػر )األنثى(، فرار: عشج تثشي ُقِمَبِت األلف ياءً  تحميل الذاىج:
  ، زائجًة في آخخ االسع.ا؛ لػقػعيا شخفً الشرب كالجخّ 

َشاِبِحيِّ َقاَؿ:  -ٙ ِ الرُّ يِق، َفَرمَّْيُت " َقِجْمُت اْلَسِجي َعْغ َأِبي َعْبِج ّللاَّ جِّ َشَة ِفي ِخاَلَفِة َأِبي َبْكٍخ الرِّ
ْكَعَتْيِغ  ّـِ اْلُقْخآفِ  اأْلُكَلَيْيغِ َكَراَءُه اْلَسْغِخَب، َفَقَخَأ ِفي الخَّ  .(2)..." ِبُأ

في حالة  ،(اأْلُكَلَيْيغِ عشج تثشية االسع السقرػر )األكلى(، فرار: ) ُقِمَبِت األلف ياءً  تحميل الذاىج:
  ، زائجًة في آخخ االسع.ا؛ لػقػعيا شخفً ب كالجخّ الشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 : )د. ر([.  ٕٕٚ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الفخائس/ميخاث اإلخػة لألـ، ٔ)
 [.  ٕ٘: رقع الحجيث ٖ٘/ٔلرالة/القخاءة في السغخب كالعذاء، ( ]السرجر الدابق، إ)
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 الفرل الثالث
مػشأ  فيمدائل اإلعالؿ بالشقل كالتدكيغ 

 اإلماـ مالظ
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 مػّشأ اإلماـ مالظ فيالسبحث األكؿ: اإلعالؿ بالّشقل 

 السصمب األكؿ: مفيـػ اإلعالؿ بالّشقل 
في كالميا؛ لتدييل مغ أنػاع اإلعالؿ الحؼ لجأت إليو العخب  االشقل نػعً ُيَعجُّ اإلعالُؿ ب  

 يختّز بالحخكات دكف الحخكؼ. كىحا اإلعالؿ، الشصق كتخفيفو
" فإذا  كيكػف ىحا اإلعالؿ بشقل حخكة حخؼ العّمة إلى الّداكغ الرحيح قبمو، يقػؿ سيبػيو:  

كال ياًء، فإّنظ تدّكغ  اكال كاكً  ا، كلع يكغ ألفً في األصل اكاف الحخؼ الحؼ قبل الحخؼ السعتل ساكشً 
 .(1)السعتل، كتحّػؿ حخكتو عمى الداكغ، كذلظ مّصخد في كالميع "

؛ ألّف اكغٌ س صحيحٌ  ؼٌ حخ  السعتلَّ  يّتزح مغ كالـ سيبػيٍو أّف شخط الشقل أف يدبق الحخؼَ   
 عميو الحخكة، بخالؼ السعتّل. َتْدُيلُ الرحيح 

كالياء، كال يذسل األلف؛ ألّف األلف يتعّحر تحخيكيا، كقج ُيْقَمُب حخؼ كيقترخ عمى الػاك   
 .(2)آَخَخ، كقج يطّل عمى حالو االعّمة بعج تدكيشو حخفً 

كفي الجراسة الشطخّية يتشاكؿ ىحا السبحث مػاضع اإلعالؿ بالشقل بالتفريل، كشخكشو، كمغ   
 تي:السػّشأ، كذلظ عمى الشحػ اآل فيثّع تحميل شػاىج عميو 

 : مػاضع اإلعالؿ بالّشقلالثانيالسصمب 
ة لمسّج يَّ فِ خْ فأصبح حخؼ العّمة بجاًل مغ الحَ  حخؼ العّمة، كُنِقَمْت حخكتو إلى ما قبمو، ُأْسِكغَ   

 كذلظ في مػاضَع أربعٍة، يسكغ عخضيا عمى الشحػ اآلتي:   كحخكة شػيمة،
ٍغ، ُأْلِقَيْت حخكتيا عمى الداكغ إذا كانت عيغ الفعل معتّمة، كُسِبَقْت بحخٍؼ صحيٍح ساك -ٔ

؛ ِلِثَقِل الحخكِة عمى حخِؼ العّمِة، نحػ: َيُقػُؿ، ك: َيِبيُغ، كاألصل: َيْقُػُؿ، ك: االرحيح قبميا كجػبً 
الحخكة السشقػلة مغ جشذ العيغ، كذلظ نحػ:  لع تكغَيْبِيُغ، كقج يتبع ىحا الشقل قمٌب، كذلظ إذا 

 .   (3): أَْعَػَف، ك: َأْبَيغَ أََعاَف، ك: َأَباَف، ، كاألصل
 كيسكغ تػضيح شخكط الشقل بذيٍء مغ التفريل، كذلظ عمى الشحػ اآلتي:  

فإذا كاف الحخؼ الداكغ الدابق ، اأْف يكػف الحخؼ الداكغ الحؼ يدبق العيغ صحيحً الذخط األكؿ: 
َؽ، ك: َبيََّغ، كتجخؼ اليسدة مجخػ لع ُتْمَق إليو الحخكة، نحػ: َقاَكَؿ، ك: َباَيَع، َك: َعػَّ  ىحا حخَؼ عّمةٍ 

                                 
 (.ٖ٘ٗ/ٗ( سيبػيو، الكتاب )جٔ)
 (.ٜٗٚ/ٗحدغ، الشحػ الػافي )ج (ٕ)
 (.ٔٔٙابغ الشاضع، شخح ابغ الشاضع عمى ألفية ابغ مالظ )ص (ٖ)
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، كفي ذلظ يقػؿ سيبػيو:" كال يعتل في فاَعْمُت؛ (1)، نحػ: َيْأَيُذ؛ ألّنو يمحقيا التغييخاالسعتّل أيًز 
ألنيع لػ أسكشػا ححفػا األلف كالػاك كالياء في فاَعْمُت، كصار الحخؼ عمى لفع ما ال زيادة فيو مغ 

 .(2)إلجحاؼ بالحخؼ كااللتباَس "ىحا ا باب ُقْمُت كبعت، فكخىػا
يتبّيغ مغ الكالـ الدابق أنَّو ال نقل مع كجػد حخؼ العّمة الحؼ يدبق العيغ، كإاّل فإّف ذلظ  

إجحاٌؼ بالفعل؛ ألّف العيغ حيشئٍح سػؼ تححؼ األلف بعج تدكيغ العيغ، كمغ ثّع سػؼ تححؼ 
، اللتقى ساكشاف: األلف كالعيغ، كحيشئٍح (عَ َبايَ )، ك(َقاَكؿَ ) اللتقاء ساكشيغ، فمػ ُسّكشت في العيغ؛

؛ اللتقاء ساكشيغ، كىحا إجحاٌؼ؛ اتححؼ األلف، كعشج دخػؿ ضسيخ الخفع، سػؼ تححؼ العيغ أيًز 
ألّف الكمسة تعّخضت إلعالليغ، كحيشئٍح ال ُيْؤَمُغ المبذ؛ ألّف َقاَكْلُت، كَباَيْعُت سػؼ تمتبذ بعج 

 يخ كالـ سيبػيو الدابق.الححؼ بػ: قمُت، كبعُت، كىحا تفد
ٍب قياسّية، كإاّل امالذخط الثاني:  َأْبِيْغ ك  !تشع اإلعالؿ، نحػ: ما َأْبَيَشوُ أاّل يكػَف الفعُل في صيغِة تعجُّ

كأْبَيُع  !، كذلظ قػلظ: ىػ أْقَػُؿ الشاس كأْبيُع الشاس، كأقَػُؿ مشظايقػؿ سيبػيو:" كُيَتعُّ أْفعُل اسسً  !(3)بو
، كُيَتّع في قػلظ: ما َأقػَلوكإنسا أتسػ  !مشظ ـَ  !ا ليفرمػا بيشو كبيغ الفعل السترّخؼ نحػ أقاَؿ كأقا
 .(4)" ألفَّ معشاه معشى أْفعل مشظ كأْفَعل الشاس !كَأْبَيعو

مغ خالؿ كالـ سيبػيو الّدابق أّف )أْفَعل( التفزيل ال نقَل فيو، نحػ: ىػ أْقَػُؿ الشاس  يّتزح 
، كسا أّف )أْفَعل( الّتعّجب محسػؿ بيشو ك  اكأْبيُعيع؛ تسييدً  ـَ بيغ الفعل كالسترّخؼ، نحػ: أقاَؿ، ك: أَقا

ألّف التعجُّب كالتفزيل مغ كاٍد كاحٍج،  !رحيح، نحػ: ما َأقػَلو كَأْبَيعوعمى التفزيل في السعشى كالت
ألسساء في كلػ حجث الشقُل لع يؤمِغ الّمبُذ، يقػؿ ابغ الّشاضع:" حسمػه في الترحيح عمى نطيخه مغ ا

 .(5)الػزف، كالجاللة عمى السدية، كىػ )أفعل التفزيل( "
؛ أِلَْمِغ المَّْبِذ، فمػ تعّخَض الفعل الذخط الثالث:  ، ك: اْسَػدَّ أاّل يكػَف الفعُل ُمَزعََّف الالـ، كػ: اْبَيسَّ

، كىػ مغ البزاضِة؛ أؼ: نعػمة البذخة ( ل عالِؿ، لرار: َباضَّ  .(6))اْبَيسَّ
أْف تكػَف الـُ الفعِل صحيحًة، كإاّل لع َيُجِد االعتالؿ؛ لئال يجتسع إعالالف في الكمسة،  لخابع:الذخط ا

                                 
 (.ٕٕٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٔ)
 (.ٖٙٗ ،ٖ٘ٗ/ٗ( سيبػيو، الكتاب )جٕ)
 (.ٔٔٙابغ الشاضع، شخح ابغ الشاضع عمى ألفية ابغ مالظ )ص (ٖ)

 

 (.ٖٓ٘/ٗ( سيبػيو، الكتاب )جٗ)
 (.ٔٔٙ( ابغ الشاضع، شخح ابغ الشاضع عمى ألفية ابغ مالظ )ص٘)

 

 (.ٖٕٔ، ٕٕٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٙ)
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 .(1)فال نقَل في نحػ: اْسَتْحَيا، ك: أَْىَػػ؛ ألّف المو معتّمة
، كإاّل امتشع اإلعالؿ، كسا  الذخط الخامذ: أاّل يأتي مغ باب )َفِعَل( كترخيفاتو؛ ألّنو بسعشى افعلَّ

، فإذا كاف الفعل في معشى ما ال ُبّج أْف (2)ػ: َيْعَػُر، ك: َيْرَيُج، ككحلظ ترخيفاتو، نحػ: أَْعَػرَ في نح
، َرْغَع ايرّحح، ُحِسَل عميو في الترحيح، كسا أّف الػاك كالياء في باب: َعِػَر، ك: َصِيَج لع تقمبا ألفً 

 عمى اعػّر، كاحػّؿ. تحخُّكيسا، كانفتاح ما قبميسا؛ حساًل 
، ك: اْسَتَعاَف، ك: اْسَتَباَف، ك:  اإذا كاف الفعل ماضيً ف  ـَ ، ككاف معتّل العيغ، كػ: أَقا غيَخ ثالثيٍّ

، ك: اْسَتْعَػَف، ك: اْسَتْبَيَغ، ك: اْسَتْكَيَغ، حيث ُأْلِقَيْت فتحة  اْسَتَكاَف، لـد الشقُل، كاألصُل فييا: أْقَػـَ
، كيخػ (3)؛ لسجاندة الفتحة التي قبمياابت العيغ ألفً العيغ إلى الّداكغ قبميا، كسّكشت، كمغ ثّع قم

، كيسيل (4)؛ ألّنيا تحّخكت في األصل، كانفتح ما قبميا، فخاُعػاابعُس الشحاة أّف العيغ قمبت ألفً 
 الباحث إلى الخأؼ األكؿ؛ ألّف الخأؼ اآلخخ فيو تكّمٌف.

، ك: أعَ   ـَ اَد، ك: كاْسَتَعاَف، ك: اْسَتَزاَء، كعشَج اشتقاِؽ السزارع مغ غيخ الثالثّي، نحػ: َأَقا
قمَت: ُيِقيُع، ك: ُيِعيُج، ك: َيْدَتِعيُغ، ك: َيْدَتِزيُء، كاألصل: ُيْقِػـُ، ك: ُيْعِػُد، ك: َيْدَتْعِػُف، ك: 
َيْدَتْزِػُغ، ثّع ُنِقَمْت كدخُة الػاك إلى الحخؼ الحؼ يدبقيا، كقمبْت ياًء؛ ألنيا ساكشٌة، كسبقت 

 .(5)بكدخٍ 
لظ الفعالف: يدَتِبيُغ، ك: يدتِخيُث أصميسا: يْدَتْبِيُغ، ك: يدتْخِيُث، ثّع ُنِقَمْت كدخة الياء إلى ككح 

 الّداكغ قبميسا، كسّكشت.  
كقج شّح عغ القياس كمساٍت نحػ: اْسَتْحَػَذ عميو، ك: اسَتْخَكَح، ك: أْغَيَمِت السخأُة، ك: اسَتْجَػَد،   

 : اك: أْجَػَدْت، كمشو أيًز ك: اْسَتْفَيَل، ك: أْغَيَسْت، 
ُجكِد َيجكـُ  فَأْشَػلتِ َصجْدِت  جكَد كقّمسا    كصاٌؿ عمى ُشػِؿ الرُّ  (6)الرُّ
ْسِتجػاِد، كالرفات، نحػ: ىي كالسرادر، نحػ: اإلغياِؿ، ك: اال ترخيفاتيا، اكيجخؼ مجخاىا أيًز 

 ُمْغِيَمٌة، ك: الػلُج ُمْغَيٌل، يقػؿ امخؤ القيذ:

                                 
 (.ٚٚٗ/ٖالديػشي، ىسع اليػامع )ج (ٔ)
 (.ٖٕٔ، ٕٕٔ/ٗسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )جاألش (ٕ)
 (.ٜ٘ٗالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٖ)
 (.ٕٕٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٗ)
 (.ٓٙٗالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (٘)
يخافي، شخح أبيات (؛ الدٕٕٙ/ٓٔالبغجادؼ، خدانة األدب )ج انطخ، ( البيت لمسخار الفقعّي، كىػ مغ الصػيل،ٙ)

 (.ٗٚ/ٔسيبػيو )ج
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 (1)ُمْغَيلِ ج َشَخْقُت كمخضع     فألييُتيا عغ ذؼ تسائَع فِسثِمِظ حبمى ق
غيخ شاّذة في االستعساؿ، فال يشبغي تجاكزىا -كإف كانت شاّذة عغ القياس –كتمظ الكمسات  

كاعمع أف الذيء إذا إلى القياس، فال بّج مغ اّتباع ىحا الّدساع، لكغ ال ُيقاُس عميو، يقػؿ ابغ جشي:" 
كشّح عغ القياس، فال بّج مغ اّتباع الدسع الػارد بو فيو نفدو، لكشو ال يتخح اّشخد في االستعساؿ، 

أصاًل يقاس عميو غيخه، أال تخػ أنظ إذا سسعت: اْسَتْحَػَذ، كاْسَتْرَػَب أّديتيسا بحاليسا، كلع تتجاكْز 
: اْسَتْقَػـَ  ـَ قػؿ ابغ الّدّخاج:" ، كي(2)" ما كرد بو الدسع فييسا إلى غيخىسا، أال تخاؾ ال تقػؿ في استقا

ما شح عغ بابو كقياسو كلع يذّح في استعساؿ العخب لو نحػ: استحػذ؛ فإف بابو كقياسو أف ُيعل 
ـَ كاستعاَذ " فيقاؿ: استحاَذ، مثل: استقا
(3). 

 .(4)كإّنسا خخجت ىحه الكمسات مرّححة دكف إعالٍؿ؛ لمتشبيو عمى أصل ىحا الباب 
 سزارع في عجد الحخكؼ كالحخكات، يجخؼ مجخاه في اإلعالؿ، بذخطلمفعل ال كلُّ اسٍع ُمَذاِبوٍ   -ٕ

أف تكػف لو سسٌة تسّيده عغ الفعل، فقج يّتفق االسع مع الفعل كزًنا، كيتسّيد عشو في زيادٍة ال تُخّز 
يِع األفعاؿ، كىػ السيع، كعشجئٍح ُيَعّل، نحػ: ُمِقيٍع، ك: ُمِبيٍغ، ك: َمَباَعٌة، كذلظ عشَج بشاء اسٍع مغ الب

ِكَزاَف )َمْفَعَمٍة(، ككحلظ: َمِبيَعٌة، عشج بشائو عمى )َمْفِعَمٍة(، كإذا ُبِشَي عمى ِكَزاِف )َمْفُعَمٍة( تقػؿ: َمِبيَعٌة 
أيًزا عمى رأؼ سيبػيو، ك: َمُبػَعٌة، عمى رأؼ األخفر، كقج يّتفق االسع مع السزارع في الديادة، 

فعاؿ، كعشجئٍح ُيَعّل، كمثاُؿ ذلظ أف ُيْذَتقَّ االسع عمى كيتسّيد عشو في كزٍف يُخّز األسساء دكف األ
، فُيَقاَؿ: ُتِبيع، (6)، فُيَقاَؿ: ِتِقيل، ك: ِتِبيع، ككحلظ أيًزا أف ُيْذَتقَّ عمى كزاِف )ُتْخُتٍب((5)كزاِف )ِتْحِمئ(

 . (7)عمى رأؼ سيبػيو، ك: ُتُبػع، عمى رأؼ األخفر
زًنا كزيادًة، نحػ: أْبَيَس، ك: أْسَػَد، فال نقَل؛ ألمغ الّمبذ، كإذا شاَبَو االسُع الفعل السزارع ك  

أّما اسع العمع )َيِديُج(، فرار عمًسا بعج إعاللو فعاًل، كيستشع الشقل أيًزا إذا خالَف االسع السزارع 

                                 
(، كالبيت المخغ القيذ، كىػ مغ ٜٕ٘، ٜٕٗ/ٜالذاشبّي، السقاصج الذافية في شخح الخالصة الكافية )ج (ٔ)

 (.ٕٔديػاف امخغ القيذ )ص ،الصػيل، انطخ
 (.ٓٓٔ/ٔ( ابغ جشي، الخرائز )جٕ)
 (.ٚ٘/ٔ( ابغ الدخاج، األصػؿ في الّشحػ )جٖ)
 (.ٗٗٔ/ٔائز )جابغ جشي، الخر (ٗ)

 

التِّْحِمُئ )بكدخ التاء( ىػ الذعخ الحؼ عمى كجو الجمج، أك كسخو، أك سػاده، ابغ مشطػر، لداف العخب  (٘)
 (.ٓٙ/ٔ)ج

 (.ٙٔٔ/ٛالفخاىيجّؼ، العيغ )ج ،( ُيَقاُؿ: ىحا عميظ ُتْخُتٌب؛ أؼ: كاجٌب الزـٌ ٙ)
 (.ٖٕٔ/ٗ( األشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )جٚ)
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: ِمْجَػٌؿ، ، كأّما: ِمْخَيٌط، ك(1)فييسا، نحػ: ِمْدَػاٍؾ، ك: ِمْكَياٍؿ؛ ألّنو يخالف الفعل في الػزف كالديادة
فيخػ ابغ مالٍظ كابشو أّف حّقو اإلعالؿ؛ لسػافقتو الفعل كزًنا ال زيادًة، فَػ )ِمْخَيٌط( ِكَزاُف )ِتْعَمع(، لكّشو 

، كيخػ األشسػني أّنو ليذ (2)محسػٌؿ في الترحيح عمى ِمْفَعاٍؿ؛ ألّنو شبيٌو بو في المفع كالسعشى
 الفعَل كزًنا كزيادًة، كاحتّج باآلتي: بسحسػٍؿ عمى )ِمْخَياٍط(، كإّنسا ىػ مخالفٌ 

 ابػالفعل )ِتْعَمع( عشج مغ يكدخ حخؼ السزارع، لػجب أيًز  الػ كاف )ِمْخَيٌط( شبييً األمخ األكؿ: 
حيشئٍح يػافق كزف الفعل السزارع )ِتْحِدب( كزيادتو عمى لغة  وترحيح ما كاف كزاَف )ِتْحِمئ(؛ ألنّ 

 مغ يكِدخ حخؼ السزارعة.
لػ كجَب اإلعالؿ بالشقل، القترخ عمى لغة مغ يكدخ حخؼ السزارعة فحدب، كال  ني:األمخ الثا
 عشج سائخ المغات. ايكػف كاجبً 

 .(3)( مقرػٌر مغ )ِمْخَياٍط(، كليذ بسحسػٍؿ عميواأّف )ِمْخَيصً  األمخ الثالث:
 كيسيل الباحث إلى الخأؼ اآلخخ؛ لقػة ما احتّج بو األشسػني لخأيو. 
اسُع التفزيِل، نحػ: ىحا َأْقَػـُ مشَظ، كَأْبَيُع؛ ألنَُّو اسٌع، كاالسُع َأَخفُّ مغ الفعِل، كلع ُيَعلَّ  

باألسساء، كلحلظ أصابو  اكاف شبييً  ا؛ ألّنو لّسا كاف جامجً اكيتحّسل الثِّقل، كلع ُيَعلَّ فعل التعجُّب أيًز 
 ! (4)! ك: ما ُأَحْيِدشواالترغيخ، نحػ: ما ُأَمْيِمَح زيجً 

ـُ، ك: َمَجافُ كأمّ   ا االسساف: َمْخَيُع، ك: َمْجَيُغ فإّف ترحيحيسا شاذّّ، كقياسيسا: َمَخا
(5). 

 ، نحػ: إقامٍة،عمى زنة )ِإْفَعاٍؿ( ك)اْسِتْفَعاٍؿ( محسػٌؿ عمى الفعل إعالاًل  االسرجر السعتّل عيشً   -ٖ
 اة العيغ إلى الداكغ الرحيح، ثّع قمبت حخفً ك: استقامٍة، كاألصل: ِإْقَػاـٌ، ك: اْسِتْقَػاـٌ، ثّع ُأْلِقَيْت حخك

لمحخكة السشقػلة، كصار السرجراف: ِإَقااـٌ، ك: اْسِتَقااـٌ، كىشا اجتسع ألفاف: األلف السشقمبة  امجاندً 
 .(6)عغ العيغ، كألف السرجر، كىشا يمـد إسقاط إحجاىسا، كتعػيُس التاء عشيا

 حكفة، كقج عّبخ عغ ذلظ بقػلو:كقج رأػ ابغ مالٍظ أّف األلف الثانية ىي السح 
ػػػػػػػح كالسػػػػػفػػعػػػػػػػػػا                    ػػعػػػػػػػػػػاؿ كاستفعػػػػػػػػاؿفؿ    كأِلػػػػػػػػػػػػػػػػف اإلكِمػػػفػػػػػَعػػػػػػػػػػّل صػػحِّ

                                 
 (.ٕٗٔ، ٖٕٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٔ)
(؛ ابغ الشاضع، شخح ابغ الشاضع عمى ألفية ابغ مالظ  ٚٛٔابغ مالظ، إيجاز التعخيف في عمع الترخيف )ص (ٕ)

 (.ٕٔٙ)ص
 

 (.ٕٗٔ/ٗاألشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )ج (ٖ)
 (.٘ٙٗالثسانيشي، شخح الترخيف )ص (ٗ)
 (.ٖٚٔحسالكؼ، شحا العخؼ )صال (٘)
 (. ٜٓٙٔ، ٛٓٙٔ/ٖالسخادؼ، تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ )ج (ٙ)
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 (ٔ)سػػػا عَخضأزؿ لحا اإلعالؿ كالتا الـد ِعَػض     كححفيػػػػػػػػا بالّشقػػػػػػػل ُربَّ         
؛ ألّف ألف السرجر )الثانية( قخيبة مغ الّصخؼ، كالثَِّقُل نذَأ اكىحا محىب الخميل كسيبػيو أيًز  

 ، كأّما التاء فيي عػٌض، كيجػز ححؼ األلف بال تعػيٍس، يقػؿ سيبػيو:(2)مشيا، كسا أّنيا زائجة
 ٻ ٻ ٻ ٱ يئ "كإف شئت لع تعّػض، كتخكت الحخكؼ عمى األصل، قاؿ هللا عد كجل:

   .(ٖ)ىئ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
أّما الفّخاء فيخػ أّف السححكؼ ىػ العيغ؛ أؼ: األلف األكلى، كأما تاء العػض فقج أجاز الفّخاء  

 إسقاشيا ل ضافة، كاستذيج بقػؿ الذاعخ:
 (4)إف الخميَط أَجّجكا البيغ فانجَخُدكا    كأخمُفػَؾ ِعَج األمخ الَِّحؼ َكَعجكا

 . (5)ة األمخ الحؼ كعجكا: ِعجَ كالسقرػد
كيتبّيغ مغ خالؿ الكالـ الدابق أّف سيبػيو أجاز إسقاط التاء التي لمعػض دكف شخط أك قيج،  

 بيشسا اشتخط الفّخاء اإلضافة.
كيسيل الباحث إلى الخأؼ األكؿ؛ ألّف الصخؼ ضعيف، كىػ محّل التغييخ، كسا أف السحافطة  

ىحا في مدألة الححؼ، أّما في مدألة التاء فأميل إلى ما قالو عمى الحخؼ األصمّي أكلى مغ الدائج، 
ةِ  ﴿الفّخاء؛ ألّف السزاؼ إليو بسشدلة الحخؼ، ككأّف )الرالة( في قػلو تعالى: ِٰ نَ  (6)﴾ ِإَوكَاِم ٱلصه

كقالػا: الخافس كما َخَفس ِبسشدلة الحخؼ الػاحج، فمحلظ أسقصػىا "  عػٌض عغ التاء، يقػؿ الفّخاء:
 .  (7)افة "ِفي اإلض
ـٍ، ك: اْسِتْحَػاٍذ،   َحًة في كمساٍت، نحػ: ِإْعَػاٍؿ، ك: إغيا كقج خخجت بعس تمظ السرادر ُمَرحَّ

 .(8)ك: اْسِتْغَياٍؿ، كىػ شاذّّ، كغيُخ مقيذٍ 
ثّع  َمْبُيػٌع،، نحػ: َمُرػٍف، كَمِبيٍع، كاألصل: َمْرُػكٌف، ك ااسع السفعػؿ مغ الثالثّي السعتّل عيشً  -ٗ

                                 
 (.ٛٚابغ مالظ، ألفّية ابغ مالظ )ص (ٔ)
 (.ٜٓٙٔ/ٖالسخادؼ، تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ )ج (ٕ)
 (.ٖٛ/ٗسيبػيو، الكتاب )ج ؛[ٖٚ( ]الشػر: ٖ)
(؛ ابغ جشي، ٔ٘ٙ/ٔابغ مشطػر، لداف العخب )ج ،البديط، كىػ لمفزل بغ عباس، انطخغ ( البيت مٗ)

 (.ٜٗٔ/ٗ(؛ األشسػني، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )جٗٚٔ/ٖالخرائز )ج
 

 (.ٕٗ٘/ٕالفخاء، معاني القخآف )ج (٘)
 [.ٖٚ[؛ ]الشػر:ٖٚ( ]األنبياء:ٙ)
 (.ٕٗ٘/ٕ( الفخاء، معاني القخآف )جٚ)
 (.ٕ٘ٔ/ٗي، شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ )جاألشسػن (ٛ)
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خكة العيغ إلى الّداكغ قبميا، كححفت كاك )مفعػؿ(، كقمبت الزسة التي قبل الياء كدخًة إذا نقمت ح
، كىحا ىػ محىُب سيبػيِو، (1)فرارا: َمُرػف، ك: َمِبيع القمب الياء كاكً  كانت العيغ ياًء؛ استثقااًل 

ا كسا اعتلَّ ُفِعَل، ألّف " يعتلُّ َمْفُعػٌؿ مشيس :احيث يقػؿ في اعتالؿ اسع السفعػؿ إذا كانت عيشو كاكً 
االسع عمى ُفِعَل َمْفُعػٌؿ، كسا أفَّ االسع َعَمى َفَعَل فاِعٌل، فتقػؿ: َمُدكٌر كَمُرػٌغ، كإنسا كاف األصُل 

 . (2)" َمْدُككٌر، فأسكشػا الػاك األكلى كسا أسكشػا في يْفَعُل، كححفت كاك َمفُعػٍؿ ألّنو ال يمتقي ساكشاف
ابق أّف اسع السفعػؿ قج اعتّل باعتالؿ فعمو السبشّي لمسجيػؿ، فقج اعتّل يتبّيغ مغ الكالـ الد 

عمى اعتاللو في فعمو السبشّي لمسجيػؿ )ِزيَخ ُيَداُر( ك  اسع السفعػؿ نحػ: َمُدكر، ك: َمُرػغ؛ حساًل 
اكغ الرحيح قبميا،  )ِصيَغ ُيَراُغ(، كأصمو: َمْدُككٌر، ك: َمْرُػكٌغ، ثّع ُنِقَمت حخكة الػاك إلى الدَّ

 كسّكشت، فرارا: َمُدْكْكٌر، ك: َمُرْػْكٌغ، فححفت الثانية اللتقاء ساكشيغ.
" كتقػؿ في الياء: مبيٌع كمييٌب، أسكشت  اعتالؿ السفعػؿ السعتّل ياًء: في اكقاؿ سيبػيو أيًز  

ككاف ... أسكشتيا العيغ كأذىبت كاك مفعػٍؿ، ألنو ال يمتقي ساكشاف كجعمت الفاء تابعًة لمياء حيغ 
فمع يجعمػىا تابعًة لمزسة، فرار ىحا الػجو عشجىع، إذ كاف  ،ذلظ أخف عمييع مغ الػاك كالزسة
كالػاك إلى الياء لذبييا  مغ الزسة، اكال يتبعػىا الزسة فخارً  ،مغ كالميع أف يقمبػا الػاك ياءً 

 .(3)"باأللف
ي العيغ ال تتأّثخ بعج كقج بّيغ سيبػيِو مغ خالؿ كالمو الّدابق أّف ياء )مفعػؿ( التي ى 

، كىي ثقيمٌة، كإّنسا ُجِعمت الفاء ىي التي تتأثخ بالياء، اتدكيشيا بالزّسة التي قبميا، كإال قمبت كاكً 
لمخّفة، فيي قخيبٌة مغ األلف، كمثاؿ ذلظ: َمِبيٌع، ك: َمِييٌب،  افقمبت ضّستيا كدخًة، كثبتت الياء؛ شمبً 

سّكشت العيغ بشقل حخكتيا إلى الفاء، فرارا: َمُبْيْػع، ك: َمُيْيْػب،  كاألصل: َمْبُيػٌع، ك: َمْيُيػٌب، ثعّ 
فالتقى ساكشاف، ثّع ححفت كاك السفعػؿ عمى محىب سيبػيِو، فرارا: َمُبْيع، ك: َمُيْيب، ثّع قمبت 

 ضّسة الفاء كدخًة، فرارا: َمِبيٌع، ك: َمِييٌب، عمى كزف )َمْفِعٍل(.
عيغ ىي السححكفة، كأّف الياء في )َمِبيٍع( ُنِقَمْت حخكتيا إلى ما أّما األخفر َفَقْج رأػ أّف ال 

قبميا، كاألصُل: َمْبُيػٌع، كبعج الشقل صار: َمُبْيْػٌع، ثّع قمبت ضّسة الفاء كدخًة؛ لػجػد الياء بعجىا، 
دخة، فرار: َمِبْيْػٌع، ثّع ححفت الياء التي ىي العيغ، فرار: َمِبْػٌع، ثّع قمبت الػاك ياًء إثخ الك

 .     (4)فرار: َمِبيعٌ 

                                 
 (.ٖٔٙابغ الشاضع، شخح ابغ الشاضع عمى ألفية ابغ مالظ )ص (ٔ)
 (.ٖٛٗ/ٗ( سيبػيو، الكتاب )جٕ)
 .  ٖٛٗ( السرجر الدابق، صٖ)
 (.ٕٚٛابغ جشي، السشرف )ص (ٗ)
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كإّنسا ذىَب سيبػيِو إلى إسقاط كاك السفعػؿ؛ ألّنيا زائجة، كإسقاط الدائج أكلى مغ إسقاط  
األصمّي، أّما األخفر فقج ذىَب إلى إسقاط العيغ، ألّف الدائج إّنسا دخل عمى صيغة السفعػؿ؛ ليجّؿ 

 . (1)عمى معشى الَحَجِثّية كالسفعػلّية
 اػِّؼ َرْأَؼ سيبػيِو أّف كاك اسع السفعػؿ قخيبٌة مغ الّصخؼ، ككحلظ َقْمُب الػاِك ياًء قمبً كمّسا ُيقَ  

شاذِّا في اسع السفعػؿ الحؼ عيشو كاٌك، نحػ: َمِسيٌت، ك:َمِذيٌب، ك: َمِخيٌح، ك: َمِشيٌل، كالقياس: 
 . (2)يل: ِحيخٌ َمُسػٌت، ك: َمُذػٌب، ك: َمُخكٌح، ك: َمُشػٌؿ، كسا ُقِمَبْت في )ُحػٍر( فق

فالفعل )َمُذػٌب( أصمو: َمْذُػكٌب، ثّع ُنِقَمْت حخكة العيغ إلى الفاء كسّكشت، فرار: َمُذْػْكٌب،  
فالتقى ساكشاف، فححفت الثانية، كاألكلى قمبت إثخ كدخ الفاء، كىح يجّؿ عمى أّف الػاك الثانية ىي 

 السححكفة.
لمسزارعة،  افي )َتَحكَُّخكف( لْغ يبقي أثخً كقج ُردَّ عمى األخفر بأّف ححؼ حخؼ السزارعة  

رأػ أحٌج أّف الديادة التي تحسُل معًشى إذا  كإذاعػؿ بقيت ميُسُو داّلة عميو، بيشسا لػ ُحِحَفت كاك السف
بسثابة الديادة الػاحجة، فال يجػز ححفيسا، كػألف كنػف )سكخاَف( عشج  فيسااقتخنت بيا زيادة أخخػ 
عمى  زيادتي )مفعػٍؿ(، ُردَّ عميو بأّف ححؼ زائٍج، كإبقاء اآلخخ دلياًل ك  ،اتخخيسو، إذا كاف عمسً 

السححكؼ جائٌد، كذلظ نحػ: اْسَصاَع، كاألصل: اْسَتَصاَع، أّما عّمة ححفيسا مغ )َسْكَخاُف( فيي 
 .   (3)تالزميسا كتصّخفيسا

كسبقت بزعٍّ، ُقِمَبْت  كما ُيْزِعُف رأؼ األخفر أّنو يخػ أّف الياء إذا كقعت في اإلفخاد ساكشة 
، عمى أف تكػف قخيبًة مغ الّصخؼ، كيستشع قمب الزسة كدخة إذا كانت بعيجًة في كّل السحاىب، اكاكً 

ثعَّ يخالف محىبو، فيقمب الّزسة كدخًة، ال الياَء ضّسًة، فإّف رأػ أصحاب ىحا السحىب أّف قمب 
اسع السفعػؿ ذك الػاك بحؼ الياء، ُرّد عمييع بأّف  الزسة كدخة إّنسا كاف؛ لئال ُتَعلَّ الياء؛ كإاّل التبذ

 .(4)العخب في كالميع لع تمـد قمب الزسة كدخة إبقاء لمياء، فمع يقػلػا في )ُمػِقغ(: ِميِقغٌ 
كيسيل الباحُث إلى رأؼ سيبػيو؛ ألّف رأؼ األخفر فيو تكمٌُّف، ال سّيسا في خصػات إعالؿ   

 اسع السفعػؿ السعتّل ياًء.
ْض عغ الححؼ في اسع السفعػؿ، خالؼ مرادر اإلفعاؿ كاالستفعاؿ؛ ألّنو بسثابة كلع ُيعَ   ػَّ

صفٍة قج ُيقَرج بيا السحكخ، كقج ُيقَرج بيا السؤّنث، أما مرادر اإلفعاؿ كاالستفعاؿ فيشتفي الػصف 

                                 
 (.ٜٚٗ/ٖ؛ الّديػشي، ىسع اليػامع )ج(ٕٚٛص)ابغ جشي، السشرف  (ٔ)
 (.ٜٕٚر، السستع الكبيخ في الترخيف )صابغ عرفػ  (ٕ)
 . ٜٕٛ، ٜٕٚالسرجر الدابق، ص (ٖ)
 .ٜٜٕ، ٜٕٛالسرجر نفدو، ص (ٗ)
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 .(1)بيسا
ْبُيػٍع، صل مغ اسع السفعػؿ فيسا كانت عيشو ياًء، كىحا عشج تسيٍع، نحػ: مَ كما خخج عمى األ 

 في قػِؿ شاعٍخ: اك: َمْخُيػٍط، كقج كرد مرّححً 
 (2)ةٌ ػبَ يُ صْ مَ  ةٌ احَ فَّ ا تُ يَ نَّ أَ كَ كَ ...   ...   ...   ...   

 كقػؿ شاعٍخ ثاٍف:
 (3)ػـُ يُ غْ مَ  غُ جْ الجَّ  وِ يْ مَ عَ  اذٍ ذَ رَ  ـُ ػْ يَ      ػػػوُ جَ يَّ ىَ كَ  ػػػاتٍ َز يْ بَ  ػػػػػػػػخَ كَّ حَ ى تَ تَّ حَ                    

 كقػؿ آخَخ:
 (4)ػف ػػػيُ عْ مَ  ػػػػػػػػػػجٌ يِّ سَ  ػػػػػػػظَ نَّ أَ  ػػػػػاؿُ خَ إِ ًجا     كَ يِّ سَ  ظَ ػنَ بُ دَ حْ يَ  ظَ مُ ػْ قَ  افَ كَ  جْ قَ                    

 أّما ترحيح اسع السفعػؿ ذؼ الػاك فشادٌر، يقػؿ ابغ مالٍظ: 
 (5)كنػػػػػػػػػػجر     ترحيح ذؼ الػاك كفي ذؼ اليا اشتيخنحػػػػػػػػػُػ مبيػػػػػػػػػػػػػػػعٍ  كمرػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  

السفعػؿ ذؼ الياء كثيٌخ، أّما ترحيح ذؼ الػاك فيػ نادٌر، كقج فّدخ  اسعِ  ترحيحَ  أفَّ  كالسقرػدُ 
" كال نعمسيع أتسُّػا في الػاكات، ألفَّ الػاكات أثقل عمييع مغ الياءات، كمشيا  سيبػيِو ذلظ بقػلو:

كف إلى الي  .(6)اء؛ فكخىػا اجتساعيسا مع الزسة "يفخُّ
مغ ثقل  افخارً  لسفعػؿ الحؼ عيشو كاٌك إّنسا كافيتبّيغ مغ الكالـ الّدابق أّف نجرة ترحيح اسع ا

كالميع مغ  مغ كثيخٍ  فيُيػع، ك: َمْيُيػب، كقج نفخكا الػاك، كىػ أثقل مّسا كانت عيشو ياًء، نحػ: َمبْ 
ح اسعُ أخفّ  الػاك إلى الياء؛ ألّف الياء الػاك، نحػ: مْقُػكؿ، ك: َمْرُػكف،  كذ السفعػؿِ  ، فمػ ُصحِّ

 الجتسعت كاكاف قبميسا ضّسة، كذا أثقُل.
 

                                 
 (.ٜٛٔابغ مالظ، إيجاز التعخيف في عمع الترخيف )ص (ٔ)
(، ابغ مشطػر، لداف ٜٗٗابغ جشي، السشرف )ص ،ندبة، كىػ مغ البحخ الكامل، انطخ( ىحا الذصخ بال ٕ)

 (.ٕٗٛ/ٖبيجؼ، تاج العخكس )ج(؛ الد ٘ٙ٘/ٔالعخب )ج
 (.ٜ٘ديػاف عمقسة )ص ،عبجة، كىػ مغ البحخ البديط، انطخ( البيت لعمقسة بغ ٖ)
س بغ مخداس، كىػ مغ الكامل، (، كالبيت لمعبأٖٙابغ الشاضع، شخح ابغ الشاضع عمى ألفية ابغ مالظ )ص (ٗ)

ميسي )ص ،انطخ  (. ٙ٘ٔديػاف العباس بغ مخداس الدَّ
 (.ٛٚألفية ابغ مالظ )ص ابغ مالظ، (٘)
 (.ٜٖٗ/ٗ( سيبػيو، الكتاب )جٙ)
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 مػّشأ اإلماـ مالظ فيالسبحث الثاني: اإلعالؿ بالتَّدكيغ 
عمى  اُيَعجُّ اإلْعاَلُؿ بالتَّدكيغ مغ أنػاع اإلعالؿ، كقج لجأت العخب إليو في كالميا؛ تخفيفً   

 بالحخكات دكف الحخكؼ. أيزًا يذتخؾ مع اإلعالؿ بالشقل في اختراصو ، كىحا اإلعالؿَدافالمِّ 

 السصمب األّكؿ: مفيـػ اإلعالؿ بالتدكيغ، كمػاضعو
 اإلعالُؿ بالتَّدكيغ 
 ، كأّما مػاضعو فيي عمى الّشحػ اآلتي:(1)مغ الثِّقل اىػ ححؼ حخكة حخؼ العّمة؛ فخارً   
 اآلخخ بالػاك في حالة الخفع، نحػ: َيْجُنػ، كاألصُل: َيْجُنُػ.الفعل السزارع معتّل   -ٔ
 الفعل السزارع معتّل اآلخخ بالياء في حالة الخفع، نحػ: َيْخِمي، كاألصُل: َيْخِمُي.  -ٕ
اِعي،  سػاٌء أكانت ياؤه الزمًة، نحػ: االسع السشقػص السعخفة في حالتّي الخفِع كالجّخ،  -ٖ الدَّ

اِعِي جخِّا كاألصُل: الّداِعيُ  اِعُػ رفعًا،  نحػ: ، أـ كانت غيخ الزمة،رفًعا، كالدَّ الّجاعي، كاألصل: الجَّ
 .(2)كالجاِعِػ جخِّا

، (4)، كذلظ إذا ُأْسِشَجْت تمظ األفعاؿ إلى كاك الجساعة، نحػ: َيْجُعػفَ (3)كقج يتبع التدكيغ ححؼٌ   
السشقػُص االسع ، ككحلظ إذا ُجِسَع (7)ك: َتْيِجيغَ  ،(6)، أْك ياء السخاشبة، نحػ: َتْدِسيغَ (5)َك: َيْخُمػفَ 

في حالتي الشرب  االسع السشقػص، ك خفعال ، في حالة (8)نحػ: السحاُمػفَ كذلظ ، اجسَع محّكٍخ سالسً 
                                 

 (.ٖٔٔ/ٕالغالييشي، جامع الجركس العخبّية )ج (ٔ)
 ، بترّخؼ.ٗٔٔ/ صٕ( يشطخ، السخجع الدابق، جٕ)
 . ٗٔٔالسخجع الدابق، ص (ٖ)
ْػْكَف، ثّع ححفت الػاك )الـ ( أصل َيْجُعػَف: َيْجُعُػْكَف، ثّع ُسّكشت الػاك؛ فخاًرا مغ ثقل الزسة عمييا، فرار: َيْجعُ ٗ)

 الكمسة(؛ اللتقاء ساكشيغ، فرار: َيْجُعػَف، عمى كزف )َيْفُعػَف(.
( أصل َيْخُمػَف: َيْخِمُيػَف، ثّع ُسّكشت الياء؛ تخفيًفا، فرار: َيْخِمْيْػف، ثّع ححفت الياء )الـ الكمسة(؛ اللتقاء ساكشيغ، ٘)

 اندة الػاك، فرار: َيْخُمْػف، عمى كزف )َيْفُعػَف(.فرار: َيْخِمْػف، كحّخكت العيغ بالزّع؛ لسج
 

( األصل: َتْدُسِػيَغ، ثّع ُسّكشت الػاك؛ فخاًرا مغ ثقل الكدخة عمييا، فرار: َتْدُسْػْيَغ، ثّع ححفت الػاك )الـ الكمسة(؛ ٙ)
 َغ عمى ِزنة )َتْفِعيَغ(.اللتقاء ساكشيغ، فرار: َتْدُسْيَغ، ثّع حّخكت العيغ بالكدخ؛ لسجاندة الياء، فرار: َتْدِسيْ 

 

( األصل: َتْيِجِييَغ، ثّع ُسّكشت الياء؛ فخاًرا مغ ثقل الكدخة عمييا، فرار: َتْيِجْيْيَغ، ثّع ححفت الياء األكلى )الـ ٚ)
 الكمسة(؛ اللتقاء ساكشيغ، فرار: َتْيِجيَغ، عمى ِزنة )َتْفِعيَغ(.

 

اء؛ تخفيًفا، فرار: السػُػَحاِمْيْػَف، ثّع ححفت الياء )الـ الكمسة(؛ اللتقاء ( األصل فيو: السػُػَحاِمُيػَف، ثّع ُسّكشت اليٛ)
ساكشيغ، فرار: السػُػَحاِمْػَف، ثّع حّخكت العيغ بالزّع؛ لسجاندة الػاك، فرار: السػُػَحاُمػَف، عمى كزف 

 )السػػَُفاُعػَف(.
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األكؿ، كذلظ عشج الحجيث عغ الححؼ  ، كقج تّع تشاكؿ ذلظ في الفرل(1): الخَّاِضيغَ كالجّخ، نحػ
 .(2)اللتقاء ساكشيغ

، ك: مخْرُت بالقاْض، جخِّا، ا، نحػ: ىحا القاْض، رفعً اتخفيف ياء السشقػص السعخفة كقفً كيجػز   
 .(3)أّما في الشرب فالػقف يكػف عمى الياء، نحػ: رأيُت القاِضيْ 

 السصمب الثَّاني: استثشا ات اإلعالؿ بالتدكيغ
الّشرب، نحػ: لْغ تطيخ الحخكة عمى الفعل السزارع معتّل اآلخخ بالػاك كالياء في حالة   -ٔ

 .(4)؛ ألّف الفتحة خفيفةٌ ك: َلْغ َيْخِميَ  َيْغُدَك،
َتْطَيُخ الحخكة عمى االسع السشقػص في حالة الشرب؛ لخّفة الفتحة، كذلظ كسا في قػلو   -ٕ

ۥ  يئ تعالى: ٍُ ُع ًَادِيَ ِ  يئ ، كقػلو تعالى:(٘)ىئفَنأَيدأ ِاْ َداِِعَ ٱَّلله ِجيُب
َ
ٓ  يئ ، كقػلو تعالى:(6)ىئأ  إَِذا بَنََتِت لََكه

اِِقَ  َ     .(ٚ) ىئٱمَّته
 ، كُسِبقتا بداكٍغ، نحػ: َدْلٍػ، ك: َضْبٍي؛ ألفّ اتطيخ الحخكة عمى الػاك كالياء إذا كقعتا شَخفً   -ٖ

 .(8)سكػف ما قبميساعج ب حخفيغ الػاك كالياء أصبحتا
 
 

 
 

  
 
 

                                 
خفيًفا، فرار: الخَّاِضْيْيَغ، ثّع ححفت؛ اللتقاء ساكشيغ، ( األصل فيو: الخَّاِضِييَغ، ثّع ُسّكشت الياء )الـ الكمسة(؛ تٔ)

 فرار: الخَّاِضيَغ، عمى كزف )الَفاِعيَغ(.
 

 (. ٕ٘ -ٕٗ( انطخ )صٕ)
 (.٘ٔابغ جشي، المسع في العخبية )ص (ٖ)
 (.ٖٗٔ/ٔالسبّخد، السقتزب )ج (ٗ)
 [. ٚٔ( ]العمق: ٘)
 [.ٖٔ( ]األحقاؼ: ٙ)
 (.ٙٛشحكر الحىب )ص ابغ ىذاـ، شخح [؛ٕٙ( ]القيامة: ٚ)
 (.ٕٚٛ/ٕأبػ الفجاء، الكشاش )ج (ٛ)
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 مػّشأ اإلماـ مالظ فيالجراسة الّتصبيقية 
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 السػّشأ في اإلعالؿ بالشقلشػاىج  -أكًل 
تّع ترشيف شػاىج اإلعالؿ بالشقل في السػّشأ ِبَحَدِب َلَحاِؽ إعالٍؿ مغ َنْػٍع آَخَخ ِبِو، َأْك  

 َعَجِمِو، كذلظ عمى الشحػ اآلتي:
 شػاىج اإلعالٌؿ بالشقل دكف قمب  أك ححؼ   -ٔ
ِ ْبِغ ُعَسَخ َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ  - أ  َصاَلُة اْلَعْرِخ َكَأنََّسا ُكِتَخ أَْىَموُ  َتُفػُتوُ الَِّحؼ " َقاَؿ:  () َعْغ َعْبِج ّللاَّ

 .(1)" َكَماَلوُ 
سبقت بحخٍؼ قج ، حيث كقعت الػاك عيًشا لمفعل السزارع، ك َتْفُػتُ (، كاألصل: َتُفػتُ ) الفعلالذاىج: 

قبميا، كسّكشت، فرار الفعل:  فاءإلى الصحيٍح ساكٍغ، كالزسة ُمْدَتْثَقَمٌة عمييا، َفُشِقَمْت ضّسة الػاك 
 ْفُعُل(.تَ ، عمى ِزَنة )ُفػتُ تَ 
ِ ْبَغ ُعَسَخ َكاَف َيُقػُؿ: -ب َقَزاَء َرَمَزاَف ُمَتَتاِبًعا َمْغ َأْفَصَخُه ِمْغ  َيُرػـُ "  َعْغ َناِفٍع، َأفَّ َعْبَج ّللاَّ

 .(2)َمَخٍض َأْك ِفي َسَفٍخ "

لمفعل السزارع، كسبقت بحخٍؼ  ا: َيْرُػـُ، حيث كقعت الػاك عيشً قػُلُو )َيُرػـُ(، كاألصلالذاىج: 
صحيٍح ساكٍغ، كالزسة ُمْدَتْثَقَمٌة عمييا، َفُشِقَمْت ضّسة الػاك إلى الّراد قبميا، كسّكشت، فرار الفعل: 

 َيُرػـُ، عمى ِزَنة )َيْفُعُل(.
ِإالَّ َأْف َيُكػَف ِخَباُؤُه ِفي  ،َسْدِجِج الَِّحؼ اْعَتَكَف ِفيوِ اْلُسْعَتِكُف ِإالَّ ِفي الْ  َيِبيتُ " َكاَل  َقاَؿ َماِلٌظ:  -ت

ِفيِو ِإالَّ ِفي اْلَسْدِجِج، َأْك ِفي  َيِبيتُ َرَحَبٍة ِمْغ ِرَحاِب اْلَسْدِجِج، َكَلْع َأْسَسْع َأفَّ اْلُسْعَتِكَف َيْزِخُب ِبَشاًء 
 .(3)" ... َرَحَبٍة ِمْغ ِرَحاِب اْلَسْدِججِ 

لمفعل السزارع، كسبقت بحخٍؼ  اػُلُو )َيِبيُت(، كاألصل: َيْبِيُت، حيث كقعت الياء عيشً قالذاىج: 
صحيٍح ساكٍغ، كالكدخة ُمْدَتْثَقَمٌة عمييا، َفُشِقَمْت كدخة الياء إلى الباء قبميا، كسّكشت، فرار الفعل: 

 َيِبيُت، عمى ِزَنة )َيْفِعُل(.
ِ  ػؿَ َرسُ َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج َأفَّ   -ث ِ  " َمْغ َيْحُمُب َىِحِه؟ قاؿ: ((ّللاَّ ـَ َرُجٌل، َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ ّللاَّ َفَقا
)):َيِعيُر  : َما اْسُسَظ؟ َفَقاَؿ،  ِ  .(4)اْحُمْب " :()َفَقاَؿ َلُو َرُسػُؿ ّللاَّ

                                 
 [.ٕٔ: رقع الحجيث ٜٔ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، كقػت الرالة/جامع الػقػت، ٔ)
 [.  ٘ٗ: رقع الحجيث ٛٙٔ/ٔ( ]السرجر الدابق، الرياـ/ما جاء في قزاء رمزاف كالكفارات، ٕ)

 

 [.  ٖالحجيث : رقع ٗٚٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، االعتكاؼ/ذكخ االعتكاؼ، ٖ)
 

 [.  ٕٗ: رقع الحجيث ٜٕ٘/ٔ( ]السرجر نفدو، االستئحاف/ما يكخه مغ األسساء، ٗ)
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 اث كقعت الياء عيشً قػُلُو )َيِعيُر(، كىػ مشقػٌؿ إلى العمسّية بعج إعاللو، كاألصل: َيْعِيُر، حيالذاىج: 
 العيغلمفعل السزارع، كسبقت بحخٍؼ صحيٍح ساكٍغ، كالكدخة ُمْدَتْثَقَمٌة عمييا، َفُشِقَمْت كدخة الياء إلى 

 قبميا، كسّكشت، فرار الفعل: َيِعيُر، عمى ِزَنة )َيْفِعُل(، كبعجئٍح ُنِقَل ىحا الفعل إلى العمسّية.
، َأنَُّو َسِسَع ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّاِب َكُىَػ َعَمى اْلِسْشَبِخ ُيَعمُِّع الشَّاَس  َعْغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َعْبجٍ   -ج اْلَقاِرؼِّ

َج، َيُقػُؿ: اَلـُ َعَمْيَظ َأيَُّيا الشَِّبيُّ ُقػُلػا"  التََّذيُّ ِ، الدَّ َمَػاُت َّللَّ ِ، الصَّيَِّباُت الرَّ ِ، الدَّاِكَياُت َّللَّ : التَِّحيَّاُت َّللَّ
اِلِحيَغ، َأْشَيُج َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ كَ  ِ الرَّ اَلـُ َعَمْيَشا َكَعَمى ِعَباِد ّللاَّ ِ َكَبَخَكاُتُو، الدَّ ، َكَأْشَيُج َأفَّ َرْحَسُة ّللاَّ

(1)ُمَحسًَّجا َعْبُجُه َكَرُسػُلُو "
. 

كػ: ُاْدُرُسػا، حيث استثقمت  فعل األمخ السّترل بػاك الجساعة )ُقػُلػا(، كاألصل: اْقُػُلػا،الذاىج: 
الزسة عمى الػاك، َفُشِقَمْت إلى القاؼ، فاسُتْغِشَي عغ ألف الػصل، ككزنو: ُاْفُعُمػا، كىػ محسػٌؿ في 

 اإلعالؿ عمى مزارعو.
، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ  -ح ِإَذا َزَنْت َكَلْع ُسِئَل َعِغ اأْلََمِة  ((َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َكَزْيِج ْبِغ َخاِلٍج اْلُجَيِشيِّ

َكَلْػ  ِبيُعػَىا" ِإْف َزَنْت َفاْجِمُجكَىا، ُثعَّ ِإْف َزَنْت َفاْجِمُجكَىا، ُثعَّ ِإْف َزَنْت َفاْجِمُجكَىا، ُثعَّ  ُتْحِرْغ، َفَقاَؿ:
 . (2)" ِبَزِفيخٍ 

، حيث استثقمت فعل األمخ السّترل بػاك الجساعة )ِبيُعػا(، كاألصل: اْبِيُعػا، كػ: اْىِبُصػاالذاىج: 
الكدخة عمى الياء، َفُشِقَمْت إلى الباء، كحيشئٍح اسُتْغِشَي عغ ألف الػصل، ككزنو: ِاْفِعُمػا، كىػ محسػٌؿ 

 في اإلعالؿ عمى مزارعو.
َنْقًجا َأْك ِفي َداٍر، َأْك َأْرٍض ُمْذَتَخَكٍة، َفَأَثاَبُو اْلَسْػُىػُب َلُو ِبَيا  (3)" َمْغ َكَىَب ِشْقًرا َقاَؿ َماِلٌظ: -خ

ْفَعِة ِإْف َشاُءكا، َكَيْجَفُعػَف ِإَلى اْلَسْػُىػِب َلُو ِقيَسَة  َخَكاَء َيْأُخُحكَنَيا ِبالذُّ َدَناِنيَخ َأْك  َمُثػَبِتوِ َعْخًضا، َفِإفَّ الذُّ
 .(4)َدَراِىَع "

ت الػاك بإلقاء ، كاألصل: َمْثُػَبٌة، حيث اسُتثقمت الزسة عمى الػاك، فدّكش(َمُثػَبة) قػلوالذاىج: 
  حخكتيا عمى الثاء، فرارت: َمُثػَبة، عمى كزف )َمْفُعَمة(. 

اَل َيْجُخْمَغ اْلَجشََّة، َكاَل  ُمِسياَلتٌ " ِنَداٌء َكاِسَياٌت َعاِرَياٌت، َماِئاَلٌت  َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َأنَُّو َقاَؿ: -د
 .(5)ِماَئِة َسَشٍة " ْسذِ خَ  َمِديَخةِ َيِجْجَف ِريَحَيا، َكِريُحَيا ُيػَجُج ِمْغ 

                                 
 [.  ٖ٘: رقع الحجيث ٜ٘/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الرالة/التذيج في الرالة، ٔ)

 

 [.  ٗٔ: رقع الحجيث ٚٗٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، الحجكد/جامع ما جاء في حّج الدنا، ٕ)
 (.ٖٗٓٔ/ٖالجػىخّؼ، الرحاح )ج مغ األرض،( الذقز ىػ القصعة ٖ)
 [.  ٖ: رقع الحجيث ٖٗٛ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الذفعة/ما تقع فيو الذفعة، ٗ)
 [.  ٚ: رقع الحجيث ٜٙٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، المباس/ما يكخه لمشداء لبدو مغ الثياب، ٘)
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، كاألصل: ، كىػ اسع فاعٍل محسػٌؿ عمى فعمو )ُيِسيُل( إعالاًل (ُمِسياَلتٌ ) قػلوالذاىج األّكؿ: 
ُمْسِياَلٌت، حيث اسُتثقمت الكدخة عمى الياء، فدّكشت الياء بإلقاء حخكتيا عمى ما قبميا، فرارت: 

 ُمِسياَلٌت، عمى كزف )ُمْفِعاَلت(.  
: قػلو )َمِديَخة(، كاألصل: َمْدِيَخٌة، ثّع نقمت حخكة الياء إلى الديغ التي قبميا، كسّكشت، خخالذاىج اآل

فرارت: َمِديَخة، عمى كزف )َمْفِعَمة(، كىحا االسع محسػٌؿ عمى فعمو السزارع )َيِديُخ( في اإلعالؿ؛ 
 كىػ السيع. ، كتسّيد عشو في زيادٍة ال تُخّز األفعاؿ،ااّتفق االسع مع الفعل كزنً فقج 
َساُء  َعْغ َناِفٍع َأنَُّو َقاَؿ: -ذ ِ ْبِغ ُعَسَخ ِبَسكََّة َكالدَّ ْبَح، ُمِغيَسةٌ " ُكْشُت َمَع َعْبِج ّللاَّ ِ الرُّ ، َفَخِذَي َعْبُج ّللاَّ

ُثعَّ َصمَّى َبْعَج َذِلَظ َرْكَعَتْيِغ  َفَأْكَتَخ ِبَػاِحَجٍة، ُثعَّ اْنَكَذَف اْلَغْيُع، َفَخَأػ َأفَّ َعَمْيِو َلْياًل َفَذَفَع ِبَػاِحَجٍة،
ْبَح َأْكَتَخ ِبَػاِحَجٍة "  .  (ٔ)َرْكَعَتْيِغ، َفَمسَّا َخِذَي الرُّ

قػلو )ُمِغيَسة(، كىػ اسع فاعٍل، كاألصل: ُمْغِيَسٌة، ثّع نقمت حخكة الياء إلى الغيغ التي  الذاىج:
(، كىحا الػصف محسػٌؿ عمى فعمو السزارع قبميا، كسّكشت، فرارت: ُمِغيَسة ، عمى كزف )ُمْفِعَمة

، كتسّيد عشو في زيادٍة ال تُخّز األفعاؿ، كىػ ااّتفق االسع مع الفعل كزنً )ُتِغيُع( في اإلعالؿ؛ فقج 
 السيع.

َكَمَعَيا  ،كَّةَ ِإَلى مَ  ()َخَخَجْت َعاِئَذُة َزْكُج الشَِّبيِّ " َعْغ َعْسَخَة ِبْشِت َعْبِج الخَّْحَسِغ، َأنََّيا َقاَلْت:   -ر
يقِ  َكَمَعَيا ُغاَلـٌ ِلَبِشي ،َمْػاَلَتاِف َلَيا جِّ ِ ْبِغ َأِبي َبْكٍخ الرِّ لٍ  ،َعْبِج ّللاَّ َقْج  ،َفَبَعَثْت َمَع اْلَسْػاَلَتْيِغ ِبُبْخٍد ُمَخجَّ

 .(2)... " َعَمْيِو ِخْخَقٌة َخْزَخاءُ  ِخيطَ 
، ثّع ُسّكشت الفاء، كُنقمت حخكة ُخِيطَ كاألصل:  (،ِخيطَ الفعل الساضي السبشّي لمسجيػؿ )الذاىج: 

 عمى كزف )ُفِعَل(.ِخيَط، ، فرار الفعل: الياءالعيغ إلييا؛ استثقااًل لمكدخة عمى 
 شػاىج اإلعالٌؿ بالشقل مَع قمب   -ٕ
ـُ َماِلٌظ:  -أ َما اَلِة، َفَمْع َيِجْج َماًء، َفَعِسَل ِبَسا َأمَ  َقاَؿ اإْلِ ـَ ِإَلى الرَّ َخُه ّللاَُّ ِبِو ِمَغ التََّيسُِّع، َفَقْج " َمْغ َقا

 .(ٖ)" ... ّللاََّ، َكَلْيَذ الَِّحؼ َكَجَج اْلَساَء، ِبَأْشَيَخ ِمْشُو، َكاَل َأَتعَّ َصاَلًة؛ أِلَنَُّيَسا ُأِمَخا َجِسيًعا َأَشاعَ 
َل عمى مجّخده في بيسدة السزارعة، كقج ُحسِ  الثالثيِّ  مديجُ قػلو )َأَشاَع(، كىػ فعٌل ماٍض  الذاىج:

اإلعالؿ، كأصمو: َأْشَػَع، ثّع ألقيت فتحة العيغ عمى الداكغ الحؼ قبميا، كُسكَِّشْت، فرار الفعل: 
 ؛ لسجاندة الفتحة التي قبميا، فرار: َأَشاَع، عمى زنة: َأْفَعَل.  اَأَشْػَع، ثّع ُقِمَبِت الػاك ألفً 

                                 
 [.   ٜٔ: رقع الحجيث ٚٚ، ٙٚ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، صالة الميل/األمخ بالػتخ، ٔ)
 [.ٕ٘: رقع الحجيث ٓ٘ٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، الحجكد/ما يجب فيو القصع، ٕ)
 [.ٜٛ: رقع الحجيث ٕٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، الصيارة/ىحا باب في التيسع، ٖ)
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َل َأْف َيُكػَف آِخُخ َعْيِجِه الصََّػاَؼ ِباْلَبْيِت َحتَّى َصَجَر، َلْع َأَر َعَمْيِو " َكَلْػ َأفَّ َرُجاًل َجيِ  َقاَؿ َماِلٌظ:  -ب
 .(ٔ)" َأَفاَض َشْيًئا، ِإالَّ َأْف َيُكػَف َقِخيًبا َفَيْخِجَع َفَيُصػَؼ ِباْلَبْيِت، ُثعَّ َيْشَرِخَؼ ِإَذا َكاَف َقْج 

بيسدة السزارعة، كقج ُحِسَل عمى مجّخده  ثيِّ الثال مديجُ قػلو )َأَفاَض(، كىػ فعٌل ماٍض  الذاىج:
، كأصمو: َأْفَيَس، ثّع ألقيت فتحة العيغ عمى الداكغ الحؼ قبميا، كُسكَِّشْت، فرار الفعل: إعالاًل 

 ؛ لسشاسبة الفتحة التي قبميا، فرار: َأَفاَض، عمى زنة: َأْفَعَل. اَأَفْيَس، ثّع ُقِمَبِت الياء ألفً 
َعْبًجا ِبَغْيِخ ِإْذِف َسيِِّجِه ِفي َشْيٍء َلُو َباٌؿ  اْسَتَعافَ " َمِغ  ْرَداِء َأنَُّو َسِسَع َماِلًكا َيُقػُؿ:َعْغ َأِبي الجَّ   -ت

اْلَعْبُج ِبَذْيٍء، َكِإْف َسِمَع اْلَعْبُج، َفَصَمَب َسيُِّجُه  ُأِصيبَ اْلَعْبَج، ِإْف  َأَصابَ َكِلِسْثِمِو ِإَجاَرٌة، َفُيَػ َضاِمٌغ ِلَسا 
 .(2)ِإَجاَرَتُو ِلَسا َعِسَل، َفَحِلَظ ِلَديِِّجِه، َكُىَػ اأْلَْمُخ ِعْشَجَنا "

بأحخؼ الصََّمِب، كقج ُحِسَل عمى مجّخده  الثالثيِّ  مديجُ قػلو )اْسَتَعاَف(، كىػ فعٌل ماٍض  الذاىج األّكؿ:
كُسكَِّشْت، فرار الفعل:  ، كأصمو: اْسَتْعَػَف، ثّع ألقيت فتحة العيغ عمى الداكغ الحؼ قبميا،إعالاًل 

 ؛ لسشاسبة الفتحة التي قبميا، فرار: اْسَتَعاَف، عمى كزف: اْسَتْفَعَل.ااْسَتَعْػَف، ثّع ُقِمَبِت الػاك ألفً 
بيسدة الّتعجية، كأصمو: َأْصَػَب، ثّع  الثالثيِّ  مديجُ قػلو )َأَصاَب(، كىػ فعٌل ماٍض  الذاىج الثاني:

؛ االحؼ قبميا، كُسكَِّشْت، فرار الفعل: َأَصْػَب، ثّع ُقِمَبِت الػاك ألفً  ألقيت فتحة العيغ عمى الداكغ
 لسشاسبة الفتحة التي قبميا، فرار: َأَصاَب، عمى كزف: َأْفَعَل.

، ثّع ُنِقَمْت  الذاىج اآلخخ: قػلو )ُأِصيَب(، كىػ فعٌل ماٍض مبشيّّ لمسجيػؿ، كأصمو: ُأْصِػَب، كػ: ُأْكِخـَ
اكغ الحؼ قبميا، كُسكَِّشْت، فرار الفعل: ُأِصْػَب، ثّع ُقِمَبِت الػاك ياًء؛ لسجاندة كدخة العيغ إلى الد

 الكدخة التي قبميا، فرار: ُأِصيَب، عمى كزف: ُأْفِعَل.
ِ ْبِغ ُعَسَخ َأنَُّو َكاَف َيُقػُؿ:  -ث َقَزاُء، َكُىَػ َصاِئٌع، َفَعَمْيِو الْ  اْسَتَقا َ " َمِغ  َعْغ َناِفٍع، َعْغ َعْبِج ّللاَّ

 .(ٖ)َكَمْغ َذَرَعُو اْلَقْيُء َفَمْيَذ َعَمْيِو اْلَقَزاُء "
قػلو )اْسَتَقاَء(، كأصمو: اْسَتْقَيَأ، ثّع ُنِقَمْت فتحة العيغ إلى الداكغ الحؼ قبميا، كُسكَِّشْت،  الذاىج:

رار: اْسَتَقاَء، عمى كزف: ؛ لسشاسبة الفتحة التي قبميا، فافرار الفعل: اْسَتَقْيَء، ثّع ُقِمَبِت الياء ألفً 
 اْسَتْفَعَل.

                                 
 
 [.ٕٕٔ: رقع الحجيث ٕٗٓ/ٔ( ]مالظ: السػشأ، الحج/كداع البيت، ٔ)
 [.ٚ: رقع الحجيث ٗٔٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، الػصية/جامع القزاء ككخاىيتو، ٕ)

 

 [.ٚٗ: رقع الحجيث ٛٙٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، الرياـ/ما جاء في قزاء رمزاف كالكفارات، ٖ)
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ْنَيا  َقاَؿ: ((َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ   -ج َساِء الجُّ " َيْشِدُؿ َربَُّشا، َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى، ُكلَّ َلْيَمٍة ِإَلى الدَّ
َيْدَتْغِفُخِني َلُو؟ َمْغ َيْدَأُلِشي َفُأْعِصَيُو؟ َمْغ  ْسَتِجيبَ َفأَ ِحيَغ َيْبَقى ُثُمُث المَّْيِل اآْلِخُخ، َفَيُقػُؿ: َمْغ َيْجُعػِني 

 ؟(1)" َفَأْغِفَخ َلوُ 
، كأصمو: قػلو )َأْسَتِجيب(، كىػ فعٌل مزارٌع محسػٌؿ عمى ماضيو )اْسَتَجاَب( اعتالاًل  الذاىج:

ا، كُسكَِّشْت، فرار الفعل: َأْسَتْجِػُب، كػ: َأْسَتْبِجُؿ، ثّع ُنِقَمْت كدخة العيغ إلى الداكغ الحؼ قبمي
 َأْسَتِجْػُب، ثّع ُقِمَبِت الػاك ياًء؛ لسشاسبة الكدخة التي قبميا، فرار: َأْسَتِجيب، عمى كزف: َأْسَتْفِعل.

ِ )  -ح مَُّف ِمَغ " ِلْمَسْسُمػِؾ َشَعاُمُو َكِكْدَػُتُو ِباْلَسْعُخكِؼ، َكاَل ُيكَ  ( َقاَؿ:َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػُؿ ّللاَّ
 .(ٕ)" ُيِصيقُ اْلَعَسِل ِإالَّ َما 

قػلو )ُيِصيُق(، كىػ فعٌل مزارٌع محسػٌؿ عمى ماضيو )َأَشاَؽ( في اإلعالؿ، كأصمو:  الذاىج:
ُيْصِػُؽ، كػ: ُيْدِمُع، ثّع ُنِقَمْت كدخة العيغ إلى الداكغ الحؼ قبميا، كُسكَِّشْت، فرار الفعل: ُيِصْػُؽ، ثّع 

 ياًء؛ لسجاندة الكدخة التي قبميا، فرار: ُيِصيُق، عمى كزف: ُيْفِعُل. ُقِمَبِت الػاك
ـَ َعَمى  َقاَؿ َماِلٌظ:  -خ اَلَة َساِىًيا َأْك َناِسًيا، َحتَّى َقِج َخ الرَّ " َمْغ َأْدَرَؾ اْلَػْقَت َكُىَػ ِفي َسَفٍخ، َفَأخَّ

ـَ َعَمى أَْىِمِو َكُىَػ فِ  ـَ َكَقْج َذَىَب اْلُسِقيِعي اْلَػْقِت، َفْمُيَرلِّ َصاَلَة أَْىِمِو َأنَُّو ِإْف َكاَف َقِج ، َكِإْف َكاَف َقْج َقِج
 .(3)" اْلَػْقُت، َفْمُيَرلِّ َصاَلَة اْلُسَداِفِخ؛ أِلَنَُّو ِإنََّسا َيْقِزي ِمْثَل الَِّحؼ َكاَف َعَمْيوِ 

( في اإلعالؿ، كأصمو: ُمْقِػـٌ، ثّع قػلو )اْلُسِقيع(، كىػ اسُع فاعٍل محسػٌؿ عمى فعمو )ُيِقيعُ  الذاىج:
ُنِقَمْت كدخة العيغ إلى الداكغ الحؼ قبميا، كُسكَِّشْت، فرار الفعل: ُمِقْػـٌ، ثّع ُقِمَبِت الػاك ياًء؛ 

 لسجاندة الكدخة التي قبميا، فرار: ُمِقيٌع، عمى كزف: ُمْفِعٍل.
، ِإفَّ َذِلَظ ُيْكَخُه َحتَّى (4)ْيٌغ، َفَدَأَلُو َأْف ُيِقخَُّه ِعْشَجُه ِقَخاًضا" ِإَذا َكاَف ِلَخُجٍل َعَمى َرُجٍل دَ  َقاَؿ َماِلٌظ:  -د

َخ  َمَخاَفةَ َيْقِبَس َماَلُو، ُثعَّ ُيَقاِرُضُو َبْعُج َأْك ُيْسِدُظ، َكِإنََّسا َذِلَظ  َأْف َيُكػَف أَْعَدَخ ِبَساِلِو، َفُيَػ ُيِخيُج َأْف ُيَؤخِّ
 .(٘)ُه ِفيِو "َذِلَظ َعَمى َأْف َيِديجَ 

قػلو )َمَخاَفة(، عمى كزف )َمْفَعَمة(، كأصمو: َمْخَػَفٌة، ثّع ُنِقَمْت فتحة العيغ إلى الداكغ الحؼ  الذاىج:
؛ لسجاندة الفتحة التي قبميا، فرار: اقبميا، كُسكَِّشْت، فرار الفعل: َمَخْػَفة، ثّع ُقِمَبِت الػاك ألفً 

 ؿ فعمو.َمَخاَفة، كقج أُِعّل االسع؛ العتال

                                 
 [.ٖٓ: رقع الحجيث ٕٔٔ/ٔ( ]مالظ: السػشأ، القخآف/ما جاء في الجعاء، ٔ)
 [.ٓٗ: رقع الحجيث ٖٖ٘، ٕٖ٘/ٔ( ]السرجر الدابق، االستئحاف/األمخ بالخفق بالسسمػؾ، ٕ)
 [.ٖٕ: رقع الحجيث ٕٓ/ٔرجر نفدو، كقػت الرالة/ما جاء في دلػؾ الذسذ كغدق الميل، ( ]السٖ)
 (.ٜٔ/ٜٔالدبيجؼ، تاج العخكس )ج ( كالِقخاض دفُع ماٍؿ ألحجىع يّتجُخ فيو،ٗ)
 [.ٗ: رقع الحجيث ٖٓٚ/ٔ( ]مالظ: السػشأ، القخاض/ما يجػز في القخاض، ٘)
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ِ )  -ذ  .(1)ْبَغ َجَبٍل " ُمَعاذُ " َأْحِدْغ ُخُمَقَظ ِلمشَّاِس َيا  (:َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ
عمى إعاللو في فعمو  قػُلُو )ُمَعاٌذ(، كىػ اسع مفعػؿ مشقػٌؿ إلى العمسّية بعج إعاللو؛ حساًل الذاىج: 

ُنِقَمْت فتحة العيغ )الػاك( إلى الداكغ حيث  السبشّي لمسجيػؿ )ُيَعاُذ(، كاألصل: ُمْعَػٌذ، كزاف: ُمْكَخٍه،
؛ لسشاسبة الفتحة التي قبميا، فرار: االحؼ قبميا، كُسكَِّشْت، فرار الػصف: ُمَعْػٌذ، ثّع ُقِمَبِت الػاك ألفً 

 .اُمَعاٌذ، عمى كزف )ُمْفَعٍل(، ثّع اسُتخِجـ عمسً 
ِ )َقاَؿ َرُسػُؿ  -ر اَلُة، َكاَل ُيَحاِفُع َكَلْغ ُتْحُر  اْسَتِقيُسػا " (:ّللاَّ ػا، َكاْعَسُمػا، َكَخْيُخ أَْعَساِلُكُع الرَّ

 .(ٕ)َعَمى اْلُػُضػِء ِإالَّ ُمْؤِمٌغ "
إلى الداكغ  الفعل )اْسَتِقيُسػا(، كأصمو: اْسَتْقِػُمػا، كػ: اْسَتْأِذُنػا، ثّع ُنِقَمْت كدخة الػاك استثقااًل  الذاىج:

ل: اْسَتِقْػُمػا، ثّع ُقِمَبِت الػاك ياًء؛ لسجاندة الكدخة التي قبميا، الحؼ قبميا، كُسكَِّشْت، فرار الفع
 فرار: اْسَتِقيُسػا، عمى كزف )اْسَتْفِعُمػا(.

َة ِبالحََّىِب، ِجَداًفا ِإَذا َكاَف ِتْبًخا " َقاَؿ َماِلٌظ:  -ز ِة، َكاْلِفزَّ َكاَل َبْأَس َأْف َيْذَتِخَؼ الخَُّجُل الحََّىَب ِباْلِفزَّ
 .(3)... " ِصيغَ َحْمًيا َقْج  َأكْ 

الفعل الساضي السبشّي لمسجيػؿ )ِصيَغ(، كاألصل: ُصِػَغ، ثّع ُسّكشت الفاء، كُنقمت حخكة الذاىج: 
العيغ إلييا؛ استثقااًل لمكدخة عمى الػاك، فرار الفعل: ِصْػَغ، ثّع قمبت الػاك ياًء؛ لسجاندة الكدخة 

 .قبميا، فرار: ِصيَغ، عمى كزف )ُفِعَل(
 شػاىج اإلعالٌؿ بالشقل مع ححؼ -ٖ
َشاِبِحيِّ َقاَؿ:  -أ ِ الرُّ يِق، َفَرمَّْيُت  َعْغ َأِبي َعْبِج ّللاَّ جِّ " َقِجْمُت اْلَسِجيَشَة ِفي ِخاَلَفِة َأِبي َبْكٍخ الرِّ

ْكَعَتْيِغ اأْلُكَلَيْيغِ  ّـِ اْلُقْخآِف، َكُسػَرةٍ  َكَراَءُه اْلَسْغِخَب، َفَقَخَأ ِفي الخَّ ـَ ِفي  :ِبُأ ِل، ُثعَّ َقا ُسػَرٍة ِمْغ ِقَراِر اْلُسَفرَّ
ّـِ اْلُقْخآِف َكِبَيِحِه ا الثَّاِلَثِة،  ائ يئ آْلَيِة:َفَجَنْػُت ِمْشُو َحتَّى ِإفَّ ِثَياِبي َلَتَكاُد َأْف َتَسذَّ ِثَياَبُو، َفَدِسْعُتُو َقَخَأ ِبُأ

ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
(4). 

: ُتْدِيْغ، ثّع ُنِقَمْت كدخة الياء إلى الفعل ال الذاىج: سزارع السجدكـ )ُتِدْغ(، كأصمو قبل دخػؿ الجاـز
الداكغ الحؼ قبميا، كُسكَِّشْت، فرار الفعل: ُتِدْيغ، ثّع دخمت ال الشاىية عمى السزارع، فالتقى 

يو )أزاَغ( في ساكشاف، فححفت الياء، فرار الفعل: ُتِدْغ، عمى زنة )ُتِفْل(، كحسل السزارع عمى ماض
 اإلعالؿ. 

                                 
 [.ٔ: رقع الحجيث ٜٔٗ/ٔحدغ الخمق، ( ]مالظ: السػّشأ، حدغ الخمق/ما جاء في ٔ)
 [.ٖٙ: رقع الحجيث ٖٓ/ٔ( ]السرجر الدابق، الصيارة/جامع الػضػء، ٕ)
 [.ٖٚ: رقع الحجيث ٕٖٗ/ٔ( ]السرجر نفدو، البيػع/بيع الحىب بالفزة تبخًا كعيشًا، ٖ)
 [.ٕ٘حجيث : رقع الٖ٘/ٔ[؛ ]مالظ: السػّشأ، الرالة/القخاءة في السغخب كالعذاء، ٛ( ]آؿ عسخاف: ٗ)
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ِ )  -ب ِ ْبِغ ُعَسَخ َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ ْنَيا، ُثعَّ َلْع  ( َقاَؿ:َعْغ َعْبِج ّللاَّ ِمْشَيا،  َيُتبْ " َمْغ َشِخَب اْلَخْسَخ ِفي الجُّ
 . (1)ُحِخَمَيا ِفي اآْلِخَخِة "

: يَ  الذاىج: ْتُػُب، ثّع ُنِقَمْت ضسة الػاك إلى الفعل السزارع السجدكـ )َيُتْب(، كأصمو قبل دخػؿ الجاـز
الداكغ الحؼ قبميا، كُسكَِّشْت، فرار الفعل: َيُتػُب، ثّع دخمت لع الجازمة عمى السزارع، فالتقى 
ساكشاف، فححفت الياء، فرار الفعل: َيُتْب، عمى زنة )َيُفْل(، كحسل السزارع عمى ماضيو )َتاَب( 

 في اإلعالؿ. 
ِ التَّامَِّة ِمْغ َغَزِبِو َكِعَقاِبِو، َكَشخِّ ِعَباِدِه، َكِمْغ  َأُعػذُ  ُقلْ "  (:) َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ   -ت ِبَكِمَساِت ّللاَّ

َياِشيِغ َكَأْف َيْحُزُخكِف "  .(2)َىَسَداِت الذَّ
الحؼ  إلى الداكغ فعل األمخ )ُقْل(، كأصمو: ُاْقُػْؿ، كػ: ُاْنُرْخ، ثّع ُنِقَمْت ضّسة الػاك استثقااًل  الذاىج:

قبميا، كُسكَِّشْت، كاْسُتْغِشَي عغ ألِف الػصِل، فرار الفعل: ُقْػْؿ، فالتقى ساكشاف، فححفت الػاك، 
كصار كزف الفعل )ُفْل(، كىػ محسػؿ في اإلعالؿ عمى مزارعو، كأّما الفعل )أَُعػُذ( فقج تعّخض 

 إلعالٍؿ بالشقل فحدُب، كاألصل: أَْعُػُذ.
ـُ اْلُسْذَتِخؼ، َفَيُقػُؿ ِلْمَباِئِع: " َفَأمَّ  َقاَؿ َماِلٌظ:  -ث ا َأْف َيِبيَع َرُجٌل ِمْغ َرُجٍل ِسْمَعًة َيُبتُّ َبْيَعَيا، ُثعَّ َيْشَج

َفاَل ُنْقَراَف َعَمْيَظ، َفَيَحا اَل َبْأَس ِبِو؛ أِلَنَُّو َلْيَذ ِمَغ اْلُسَخاَشَخِة،  ِبعْ َضْع َعشِّي، َفَيْأَبى اْلَباِئُع، َكَيُقػُؿ: 
 .(3)ا "َكِإنََّسا ُىَػ َشْيٌء َكَضَعُو َلُو، َكَلْيَذ َعَمى َذِلَظ َعَقَجا َبْيَعُيَسا، َكَذِلَظ الَِّحؼ َعَمْيِو اأْلَْمُخ ِعْشَجنَ 

إلى الداكغ الحؼ  فعل األمخ )ِبْع(، كأصمو: ِاْبِيْع، كػ: اْضِخْب، ثّع ُنِقَمْت كدخة الياء استثقااًل  الذاىج:
، كاْسُتْغِشَي عغ ألِف الػصِل، فرار الفعل: ِبْيْع، فالتقى ساكشاف، فححفت الياء، قبميا، كُسكَِّشْت 

 كصار كزف الفعل )ِفْل(.
ِ ْبِغ ُعَسَخ، َأنَُّو َقاَؿ:  -ج ِ ) َعْغ َعْبِج ّللاَّ ( َأنَُّو ُيِريُبُو َجَشاَبٌة " َذَكَخ ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصَّاِب ِلَخُسػِؿ ّللاَّ

ْأ، َكاْغِدْل َذَكَخَؾ، ُثعَّ ِمَغ المَّْيِل "، فَ  ِ:" َتَػضَّ  .(4)" َنعْ َقاَؿ َلُو َرُسػُؿ ّللاَّ
، كزاف: اْسَسْع، ثّع ُنِقَمْت فتحة الػاك إلى الداكغ الحؼ قبميا،  الذاىج: فعل األمخ )َنْع(، كأصمو: اْنَػـْ

، فالتقى ساكشاف ، فححفت الػاك، كصار كزف كُسكَِّشْت، كاْسُتْغِشَي عغ ألِف الػصِل، فرار الفعل: َنْػـْ
 الفعل )َفْل(.

                                 
 [. ٔٔ: رقع الحجيث ٛ٘ٗ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، األشخبة/تحخيع الخسخ، ٔ)
 [.ٜ: رقع الحجيث ٚٔ٘/ٔ( ]السرجر الدابق، الذعخ/ما يؤمخ بو مغ التعػذ، ٕ)
 [.٘ٚ: رقع الحجيث ٖٛ٘/ٔ( ]السرجر نفدو، البيػع/بيع الغخر، ٖ)
 [.ٙٚ: رقع الحجيث ٖٛ/ٔـ أك يصعع قبل أف يغتدل، ( ]السرجر نفدو، الصيارة/كضػء الجشب إذا أراد أف يشاٗ)
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نيى  ))ِلَخُجٍل عشجما أخبخه أّنو اَل َيْخَكػ ِمْغ َنَفٍذ َكاِحٍج، كقج كاف الشبّي  ()َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ   -ح

 .(ٔ)اْلَقَجَح َعْغ ِفيَظ، ُثعَّ َتَشفَّْذ " َفَأِبغِ "  عغ الشفخ في الذخاب:
إلى  مو: َأْبِيْغ، كزاف: أَْعِخْض، حيث ُنِقَمْت كدخة الياء استثقااًل فعل األمخ )َأِبْغ(، كأص الذاىج:

الداكغ الحؼ قبميا، كُسكَِّشْت، فرار الفعل: َأِبْيْغ، فالتقى ساكشاف، فححفت الياء، كصار كزف الفعل 
 )َأِفْل(.

اْلَحاِمِل َكِفي َقَزاَياَىا ِفي َماِلَيا  " َأْحَدُغ َما َسِسْعُت ِفي َكِصيَّةِ  َقاَؿ َيْحَيى: َسِسْعُت َماِلًكا َيُقػُؿ:  -خ
َعَمى َصاِحِبِو، َفِإفَّ  اْلَسُخػؼِ َكَما َيُجػُز َلَيا َأفَّ اْلَحاِمَل َكاْلَسِخيِس، َفِإَذا َكاَف اْلَسَخُض اْلَخِفيُف، َغْيُخ 

ْيِو، َلْع َيُجْد ِلَراِحِبِو َشْيٌء ِإالَّ ِفي َعمَ  اْلَسُخػؼُ َصاِحَبُو َيْرَشُع ِفي َماِلِو َما َيَذاُء، َكِإَذا َكاَف اْلَسَخُض 
 .(2)ُثُمِثِو "

إلى الداكغ  اسع السفعػؿ )َمُخػؼ(، كأصمو: َمْخُػكٌؼ، حيث ُنِقَمْت ضّسة العيغ استثقااًل  الذاىج:
الحؼ قبميا، كُسكَِّشْت، فرار الػصف: َمُخْػْكٌؼ، فالتقى ساكشاف، فححفت كاك السفعػؿ عمى محىب 

 رار: َمُخػؼ، عمى كزف )َمْفُعل(.سيبػيو، ف
 شػاىج اإلعالٌؿ بالشقل مع قمب كححؼ -ٗ
ـِ ْبِغ ُعْخَكَة، َعْغ َأِبيِو، َعْغ َعاِئَذَة َزْكِج الشَِّبيِّ ) - أ " ِإَذا َأَصاَب  ( َأنََّيا َكاَنْت َتُقػُؿ:َعْغ ِىَذا

ـَ َقْبَل َأْف َيْغتَ  َأ ُكُضػَءُه  َيَشعْ ِدَل، َفاَل َأَحُجُكُع اْلَسْخأََة، ُثعَّ َأَراَد َأْف َيَشا اَلِة "َحتَّى َيَتَػضَّ  .(ٖ)ِلمرَّ
: َيْشَػـُ، ثّع ُنِقَمْت فتحة الػاك إلى  الذاىج: الفعل السزارع السجدكـ )َيَشْع(، كأصمو قبل دخػؿ الجاـز

َيَشاـ، ثّع  ؛ لسجاندة الفتحة التي قبميا، فرار الفعل:االداكغ الحؼ قبميا، كُسكَِّشْت، مع قمب الػاك ألفً 
دخل الجاـز )ال الشاىية( عمى الفعل، فالتقى ساكشاف، فححفت األلف، فرار الفعل: َيَشع، عمى زنة 

( في اإلعالؿ.  ـَ  )َيَفْل(، كحسل السزارع عمى ماضيو )نا
اَء َأِبي ُىَخْيَخَة َعَمى " َصمَّْيُت َكرَ  َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج َأنَُّو َقاَؿ: َسِسْعُت َسِعيَج ْبَغ اْلُسَديِِّب َيُقػُؿ: - ب

 .(ٗ)َعَحاِب اْلَقْبِخ "ِمْغ  َأِعْحهُ َصِبيٍّ َلْع َيْعَسْل َخِصيَئًة َقطُّ، َفَدِسْعُتُو َيُقػُؿ:" المَُّيعَّ 

                                 
: رقع الحجيث ٕٓ٘/ٔ(/الشيي عغ الذخاب في آنية الفزة كالشفخ في الذخاب، ( ]مالظ: السػّشأ، صفة الشبي )ٔ)

ٕٔ .] 
 : )د. ر([. ٕٔٗ/ٔ( ]السرجر الدابق، الػصية/أمخ الحامل كالسخيس كالحؼ يحزخ القتاؿ في أمػاليع، ٕ)
 [. ٚٚ: رقع الحجيث ٖٛ/ٔنفدو، الصيارة/كضػء الجشب إذا أراد أف يشاـ أك يصعع قبل أف يغتدل،  ( ]السرجرٖ)
 [. ٛٔ: رقع الحجيث ٜٕٔ/ٔ( ]السرجر نفدو، الجشائد/ما يقػؿ السرمي عمى الجشازة، ٗ)
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إلى الداكغ الحؼ قبميا،  فعل األمخ )أَِعْح(، كأصمو: أَْعِػْذ، ثّع ُنِقَمْت كدخة الػاك استثقااًل  الذاىج:
ر الفعل: أَِعْػْذ، فقمبت الػاك ياًء إثخ الكدخة، فرار: أَِعْيْح، ثّع ححفت الياء السشقمبة كُسكَِّشْت، فرا

 .عغ كاٍك؛ اللتقاء ساكشيغ، فرار الفعل: أَِعْح، عمى كزف )َأِفْل(، كىػ محسػٌؿ عمى مزارعو اعتالاًل 
" ِإَذا ِجْئَت َأْرًضا ُيػُفػَف اْلِسْكَياَؿ  :َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج َأنَُّو َسِسَع َسِعيَج ْبَغ اْلُسَديِِّب َيُقػؿُ  - ت

ـَ ِبَيا " َفَأِشلِ َكاْلِسيَداَف  ـَ ِبَيا، َكِإَذا ِجْئَت َأْرًضا ُيَشقُِّرػَف اْلِسْكَياَؿ َكاْلِسيَداَف، َفَأْقِمِل اْلُسَقا اْلُسَقا
(1). 

عمى الداكغ الحؼ قبميا،  ثقااًل فعل األمخ )َأِشْل(، كأصمو: َأْشِػْؿ، ثّع ألقيت كدخة الػاك است الذاىج:
كُسكَِّشْت، فرار الفعل: َأِشْػْؿ، فقمبت الػاك ياًء إثخ الكدخة، فرار: َأِشْيْل، ثّع ححفت الياء السشقمبة 

 عغ كاٍك؛ اللتقاء ساكشيغ، فرار الفعل: َأِشْل، عمى كزف )َأِفْل(.
 كتعػيس شػاىج اإلعالٌؿ بالشقل مع قمب كححؼ -٘
َفا َكاْلَسْخَكِة َكُىَػ َغْيُخ ُمَتَػّضٍ " اَل  َقاَؿ َماِلٌظ: - أ  َأَرػ َعَمى الَِّحؼ َيْخِمي اْلِجَساَر، َأْك َيْدَعى َبْيَغ الرَّ

 (ٕ)، َكَلِكْغ اَل َيَتَعسَُّج َذِلَظ "ِإَعاَدةً 
ـٍ، ثّع نقمت فتحة الػاك إلى الداكغ الحؼ قب الذاىج: ميا، ثّع السرجر )ِإَعاَدٌة(، كأصمو: ِإْعَػاٌد، كػ: ِإْفَيا

إثخ الفتحة السشقػلة، فرار: ِإَعااٌد، ثّع ححفت ألف السرجر عمى رأؼ  اقمبت الػاك التي ُسّكشت ألفً 
سيبػيو؛ لمتخمُّز مغ التقاء الداكشيغ، كُعػِّض عشيا تاٌء، فرار السرجر: ِإَعاَدة، عمى كزف: ِإْفَعَمة، 

 .محسػٌؿ عمى فعمو )أعاد( إعالاًل كىػ 
ـِ بْ   -ب ِ )َعْغ ِىَذا " َأَكاَل َيِجُج َأَحُجُكْع  ، َفَقاَؿ:اِلْسِتَصاَبةِ ( ُسِئَل َعِغ ِغ ُعْخَكَة َعْغ َأِبيِو َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ

 ؟(3)" َثاَلَثَة َأْحَجارٍ 
السرجر )ِاْسِتَصاَبة(، كأصمو: ِاْسِتْصَياب، كزاف: اْسِتْخَجاـ، ثّع نقمت فتحة الياء إلى الداكغ  الذاىج:

إثخ الفتحة السشقػلة، فرار: اْسِتَصااب، ثّع ححفت ألف  ا، مع قمب الياء التي ُسّكشت ألفً الحؼ قبميا
السرجر عمى رأؼ سيبػيو؛ لمتخمُّز مغ التقاء الداكشيغ، كُعػِّض عشيا تاٌء، فرار السرجر: 

 ِاْسِتَصاَبة، عمى كزف: اْسِتْفَعَمة.
ُتِقيُع َحتَّى َتُصػَؼ ِباْلَبْيِت اَل ُبجَّ َلَيا ِمْغ َذِلَظ، َكِإْف َكاَنْت َقْج " َكاْلَسْخأَُة َتِحيُس بِسًشى  َقاَؿ َماِلٌظ:  -ت

َفاَضةِ َأَفاَضْت، َفَحاَضْت َبْعَج   .(ٗ)، َفْمَتْشَرِخْؼ ِإَلى َبَمِجَىااإلِْ

                                 
 [. ٜٜ: رقع الحجيث ٖٚٙ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، البيػع/جامع البيػع، ٔ)

 

 [. ٕٙٔ: رقع الحجيث ٕٕٙ/ٔرمي الجسار، ( ]السرجر الدابق، الحج/ٕ)
 

 [. ٕٚ: رقع الحجيث ٕٛ/ٔ( ]السرجر نفدو، الصيارة/جامع الػضػء، ٖ)
 

 [. ٜٕٕ: رقع الحجيث ٜٕٕ/ٔ( ]السرجر نفدو، الحج/إفاضة الحائس، ٗ)
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ـٍ، ثّع نقمت فتحة الياء إلى الداكغ ال الذاىج: حؼ السرجر )ِإَفاَضة(، كأصمو: ِإْفَياٌض، كزاف: ِإْكَخا
إثخ الفتحة السشقػلة، فرار: ِإَفااٌض، ثّع ححفت ألف السرجر  اقبميا، مع قمب الياء التي ُسّكشت ألفً 

عمى رأؼ سيبػيو؛ لمتخمُّز مغ التقاء الداكشيغ، كُعػِّض عشيا تاٌء، فرار السرجر: ِإَفاَضة، عمى 
 كزف: ِإْفَعَمة.

ـُ َماِلٌظ: - ث َما ْيَتِة َخْيٌخ َلُو ِعْشِجؼ، َكَلُو ِفي َأْكِل اْلَسْيَتِة َعَمى َىَحا اْلَػْجِو " ... َفِإفَّ َأْكَل اْلسَ  َقاَؿ اإْلِ
َأْخِح َأْمَػاِؿ الشَّاِس  اْسِتَجاَزةَ َسَعٌة، َمَع َأنِّي َأَخاُؼ َأْف َيْعُجَك َعاٍد ِمسَّْغ َلْع ُيْزَصخَّ ِإَلى اْلَسْيَتِة ُيِخيُج 

 .(1)ُجكِف اْضِصَخاٍر "َكُزُركِعِيْع َكِثَساِرِىْع ِبَحِلَظ بِ 
ـٍ، ثّع نقمت فتحة العيغ إلى الداكغ  الذاىج: السرجر )ِاْسِتَجاَزة(، كأصمو: ِاْسِتْجَػاٌز، كزاف: اْسِتْخَجا

إثخ الفتحة السشقػلة، فرار: اْسِتَجااٌز، ثّع ححفت ألف  االحؼ قبميا، مع قمب الػاك التي ُسّكشت ألفً 
غ التقاء الداكشيغ، كُعػِّض عشيا تاٌء، فرار السرجر: السرجر عمى رأؼ سيبػيو؛ لمتخمُّز م

 ِاْسِتَجاَزة، عمى كزف: اْسِتْفَعَمة.

 السػّشأ فيشػاىج اإلعالؿ بالتَّدكيغ  -اثانيً 
ا " ِلي َخْسَدُة َأْسَساٍء: َأَنا ُمَحسٌَّج، َكَأنَ  ( َقاَؿ:عْغ ُمَحسَِّج ْبِغ ُجَبْيِخ ْبِغ ُمْصِعٍع، َأفَّ الشَِّبيَّ )  -ٔ

ّللاَُّ ِبَي اْلُكْفَخ، َكَأَنا اْلَحاِشُخ الَِّحؼ ُيْحَذُخ الشَّاُس َعَمى َقَجِمي، َكَأَنا  َيْسُحػ، الَِّحؼ اْلَساِحيَأْحَسُج، َكَأَنا 
 .(2)" اْلَعاِقبُ 

قػلو )الَساِحي(، كىػ اسع مشقػص محمِّى باأللف كالالـ، كأصمو: الَساِحُػ، حيث تحميل الذاىج: 
، اشخفً ػِت الّزسة عمى الػاك، فُدّكشت، فرار االسع: الَساِحػ، ثّع ُقِمَبِت الػاك ياًء؛ ألّنيا كقعت اْسُتْثِقمَ 

َرت عمييا الحخكة اإلعخابّية، كىػ خبٌخ لمسبتجأ كسبقت بحخٍؼ مكدػرٍ  ، فرار االسع: الَساِحي، كُقجِّ
 َيْسُحُػ، ثّع ُسّكشت الػاك؛ استثقاالً  )أنا(، ككحلظ قػلو )َيْسُحػ(، كىػ فعٌل مزارٌع معتّل الالـ، كأصمو:

َرت عمييا حخكة اإلعخاب.  لمّزسة عمى الػاك، كُقجِّ
ًخا، َكُىَػ  َقاَؿ َماِلٌظ:  -ٕ اًل َأْك ُمَؤخِّ ِبَحِلَظ ُغْدَل اْلُجُسَعِة،  َيْشِػي " َكَمِغ اْغَتَدَل َيْػـَ اْلُجُسَعِة ُمَعجِّ

 .(3)ْيَذ َعَمْيِو ِإالَّ اْلُػُضػُء، َكُغْدُمُو َذِلَظ ُمْجِدٌغ َعْشُو "َفَأَصاَبُو َما َيْشُقُس ُكُضػَءُه، َفمَ 
قػلو )َيْشِػؼ(، كىػ فعٌل مزارٌع معتّل الالـ، كأصمو: َيْشِػُؼ، عمى كزف )َيْفِعُل(، ثّع تحميل الذاىج: 

َرت عمييا حخكة اإلعخاب. ُسّكشت الياء؛ استثقااًل   لمّزسة عمى الياء، كُقجِّ

                                 
 [. ٜٔ: رقع الحجيث ٕٚٙ/ٔ( ]مالظ: السػّشأ، الريج/ما جاء في جمػد السيتة، ٔ)
 [. ٔ: رقع الحجيث ٛٗ٘/ٔ(، (/أسساء الشبّي )أسساء الشبي )( ]السرجر الدابق، ٕ)
 [.  ٘: رقع الحجيث ٙٙ/ٔ( ]السرجر نفدو، الجسعة/العسل في غدل يـػ الجسعة، ٖ)
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ِ )َعْغ زَ   -ٖ ، َكِإَذا َسمََّع ِمَغ اْلَقْػـِ اْلَساِشي" ُيَدمُِّع الخَّاِكُب َعَمى  ( َقاَؿ:ْيِج ْبِغ َأْسَمَع، َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَّ
 .(ٔ)َكاِحٌج َأْجَدَأ َعْشُيْع "
قػلو )الَساِشي(، كىػ اسع مشقػص محمِّى باأللف كالالـ، كأصمو: الَساِشُي، حيث تحميل الذاىج: 

َرت عمييا الكدخة، كىػ اسٌع اْسُتْثِقمَ  ػِت الّزسة عمى الياء، فُدّكشت، فرار االسع: الَساِشي، كُقجِّ
 .مجخكٌر بحخؼ الجخ

السكياؿ  ُيػُفػف  اعغ يحيى بغ سعيج أّنو سسع سعيج بغ السديب يقػؿ: " إذا جئَت أرًض   -ٗ
 .(2)كالسيداف فأشل السقاـ بيا "

، فرار: ُيْػِفْيْػَف، ثّع ححفت اُيْػِفُيػَف، ثّع ُسّكشت الياء؛ تخفيفً كاألصل: (، ُيػُفػف قػلو )تحميل الذاىج: 
الياء )الـ الكمسة(؛ اللتقاء ساكشيغ، فرار: ُيْػِفْػَف، كحّخكت العيغ بالزّع؛ لسجاندة الػاك، فرار: 

 ُيػُفػَف، عمى كزف )ُيْفُعػَف(.
ِ ْبغَ   -٘  .(ٖ)" اْلُستَِّقيغَ " المَُّيعَّ اْجَعْمِشي ِمْغ َأِئسَِّة  ُعَسَخ َقاَؿ: َعْغ َماِلٍظ َأنَُّو َبَمَغُو، َأفَّ َعْبَج ّللاَّ

، فرار: االُستَِّقِييَغ، ثّع ُسّكشت الياء )الـ الكمسة(؛ تخفيفً كاألصل: (، اْلُستَِّقيغَ قػلو )تحميل الذاىج: 
 ْفَتِعيَغ(.، عمى كزف )السُ اْلُستَِّقيغَ الُستَِّقْيْيَغ، ثّع ححفت؛ اللتقاء ساكشيغ، فرار: 

 أف ُأشيَخ إلى ممّخز الخسالة مغ خالؿ الججاكؿ اآلتية: بعجُ  كَيْمُصُف بي 
 
 

 الححؼ القياسّي كغيخ القياسيّ باإلعالؿ  -أكلً 
 

ححؼ 
 الػاك

ححؼ 
 اليسدة

ححؼ 
 الياء

الححؼ 
 لمجـد

الححؼ 
 لمػقف

الححؼ 
اللتقاء 
 ساكشيغ 

الححؼ 
غيخ 
 القياسيّ 

 السجسػع

٘ٛ ٕٛٔ ٔٛ ٖٛ ٖٓ ٜٔٔ ٕٔ ٖٙٚ 

 
 
 

                                 
 [. ٔ: رقع الحجيث ٕٕ٘/ٔ، الدالـ/العسل في الدالـ، مالظ: السػّشأ( ]ٔ)
 [. ٜٜ: رقع الحجيث ٖٚٙ/ٔ، البيػع/جامع البيػع، السرجر الدابق( ]ٕ)
 [. ٕٗ: رقع الحجيث ٕٗٔ/ٔ، القخآف/العسل في الجعاء، نفدو( ]السرجر ٖ)
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 اإلعالؿ بالقمب -ثانياً 
 
 قمب اليسدة -ٔ
 

قمب ىسدة 
 مفاِعل

التقاء 
 اليسدتيغ

قمب ىسدة 
 السسجكد

قمب 
اليسدة 
حخفًا 
 صحيحاً 

قمب 
اليسدة 
 حخؼ عّمة

 السجسػع

ٛ ٕ٘ ٔ ٛ ٔٛ ٘ٓ 

 
 

 قمب الػاك كالياء كاأللف -ٕ
 

قمب 
الػاك 
 ىسدة

قمب 
الػاك 
 ألفاً 

قمب 
الػاك 
 ياء

قمب الػاك 
حخفًا 
 يحًا صح

قمب 
الياء 
 ىسدة

قمب 
الياء 
 كاكاً 

قمب 
الياء 
 ألفاً 

قمب 
األلف 
 ىسدة

قمب 
األلف 
 كاكاً 

قمب 
األلف 
 ياءً 

 السجسػع

ٙٗ ٕٔ٘ ٕٔ٘ ٔٗ ٜٙ ٚ ٔٙٔ ٖٜ ٖٗ ٕٗ ٚٓٚ 

 
 

 اإلعالؿ بالشقل كالتدكيغ -اً ثالث
 

نقل 
دكف 
قمب 
أك 
 ححؼ

نقل 
مع 
 قمب

نقل 
مع 
 ححؼ

نقل 
مع 
قمب 
 كححؼ

نقل مع 
قمب 
كححؼ 

 ػيسكتع

تدكيغ  السجسػع
االسع 
السشقػص 
 السعخفة

تدكيغ 
السزارع 
السعتل 
اآلخخ 
 بالػاك

تدكيغ 
السزارع 
السعتل 
اآلخخ 
 بالياء

 السجسػع

ٚٗ ٕٔٗ ٗٙ ٕٕ ٔٓ ٕٕٚ ٖٕ ٕٔ ٛٗ ٕٔٛ 
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 لخاتسة كنتائج البحثا
 تعّجدت مدائل اإلعالؿ في مػّشأ اإلماـ مالظ، سػاٌء أكانت قياسّية، أـ غيخ قياسّية، كقج 

كأقػاؿ عمساء الرخؼ كآرائيع فييا، كمشاقذتيا، مَع إبجاء  تشاكؿ الباحث ىحه السدائل بالتفريل،
، كمغ ثّع تحميل أك إعالاًل  اترحيحً  اناىيظ عّسا كرد شاذِّ  الخأؼ فييا مرحػبًة بالجليل كالبخىاف،

، يسكغ عخضيا عمى عّجةكتػصياٍت السػّشأ، كقج َخَمَز الباحث إلى نتائَج  في نساذج ليحه السدائل
 الشحػ اآلتي:

 أىّع الشتائج -أكلً 
لحلظ  ، كماّدة خربًة لمجراسات الرخفية كاّفة،اميسِّ  ايسّثل الحجيث الشبػّؼ الذخيف مرجرً   -ٔ

يشبغي أف تّتجو الجراسات المغػية نحػ الحجيث الشبػّؼ؛ إلضيار ما في ماّدتو مغ فراحة، كبالغة، 
 كبخاعة لغػّية.

عج دراستو اإلحرائية كالتصبيقية في السػّشأ كفخًة في الذػاىج لسختمف السدائل كجج الباحث ب -ٕ
 الرخفّية، السّيسا اإلعالُؿ.

تبّيغ مغ خالؿ الجراسة التصبيقية في السػّشأ أف أكثخ مػاضع اإلعالؿ فيو ىي مػاضع  -ٖ
 اإلعالؿ بالقمب، كأقميا مػاضع اإلعالؿ بالشقل كالتدكيغ.

حًجا كستيغ قمب الياء ألفًا، إذ بمغت مائًة ككا في السػّشأ قمبأكثخ مػاضع اإلعالؿ بال -ٗ
 مػضًعا، كأقّميا قمب ىسدة االسع السسجكد كاًكا، حيث كرد ىحا القمب في مػضع كاحج فقط.

أكثخ مػاضع اإلعالؿ بالححؼ في السػّشأ ححُؼ اليسدة، فقج بمغت مائتيغ ككاحًجا كثسانيغ  -٘
 مغت ثسانية عذخ مػضًعا.مػضًعا، كأقّميا ححؼ الياء، فقج ب

التدكيغ فيو، فقج اإلعالؿ بأكثخ مغ مػاضع  عالؿ بالشقل كالتدكيغ في السػّشأمػاضع اإل -ٙ
بمغت مػاضع اإلعالؿ بالشقل كالتدكيغ في السػّشأ مائتيغ كاثشيغ كسبعيغ مػضًعا، بيشسا بمغت 

 مػاضع التدكيغ فيو مائًة كثسانيًة كعذخيغ مػضًعا.
 الشقل كالتدكيغ التي كردت في السػّشأ اإلعالؿ بالشقل مع القمب، إذ بمغأكثخ صػر اإلعالؿ ب -ٚ

التعػيس، ك  الححؼقمب ك ال، بيشسا أقّل صػره اإلعالؿ بالشقل مع عجد مػاضعو مائًة كأربعًة كعذخيغ
    إذ بمغ عجد مػاضعو عذخًة.  

ا في السػّشأ ىػ تبّيغ مغ خالؿ الجراسة التصبيقية أّف أكثخ مػاضع اإلعالؿ بالتدكيغ كركدً  -ٛ
تدكيغ الفعل السزارع السعتّل آخًخا بالياء، إذ بمغت أربعًة كثسانيغ مػضًعا، أّما أقّميا كركًدا فيو فيػ 

 تدكيغ السزارع السعتّل آخًخا بالػاك، إذ بمغت اثشي عذَخ مػضًعا.
ت مػاضع الححؼ القياسّي في السػّشأ أكثخ مغ مػاضع الححؼ غيخ القياسّي فيو، فقج بمغ -ٜ
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 امػاضع الححؼ القياسّي ستَّ مائٍة كسّتَة عذَخ، بيشسا بمغت مػاضع الححؼ غيخ القياسّي كاحجً 
 كعذخيغ.

، إال أّف أمخ التخفيف كالثقل قج يختمف مغ قبيمة ألخخػ، المداف العخبّي يسيل إلى التخفيف -ٓٔ
 فقخيٌر تشفخ مغ اليسد في كالميا، بخالؼ تسيع.

 .و إعالٌؿ بالححؼ، أّما الححؼ فال يتبعو نقٌل، كال قمبٌ اإلعالؿ بالشقل كالقمب قج يتبع -ٔٔ
قزّية امتشاع تػالي إعالليغ مغ نفذ الشػع في الكمسة ليذ عمى إشالقو، كالذاىج عمى ذلظ  -ٕٔ

 )خصايا( كبابيا.
 ى ىحا الححؼ، أك عّػضت عشو.عم جعمت دلياًل إاّل مغ كالميا  اشيئً  ال تححؼالعخب  -ٖٔ
دكف  االعخب قج تتخؾ بعس كالميا مرّححً دكف إعالٍؿ، ف كرد في السػّشأ كمساٌت مرّححة -ٗٔ

 عمى األصل. اكقج تجسع بيغ السعّػض كالسعّػض عشو؛ تشبييً  إعالؿ،
ال ُيححؼ الحخؼ الحؼ دخل عمى مبشى الكمسة؛ لمجاللة عمى معًشى ججيٍج، كذلظ نحػ: ىسدة  -٘ٔ
في أّكلو، كما ححؼ أكلو ما ححؼ آخخه عػِّض باليسدة ارعة في الفعل السزارع )ُأكخـُ(، ك السز

 .عػِّض بالتاء في آخخه
اّتراؿ عمع الرخؼ بعمع األصػات، فاإلعالؿ يتشاكؿ التغييخ الحؼ يريب أصػات العّمة؛  -ٙٔ

ألّنيا تتسّيد بالتحّػؿ كالتبّجؿ؛ لعجـ كجػد حّيد ليا، كقج ألحقت اليسدة بيا؛ لكثخة تبّجليا كتغيُّخ أحػاليا 
 لف، كألّنيا ىػائّية كأصػات العّمة.أيًزا، كألفَّ اليسدة نرف األ

اإلعالؿ بالقمب كاإلعالؿ بالححؼ يذسل الياء أيًزا؛ ألّنيا قخيبة مغ اليسدة، كقج حجث تبادٌؿ  -ٚٔ
 ؛ فقج ُأْبِجَلِت الياُء ىسدًة في )ماء(، كاليسدُة ىاًء في )ىخاَؽ(.    بيغ اليسدة كالياء

؛ فاإلعالؿ بالشقل خكات دكف الحخكؼاإلعالؿ بالشقل كاإلعالؿ بالتدكيغ يختّراف بالح -ٛٔ
كالتدكيغ يكػف بشقل حخكة حخؼ العّمة إلى الداكغ الرحيح قبمو، كاإلعالؿ بالتدكيغ يكػف بححؼ 

 .الزسة أك الكدخة مغ آخخ الفعل السزارع، كاالسع السشقػص السعخفة تخفيفاً 
ات العّمة ما ىي اإلعالؿ بالقمب كاإلعالؿ بالححؼ يذسل أحخؼ العمة كالحخكات؛ ألفَّ أصػ  -ٜٔ

 .األصل إال مجّّ لمحخكات
، كاإلعالُؿ ىػ الّرخؼ؛ ألّف اإلعالؿ يتجاخل مع مػضػعات الّرخؼ الّرخؼ ىػ اإلعالؿ -ٕٓ

 السختمفة.
مغ خرائز لغتشا العخبية مخاعاة السذاكمة كالسجاندة في الكالـ؛ لئال يذيع االضصخاب  -ٕٔ

 مى ما يزاده.كالفػضى كالمبذ، كقج يحسل الذيء عمى ما يذبيو، أك ع
أسباب التغييخ في بشاء الكمسة متعّجدة، مشيا كثخة استعساؿ العخب الكمسة؛ لعمسيع السػضع،  -ٕٕ

أك التخفيف، أك أمغ المبذ، أك التجانذ، أك الشفػر مغ تػالي األمثاؿ، أك كخاىة تعاقب حخكات 
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  اإلعخاب عمى أحخؼ العّمة، أك غيخ ذلظ.

 التػصيات-ثانياً 
 يأتي: يػصي الباحث بسا 

الحجيث مغ ألػاف  الجراسات المغػية نحػه؛ لسا يحػؼ االىتساـ بمغة الحجيث الشبػّؼ، كتػجيو  -ٔ
 البالغة كالفراحة كالبياف، كسا أّنيا ماّدة خربة لمكثيخ مغ الجراسات المغػّية.

ىحه الجراسات المغػّية، كدكرىا في  عمى أىسية أِكيجتلمعقج مؤتسخات لألكاديسييغ كالباحثيغ؛  -ٕ
لسحافطة عمى المداف العخبّي سميسًا مغ الخصأ، كعمى لغتشا العخبّية، في زمٍغ تحارب فيو لغة القخآف ا

 الكخيع.
ِث  ، لغة الجيغ كالقخآف، كالتداـُ الفرحى االعتداز بالمغة العخبية -ٖ  بيا. التحجُّ
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 السرادر كالسخاجع
 
. مكة ٔتحقيق: فتحي أحسج عمي الجيغ. ط البجيع في عمع العخبية.ـ(. ٜٜٜٔألثيخ، السبارؾ بغ دمحم. )ابغ ا

 السكخمة: جامعة أـ القخػ.
. ٔتحقيق/ عبج القادر األرنؤكط. طجامع األصػؿ في أحاديث الخسػؿ. (. ـٜٜٙٔابغ األثيخ، السبارؾ بغ دمحم. )
 دمذق: مكتبة الحمػاني.

. القاىخة: ٕ. تحقيق: عادؿ سميساف جساؿ. طشعخ األحػص األنرارؼّ  .ـ(ٜٜٓٔبغ دمحم. )األحػص، عبج هللا 
 مكتبة الخانجي.

 . بيخكت: دار صادر.ٕ. تحقيق: كاضح الرسج. طديػاف ليمى األخيميةـ(. ٖٕٓٓ). األخيمية، ليمى بشت عبج هللا
. بيخكت: دار ٔط ج عػض مخعب.تحقيق: محتيحيب المغة. ـ(. ٕٔٓٓاألزىخؼ، أبػ مشرػر دمحم بغ أحسج. )

 إحياء التخاث العخبي.
 (. بيخكت: دار الكتب العمسية.ٔ)ط شخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ.ـ(. ٜٜٛٔاألشسػني، عمي بغ دمحم. )
 . القاىخة: دار السعارؼ.ٗ. تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخاىيع. طديػاف امخغ القيذامخؤ القيذ. )د. ت(. 

. ٔ. طاإلنراؼ في  مدائل الخالؼ بيغ الشحػييغ البرخييغ كالكػفييغـ(. ٖٕٓٓػ البخكات. )األنبارؼ، أبابغ 
 بيخكت: السكتبة العرخية.

. )د. ـ(: دار العمـػ كالحكع لمشذخ ٔتحقيق: دمحم عبج هللا السرخؼ. ط السػّشأ.ـ(. ٕٗٔٓابغ أنذ، مالظ. )
 كالتػزيع.

 . ط(. مرخ: مكتبة نيزة مرخ.. )داألصػات المغػيةأنيذ، إبخاىيع. )د. ت(. 
. تحقيق: ىادؼ نيخ، كىالؿ ناجي السحامي. شخح التعخيف بزخكرؼ الترخيفـ(. ٕٕٓٓابغ إّياز، الحديغ. )

 . األردف: دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع.ٔط
 السعارؼ العثسانية.)د. ط(. حيجر آباد: دائخة التاريخ الكبيخ. البخارّؼ، أبػ عبج هللا دمحم بغ إسساعيل. )د. ت(. 

. ٗتحقيق: عبج الدالـ ىاركف. ط خدانة األدب كلب لباب لداف العخب.ـ(. ٜٜٚٔالبغجادؼ، عبج القادر بغ عسخ. )
 القاىخة: مكتبة الخانجي.
. ـ(. ٜٜٙٔالتيانػؼ، دمحم بغ عمي. ) . ٔتحقيق: عمي دحخكج. طمػسػعة كذاؼ اصصالحات الفشػف كالعمـػ
 خكف.بيخكت: مكتبة لبشاف ناش

. ٔ. تحقيق: إبخاىيع بغ سميساف البعيسي. طشخح الترخيفـ(. ٜٜٜٔالثسانيشي، أبػ القاسع عسخ بغ ثابت. )
 الخياض: مكتبة الخشج.

 الخياض: مكتبة جامعة السمظ سعػد. شخح الذافية.ـ(. ٖٖٙالجاربخدؼ، أحسج بغ الحدغ. )
. ٔتحقيق: عمي تػفيق الَحَسج. طفتاح في الرخؼ. السـ(. ٜٚٛٔالجخجاني، أبػ بكخ عبج القاىخ بغ عبج الخحسغ. )

 بيخكت: مؤسدة الخسالة.
 . مرخ: الييئة السرخية العامة لمكتاب.ٗ. طالخرائزابغ جشي، أبػ الفتح عثساف. )د. ت(. 

 . بيخكت: دار الكتب العمسية.ٔ. طسّخ صشاعة اإلعخابـ(. ٕٓٓٓابغ جشي، عثساف. )
 . تحقيق: فائد فارس. )د. ط(. الكػيت: دار الكتب الثقافية.المسع في العخبية ابغ جشي، أبػ الفتح عثساف. )د. ت(.

 . بيخكت: دار إحياء التخاث القجيع.ٔ. طالسشرفـ(. ٜٗ٘ٔابغ جشي، أبػ الفتح عثساف. )
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. تحقيق: أحسج عبج الغفػر الرحاح تاج المغة كصحاح العخبيةـ(. ٜٚٛٔالجػىخؼ، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد. )
 . بيخكت: دار العمع لمسالييغ.ٗطعصار. 

 . بيخكت: دار إحياء التخاث العخبي.ٔطالجخح كالتعجيل. ـ(. ٕٜ٘ٔابغ أبي حاتع، أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم. )
. تحقيق: الذافية في عمع الترخيف كالػافية نطع الذافيةـ(. ٜٜ٘ٔابغ الحاجب، أبػ عسخك عثساف بغ عسخ. )

 : السكتبة السكية.. مكةٔحدغ أحسج العثساف. ط
 . حيجر آباد: دائخة السعارؼ العثسانية.ٔط الثقات.ـ(. ٖٜٚٔابغ حباف، دمحم. )

. اليشج: مصبعة دائخة السعارؼ ٔطتيحيب التيحيب. ـ(. ٜٛٓٔابغ حجخ، أبػ الفزل أحسج بغ عمي العدقالني. )
 الشطامية.

 .. القاىخة: دار السعارؼ٘ٔط الشحػ الػافي.حدغ، عباس. )د. ت(. 
تحقيق: نرخ هللا عبج الخحسغ نرخ هللا. )د. ط(.  شحا العخؼ في فغ الرخؼ.الحسالكؼ، أحسج بغ دمحم. )د. ت(. 

 الخياض: مكتبة الخشج.
. القاىخة: ٔ. تحقيق: رجب عثساف دمحم. طإرتذاؼ الزخب مغ لداف العخبـ(. ٜٜٛٔابغ حياف، دمحم بغ يػسف. )

 مكتبة الخانجي.
. دمذق: ٔتحقيق: حدغ ىشجاكؼ. ط التحييل كالتكسيل في شخح كتاب التدييل.ف. )د. ت(. ابغ حياف، دمحم بغ يػس

 دار القمع.
تحقيق: عمي حيجر. )د. ط(.  السختجل في شخح الجسل.ـ(. ٕٜٚٔابغ الخذاب، أبػ دمحم عبج هللا بغ أحسج. )

 دمذق: مجسع المغة العخبية.
. ٔتحقيق: مرصفى عبج القادر عصا. طتاريخ بغجاد.  ـ(.ٜٜٙٔالخصيب البغجادؼ، أبػ بكخ أحسج بغ عمي. )

 بيخكت: دار الكتب العمسية.
. ٔتحقيق: دمحم صادؽ آيجف الحامجؼ. ط الستفق كالسفتخؽ.ـ(. ٜٜٚٔالخصيب البغجادؼ، أبػ بكخ أحسج بغ عمي. )

 دمذق: دار القادرؼ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع.
تحقيق: دمحم سعيج عسخ اإلرشاد في معخفة عمساء الحجيث. ـ(. ٜٛٛٔالخميمّي، أبػ يعمى خميل بغ عبج هللا. )

 . الخياض: مكتبة الخشج.ٔإدريذ. ط
مجمة الحجاز العالسية السحكسة ـ(. اإلماـ مالظ كمشيجو في السػّشأ. ٕٗٔٓالجخخؼ، عبج العطيع، كسميساف، عسخ. )
 .ٔ٘ٔ(،  ٛ)لمجراسات اإلسالمية كالعخبية مكة، 

 . مكة السكخمة: مكتبة الصالب الجامعي.ٖطدراسات في عمع الرخؼ. ـ(. ٜٚٛٔدركير، عبج هللا. )
. بيخكت: دار العمع ٔ. تحقيق: رمدؼ مشيخ بعمبكي. طجسيخة المغةـ(. ٜٚٛٔابغ دريج، أبػ بكخ دمحم بغ الحدغ. )

 لمسالييغ.
كمصبعة مرصفى شخكة مكتبة . مرخ: ٖطشخحاف عمى مخاح األركاح في عمع الرخؼ. ـ(. ٜٜ٘ٔدنقػز، أحسج. )

 .البابي الحمبي كأكالده بسرخ
تحقيق: بذار عػاد  تاريخ اإلسالـ ككفيات السذاىيخ كاألعالـ.ـ(. ٖٕٓٓالحىبي، أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج. )

 . بيخكت: دار الغخب اإلسالمي.ٔمعخكؼ. ط
 تب العمسية.. بيخكت: دار الكٔط تحكخة الحفاظ.ـ(. ٜٜٛٔالحىبي، أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج. )
 . )د. ط(. القاىخة: دار الحجيث.سيخ أعالـ الشبالءـ(. ٕٙٓٓالحىبي، أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج. )
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 . بيخكت: دار الكتب العمسية.ٔ. طديػاف ذؼ الخمةـ(. ٜٜ٘ٔذك الخمة، غيالف بغ عقبة. )
 .)د. ط(. بيخكت: دار الشيزة العخبية التصبيق الرخفي.الخاجحي، عبجه. )د. ت(. 

. بيخكت: ٘تحقيق: يػسف الذيخ دمحم. ط مختار الرحاح. ـ(. ٜٜٜٔالخازؼ، أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ. )
 السكتبة العرخية.

تحقيق: إبخاىيع بغ سميساف  فتح الستعاؿ عمى القريجة السدساة بالمية األفعاؿ.ـ(. ٜٜٙٔالخائقي، حسج بغ دمحم. )
 مة الجامعة اإلسالمية.البعيسي. )د. ط(. السجيشة السشػرة: مج

. تحقيق: دمحم نػر الحدغ، كآخخيغ. )د. ط(. بيخكت: شخح شافية ابغ الحاجبـ(. ٜ٘ٚٔالخضي، دمحم بغ الحدغ. )
 دار الكتب العمسية.

. . تحقيق: عبج هللا حامج الشسخؼ إقتصاؼ األزاىخ كالتقاط الجػاىخـ(. ٕٜٛٔالخعيشي، أبػ جعفخ أحسج بغ يػسف. )
 امعة أـ القخػ.)د. ط(. مكة: ج

. ٔتحقيق: عبج السقرػد دمحم عبج السقرػد. ط شخح شافية ابغ الحاجب.ـ(. ٕٗٓٓركغ الجيغ، حدغ بغ دمحم. )
 القاىخة: مكتبة الثقافة الجيشية.

. )د. ط(. الكػيت: دار تاج العخكس مغ جػاىخ القامػسالدبيجؼ، أبػ الفيس دمحم بغ دمحم الحديشي. )د. ت(. 
 اليجاية.

تحقيق: زيغ العابجيغ بغ دمحم  الشكت عمى مقجمة ابغ الرالح.ـ(. ٜٜٛٔ) عبج هللا دمحم بغ عبج هللا.، أبػ يدركذال
 . الخياض: أضػاء الّدمف.ٔبال فخيج. ط

 . القاىخة: دار الفكخ العخبي.  ٕط آراؤه كفقيو. –مالظ حياتو كعرخه  أبػ زىخة، دمحم. )د. ت(. 
. بيخكت: دار ٕتحقيق: دمحم الجالي. ط. سفخ الدعادة كسفيخ اإلفادةـ(. ٜٜ٘ٔ) الدخاكؼ، أبػ الحدغ عمي بغ دمحم.

 صادر.
. تحقيق: عبج الحديغ الفتمي. )د. ط(. بيخكت: األصػؿ في الشحػابغ الّدخاج، دمحم بغ الدخؼ بغ سيل. )د. ت(. 

 مؤسدة الخسالة.
ميسي، العباس بغ مخداس. ) . بيخكت: ٔتحقيق: يحيى الَجبُّػرؼ. ط ميسي.ديػاف العباس بغ مخداس الدـ(. ٜٜٔٔالدَّ

 مؤسدة الخسالة.
تحقيق: عبج الخحسغ بغ يحيى السعمسي اليساني،  األنداب.ـ(. ٕٜٙٔالدسعاني، أبػ سعج عبج الكخيع بغ دمحم. )

 . حيجر آباد: مجمذ دائخة السعارؼ العثسانية. ٔكآخخيغ. ط
تحقيق: أحسج دمحم الجر السرػف في عمـػ الكتاب السكشػف.  الدسيغ الحمبي، أبػ العباس أحسج بغ يػسف. )د. ت(.

 الخخاط. )د. ط(. دمذق: دار القمع.
 . القاىخة: مكتبة الخانجي.ٖ. تحقيق: عبج الدالـ دمحم ىاركف. طالكتاب(. ٜٛٛٔسيبػيو، عسخك. )

. ٔحسيج ىشجاكؼ. طتحقيق: عبج الالسحكع كالسحيط األعطع. ـ(. ٕٓٓٓابغ سيجه، أبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل. )
 بيخكت: دار الكتب العمسية.

. تحقيق: أحسج حدغ ميجلي، كعمي سيج شخح كتاب سيبػيوـ(. ٕٛٓٓالديخافي، أبػ سعيج الحدغ بغ عبج هللا. )
 . بيخكت: دار الكتب العمسية.ٔعمي. ط

ىذاـ بغ دمحم حيجخ تحقيق: تدييغ السسالظ بسشاقب اإلماـ مالظ. ـ(. ٕٓٔٓالديػشي، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ. )
 . الجار البيزاء: دار الخشاد الحجيثة.ٔالحدشي. ط
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: السكتبة التجارية مرخ (.د. ط. )تشػيخ الحػالظ شخح مػّشأ مالظـ(. ٜٜٙٔالديػشي، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ. )
 الكبخػ.

الحسيج ىشجاكؼ.  تحقيق: عبج ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع.الديػشي، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ. )د. ت(. 
 )د. ط(. مرخ: السكتبة التػفيقية.

تحقيق: عبج  السقاصج الذافية في شخح الخالصة الكافية.ـ(. ٕٚٓٓالذاشبّي، أبػ إسحق إبخاىيع بغ مػسى. )
. مكة السكخمة: معيج البحػث العمسية كإحياء التخاث اإلسالمي ٔالخحسغ بغ سميساف العثيسيغ، كآخخيغ. ط

 بجامعة أـ القخػ.
تحقيق: أحسج األرناؤكط، كتخكي مرصفى. )د. ط(. بيخكت: الػافي بالػفيات. ـ(. ٕٓٓٓالرفجؼ، صالح الجيغ. )
 دار إحياء التخاث.

تحقيق: أحسج دمحم عبج الجايع. )د. ط(.  أبشية األسساء كاألفعاؿ كالسرادر.ـ(. ٜٜٜٔالرقمي، ابغ القصاع. )
 القاىخة: دار الكتب كالػثائق القػمية.

 . عّساف: السكتبة الػششية.ٔط إتباع األثخ في قخاءة أبي جعفخ.ـ(. ٕٚٓٓتػفيق إبخاىيع. ) ضسخة،
. بيخكت: دار ٔ. تحقيق: حسجك شّساس. طديػاف لبيج بغ ربيعة العامخؼ  (.ـٕٗٓٓ. )العامخّؼ، لبيج بغ ربيعة

 السعخفة.
يع بغ الػرد البخكسّي. )د. ط(. الكػيت: . تحقيق: كل. ديػاف رؤبة بغ العجاجـ(ٜٜٙٔالعجاج، رؤبة بغ عبج هللا. )

 دار ابغ قتيبة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع.
 . لبشاف: مكتبة لبشاف.ٔ. طالسستع الكبيخ في الترخيفـ(. ٜٜٙٔابغ عرفػر، عمي. )

تحقيق: دمحم محيي الجيغ عبج شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ. ـ(. ٜٓٛٔابغ عقيل، عبج هللا بغ عبج الخحسغ. )
 . القاىخة: دار التخاث.ٕٓلحسيج. طا

 .  . القاىخة: األكاديسية الحجيثة لمكتاب الجامعئطعمع الرخؼ السيدخ. ـ(. ٕ٘ٓٓعكاشة، محسػد. )
. تحقيق: عبج الحسيج إعخاب ما يذكل مغ ألفاظ الحجيث الشبػؼ ـ(. ٜٜٜٔالعكبخؼ، أبػ البقاء عبج هللا بغ الحديغ. )

 السختار لمشذخ كالتػزيع.. القاىخة: مؤسدة ٔىشجاكؼ. ط
. تحقيق: عبج اإللو الشبياف. المباب في عمل البشاء كاإلعخابـ(. ٜٜ٘ٔالعكبخؼ، أبػ البقاء عبج هللا بغ الحديغ. )

 . دمذق: دار الفكخ.ٔط
. حمب: ٔ. تحقيق: لصفي الرقاؿ، كرية الخصيب. طديػاف عمقسة الفحل .ـ(ٜٜٙٔعمقسة الفحل، عمقسة بغ عبجة. )

 تاب العخبي.دار الك
 . القاىخة: عالع الكتب.ٔ. طمعجع المغة العخبية السعاصخةـ(. ٕٛٓٓعسخ، أحسج مختار. )
 . بيخكت: السكتبة العرخية.ٕٛطجامع الجركس العخبية. ـ(. ٖٜٜٔالغالييشي، مرصفى. )
 سالة.. بيخكت: مؤسدة الخ ٕ. تحقيق: زىيخ عبج السحدغ سمصاف. طمجسل المغةـ(. ٜٙٛٔابغ فارس، أحسج. )
 تحقيق: عبج الّدالـ دمحم ىاركف. )د. ط(. بيخكت: دار الفكخ.معجع مقاييذ المغة. ـ(. ٜٜٚٔابغ فارس، أحسج. )

 . )د. ط(. )د. ـ(. )د. ف(.التكسمةالفارسي، أبػ عمي الحدغ بغ أحسج. )د. ت(. 
. دمذق: دار القمع ٔؼ. طتحقيق: حدغ ىشجاك  السدائل الحمبيات.ـ(. ٜٚٛٔالفارسي، أبػ عمّي الحدغ بغ أحسج. )

 لمصباعة كالشذخ كالتػزيع.
. تحقيق: رياض بغ حدغ الخػاـ. )د. ط(. الكشاش في فشي الشحػ كالرخؼـ(. ٕٓٓٓأبػ الفجاء، إسساعيل. )
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 بيخكت: السكتبة العرخية لمصباعة كالشذخ.
. مرخ: دار ٔتي، كآخخيغ. ط. تحقيق: أحسج يػسف الشجامعاني القخآفالفخاء، أبػ زكخيا يحيى بغ زياد. )د. ت(. 

 السرخية لمتأليف كالتخجسة.
تحقيق: ميجؼ السخدكمي، كإبخاىيع الدامخائي. )د. العيغ. الفخاىيجؼ، أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج. )د. ت(. 

 ط(. بيخكت: دار كمكتبة اليالؿ.
تحقيق: دمحم األحسجؼ أبػ الشػر.  الجيباج السحىب في معخفة أعياف عمساء السحىب.ابغ فخحػف،  إبخاىيع. )د. ت(. 

 )د. ط(. القاىخة: دار التخاث لمصبع كالشذخ.
 )د. ط(. بيخكت: السكتبة العمسية. السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ.الفيػمي، أحسج بغ دمحم. )د. ت(. 

ابغ تاكيت تحقيق:  تختيب السجارؾ كتقخيب السدالظ.القاضي عياض، أبػ الفزل عياض بغ مػسى. )د. ت(. 
 . السغخب: مصبعة فزالة السحسجية.ٔالصشجي، كآخخيغ. ط

. )د. ط(. تػنذ: مذارؽ األنػار عمى صحاح اآلثارالقاضي عياض، أبػ الفزل عياض بغ مػسى. )د. ت(. 
 السكتبة العتيقة.

 بغ عػض الديمي. تحقيق: دمحمإرشاد الدالظ إلى حل ألفية ابغ مالظ. ـ(. ٜٗ٘ٔابغ قّيع الجػزية، إبخاىيع بغ دمحم. )
 . الخياض: أضػاء الّدمف.ٔط

تحقيق: عبج هللا  اليجاية كاإلرشاد في معخفة أىل الثقة كالدجاد.ـ(. ٜٚٛٔالكالباذّؼ، أبػ نرخ أحسج بغ دمحم. )
 . بيخكت: دار السعخفة.ٔالميثي. ط

 اكف.)د.ط(. القاىخة: دار التعألفية ابغ مالظ. ابغ مالظ، دمحم بغ عبج هللا. )د. ت(. 
تحقيق: دمحم السيجؼ عبج الحي عسار  إيجاز التعخيف في عمع الترخيف.ـ(. ٕٕٓٓابغ مالظ، دمحم بغ عبج هللا. )

 . السجيشة السشػرة: عسادة البحث العمسي بالجامعة اإلسالمية.ٔسالع. ط
. دمذق: دار ٔؼ. طتحقيق: عبج السشعع أحسج ىخيج شخح الكافية الذافية.ـ(. ٕٜٛٔابغ مالظ، دمحم بغ عبج هللا. )

 السأمػف لمتخاث.
 . تحقيق: دمحم عبج الخالق عزيسة. )د. ط(. بيخكت: عالع الكتب.السقتزبالسبخد، دمحم بغ يديج. )د. ت(. 

تحقيق: حدغ كامل  .ديػاف شعخ السثقب العبجؼ. ـ(ٜٔٚٔالسثقِّب العبجؼ، العائح بغ محرغ بغ ثعمبة. )
 )د. ـ(. )د. ف(.. (د. طالريخفي. )

 . لبشاف: دار الكتب العمسية.ٔطشجخة الشػر الدكية في شبقات السالكية. ـ(. ٖٕٓٓمػؼ، دمحم. )مخ
. تحقيق: عبج الخحسغ عمي سميساف. تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظـ(. ٕٛٓٓالسخادؼ، حدغ. )

 . القاىخة: دار الفكخ العخبي.ٔط
 . )د. ط(. اإلسكشجرية: دار الجعػة.ػسيطالسعجع المرصفى، إبخاىيع، كآخخكف. )د. ت(. 
( .  . بيخكت: دار صادر.ٖ. طلداف العخبـ(. ٖٜٜٔابغ مشطػر، أبػ الفزل دمحم بغ مكـخ

 . القدصشصيشية: مصبعة الجػائب.ٔط ندىة الصخؼ في عمع الرخؼ.ـ(. ٜٜٕٔالسيجاني، أحسج بغ دمحم. )
. بيخكت: ٔتحقيق: دمحم باسل عيػف الدػد. طابغ مالظ.  شخح ابغ الشاضع عمى ألفيةـ(. ٕٓٓٓابغ الشاشع، دمحم. )

 دار الكتب العمسية.
. تحقيق: عمي شخح التدييل السدسى تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائجـ(. ٕٚٓٓناضخ الجير، دمحم بغ يػسف. )

 . القاىخة: دار الدالـ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع كالتخجسة.ٔدمحم فاخخ، كآخخيغ. ط
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 )د. ط(. بيخكت: دار الكتب العمسية.تيحيب األسساء كالمغات. ػ زكخيا يحيى بغ أشخؼ. )د. ت(. الشػكؼ، أب
تحقيق: عبج الغشي الجقخ.  شخح شحكر الحىب في معخفة كالـ العخب.ابغ ىذاـ، عبج هللا بغ يػسف. )د. ت(. 
 )د.ط(. سػريا: الذخكة الستحجة لمتػزيع.

. ٔتحقيق: خالج السذيجاني. ط الكشد في القخاءات العذخ.ـ(. ٕٗٓٓج السؤمغ. )ابغ الػجيو، أبػ دمحم عبج هللا بغ عب
 القاىخة: مكتبة الثقافة الجيشية.

. ٔ. تحقيق: محسػد جاسع دمحم الجركير. طعمل الشحػـ(. ٜٜٜٔابغ الػراؽ، أبػ الحدغ دمحم بغ عبج هللا. )
 الخياض: مكتبة الخشج.

 . )د. ط(. مرخ: إدارة الصباعة السشيخية.سفّرلشخح الابغ يعير، أبػ البقاء. )د. ت(. 
. حمب: السكتبة ٔ. تحقيق: فخخ الجيغ قباكة. طشخح السمػكي في الترخيفـ(. ٖٜٚٔابغ يعير، أبػ البقاء. )

 العخبية.
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 شػاىج الححؼ القياسّي في مػّشأ اإلماـ مالظ -كًل أ

شػاىج ححؼ الػاك قياسًا قخيبًا مغ ستِّ مائٍة كستََّة عذَخ مػضعًا، كبياف تمظ الذػاىج،  بمغت 
 كأماكغ كركدىا في السػّشأ في الججاكؿ اآلتية:

 
 
 

 الفعل السزارع الحي عمى كزف )َيْفِعُل( قياسًا في السػّشأ(: مػاضع ححؼ كاك ٔ/ٔججكؿ )
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج

 ٕٛ جامع الػضػ  الصيارة َيِججُ 
 ٔٗ جامع غدل الجشابة الصيارة َيَصأُ 
قرخ الرالة في  َيَجعُ 

 الدفخ
 ٜٔ صالة الزحى

 ٜٗ ما جا  في الشجا  لمرالة الرالة َيِجبُ 
 ٓٚ الييئة كتخّصي الخقاب كاستقباؿ اإلماـ يـػ الجسعة الجسعة َيِمي
 ٕٕٓ تقبيل الخكغ األسػد في الستالـ الحجّ  َيَزعُ 
 ٕٙٔ كقػؼ الخجل كىػ غيخ شاىخ ككقػفو عمى داّبتو الحجّ  َيِكفُ 
 ٚٚٔ ما جا  في ليمة القجر العتكاؼ َيِثقُ 
 ٕٛٚ ميخاث أىل السمل الفخائس َيِخثُ 
 ٔٚٔ جامع الرياـ الرياـ َيَحرُ 
 ٙٙٗ ما جا  في عقل الّذجاج العقػؿ َيِرلُ 
 ٖٖٕ جامع الحجّ  الحجّ  َيَدُع 
 ٕٓٗ لمسدمسيغ أكمو قبل الخسذ ما يجػز الجياد َيَقعُ 
 ٕٜٗ ما جا  في الحيا  حدغ الخمق َيِعظُ 
 ٕٖ٘ رضاعة الرغيخ الخضاع َيِمجُ 
 ٖٖٖ ما يفعل في الػليجة إذا بيعت كالذخط فييا البيػع َيَيبُ 
 ٖٗٗ ما جا  في الخجع الحجكد َيِقي
 ٚٚٗ تبجئة أىل الّجـ في القدامة القدامة َيِجي

 ٛٔ السجسػع
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 السزارع السبجك  بالشػف حساًل عمى )َيْفِعُل( في السػّشأ(: مػاضع ححؼ كاك ٔ/ٕججكؿ )
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج

 ٘ٗٗ ما جا  في الخجع الحجكد َنِججُ 
 ٕٙ الصيػر لمػضػ  الصيارة َنِخدُ 
 ٜٚٗ مغ تجػز قدامتو في العسج مغ كلة الجـ القدامة َنَجعُ 

 ٖ السجسػع
 
 
 
 

 السزارع السبجك  بالتا  حساًل عمى )َيْفِعُل( في السػّشأ(: مػاضع ححؼ كاك ٔ/ٖججكؿ )
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج

إعادة الجشب الرالة كغدمو إذا صّمى كلع يحكخ  الصيارة َتِججُ 
 كغدمو ثػبو

ٗٓ 

 ٕٙ الصيػر لمػضػ  الصيارة َتِخدُ 
 ٗٗ جامع الحيزة الصيارة َتَجعُ 
 ٖٛٔ دكاة في العيغ مغ الحىب كالػرؽ ال الدكاة َتِجبُ 
َعخ َتِمي  ٙٔ٘ الّدشة في الذعخ الذَّ
 ٕ٘ٔ الػقػؼ بعخفة كالسددلفة الحجّ  َتِكفُ 
 ٖٙٔ جامع الجشائد الجشائد َتَزعُ 
 ٕٚٚ ما جا  في الَعسَّة الفخائس َتِخثُ 
 ٔٔٗ الػصية في الثمث ل تتعجى الػصية َتَحرُ 
 ٕٔٗ أف يقع القدع مسا أصاب العجك  ما ُيَخد  قبل الجياد َتَقعُ 
 ٜٕٛ ما جا  في الخجل يسمظ امخأتو كقج كانت تحتو ففارقيا الشكاح َتِمجُ 

 ٖٔٗ الػصية لمػارث كالحيازة الػصية َتَيبُ 
 ٚٓٗ   القزا  في المقصة األقزية َتِخدُ 

 ٕٔ السجسػع
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 اًل عمى )َيْفِعُل( في السػّشأالسزارع السبجك  باليسدة حسػاك ال(: مػاضع ححؼ ٔ/ٗججكؿ )
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج

 ٕٔ٘ التعّػذ كالخقية مغ السخض العيغ َأِججُ 
 ٘ٗ السدتحاضة الصيارة َأَدعُ 
 ٗٙ العسل في الّديػ الّديػ َأِىعُ 
 ٙٔٔ ما جا  في تحديب القخآف القخآف َأِقفُ 
 ٙٔٔ ما جا  في القخآف القخآف َأِعي
 ٖٛٓ الؽ السخيسش الصالؽ َأِرثُ 
 ٕٖٚ ما جا  في الخضاعة بعج الكبخ الخضاع َأَشأُ 

ْيغ البيػع َأَضعُ   ٖٔٙ ما جا  في الخبا في الجَّ
 ٗٛٗ ما جا  في كبا  السجيشة الجامع َأِردُ 
 ٖٛ٘ ما جا  في الرجؽ كالكحب  الكالـ َأِعجُ 

 ٓٔ السجسػع
 
 
 
 

 السػّشأ كاك فعل األمخ قياسًا في(: مػاضع ححؼ ٔ/٘ججكؿ )
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج
 ٖٙ الشطخ في الرالة إلى ما يذغمظ عشيا الرالة َضعْ 
 ٕٜٗ ما جا  في الحيا  حدغ الخمق َدعْ 
 ٖ٘ القخا ة في السغخب كالعذا  الرالة َىبْ 
 ٖٕٛ الشيي عغ قتل الشدا  كالػلجاف في الغدك الجياد َذْر 
 ٖٖٚ حاقمةما جا  في السدابشة كالس البيػع ِزفْ 
 ٕٙ٘ ما جا  في أكل الّزب الستئحاف ِصلْ 

 ٙ السجسػع 
 
 
 
 

 كاك السرجر قياسًا في السػّشأ(: مػاضع ححؼ ٔ/ٙججكؿ )
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج

 ٖٗٚ الكخا  في القخاض القخاض ِثَقة
 ٔٔٔ ما جا  في الستدقا  الستدقا  َسَعة
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 ٕٙٔ غدل السيت الجشائد ِصَفة
 ٙٓٗ القزا  في اليبة األقزية ِىَبة
 ٗٙٗ عقل الجشيغ العقػؿ ِدَية
 ٕٓ٘ الجفغ في قبخ كاحج مغ ضخكرة الجياد ِعَجة
 ٖٜٕ ما جا  في الػليسة الشكاح ِزَنة
 ٖ٘ٗ جامع القصع الحجكد ِحَجة
 ٙٓٗ القزا  في اليبة األقزية ِصَمة

 ٜ السجسػع
 
 
 
 

 السزارع السبجك  باليسدة: مػاضع ححؼ ىسدة )أفعل( في (ٔ/ٚ)ججكؿ 
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج
 ٖ٘ الػضػ  مغ مّذ الفخج الصيارة ُأْمِدظُ 
 ٚٚ الػتخ بعج الفجخ صالة الميل ُأْكِتخُ 
ـّ القخآف الرالة ُأْبِصئُ   ٘٘ ما جا  في أ

 ٕٕٔ ما جا  في الجعا  القخآف ُأْحِري
 ٖٓٛ ما جا  في السداقاة السداقاة ُأْعِصي

 ٖٕٚ التخغيب في الجياد الجياد ِبخُ ُأخْ 
 ٖٛٙ ما جا  في العقيقة العقيقة ُأِحب  
 ٖٗٔ جامع الحدبة في السريبة الجشائد ُأِعيخُ 

 ٓٙٔ ما جا  في صياـ الحي يربح جشبًا في رمزاف الرياـ ُأْصِبُح    
 ٓٙٔ ما جا  في صياـ الحي يربح جشبًا في رمزاف الرياـ ُأِريجُ 

 ٜٔٗ عتق أميات األكلد كجامع القزا  في العتاقة ق كالػل العت ُأْعِتقُ 
 ٙٙٔ الشيي عغ الػصاؿ في الرياـ الرياـ ُأْشِععُ 
 ٙٛٔ القخآف في الحج الحجّ  ُأْشِيجُ 
 ٕٜٔ نكاح الُسحـخ الحجّ  ُأْنِكحُ 
الرالة في البيت كقرخ الرالة كتعجيل الخصبة  الحجّ  ُأِفيُس 

 بعخفة
ٕٕٔ 

  ٖٕٗ ع الحجّ جام الحجّ  ُأِشيعُ 
 ٖٚٗ الّدمفة في الصعاـ البيػع ُأْنِطخُ 
 ٜٖٗ جامع بيع الصعاـ البيػع ُأِحيلُ 
 ٖٖٚ ما جا  في السدابشة كالسحاقمة البيػع ُأْكِفي
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 ٜٖٙ ما جا  في القخاض القخاض ُأْسِمفُ 
 ٜٖٚ القزا  فيسغ زجج مع امخأتو رجالً  األقزية ُأْمِيلُ 
 ٜ٘ٗ الخسخ جامع تحخيع األشخبة ُأِحل  
 ٔٔ٘ ما جا  في أجخ السخيس العيغ ُأْدِخلُ 
 ٔٔ٘ ما جا  في أجخ السخيس العيغ ُأْبِجؿُ 
 ٛٔ٘ ما جا  في الستحاّبيغ في هللا الذع  ُأِضل  
شة في الذخب كمشاكلتو عغ اليسيغ (صفة الشبّي ) ُأكِثخُ   ٖٓ٘ الد 
 ٖٛٚ ما جا  في السداقاة السداقاة ُأِقخ  

 ٕٚ السجسػع 
 
 
 

 بالشػف : مػاضع ححؼ ىسدة )أفعل( في السزارع السبجك  (ٔ/ٛ)ججكؿ 
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج
 ٖٗ٘ ما جا  في البيعة البيعة َنْذِخؾُ 
 ٖٕٛ ما جا  في الرجاؽ كالحبا  الشكاح ُنْسِدظُ 
 ٕٛٔ التكبيخ عمى الجشائد الجشائد ُنْخِخجُ 
 ٕٛٔ دالتكبيخ عمى الجشائ الجشائد ُنْػِقظُ 
 ٖٛٗ ما جا  في تحخيع السجيشة الجامع ُنِحب  
 ٖٙٔ ما جا  في الرياـ في الدفخ الرياـ  ُنْفِصخُ 
 ٗٓ٘ جامع ما جا  في الصعاـ كالذخاب (صفة الشبّي ) ُنْصِععُ 
 ٖٔ٘ الغدل بالسا  مغ الحسى العيغ  ُنْبِخدُ 

 ٛ السجسػع
 

 
 
 

 بالتا زارع السبجك  : مػاضع ححؼ ىسدة )أفعل( في الس(ٔ/ٜ)ججكؿ 
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج
 ٕٛٗ التخغيب في الجياد الجياد ُتْشِفقُ 
 ٛٚٔ الغدل لإلىالؿ الحجّ  ُتِيلّ 
 ٖٕٖ ما جا  في اإلحجاد الصالؽ ُتْؤِمغُ 
 ٔٙٗ ما جا  في دية العسج العقػؿ ُتِقيجُ 
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 ٕٓٗ ما يجػز مغ العتق في الخقاب الػاجبة العتق كالػل  ُتػِقغُ 
 ٗٚ ( في الػتخصالة الشبّي ) صالة الميل ُتػِتخُ 
 ٕٙ الصيػر لمػضػ  الصيارة ُتْخِبخُ 

 ٖٓ جامع الػضػ  الصيارة ُتْحِري
قرخ الرالة في  ُتِحب  

 الدفخ
 ٓٓٔ جامع الرالة

 ٛٙ ما جا  في الّداعة التي في يـػ الجسعة الجسعة ُتْرِبحُ 
 ٜٙ لتي في يػـ الجسعةما جا  في الّداعة ا الجسعة ُتْعَسلُ 
 ٕ٘ٗ الذيجا  في سبيل هللا الجياد ُتْحِجثُ 
 ٕٛٔ التكبيخ عمى الجشائد الجشائد ُتْؤِذفُ 
 ٖ٘ٔ جامع الجشائد الجشائد ُتِحذ  
 ٓٗٔ ما ل زكاة فيو مغ الحمّي كالتبخ كالعشبخ الدكاة ُتْخِخجُ 
 ٖٕٛ ما جا  في الرجاؽ كالحبا  الشكاح ُتْدِمعُ 
 ٜ٘ٔ ما جا  في رؤية اليالؿ لمرـػ كالفصخ في رمزاف الرياـ ُتْفِصخُ 
 ٗٙٔ كفارة مغ أفصخ في رمزاف الرياـ ُتْعِتقُ 
 ٗٙٔ كفارة مغ أفصخ في رمزاف الرياـ ُتْيِجي
 ٜٙٔ ما جا  في قزا  رمزاف كالكفارات الرياـ ُتْسِدي
 ٓٚٔ فجية مغ أفصخ في رمزاف مغ عّمة الرياـ ُتْصِععُ 
 ٛٚٔ الغدل لإلىالؿ جّ الح ُتِيل  
 ٕٛٔ ما جا  في الصيب في الحجّ  الحجّ  ُتْشِقي
 ٗٛٔ رفع الرػت باإلىالؿ الحجّ  ُتْدِسعُ 
 ٕٔٓ الخمل في الصػاؼ الحجّ  ُتْحِيي
 ٕٙٓ البج  بالرفا في الدعي الحجّ  ُتْخِمفُ 
 ٖٕٗ جامع الحجّ  الحجّ  ُتْؤِذي
 ٖٕٗ الَقْدع لمخيل في الغدك  الجياد ًتْخِىبُ 
 ٕٔٚ ميخاث الخجل مغ امخأتو كالسخأة مغ زكجيا الفخائس ُتػِصي
 ٕٕٛ ما جا  في الرجاؽ كالحبا  الشكاح ُتْرِجؽُ 
 ٖٕٛ ما جا  في الرجاؽ كالحبا  الشكاح ُتْشَكحُ 

 ٜٕٔ ما جا  في اإلحراف الشكاح ُتْحِرغُ 
 ٖٜٕ نكاح السذخؾ إذا أسمست زكجتو قبمو الشكاح ُتْسِدظُ 
 ٜٕٚ ما جا  في الخمية كالبخية كأشباه ذلظ الؽالص ُتْخِمي
 ٜٕٚ ما جا  في الخمية كالبخية كأشباه ذلظ الصالؽ ُتْبِخي 
 ٜٕٚ ما جا  في الخمية كالبخية كأشباه ذلظ الصالؽ ُتِبيغ
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 ٕٕٖ ما جا  في اإلحجاد الصالؽ ُتِحج  
 ٕٖٙ رضاعة الرغيخ الخضاع ُتْخِضعُ 

 ٕٖٙ رضاعة الرغيخ الخضاع ُتِتعّ 
 ٖٙٔ جامع الصالؽ الصالؽ ُتْقِخرُ 
 ٖٓٗ بيع الحىب بالفزة تبخًا كعيشاً  البيػع ُتِذف  
 ٖٔٗ بيع الحىب بالفزة تبخًا كعيشاً  البيػع ُتْشِطخُ 
 ٖٔٙ ما جا  في الخبا في الجيغ البيػع ُتػِكلُ 
 ٖٓٗ القزا  في الزػاري كالحخيدة األقزية ُتِجيعُ 
 ٖٔٗ السؤنث مغ الخجاؿ كمغ أحّق بالػلج ما جا  في الػصية ُتْقِبلُ 
 ٖٔٗ ما جا  في السؤنث مغ الخجاؿ كمغ أحّق بالػلج الػصية ُتْجِبخُ 
 ٕٓٗ ما يجػز مغ العتق في الخقاب الػاجبة العتق كالػل  ُتػِقغُ 
 ٙٗٗ ما جا  فيسغ اعتخؼ عمى نفدو بالدنا الحجكد ُتْثِبتُ 
 ٕٚٗ جامع العقل العقػؿ ُتْمَدـُ 

 ٛٚٗ تبجئة أىل الجـ في القدامة القدامة ِخئُ ُتبْ 
 ٓٛٗ القدامة في قتل الخصأ القدامة ُتْجَبخُ 
 ٙٛٗ ما جا  في الصاعػف  الجامع ُتْقِجـُ 
 ٖٜٗ ما جا  في الغزب حدغ الُخُمق ُتْكِثخُ 
 ٜٛٗ ما جا  في إسباؿ السخأة ثػبيا المباس ُتْخِخي
 ٜٛٗ ما جا  في النتعاؿ المباس ُتْشَعلُ 
 ٗٓ٘ جامع ما جا  في الصعاـ كالذخاب (صفة الشبّي ) ُتْزِخـُ 
 ٘ٓ٘ جامع ما جا  في الصعاـ كالذخاب (صفة الشبّي ) ُتْغِشي
 ٖٙ٘ ما يكخه مغ الكالـ بغيخ ذكخ هللا الكالـ ُتْخِسلُ 
 ٖٙ٘ ما يكخه مغ الكالـ بغيخ ذكخ هللا الكالـ ُتِخيحُ 
 ٖٗ٘ التخغيب في الرجقة الرجقة ُتْيِجي

 ٓٙ السجسػع




 باليا : مػاضع ححؼ ىسدة )أفعل( في السزارع السبجك  (ٔ/ٓٔ)ججكؿ 
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج
 ٜٕ جامع الػضػ  الصيارة ُيْحِدغُ 
 ٕٗ العسل في الػضػ  الصيارة ُيِعيجُ 
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قرخ الرالة في  ُيِتع  
 الدفخ

 ٜٛ العسل في جامع الرالة

 ٚٚٗ ل الجـ في القدامةتبجئة أى القدامة ُيْؤِذفُ 
 ٜٜٖ القزا  بإلحاؽ الػلج بأبيو األقزية ُيِميطُ 
 ٖٗ العسل فيسغ غمبو الجـ مغ جخح أك رعاؼ الصيارة ُيػِمئُ 
 ٕٔ الشـػ عغ الرالة كقػت الرالة ُيػِقظُ 
 ٙٙ ما جا  في اإلنرات يػـ الجسعة كاإلماـ يخصب الجسعة ُيْخِبخُ 
 ٕٕ دخػؿ السدجج بخيح الثـػ كتغصية الفع الشيي عغ كقػت الرالة ُيْؤِذي
 ٖٕ العسل في الػضػ  الصيارة ُيْػِتخُ 

 ٜٕ جامع الػضػ  الصيارة ُيْحِىْبغَ 
 ٖ٘ٛ ما تقع فيو الذفعة الذفعة ُيْدِمعُ 
 ٙ٘ٔ مغ تجب عميو زكاة الفصخ الدكاة ُيْخِخجُ 
 ٕٖ ما جا  في السدح عمى الخّفيغ الصيارة ُيِعيجُ 
 ٖٗ العسل فيسغ غمبو الجـ مغ جخح أك رعاؼ رةالصيا ُيػِمئُ 
 ٔٓٗ القزا  فيسغ ابتاع ثػبًا كبو عيب األقزية ُيْسِدظُ 
 ٖٙ العسل في غدل الجشابة الصيارة ُيْجِخلُ 
 ٖٙ العسل في غدل الجشابة الصيارة ُيِفيُس 
 ٖٚ كاجب الغدل إذا التقى الختاناف الصيارة ُيػِجبُ 
 ٖٛ إذا التقى الختاناف كاجب الغدل الصيارة ُيِريبُ 
 ٖٛ كاجب الغدل إذا التقى الختاناف الصيارة ُيْكِدلُ 
 ٖٛ كاجب الغدل إذا التقى الختاناف الصيارة ُيْشِدؿُ 
 ٔٗ غدل السخأة إذا رأت في السشاـ مثل ما يخى الخجل الصيارة ُيْعِصي
 ٕٗ في التيّسع الصيارة ُيِتع  

 ٖٗ العسل في التيسع الصيارة ُيْجِرؾُ 
 ٖٙ الشطخ في الرالة إلى ما يذغمظ عشيا الرالة ُيْتِبعُ 
 ٙٚ األمخ بالػتخ صالة الميل ُيْكَشى
قرخ الرالة في  ُيػِشظُ 

 الدفخ
 ٙٛ الجسع بيغ الػقػؼ في الحزخ كالدفخ

 ٗٚٔ ذكخ العتكاؼ العتكاؼ ُيْحِجثُ 
قرخ الرالة في  ُيْرِمحُ 

 الدفخ
 ٜٙ الرالةاللتفات كالترفيق عشج الحاجة في 

قرخ الرالة في  ُيْدِسعُ 
 الدفخ

 ٓٓٔ جامع الرالة
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قرخ الرالة في  ُيْجِري 
 الدفخ

 ٔٓٔ جامع الرالة

قرخ الرالة في  ُيْبِقي
 الدفخ

 ٔٓٔ جامع الرالة

قرخ الرالة في  ُيْشِذجُ 
 الدفخ

 ٕٓٔ جامع الرالة

 ٙٓٔ صالة الخػؼ صالة الخػؼ ُيْقِبلُ 
 ٚٔٔ لقخآفما جا  في ا القخآف ُيْعِخُض 
 ٜٔٔ ما جا  في ذكخ هللا تبارؾ كتعالى القخآف ُيْسِدي
 ٖٗٔ زكاة العخكض الدكاة ُيْحِري
 ٖٕٔ ما جا  في الجعا  القخآف ُيْطِيخُ 
 ٖٕٔ ما جا  في الجعا  القخآف ُيْيِمظُ 
 ٖٛٗ ما جا  في تحخيع السجيشة الجامع ُيِحب  
 ٖٖٔ جامع الحدبة في السريبة الجشائد ُيْجِدي 
 ٖ٘ٔ جامع الجشائد الجشائد ُيْخِجعُ 

 ٔٗٔ زكاة أمػاؿ اليتامى كالتجارة ليع فييا الدكاة  لْع ُيػصِ 
 ٖٗٔ زكاة العخكض الدكاة ُيِجيُخكف 
 ٗٗٔ ما جا  في الكشد الدكاة ُيْسِكغُ 
 ٜٗٔ أخح الرجقة كمغ يجػز لو أخحىا الدكاة ُيْؤَثخُ 
 ٖ٘ٔ ػاكو كالقزب كالبقػؿما ل زكاة فيو مغ الف الدكاة ُيْذِبوُ 
 ٖٓٔ نفقة األمة إذا ُشّمقت كىي حامل الصالؽ ُيْشِفقُ 

 ٓٙٔ ما جا  في رؤية اليالؿ لمرـػ كالفصخ في رمزاف الرياـ ُيْفِصُخكف 
 ٛٙٔ ما جا  في قزا  رمزاف كالكفارات الرياـ ُيِخيجُ 

 ٔٙٔ ما جا  في صياـ الحي يربح جشبًا في رمزاف الرياـ ُيْرِبحُ 
 ٕٙٔ ما جا  في الخخرة في القبمة لمرائع الرياـ ُيِحل  
 ٙٙٔ الشيي عغ الػصاؿ في الرياـ الرياـ ُيْصِععُ 
 ٚٙٔ ما يفعل السخيس في صيامو الرياـ ُيْتِعبُ 
 ٚٙٔ الّشحر في الرياـ كالرياـ عغ السّيت الرياـ ُيْعِتقُ 
 ٚٙٔ الّشحر في الرياـ كالرياـ عغ السّيت الرياـ ُيِحيطُ 
 ٖٚٔ ذكخ العتكاؼ العتكاؼ ُيْجِني
 ٖٚٔ ذكخ العتكاؼ العتكاؼ ُيِعيغُ 
 ٛٚٔ الغدل لإلىالؿ الحجّ  ُيْحِخـُ 
 ٕٛٔ مػاقيت اإلىالؿ الحجّ  ُيِيل  
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 ٛٛٔ ما ل يػجب اإلحخاـ مغ تقميج اليجي  الحجّ  ُيْذِعخُ 
 ٜٓٔ ما جا  في التست ع الحجّ  ُيْشِذئُ 
 ٕٜٔ ا  في العسخةجامع ما ج الحجّ  ُيْيِجي
 ٕٜٔ نكاح السحـخ الحجّ  ُيْشِكحُ 
 ٜ٘ٔ ما يجػز لمسحـخ أكمو مغ صيج الحجّ  ُيْخِسلُ 
 ٖٕٓ الرالة بعج الربح كالعرخ في الرالة الحجّ  ُيْكِسلُ 
 ٕٕٔ ىجي السحـخ إذا أصاب أىمو الحجّ  ُيْفِدجُ 
 ٕٕٔ ىجي السحـخ إذا أصاب أىمو الحجّ  ُيػِجبُ 
 ٕٕٕ الة السددلفةص الحجّ  ُيْدِبغُ 
 ٖٕٓ فجية ما أصيب مغ الصيخ كالػحر الحجّ  ُيْغِمقُ 
 ٖٕٙ التخغيب في الجياد الجياد ُيْشَدؿُ 
 ٖٕٚ التخغيب في الجياد الجياد ُيْؤِتي
 ٖٕٚ التخغيب في الجياد الجياد ُيْذِخؾُ 
 ٕٚٗ التخغيب في الجياد الجياد ُيْزِحظُ 
 ٕٕ٘ سغ نحر مذيًا إلى بيت هللا فعجدما جا  في الشحكر كاأليساف ُيْجِدئُ 
 ٕٗ٘ المغػ في اليسيغ الشحكر كاأليساف ُيْخِضي
ـّ امخأة قج أصابيا عمى كجو ما يكخه الشكاح ُيْمَحقُ   ٕٚٛ نكاح الخجل أ

 ٜٕٔ ما جا  في اإلحداف الشكاح ُيْحِرغُ 
 ٖٜٕ ما جا  في الػليسة الشكاح ُيػِلعُ 
 ٜٕٚ ة كالبخية كأشباه ذلظما جا  في الخمي الصالؽ ُيْخِمي
 ٜٕٚ ما جا  في الخمية كالبخية كأشباه ذلظ الصالؽ ُيْبِخي 
 ٜٕٚ ما جا  في الخمية كالبخية كأشباه ذلظ الصالؽ ُيِبيغُ 
 ٜٕٛ ما يجب فيو تصميقة كاحجة مغ التسميظ الصالؽ ُيْعِجبُ 
 ٗٓٗ القزا  فيسغ ابتاع ثػبًا كبو عيب األقزية ُيْشَطخُ 
 ٖٓٓ اإليال  لصالؽا ُيػِلي
 ٕٖٓ ضيار الحخّ  الصالؽ ُيْجِسعُ 
 ٕٖ٘ رضاعة الرغيخ الّخضاع ُيْخِضعُ 
 ٜٕٖ ما جا  في بيع العخباف البيػع ُيِقيلُ 

 ٜٖٖ جامع بيع الّثسخ البيػع ُيْدِمفُ 
 ٖٖٗ السخاشمة البيػع ُيْفِخغُ 
 ٖٖٗ السخاشمة البيػع ُيِجيدُ 
 ٖٙٗ صعاـ إلى أجل ما يكخه مغ بيع ال البيػع ُيِحيلُ 
 ٖٔ٘ ما يجػز مغ بيع الحيػاف بعزو ببعس كالدمف فيو البيػع ُيػِفي
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 ٕٖٙ جامع الجيغ كالحػؿ البيػع ُيْخِمفُ 
 ٖ٘ٙ ما يجػز مغ الّدمف البيػع ُيْقِبُس 
 ٖٓٚ ما ل يجػز في القخاض القخاض ُيِقخ  

 ٖٖٚ التعّجي في القخاض القخاض ُيْجَبخُ 
 ٖٖٛ ما جا  في كخا  األرض رضكخا  األ  ُيْكِخي 
 ٜٖٓ القزا  باليسيغ مع الذاىج األقزية ُيْثِبتُ 
 ٜٖٗ القزا  في الخىغ يكػف بيغ الخجميغ األقزية ُيْػِقفُ 
ي بيا األقزية ُيْبِزعُ  ابة كالتََّعجِّ  ٜٖٙ القزا  في كخا  الجَّ

كف   ٜٖٚ القزا  فيسغ ارتّج عغ اإلسالـ األقزية ُيِدخ 
 ٜٖٚ القزا  فيسغ ارتّج عغ اإلسالـ األقزية ُيْعِمُشػف 
 ٖٓٗ القزا  فيسغ يعصي العساؿ  األقزية ُيْخِصئُ 
 ٗٓٗ القزا  في الحسالة كالحػؿ األقزية ُيْفِمُذ 
 ٓٔٗ األمخ بالػصية الػصية ُيْبِجؿُ 
 ٔٔٗ جػاز كصية الرغيخ كالزعيف كالسراب كالدفيو الػصية ُيِفيقُ 

 ٔٔٗ ة الرغيخ كالزعيف كالسراب كالدفيوجػاز كصي الػصية ُيْػِصي
 ٘ٔٗ جامع القزا  ككخاىيتو الػصية ُيْدِخعُ 
 ٖٖٗ الذخط في السكاتب السكاتب ُيْرِجؽُ 
 ٖٖٗ الذخط في السكاتب السكاتب ُيْجِحفُ 
 ٔٗٗ ِجَخاح الُسَجبَّخ الُسَجبَّخ ُيْبِصلُ 
 ٖٗٗ ما جا  في الخجع الحجكد ُيِكب  
 ٙٗٗ جا  فيسغ اعتخؼ عمى نفدو بالدناما  الحجكد  ُيْبِجي
 ٕ٘ٗ جامع القصع الحجكد ُيْدِكخُ 
 ٖ٘ٗ جامع القصع الحجكد ُيْفِرحُ 
 ٜٚٗ مغ تجػز قدامتو في العسج مغ كلة الجـ القدامة ُيْقِدعُ 
 ٓٛٗ السيخاث في القدامة القدامة ُيْحِخزُ 

ػف   ٕٛٗ ما جا  في سكشى السجيشة كالخخكج مشيا الجامع  ُيِبد 
 ٜٛٗ ما جا  في النتعاؿ المباس ُيْشِعلُ 
 ٜٛٗ ما جا  في النتعاؿ المباس ِلُيْحفِ 
 ٘ٓ٘ جامع ما جا  في الصعاـ كالذخاب (صفة الشبّي ) ُيْكِخـُ 
 ٘ٓ٘ جامع ما جا  في الصعاـ كالذخاب (صفة الشبّي ) ُيْحِخجُ 
 ٚٓ٘ جامع ما جا  في الصعاـ كالذخاب (صفة الشبّي ) ًيْقِخئُ 
 ٕٔ٘ التعّػذ كالخقية مغ السخض العيغ ُيْيِمظُ 
 ٛٔ٘ ما جا  في الستحابيغ في هللا الذعخ ُيِطل  
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 ٕٚ٘ ما جا  في أمخ الكالب الستئحاف ُيْغِشي
 ٔٗ٘ ما جا  في صفة جيشع جيشع ُيػِقُجكف 
ف عغ السدألة الرجقة ُيِعف    ٖٗ٘ ما جا  في الّتعف 
 ٙٗ٘ ب العمعما جا  في شم العمع ُيْحِيي

 ٖٔٔ السجسػع




 )أفعل(  مغ مذتقات مزارع يسدةال: مػاضع ححؼ (ٔ/ٔٔ)ججكؿ 
 الرفحة الباب الكتاب نػع الػصف الذاىج
 ٗٔ٘ عيادة السخيس كالصيخة العيغ اسع فاعل الُسِرح  
 ٜٖٕ العسل فيسغ أعصى شيئُا في سبيل هللا الجياد اسع فاعل ُمػِسخ
 ٕٓٗ ما ل يجػز مغ العتق في الخقاب الػاجبة عتق كالػل ال اسع مفعػؿ ُمْعَتقٌ 

 ٕٓٓ ما جا  فيسغ أحرخ بغيخ عجكّ  الحجّ  اسع مفعػؿ الُسْحَرخ
 ٓ٘ٗ ما يجب فيو القصع الحجكد اسع مكاف الُسَخاحُ 

صالة  اسع مكاف ُمْرَحف
 الجساعة

 ٗٛ الرالة الػسصى

قرخ الرالة  اسع مكاف ُمْجَخل
 في الدفخ

 ٖٜ السخكر بيغ يجي السرميالخخرة في 

 ٜٔ ما جا  في دلػؾ الذسذ كغدق الميل كقػت الرالة اسع فاعل ُمْخِبخٌ 
 ٜٓٔ ما جا  في صالة الخدػؼ صالة الكدػؼ اسع فاعل الُسْؤِمغُ 
 ٜٓٔ ما جا  في صالة الخدػؼ صالة الكدػؼ اسع فاعل الُسػِقغُ 
 ٜٕ جامع الػضػ  الصيارة اسع فاعل الُسْدِمعُ 

 ٙٙ العسل في غدل يػـ الجسعة الجسعة اسع فاعل ِدئٌ ُمجْ 
 ٙٙ العسل في غدل يػـ الجسعة الجسعة اسع فاعل الُسْشِرت
 ٛٙ ما جا  في الداعة التي في يػـ الجسعة الجسعة اسع فاعل ُمِريَخةٌ 
 ٜٖ٘ ما جا  في عحاب العامة بعسل الخاصة الكالـ اسع مفعػؿ الُسْشَكخُ 
رخ الرالة ق اسع فاعل ُمْدِشجٌ 

 في الّدفخ
 ٜٜ العسل في جامع الرالة

 ٔٔٔ الستسصار بالشجػـ الستدقا  اسع فاعل ُمْسِدظ 
 ٔٔٔ الستسصار بالشجػـ الستدقا  اسع فاعل ُمْخِسل
 ٕٔٔ ما جا  في الجعا  القخآف اسع فاعل ُمْكخِه 
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 ٜٕٔ ما يقػؿ السرمي عمى الجشازة الجشائد اسع فاعل ُمْحِدغٌ 
 ٖٖٔ جامع الحدبة في السريبة الجشائد اسع مفعػؿ بٌ ُمْعجَ 

 ٖٖٔ جامع الحدبة في السريبة الجشائد اسع فاعل ُمِحب  
ما يفعل مغ قجـ مغ سفخ أك أراده في  الرياـ اسع فاعل ُمْفِصخٌ 

 رمزاف
ٔٙٗ 

 ٘ٚٔ خخكج السعتكف لمعيج العتكاؼ اسع مفعػؿ ُمْغَمَقةٌ 
 ٙٚٔ الشكاح في العتكاؼ العتكاؼ اسع فاعل الُسْحِخـُ 
 ٘ٛٔ إفخاد الحجّ  الحجّ  اسع مفعػؿ ُمْفَخدٌ 

 ٘ٛٔ القخاف في الحجّ  الحجّ  اسع مفعػؿ ُمْغَزبٌ 
 ٙٛٔ قصع الّتمبية الحجّ  اسع فاعل الُسِيل  
 ٖٕٛ ما جا  في الرجاؽ كالحبا  الشكاح اسع فاعل الُسْشِكحُ 
 ٖٕٛ لػلجاف في الغدكالشيي عغ قتل الشدا  كا الجياد اسع فاعل ُمػص  
 ٖٕٛ الشيي عغ قتل الشدا  كالػلجاف في الغدك الجياد اسع فاعل ُمْثِسخ
 ٕ٘ٗ الذيجا  في سبيل هللا الجياد اسع فاعل ُمْقِبلٌ 
 ٕ٘ٗ الذيجا  في سبيل هللا الجياد اسع فاعل ُمْجِبخٌ 

فقة ما جا  في الخيل كالسدابقة بيشيا كالش الجياد اسع مفعػؿ الُسْشَحِريغ
 في الغدك

ٕٜٗ 

الشحكر  اسع فاعل ُمْزِسخٌ 
 كاأليساف

 ٕٗ٘ ما ل تجب فيو الكّفخة مغ اليسيغ

خار لحـػ األضاحي الزحايا اسع فاعل ُمْدِكخٌ   ٜٕ٘ ادِّ
ـّ امخأتو الشكاح اسع مفعػؿ ُمْبَيَسة  ٕٙٛ ما ل يجػز مغ نكاح الخجل أ

 ٕٛٛ حخةنكاح األمة عمى ال الشكاح اسع مفعػؿ الُسْحَرَشات
 ٜٕٙ ما جا  في البتة الصالؽ اسع مفعػؿ ُمْمَرقٌ 
 ٖٚٓ شالؽ البكخ الصالؽ اسع فاعل ُمْعِزَمة
 ٖٖٔ العيب في الخقيق البيػع اسع فاعل ُمْفِدجٌ 

 ٜٖٙ القزا  في كخا  الجابة كالتعجي بيا األقزية اسع فاعل الُسْبِزعُ 
 ٔٓٗ قالقزا  في الَسخفِ  األقزية اسع فاعل ُمْعِخِضيغ
 ٕ٘ٗ جامع القصع الحجكد اسع مفعػؿ ُمْحَخَزة

 ٔٗٗ جخاح السجبخ السجبخ اسع فاعل ُمػِضَحة
 ٕٚٗ جامع العقل العقػؿ اسع مفعػؿ ُمْقَصِعيغ
 ٙٛٗ ما جا  في الصاعػف  الجامع اسع فاعل ُمْرِبحٌ 
 ٜٛٗ جامع ما جا  في أىل القجر القجر اسع فاعل ُمْعط  

 ٕٓ٘ ما جا  في السداكيغفة الشبّي ص اسع مفعػؿ ُمْحَخؽٌ 
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() 
صفة الشبّي  اسع فاعل ُمْقِفخٌ 

() 
 ٙٓ٘ جامع ما جا  في الصعاـ كالذخاب

صفة الشبّي  اسع فاعل ُمِزخ  
() 

 ٚٓ٘ جامع ما جا  في الصعاـ كالذخاب

 ٓٔ٘ الػضػ  مغ العيغ العيغ اسع مفعػؿ ُمْخَبَأة
 ٗٔ٘ س كالصيخةعيادة السخي العيغ اسع فاعل الُسْسِخض
 ٖٗ٘ ما جا  في الّتعّفف عغ السدألة الرجقة اسع فاعل الُسْشِفَقة
 ٜٕٔ الِحالؽ الحجّ  اسع فاعل ُمْعَتِسخٌ 

 ٘٘ السجسػع



 
 
 
 

  السػّشأ فياليا  : مػاضع ححؼ (ٔ/ٕٔ)ججكؿ 
 الرفحة الباب الكتاب نػع السع الذاىج
 ٖٖٗ ما جا  في بيع العخية البيػع مرجر تػلية
 ٖٙٙ ما ل يجػز مغ الدمف البيػع مرجر تحمية
 ٖٛٔ العسل في اإلىالؿ الحجّ  مرجر تخكية
 ٖٛٔ رفع الرػت باإلىالؿ الحجّ  مرجر تمبية

 ٕٔٙ ما جا  في التدسية عمى الحبيحة الحبائح مرجر تدسية
 ٜٖ٘ القزا  في جامع الخىػف  األقزية مرجر تبجئة
 ٕٖٖ يقالعيب في الخق البيػع مرجر تبخئة
 ٖٕٚ ميخاث اإلخػة لألب الفخائس مرجر تتّسة
 ٘ٔٔ األمخ بالػضػ  لسغ مّذ القخآف القخآف مرجر تحكخة

 ٓ٘ٔ زكاة ما يخخص مغ ثسار الشخيل كاألعشاب الدكاة  مرجر تػسعة
 ٕٖٔ الحدبة في السريبة الجشائد مرجر َتِحّمة

 ٜٖٔ الدكاة في السعادف الدكاة اسع مشدػب الُسَدِنيّ 
 ٚٚٔ ما جا  في ليمة القجر العتكاؼ اسع مشدػب الُجَيِشيّ 
 ٜٛٗ جامع ما جا  في أىل القجر القجر اسع مشدػب الُقَخِضيّ 
 ٔٛٔ تخسيخ السحـخ كجيو الحجّ  اسع مشدػب الَحَشِفيّ 
 ٖٕٓ فجية مغ حمق قبل أف يشحخ الحجّ  اسع مشدػب الَجَدِريّ 
 ٖٙٔ لصالؽجامع ا الصالؽ اسع مشدػب الثََّقِفيّ 
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َرِقيّ  قرخ الرالة  اسع مشدػب الد 
 في الدفخ

 ٜٙ انتطار الرالة كالسذي إلييا

 ٛٔ السجسػع 


 
 
 

  السػّشأ فيلمجـد ححؼ ال: مػاضع (ٔ/ٖٔ)ججكؿ 
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج
 ٖٜٕ ما جا  في الػليسة الشكاح َفْمَيْأتِ 
 ٖٗ٘ لةما جا  في التعفف عغ السدأ الرجقة َيْدَتْغغِ 
 ٖٗ٘ ما جا  في التعفف عغ السدألة الرجقة ُيْغغِ 

 ٖٙٗ الدمفة في الصعاـ البيػع َلْع َيْبجُ 
 ٜٕٗ جامع الشكاح الشكاح َكْلَيْجعُ 

 ٕ٘ٔ الشيي عغ الرالة بعج الربح كبعج العرخ القخآف ل َيَتَحخَّ 
 ٕٗٙ ما جا  في صيج السعمسات  الريج َلْع َتْبقَ 
 ٔٙ إتساـ السرمي ما ذكخ إذا شّظ في صالتو ةالرال َفْمُيَرلِّ 

 ٓٚٔ فجية مغ أفصخ في رمزاف مغ عّمة الرياـ لع َيْقسِ 
 ٕٚ تخؾ الػضػ  مّسا مّدتو الشار الصيارة لع ُيْؤتَ 
إعادة الجشب الرالة كغدمو إذا صّمى كلع يحكخ  الصيارة  لع َيخَ 

 كغدمو ثػبو
ٖٜ 

 ٔٙ كخ إذا شّظ في صالتوإتساـ السرمي ما ذ الرالة لْع َيْجرِ 
 ٔٙ إتساـ السرمي ما ذكخ إذا شّظ في صالتو الرالة َفْمَيَتَػخَّ 

قرخ الرالة في  لع َتْدَتحِ 
 الدفخ

 ٜٗ كضع اليجيغ إحجاىسا عمى األخخى في الرالة

 ٖٓ جامع الػضػ  الصيارة ل َيْدعَ 
 ٖٖٔ جامع الحدبة في السريبة الجشائد ِلُيَعدِّ 

 ٗٗٔ ما جا  في الكشد كاةالد  لع ُيَؤدِّ 
 ٛٗٔ ما جا  فيسا يعتّج بو مغ الدخل في الرجقة الدكاة لع ُيَدؾِّ 
 ٙ٘ٔ اشتخا  الرجقة كالعػد فييا الدكاة ل َتْذَتخِ 

 ٜٚٔ ما يشيى عشو مغ لبذ الثياب في اإلحخاـ الحجّ  لع يدتثغِ 
 ٕٗٔ جامع اليجي الحجّ  ِلُيْيجِ 
 ٕٕٚ الجسارالخخرة في رمي  الحجّ  ِلَيْخـِ 
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 ٖٕٙ التخغيب في الجياد الجياد لع َيْشَذ 
 ٕٕ٘ ما جا  فيسغ نحر مذيًا إلى بيت هللا فعجد الشحكر كاأليساف َفْمَيْسرِ 
 ٖٕ٘ ما ل يجػز مغ الشحكر في معرية هللا الشحكر كاأليساف ل َيْعزِ 

 ٕٗ٘ ما تجب فيو الكفارة مغ األيساف الشحكر كاأليساف ُيَدعِّ
 ٕٕٙ ما يجػز مغ الحكاة في حاؿ الزخكرة الحبائح َيَتَػؿَّ 

 ٜٖٚ القزا  فيسغ ارتجَّ عغ اإلسالـ األقزية لع َيْعغِ 
 ٕٖٚ ما ل يجػز مغ الذخط في القخاض القخاض لع َيْعجُ 

 ٜٖٚ القزا  فيسغ ارتجَّ عغ اإلسالـ األقزية لع َأْرَض 
 ٘ٓٗ ما ل يجػز مغ الشحل األقزية لع ُأْعطِ 

 ٕٗٗ ميخاث الدائبة ككل  مغ أعتق الييػدي كالشرخاني العتق كالػل  اؿِ لع ُيػَ 
 ٕٚٗ الحسالة في الكتابة السكاتب لع َيْشَبغِ 
 ٖٔٗ بيع السكاتب السكاتب لع تقػَ 

 ٕٙٗ عقل الجخاح في الخصأ العقػؿ لع َتْسسِ 
 ٜٛٗ ما جا  في النتعاؿ المباس ِلُيْحفِ 

 ٜٜٗ بذ الثيابما جا  في ل الباس لع َأْكُذ 
 ٕٔ٘ ما جا  في أجخ السخيس العيغ لع ُيْبَتلَ 

 ٖٛ السجسػع

 
 

  السػّشأ فيلمػقف ححؼ ال: مػاضع (ٔ/ٗٔ)ججكؿ 
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج

 ٖ٘ الخخرة في تخؾ الػضػ  مغ السحي الصيارة ُاْلوُ 
 ٓٔٔ ما جا  في الستدقا  الستدقا  ِاْسقِ 
 ٓٔٔ جا  في الستدقا ما  الستدقا  َأْحيِ 
 ٖٔ٘ مغ يؤمخ بو مغ الكالـ في الدفخ الستئحاف ِاْزكِ 
 ٕٓٔ العسل في اليجي إذا عصب أك ضلّ  الحجّ  َأْلقِ 
 ٕٓٔ العسل في اليجي إذا عصب أك ضلّ  الحجّ  َخلِّ 
قرخ الرالة في  َصلِّ 

 الدفخ
 ٜٚ (ما جا  في الرالة عمى الشبّي )

 ٙ٘ اإلماـ فيسا ل يجيخ فيو بالقخا ة القخا ة خمف الرالة ِاْىجِ 
 ٗٙ العسل في الّديػ الّديػ ِاْمسِ 
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قرخ الرالة في  اْسَتػِ 
 الدفخ

 ٜٗ ما جا  في تدػية الرفػؼ

 ٓٔٔ ما جا  في الستدقا  الستدقا  اْسقِ 
 ٓٔٔ ما جا  في الستدقا  الستدقا  اْدعُ 

 ٕٔٔ ما جا  في الجعا  القخآف اقسِ 
 ٕٔٔ ما جا  في الجعا  القخآف َأْغغِ 
 ٖٕٔ العسل في الجعا  القخآف ابتغِ 
 ٕٓٔ العسل في اليجي إذا عصب أك ضلّ  الحجّ  َأْلقِ 
 ٕٕٔ ىجي مغ فاتو الحجّ  الحجّ  َأْىجِ 
 ٖٖٕ جامع الحجّ  الحجّ  ارـِ

 ٕٕٗ ما جا  في الدمب في الشفل الجياد َأْرضِ 
 ٕٕٗ ما جا  في الدمب في الشفل الجياد أعطِ 

 ٖ٘ٓ ما جا  في المعاف الصالؽ ْأِت فَ 
 ٖٚٓ شالؽ البكخ الصالؽ َأْفتِ 
 ٕٖٔ ما جا  في عجة السخأة في بيتيا إذا شّمقت فيو الصالؽ اتَّقِ 
 ٖٚٚ جامع ما جا  في القخاض القخاض َأدِّ 
كتاب صفة الشبي  ؽِ 

() 
 ٛٓ٘ جامع ما جا  في الصعاـ كالذخاب

 ٕٔٙ عمى الحبيحةما جا  في التدسية  الحبائح َسعِّ
 ٖٖٙ ما جا  في الذخكة كالتػلية كاإلقالة البيػع اشتخِ 
 ٜٖٚ ما جا  في السداقاة السداقاة ِاْبغِ 
 ٜٜٖ القزا  بإلحاؽ الػلج بأبيو األقزية َكاؿِ 

ى الػصية َأْمسِ   ٔٔٗ الػصية في الثمث ل تتعجَّ
 ٖٓ السجسػع





  السػّشأ فيبدبب الجـد للتقا  ساكشيغ ححؼ ال: مػاضع (ٔ/٘ٔ)ججكؿ 
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج
 ٛ٘ٗ تحخيع الخسخ األشخبة لع َيُتبْ 

 ٕٔٔ ما جا  في الجعا  القخآف لع ُيْدَتَجْب 
 ٜٜ العسل في جامع الرالةقرخ الرالة في  َكْلُيِذْخ 
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 الدفخ
 ٚٔ كقػت الرالة كقػت الرالة لع َتَشعْ 
 ٖٙٙ لسداكمة كالسبايعةما يشيى عشو مغ ا البيػع ل َيِبعْ 

 ٖٔ ما جا  في السدح عمى الخّفيغ الصيارة لع يدتصعْ 
 ٕٖ ما جا  في السدح عمى الخفيغ  الصيارة َكْلُيِعجْ 

 ٓٙ ما يفعل مغ سّمع مغ ركعتيغ ساىياً  الرالة لع َيُكغْ 
 ٔٛ إعادة الرالة مع اإلماـ صالة الجساعة ل َيُعجْ 
 ٘ٔٔ حديب القخآفما جا  في ت القخآف لع َيُفْت 
 ٕٖٔ الشيي عغ البكا  عمى السّيت الجشائد لع ُيِجْب 
 ٖٗٔ زكاة العخكض الدكاة لع َيِبعْ 
 ٘ٗٔ ما جا  في صجقة البقخ الدكاة لع َيُحلْ 
 ٙٙٔ صياـ يػـ عاشػرا  الرياـ َفْمَيُرعْ 
 ٔٚٔ جامع الرياـ الرياـ َفْمَيُقلْ 

 ٙٛٔ القخاف في الحجّ  الحجّ  لع َيُصْف 
 ٛٛٔ ما ل يػجب اإلحخاـ مغ تقميج اليجي الحجّ  لع ُيِربْ 
 ٜ٘ٔ ما يجػز لمسحـخ أكمو مغ الريج الحجّ  لع ُيِخدْ 

 ٕٙٓ البج  بالرفا في الدعي الحجّ  َأْسَتِجبْ 
 ٖٕٔ ىجي مغ أصاب أىمو قبل أف يفيس الحج َفْمُيِفْس 
 ٖٕٙ تخؾ أكل ما قتل السعخاض كالحجخ الريج  لع َيِبْت 

 ٜٕٗ جامع الشكاح الشكاح ْدَتِعحْ َكْليَ 
 ٖٓٓ اإليال  الصالؽ لع َيِفئْ 

 ٖٛٓ شالؽ السخيس الصالؽ لع َتِحْس 
 ٕٖٓ عجة األمة إذا تػفي سيجىا أك زكجيا الصالؽ لع َتْخَتْخ 
 ٖ٘ٗ العيشة كما يذبييا البيػع ل َتْبَتعْ 
 ٖٗٛ ما تقع فيو الذفعة الذفعة لع ُيَثبْ 
 ٜٖٔ القزا  باليسيغ مع الذاىج األقزية لع َتُجدْ 
 ٖٓٗ القزا  فيسغ أصاب شيئًا مغ البيائع األقزية لع َتُقعْ 
 ٕٗٗ جخاح السجبخ السجبخ لع َيِددْ 

 ٖٓ السجسػع
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  للتقا  ساكشيغ في الفعل الساضي األجػؼححؼ ال: مػاضع (ٔ/ٙٔ)ججكؿ 
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج

 ٖٓٚ القخاضما يجػز في  القخاض ُتْبُتعْ 
 ٕٗٛ السقاـ عشج البكخ كاأليع الشكاح ِشْئتِ 
 ٕٗٛ السقاـ عشج البكخ كاأليع الشكاح ُدْرتُ 

 ٕٖٔ ما جا  في اإلقخا  كعجة الصالؽ كشالؽ الحائس الصالؽ ِحْزتِ 
 ٚٔ٘ ما يؤمخ بو مغ التعػذ الذعخ ِنْستُ 
 ٚٔ٘ ما يؤمخ بو مغ التعػذ الذعخ ُقْمتَ 
 ٕٛٔ ي عغ أف تتبع الجشازة بشار الشي الجشائد ِمت  
 ٙٓ٘ جامع ما جا  في الصعاـ كالذخاب (صفة الشبّي ) ُلْكتُ 
 ٔٛ إعادة الرالة مع اإلماـ صالة الجساعة  ُكْشتَ 

قرخ الرالة في  َأَصْبتَ 
 الدفخ

 ٜٜ العسل في جامع الرالة

 ٔٛ إعادة الرالة مع اإلماـ صالة الجساعة ِجْئتَ 
ة في قرخ الرال َأَجْختُ 

 الدفخ
 ٜٔ صالة الزحى

 ٜٓٔ ما جا  في صالة الخدػؼ صالة الكدػؼ َأَجْبَشا
 ٖٕٔ العسل في الجعا  القخآف َأَرْدتَ 
 ٖٕٔ ما جا  في الجعا  القخآف َأَشْختُ 
 ٕٕٔ ما جا  في الجعا  القخآف َأَنْبتُ 

 ٖٗٔ جامع الحدبة في السريبة الجشائد اْسَتَعْختُ 
 ٖٙٔ   في الرياـ في الدفخما جا الرياـ  ُصْستَ 
 ٜٜٔ ما جا  فيسغ أحرخ بغيخ عجك الحجّ  أقْستُ 
 ٕٔٓ الخمل في الصػاؼ الحجّ  َأَمتَّا

 ٕٕٛ إفاضة الحائس الحجّ  أفْزغَ 
 ٖٕٛ الشيي عغ قتل الشدا  كالػلجاف في الغدك الجياد اْسَتَخْحَشا 

 ٕٔٗ ما جا  في الدمب في الشفل الجياد اْسَتَجْرتُ 
 ٖٕٗ القدع لمخيل في الغدك الجياد ُتعْ استصعْ 
 ٕٖٓ ضيار الحخّ  الصالؽ ِعْذتِ 
 ٖ٘ٔ ما جا  في الحكسيغ الصالؽ ِخْفُتعْ 
 ٖٖٔ العيب في الخقيق البيػع ِبْعتُ 
 ٖٗٗ العيشة كما يذبييا البيػع اْبَتْعَشا

 ٜٖٚ القزا  فيسغ ارتّج عغ اإلسالـ األقزية استتْبُتعْ 
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 ٘ٓٗ ا ل يجػز مغ الشحلم األقزية  اْحَتْدِت 
ى الػصية اْزددتَ   ٔٔٗ الػصية في الثمث ل تتعجَّ

 ٖٛٗ ما جا  في تحخيع السجيشة الجامع اصصْجتُ 
 ٕٖ السجسػع




 السترل بػاك الجساعة أك يا  السخاشبة للتقا  ساكشيغ في السعتّل لماً ححؼ ال: مػاضع (ٔ/ٚٔ)ججكؿ   

 الرفحة الباب الكتاب الذاىج
 ٖٕٕ صالة مشى الحجّ  َرم ػف يُ 

كف  قرخ الرالة في  ُيَبج 
 الدفخ

 ٔٓٔ جامع الرالة

 ٖٚٔ جامع الصالؽ الصالؽ تعتُجكا
 ٕٚٔ السذي أماـ الجشازة الجشائد يسذػف 
 ٖٚٙ جامع البيػع البيػع ُيػفػف 
 ٙٓ٘ جامع ما جا  في الصعاـ كالذخاب (صفة الشبي ) ُنُيػا
 ٜٗٗ في السياجخةما جا   حدغ الخمق ارُكػا
 ٗٓ٘ جامع ما جا  في الصعاـ كالذخاب (صفة الشبي ) َأكُكػا
 ٛ٘ٔ كقت إرساؿ زكاة الفصخ الدكاة يغجكا
 ٕٔ٘ التعػذ كالخقية مغ السخض العيغ ارِقي

 ٛٗ ما جا  في الشجا  لمرالة الرالة تدَعػف 
كا  ٕ٘ٔ الشيي عغ الرالة بعج الربح كبعج العرخ القخآف َتَحخَّ

 ٜٗٗ ما جا  في السياجخة حدغ الخمق ياَدْكات
 ٙٗٗ ما جا  فيسغ اعتخؼ عمى نفدو بالدنا الحجكد زَنػا

 ٚٙ ما جا  في الدعي يػـ الجسعة الجسعة امُزػا
 ٓٚٔ فجية مغ أفصخ في رمزاف مغ عمة الرياـ َيَخْكفَ 
 ٕ٘ٙ ما جا  في صيج البحخ الريج َأَتػا

قرخ الرالة في  تجُركف 
 الدفخ

 ٔٓٔ مع الرالةجا

 ٛٓٔ العسل في صالة الكدػؼ صالة الكدػؼ ادُعػا
 ٕٓٔ ما جا  في ذكخ هللا تبارؾ كتعالى القخآف َتْمَقْػا

 ٕٗٔ العسل في الجعا  القخآف الستقيغ
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 ٖ٘ٔ جامع الجشائد الجشائد أذُركا
كف   ٔٗٔ الدكاة في الجيغ الدكاة ُتَؤد 
 ٜٗٔ كالتذجيج فييا ما جا  في أخح الرجقات الدكاة يدُقػف 
 ٛ٘ٔ كقت إرساؿ زكاة الفصخ الدكاة يغجكا
ْكا  ٖٙٔ ما جا  في الرياـ في الدفخ الرياـ َتْقػَّ

 ٔٚٔ صياـ اليـػ الحي ُيَذظ  فيو الرياـ َيشيػف 
 ٘ٚٔ خخكج السعتكف لمعيج العتكاؼ َمَزْػا
 ٚٚٔ ما جا  في ليمة القجر العتكاؼ ُأُركا
 ٖٜٔ جػز لمسحـخ أكمو مغ الريج ما ي الحجّ  َأَبْػا

 ٜٗٔ ما يجػز لمسحـخ أكمو مغ الريج الحج اْسَتْفَتػا
 ٜٜٔ ما جا  فيسغ أحرخ بعجك الحجّ  يقُزػا
 ٕٔٓ ما جا  في بشا  الكعبة الحجّ  َبَشْػا

 ٕٚٓ صياـ يـػ عخفة الحجّ  تساَركا
 ٕٕٔ ىجي مغ فاتو الحجّ  الحجّ  أىُجكا
 ٕٙٔ كالربياف تقجيع الشدا  الحجّ  يخمػا
 ٕٕ٘ رمي الجسار الحجّ  َمَذْػا
 ٕٕ٘ رمي الجسار الحجّ  َرَمػا
 ٖٕٛ الشيي عغ قتل الشدا  كالػلجاف في الغدك الجياد اغدكا

 ٕٕٗ ما جا  في إعصا  الشفل مغ الخسذ الجياد ُيعَصػف 
كا  ٖٕٗ ما جا  في الغمػؿ الجياد أد 

 ٕٗٗ ما جا  في الغمػؿ الجياد ُتداِكيغَ 
 ٕٔٙ ما جا  في التدسية عمى الحبيحة الحبائح َسسَّػا

 ٕٔٚ ميخاث الخجل مغ امخأتو كالسخأة مغ زكجيا الفخائس تػصػف 
 ٕٙٚ ميخاث الكاللة الفخائس َيدتفتػف 

 ٕٚٚ ميخاث كلية العربة الفخائس يمَقػف 
 ٕٚٚ ميخاث كلية العربة الفخائس مدتِػيغ

 ٜٕٓ أىل الكتاب الشيي عغ نكاح إما  الشكاح ُأكتػا
 ٖٚٔ جامع الصالؽ الصالؽ تعتجكا
 ٕٖٓ عجة أـ الػلج إذا تػفي عشيا سيجىا الصالؽ ُيَتَػفَّػف 
 ٖ٘ٗ العيشة كما يذبييا البيػع يدتػفػا
 ٜٖ٘ البيع عمى البخنامج البيػع يذتخكف 

 ٖٗٚ الجيغ في القخاض القخاض َخمَّْػا
 ٖٔٛ ما جا  في السداقاة السداقاة ُيداقػا
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 ٜٖٔ القزا  باليسيغ مع الذاىج األقزية تخَضػف 
 ٕ٘ٗ القزا  في السكاتب السكاتب ابتُغػا
 ٕ٘ٗ القزا  في السكاتب السكاتب آتػا

 ٙٗٗ ما جا  فيسغ اعتخؼ عمى نفدو بالدنا الحجكد تشتيػا
ُعػف   ٛٚٗ تبجئة أىل الجـ في القدامة القدامة السجَّ

 ٕٙ٘ ػر كالتساثيلما جا  في الر الستئحاف أحُيػا
 ٕٖ٘ ما يؤمخ بو مغ العسل في الدفخ  الستئحاف انُجػا

 ٔٔ٘ الخقية مغ العيغ العيغ استخُقػا
 ٕٙ السجسػع





 السترل بتا  التأنيث للتقا  ساكشيغ في السعتّل لماً ححؼ ال: مػاضع (ٔ/ٛٔ)ججكؿ 
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج
 ٓ٘ٔ ثسار الشخيل كاألعشابزكاة ما يخخص مغ  الدكاة َسَقْت 

 ٕٔ الشيي عغ الرالة بالياجخة كقػت الرالة اشتكْت 
 ٜٕٛ ما يبيغ مغ التسميظ الصالؽ قزْت 
 ٜٚٗ مغ تجػز قدامتو في العسج مغ كلة الجـ القدامة عفْت 

 ٙٙ ما جا  في اإلنرات يػـ الجسعة كاإلماـ يخصب الجسعة استػْت 
 ٓٗ في السشاـ مثل ما يخى الخجل غدل السخأة إذا رأت الصيارة رأْت 

 ٜٕ جامع الػضػ   الصيارة مذتْ 
 ٘ٛ الخخرة في صالة السخأة في الجرع كالخسار صالة الجساعة استفتْت 

 ٙٗ ما جا  في بػؿ الربي الصيارة أتْت 
 ٙٗ السدتحاضة الصيارة صمَّت
 ٘ٓٔ غجك اإلماـ يػـ العيج كانتطار الخصبة العيجيغ مزْت 
 ٗ٘ العسل في القخا ة ةالرال َعَمْت 
 ٗٛ الرالة الػسصى صالة الجساعة أممْت 
قرخ الرالة في  جخْت 

 الدفخ
 ٙٛ الجسع بيغ الػقػؼ في الحزخ كالدفخ

قرخ الرالة في  َدَعْت 
 الدفخ

 ٜٔ جامع سبحة الزحى

 ٛٓٔ العسل في صالة الكدػؼ صالة الكدػؼ تجمَّْت 
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 ٕٗٔ عج العرخالشيي عغ الرالة بعج الربح كب القخآف دنْت 
 ٖٗٔ جامع الجشائد الجشائد أصغْت 
 ٛٗٔ العسل في صجقة عاميغ إذا اجتسعا الدكاة َنَسْت 
 ٗٙٔ كفارة مغ أفصخ في رمزاف الرياـ بجْت 
 ٖٕٛ ما جا  في الرجاؽ كالحبا  الشكاح َأَبْت 

 ٕٕٛ دخػؿ الحائس مكة الحجّ  أىجْت 
ْت   ٕٔٙ خكرةما يجػز مغ الحكاة في حاؿ الز الحبائح ذكَّ
ْت   ٕٕٙ ما يكخه مغ الحبيحة في الحكاة الحبائح تخدَّ
 ٕ٘ٚ ميخاث الججة الفخائس َخَمْت 
 ٖٕٛ ما جا  في الرجاؽ كالحبا  الشكاح ابتغْت 
 ٜٕٙ ما جا  في البّتة الصالؽ أبقْت 
َعْت   ٖٖٓ ما جا  في الخيار الصالؽ ادَّ

 ٕٕٖ ما جا  في العدؿ الصالؽ استْحَيْت 
 ٕٕٖ ما جا  في اإلحجاد صالؽال اشتكْت 
 ٖٗٓ شالؽ السختمعة الصالؽ افتجْت 
 ٖٗٔ جامع عجة الصالؽ الصالؽ انقزْت 
 ٜٖٔ مقاـ الستػفى عشيا زكجيا في بيتيا حتى تحل الصالؽ َأْمَدتْ 
 ٓٓٗ القزا  في أميات األكلد األقزية َجَشْت 
 ٗٔٗ العيب في الدمعة كضسانيا الػصية َغَمْت 
 ٗٗٗ ما جا  في الخجع كدالحج َزَنْت 
 ٖٙٗ عقل الجشيغ العقػؿ َرَمْت 
 ٜٚٗ مغ تجػز قدامتو في العسج مغ كلة الجـ القدامة َعَفْت 
 ٖٛٗ ما جا  في سكشى السجيشة كالخخكج مشيا الجامع َنَفْت 
 ٜٙٗ ما جا  في لبذ الخدّ  المباس َكَدْت 
 ٕ٘٘ ما جا  في الرػر كالتساثيل الستئحاف اشتخْت 

 ٛٓ٘ جامع ما جا  في الصعاـ كالذخاب (صفة الشبي ) َفْت َألْ 
 ٕٗ السجسػع
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 للتقا  ساكشيغ في فعل األمخححؼ ال: مػاضع (ٔ/ٜٔ)ججكؿ 
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج

 ٖٗٗ ما جا  في الخجع الحجكد ُتبْ 
 ٜٕٔ ما يقػؿ السرمِّي عمى الجشازة الجشائد ِزدْ 
 ٖٛ ب إذا أراد أف يشاـ أك يصعع قبل أف يغتدلكضػ  الجش الصيارة َنعْ 
 ٖ٘ الػضػ  مغ مّذ الفخج الصيارة ُقعْ 
 ٖٚٙ جامع البيػع البيػع ُقلْ 
 ٜٕٔ ما يقػؿ السرّمي عمى الجشازة الجشائد أِعحْ 
 ٖٙٔ ما جا  في الرياـ في الدفخ الرياـ ُصعْ 
 ٖٖٙ ما يكخه مغ بيع التسخ البيػع ِبعْ 
 ٖٖٚ في السدابشة كالسحاقمة ما جا  البيػع ِكلْ 

 ٜ السجسػع


 
 
 

 للتقا  ساكشيغ في السع السشقػص الشكخةححؼ ال: مػاضع (ٔ/ٕٓ)ججكؿ 
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج

 ٕٔ الشـػ عغ الرالة كقػت الرالة كاد  
 ٜٗٔ أخح الرجقة كمغ يجػز لو أخحىا الدكاة غاز  

 ٕٕٙ رمي الجسار الحجّ  ُمَتَػّض  
 ٕٛ صالة اإلماـ كىػ جالذ الة الجساعةص شاؾ  
 ٜٗ ما جا  في الشجا  لمرالة الرالة داع  
 ٖٔٔ ما جا  في القبمة القبمة آت  
 ٖٚٔ ما تجب فيو الدكاة الدكاة أكاؽ  
 ٕٛٔ ما جا  في الشحخ في الحجّ  الحجّ  لياؿ  
 ٕٚٙ ما جا  فيسغ يزصخ إلى أكل السيتة الريج عاد  

 ٖٛٛ في القزا  بالحقّ  التخغيب األقزية قاض  
 ٓٔٗ األمخ بالػصية الػصية  ُمػص  
 ٛٗٗ الحّج في القحؼ كالشفي كالتعخيس الحجكد زاف  
 ٖٙٙ ما يشيى عشو مغ السداكمة كالسبايعة البيػع باد  

 ٖٔ السجسػع 
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 اً للتقا  ساكشيغ في السع السشقػص عشج جسعو جسع محكخ سالسححؼ ال: مػاضع (ٔ/ٕٔ)ججكؿ      
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج
 ٕٚٚ ميخاث كلية العربة الفخائس ُمْدَتِػيغَ 
ُعػف   ٛٚٗ تبجئة أىل الجـ في القدامة القدامة السجَّ
 ٖٛ٘ السالمدة كالسشابحة البيػع الساِضيغ

 ٖ السجسػع

 

 شػاىج الححؼ غيخ القياسّي في مػّشأ اإلماـ مالظ -اثانيً 
القياسّي في السػّشأ كاحجًا كعذخيغ مػضعًا، كبياف تمظ الذػاىج،  بمغت الذػاىج الححؼ غيخ 

 كأماكغ كركدىا في السػّشأ في الججكؿ اآلتي:
 

 
 

 السػّشأ فيغيخ القياسّي ححؼ ال: مػاضع (ٔ/ٕٕ)ججكؿ 
 ححؼ اليا  ححؼ الػاك ححؼ اليسدة

 يجٌ  ابغٌ  لفظ الجاللة )هللا(
 دٌـ  غجٌ  ناس

 ذك أبٌ  الفعل )رأى( في السزارع
 اثشيغ أخٌ  الفعل )أخح( في صيغة األمخ 
 َمْيتٌ  اسعٌ  الفعل )أكل( في صيغة األمخ
  شفةٌ  الفعل )أمخ( في صيغة األمخ
  سشةٌ  الفعل )سأؿ( في صيغة األمخ
  أَمةٌ  اسسا التفزيل )خيخ( ك )شّخ(

 ٕٔ السجسػع

 
 شػاىج قمب اليسدة في مػّشأ اإلماـ مالظ -الًثاث

ب اليسدة في السػّشأ قخيبًا مغ خسديغ مػضعًا، كبياف تمظ الذػاىج، كأماكغ بمغت شػاىج قم 
 كركدىا في السػّشأ في الججاكؿ اآلتية:
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 قمب اليسدة في صيغة مفاِعل: مػاضع (ٕ/ٔ)ججكؿ 

 الرفحة الباب الكتاب الذاىج
 ٖٖٗ ما جا  في بيع العخية البيػع العخايا

 ٔٗٔ كالتجارة ليع فييازكاة أمػاؿ اليتامى  الدكاة الػصايا
 ٛٔ٘ ما جا  في الستحاّبيغ في هللا الذعخ الثشايا

 ٕٚ٘ ما يشيى عشو مغ الزحايا الزحايا الزحايا
 ٖٕٛ الشيي عغ قتل الشدا  كالػلجاف في الغدك الجياد سخايا

 ٘ٗ٘ ما يكخه مغ الرجقة الرجقة السصايا
قرخ الرالة في  الخصايا

 الدفخ
 ٜ٘ ي إليياانتطار الرالة كالسذ

 ٕٔٗ أمخ الحامل كالسخيس كالحي يحزخ القتاؿ في أمػاليع الػصية قزايا
 ٛ السجسػع

 
 
 
 

 التقا  اليسدتيغ: مػاضع (ٕ/ٕ)ججكؿ 
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج
 ٖٓ٘ الدشة في الذخب كمشاكلتو عغ اليسيغ (صفة الشبّي ) ُأكثخ

 ٕٜٗ ما جا  في الحيا  حدغ الخمق اإليساف
 ٖٕ٘ جامع الدالـ الدالـ كى آ

 ٖٔٓ إيال  العبج الصالؽ إيال 
 ٕٓ٘ الشيي عغ الذخاب في آنية الفزة كالشفخ في الذخاب (صفة الشبّي ) آنية
ي الخقاب كاستقباؿ اإلماـ يـػ الجسعة الجسعة اّتخح  ٜٙ الييئة كتخصِّ
قرخ الرالة في  اآلَخخ

 الدفخ
 ٔٓٔ جامع الرالة

 ٚٙ ا  في الدعي يػـ الجسعةما ج الجسعة آمشػا
 ٜٕ جامع الػضػ  الصيارة آذفَ 
 ٛٙ ما جا  في الداعة التي في يػـ الجسعة الجسعة آدـُ 
 ٕٛٔ التكبيخ عمى الجشائد الجشائد آُمخُ 
 ٗٗٗ ما جا  في الخجع الحجكد آِتي

 ٓٔٔ ما جا  في الستدقا  الستدقا   اآلكاـ
 ٜٔٔتبارؾ الحي ﴿ك  ﴾ل ىػ هللا أحجق﴿ما جا  في قخا ة  القخآف آَثْختُ 
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   ﴾بيجه السمظ
 ٜٔٔ ما ل يجب فيو التسّتع الحجّ  اآلفاؽ
 ٜٕٕ إفاضة الحائس الحجّ  آلؼ
 ٖٕٔ فجية مغ حمق قبل أف يشحخ الحجّ  آذى
 ٖٕٙ التخغيب في الجياد الجياد آثار
 ٕٗ٘ ما تجب فيو الكفارة مغ األيساف الشحكر كاأليساف آُكلُ 
 ٕ٘٘ جامع األيساف حكر كاأليسافالش آبا 

 ٜٜٕ اإليال  الصالؽ اإليال 
 ٜٜٕ اإليال  الصالؽ آَلى
 ٜٖٓ ما جا  في شالؽ العبج الصالؽ آِخحاً 
 ٖٓ٘ جامع بيع الصعاـ البيػع آُخحُ 

 ٕٔٗ أمخ الحامل كالسخيس كالحي يحزخ القتاؿ في أمػاليع الػصية آَتْيَتَشا
 ٕ٘ السجسػع





 قمب اليسدة حخؼ عّمة تخفيفاً : (ٕ/ٖ)ججكؿ 
 الرفحة الباب الكتاب الذاىج
 ٜٕٙ ما جا  في البتة الصالؽ ىدكاً 
 ٕٓ٘ ما جا  في الخؤيا الخؤيا الشبػة
 ٕٔٔ ما جا  في الجعا  القخآف نبيّ 
 ٜٕٚ ما جا  في الخمية كالبخية كأشباه ذلظ الصالؽ َبِخيَّة

قرخ الرالة في  الستيشا 
 الدفخ

 ٜٗ غ إحجاىسا عمى األخخى في الرالةكضع اليجي

 ٕٙٔ كقػؼ مغ فاتو الحّج بعخفة الحجّ  ُيجِدي 
كف  قرخ الرالة في  ُيَبج 

 الدفخ
 ٔٓٔ جامع الرالة

 ٕ٘ افتتاح الرالة الرالة ُمجِدياً 
ى  ٚٙٔ الشحر في الرياـ كالرياـ عغ السيت الرياـ ُيَبجَّ
ى  ٔٗٔ ليع فييا زكاة أمػاؿ اليتامى كالتجارة الدكاة ُتَبجَّ

 ٕٕٙ رمي الجسار الحجّ  ُمَتَػّض  
 ٕٜٗ ما جا  في حدغ الخمق حدغ الخمق الطَّامي
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 ٖٕٙ التخغيب في الجياد الجياد ريا 
 ٛٓٗ القزا  في المقصة  األقزية الذاـ
 ٘ٛٗ ما جا  في إجال  الييػد مغ السجيشة الجامع أنبيا 
 ٜٕٚ كأشباه ذلظما جا  في الخمية كالبخية  الصالؽ ُتْبِخي 
 ٜٕٚ ما جا  في الخمية كالبخية كأشباه ذلظ الصالؽ ُيْبِخي 
   ٖٓٓ ُيػِلي

 ٛٔ السجسػع

 
 

 شػاىج قمب الػاك كاليا  كاأللف في السػّشأ  -رابًعا
بمغت شػاىج قمب اليسدة في السػّشأ قخيبًا مغ سبِع مائٍة كسبِع مػاضَع، كبياف تمظ الذػاىج،  

 لسػّشأ في الججاكؿ اآلتية:كأماكغ كركدىا في ا
 

 
 قمب الػاك ىسدة لدكماً : (ٕ/ٗ)ججكؿ 

 الرفحة الباب الكتاب الذاىج
 ٚٔ كقػت الرالة كقػت الرالة الِعذا 
 ٚٔ كقػت الرالة كقػت الرالة قبا 

َحا   ٛٔ كقت الجسعة كقػت الرالة الزَّ
 ٕٔ الشـػ عغ الرالة كقػت الرالة قائع

 ٕٔ ي عغ الرالة بالسياجخةالشي كقػت الرالة الذتا 
 ٖٓ جامع الػضػ  الصيارة الغائط
 ٘ٗ جامع الحيزة الصيارة أسسا 
 ٓٛ ما جا  في العتسة كالربح صالة الجساعة الشجا 
 ٙٚ األمخ بالػتخ صالة الميل رائحٌ 
 ٜٗ ما جا  في الشجا  لمرالة الرالة دعا 

ـّ القخآف الرالة رجا    ٘٘ ما جا  في أ
 ٚ٘ ما جا  في التأميغ خمف اإلماـ لرالة ا الّدسا 
 ٖٙ الشطخ في الرالة إلى ما يذغمظ عشيا الرالة حائط
 ٔٛ العسل في صالة الجساعة صالة الجساعة ححا 
قرخ الرالة في  قاِئلٌ 

 الدفخ
 ٜٜ العسل في جامع الرالة
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قرخ الرالة في  ثاِئخٌ 
 الدفخ

 ٕٓٔ جامع التخغيب في الرالة

 ٙٓٔ صالة الخػؼ ؼصالة الخػ  شائفة
 ٜٓٔ العسل في صالة الكدػؼ صالة الكدػؼ عائحٌ 
 ٗٔٔ ما جا  في خخكج الشدا  إلى السداجج القبمة إما 

تبارؾ الحي ﴿ك  ﴾قل ىػ هللا أحج﴿ما جا  في قخا ة  القخآف الَغَجا 
   ﴾بيجه السمظ

ٜٔٔ 

 ٕٓٔ ما جا  في ذكخ هللا تبارؾ كتعالى القخآف إعصا 
 ٕٕٔ ما جا  في الجعا  فالقخآ نائسة

 ٕٙٔ غدل السيت الجشائد صائسة
 ٗٗٔ صجقة الساشية الدكاة سائسة
 ٛٗٔ الشيي عغ التزييق عمى الشاس في الرجقة الدكاة شائعػف 
 ٔ٘ٔ زكاة ما يخخص مغ ثسار الشخيل كاألعشاب الدكاة جائحة
 ٚٙٔ الشحر في الرياـ كالرياـ عغ السيت الرياـ جائدٌ 

 ٕٚٔ جامع الرياـ رياـال الجفا  
 ٘ٚٔ قزا  العتكاؼ العتكاؼ  خبا 

 ٖٖٕ جامع الحجّ  الحجّ  تائبػف 
 ٖٕٙ التخغيب في الجياد الجياد الجائع
 ٖٕٚ التخغيب في الجياد الجياد لئع

 ٕٙٗ الذيجا  في سبيل هللا الجياد كائشػف 
 ٕٙٙ ما يكخه مغ أكل الجكابّ  الريج الدائخ
 ٕٓٚ خاث الرمبمي الفخائس األبشا 
 ٗٚٔ ذكخ العتكاؼ العتكاؼ سػا 
 ٕٔٛ ما جا  في الخصبة الشكاح ساِئقٌ 
 ٕٕٛ ما جا  في الرجاؽ كالحبا  الشكاح الحبا 
 ٕٗٛ إرخا  الدتػر الشكاح إرخا 
 ٖٕٖ ما جا  في اإلحجاد الصالؽ الجال 
 ٖٔٗ بيع الحىب بالفزة تبخًا كعيشاً  البيػع صائغ
 ٖٖٚ التعجي في القخاض ضالقخا الشَّسا 
 ٖ٘ٚ البزاعة في القخاض القخاض إخا 

 ٜٜٖ القزا  بإلحاؽ الػلج بأبيو األقزية القائف
ـّ كلجه السكاتب شائع  ٖ٘ٗ جامع ما جا  في عتق السكاتب كأ
 ٘٘ٗ ما ل قصع فيو  الحجكد خائغ
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 ٓٙٗ ذكخ العقػؿ العقػؿ الجائفة
 ٙٙٗ ما جا  في عقل الذجاج العقػؿ أعزا 
 ٔٚٗ جامع العقل العقػؿ القائج
 ٔٛٗ ما جا  في سكشى السجيشة كالخخكج مشيا الجامع أكائل
 ٓٔ٘ الػضػ  مغ العيغ العيغ رائح

 ٘ٔ٘ الدشة في الذعخ الذعخ إحفا 
 ٘ٔ٘ الدشة في الذعخ الذعخ إعفا 
 ٖٙ٘ ما يكخه مغ الكالـ بغيخ ذكخ هللا الكالـ البال 
 ٘ٙ في غدل يػـ الجسعة العسل الجسعة األكلى
 ٕٖٚ ما جا  في الخضاعة بعج الكبخ الخضاع اأُلَكؿُ 
 ٕٗٛ إرخا  ٕٗٗ عائخ

 ٖٚٚ أدا  ٖٛ٘ عشا  
   ٖٔٓ إيال 

 ٔٙ  السجسػع




 قمب اليا  ىسدة لدكماً : (ٕ/٘)ججكؿ 
 الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج
 ٓ٘ٔ فخائس ٓٔٔ ردا  ٛٔ قائمة
 ٕ٘ٔ البائع ٓٔٔ ستدقا ا ٜٔ كفا 

 ٓٚٔ القزا  ٛٔٔ عدائع ٕ٘ اإلنا  
 ٗٚٔ بشا  ٕٕٔ ثشا  ٓٗ حائس
 ٜٚٔ إلقا  ٖ٘ٔ لقا  ٘ٗ الّجما 
 ٓ٘ٗ جدا  ٖٖٔ مرائب ٗ٘ كرا 

 ٖٜٔ ضبا  ٜٖٔ كخا  ٓٓٔ البكا 
 ٜ٘ٔ صائف ٘ٗٔ رعا  ٔٓٔ أىػا 
 ٕٗٓ شعائخ ٘ٗٔ اشتخا  ٚ٘ٔ غائب
 ٕٗٓ زا انق ٘ٗٔ الفائجة ٘ٙٔ قزا 
 ٕٙٓ حيا  ٜٗٔ سقا  ٓٛ الذفا 
 ٚٓٗ سقا  ٖٙٙ كلئج ٕٕٔ التقا 
 ٚٓٗ ككا  ٖٓٗ بيائع ٜٕٕ السائجة
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 ٖٔٗ فشا  ٖٛ٘ ضائعة ٖٕ٘ استثشا 
 ٕٙٗ ابتغا  ٕٗٗ الدائبة ٖٕٙ ريا 
ال  ٕٓٗ غشائع  ٚٛٗ البقا  ٙ٘ٗ الصِّ
 ٓٓ٘ البائغ ٜٚٗ خدائغ ٕٗٗ قبائل
 ٘ٔ٘ خرا اإل ٕٓ٘ أمعا  ٕٙٗ غخائد
 ٖٛ٘ عشا  ٕٙٓ ندا  ٕٔٙ ذبائح

 ٖٖ٘ شقائق ٖٗ٘ سبائب ٖٕٙ شاِئَخْيغِ 
ما  ٖٖٗ زائف ٕ٘ٚ زائج  ٖٔٗ الخَّ
 ٕٖٔ الفجا  ٖٖٚ استكخا  ٕٛٚ كل 

 ٜٖٓ بائغ ٕٙٛ الخبائب ٜٕٚ أحيا 
 ٜٙ السجسػع





 قمب الػاك ألفًا : (ٕ/ٙ)ججكؿ 

 حةالرف الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج
 ٓٔٔ دعا ٙٔ ناـ ٜ٘ راح

 ٜٓٔ الشار ٛٔ فات ٘ٔ صالة
 ٓٗٔ عاـٌ  ٜٔ ماؿٌ  ٙٛ قاؿ

 ٖٕ قفاهُ  ٕٓ اقتادكا ٘ٔ صّمى
 ٖٙٔ ما  ٙ٘ تعالى ٜٓ كاف
 ٚٚ أدنى ٕ٘ أصغى ٕٗ ماتَ 
 ٕٛ دارَ  ٖٙ ساعةٌ  ٛٚ قاـ

 ٕٖٙ حاجة ٙٚ رجا ٖٓ الُخصا
 ٕٖٚ بابٌ  ٔ٘ فالة ٙٗ أقرى
 ٕ٘ سيا ٙٓٔ استػى  ٖٓ ُيْسَحى

حى ٖٗ دنا  ٙٔ٘ غجا ٜٔ الز 
 ٖٗٔ أعمى ٜٖ عاد ٖٚ رًضا

 ٜٜ فاتَ  ٙٗ َعال ٜٙ يتخصَّى
 ٜ٘ َبَجا ٘٘ نادى ٜٗ شاقة
 ٙٚ ُيْجَعى ٔٚ تشاـُ  ٖٙ أعصى
 ٙٛ شالْت  ٙٛ َيْزَحى ٖٛ ناؿَ 
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 ٕٓٔ ُتَدسَّى ٜٚ نابَ  ٜ٘ ُمَرمَّى
 ٜٓٔ غجاة ٖٓٔ األضحى ٕٓٔ الدكاة
 ٘ٔٔ جازَ  ٔٔٔ انجابْت  ٜٓٔ تجمَّى
 ٕٕٔ معافاة ٕٓٔ أنجى ٕٓٔ أزكى
 ٖٖٔ خال ٕٗٔ زالْت  ٕٗٔ غارْت 
 ٖٛٔ حاؿَ  ٖٗٔ أعاركا ٜٗٔ جارٌ 
 ٖٖٚ ُمَدسًّى ٜٗٔ أرضى ٗٗٔ شاةٌ 

اع  ٜٕٓ ناقة ٖ٘ٔ زكَّى ٔ٘ٔ الرَّ
 ٜٙٔ يحتاج ٜ٘ٔ صاـ ٜ٘ٔ أمدى
 ٕٓٔ خّمى ٕٓٔ ساؽَ  ٜٔٔ الحالة
 ٓٚٔ خافْت  ٕٚٗ ُغداة ٕٔٗ حازَ 

 ٚٛٔ شاؼَ  ٙٛٔ الّرفا ٕٚٔ يتحّخى 
 ٕٕ٘ حراة ٕٕٕ باؿَ  ٜٚٔ َعَجا
 ٜٖٕ مغداة ٖٕٚ الصاعة ٖٕٓ ُبداة
 ٕٔ٘ استفتى ٜٕٗ سا َ  ٕٗٗ َفَذا
 ٕٚ٘ ضحَّى ٕٙ٘ تاب ٕ٘٘ كدا

 ٕٔٙ ذّكى ٜٕ٘ مباىاة ٜٕ٘ تباىى
 ٕٚٚ محا ٕٕٙ ذكاة ٕٕٙ تال

 ٜٕ٘ فتاة ٕٛٛ شاعْت  ٖٕٛ ُيْحَبى
 ٖٛٓ لمتْ  ٜٜٕ آلى ٜٜٕ ُيفَتات
 ٜٖٔ َقَشاة ٖٛٔ َرَجا ٖٖٔ عًرا
 ٖٖٗ العاىة ٖٖٔ دا ٌ  ٕٖٚ تبشَّى
 ٖٖٚ َبارَ  ٖٛ٘ الّداج ٖٓ٘ ساحة

 ٕٖٚ َنَسا ٖٔٚ تخاَضى ٜٖ٘ استغالهُ 
ى  ٕٜٖ السّجَعى ٜٖٓ ادَّعى ٖٖٚ تعجَّ
 ٖٔٙ ُتْخِبي ٘ٚٗ يخَضى ٖٚٗ ُيْشَدى 
 ٖٓٗ صاؿَ  ٜٖٛ تابَ  ٖ٘ٙ عادة
 ٕٙٗ السحاباة ٕٔٗ أغمى ٔٔٗ عالة
 ٛٗٗ استعجى ٖ٘ٗ نجاة ٖٔٗ ُيَخاؼ
 ٛٚٗ أرَضى ٔٚٗ أحخى  ٛٗٗ عفا
 ٛٛٗ اصصفى ٘ٛٗ زارَ  ٘ٛٗ أجمى
 ٖٔ٘ خاَض  ٕٔ٘ اشتكى ٕٔ٘ ابتمى
 ٖٙ٘ معاًفى ٖٙ٘ مبتًمى ٖ٘٘ با َ 
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 ٖٓ٘ ساحة ٖٔ٘ حّمى ٖٖٚ مشاجاة
   ٔٔٗ عالة ٕٚ٘ اقتشى

 ٕ٘ٔ السجسػع



 
 يا  ألفًا قمب ال: (ٕ/ٚ)ججكؿ 

 الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج
 ٛٙ عشى ٜٓٔ جا  ٛٙ يخذى
 ٚٔ زاغت ٕٗٔ غاب ٜٛ يخفى
 ٜٔ فا َ  ٓٙٔ مػلى ٖٙ باع

 ٛ٘ رأى ٜ٘ قزى ٕٓ أسخى 
 ٛٙ سعى ٔٛ شا  ٕٙ أىجى
 ٕٗ باتْت  ٘ٔٔ تػلَّى ٕٔ أتى
 ٜٙ حانْت  ٖٖ بشى ٘ٚ آية
 ٜٖ لَنْت  ٚٓٔ غابْت  ٕٕٙ ساؿَ 
 ٕٗ ابتغى ٙٛ اْستقى ٔٗ َأًذى
 ٜٗ ُتَثشَّى ٗٚٔ مزى ٙٗ صاحَ 
 ٕ٘ نػى  ٔ٘ أعسى ٖٙ شارَ 
 ٚ٘ انتيى ٙ٘ أثشى ٛ٘ نيى
 ٙٚ ُيْكَشى ٗٙ أندى ٛ٘ عاب
 ٜٓٔ ُيؤَتى ٕٜ أَبى ٖٛ ناؿَ 

 ٚٔٔ تتساَرى  ٓٔٔ استدقى ٜٓٔ الُسخَتاب
 ٕٕٔ السحيا ٕٔٔ يبقى ٛٔٔ ىػى 
 ٕٛٔ نعى ٕٗٔ ُىًجى ٖٕٔ ُقًخى 
 ٔٗٔ اشتخى  ٖٛٔ زادْت  ٖٓٔ الدِّنا

 ٕٗٔ ُكلة ٔٗٔ اقتزى ٔٗٔ أكصى
 ٜٗٔ سقى ٛٗٔ صارْت  ٙ٘ٔ َيبتاع
 ٔٙٔ أخذى ٖ٘ٔ َأدَّى ٔ٘ٔ شابَ 
 ٚٙٔ حاضْت  ٕٙٔ يشيى ٕٙٔ أتقى
 ٚٙٔ يتقاَضى ٚٙٔ الػفاة ٚٙٔ ُيَػفَّى
 ٚٚٔ تالَحى ٕٙٓ مشاة ٓٚٔ فجى
 ٔٛٔ انقزى ٜٚٔ استثشى ٜٚٔ رمى
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 ٜٛٔ مخآة ٜ٘ٔ صاد ٘ٛٔ أندى
 ٕٓٓ يتجاكى  ٜ٘ٔ غصَّى ٛٛٔ لبَّى
 ٜٕٓ َيْخَكى  ٕٚٓ مذى ٕٙٓ خابَ 
 ٕٕ٘ حراة ٕٕٔ سارَ  ٕٙٙ مػلة
 ٖٕٔ اشَّمى ٖٕٔ آذى ٜٕٕ كلَّى
 ٕ٘ٗ بكى ٕٔٗ السفاداة ٕٓٗ َعارَ 

 ٕٕٙ َفَخى  ٕٔٙ َيخعى ٕٙٗ عاش
 ٕ٘ٙ َنابٌ  ٖٕٙ حياة ٕٕٙ ساؿَ 
 ٕٛٛ ذىيخ ٕٛٛ ارتابْت  ٕٚٙ ِغًشى
 ٜٕٙ بانْت  ٖٜٕ عرى ٖٜٕ نػاة

 ٖٙٓ َمْجَخى  ٜٕٛ اختارْت  ٜٕٙ الغاية
 ٜٕٖ يتكارى  ٜٖٔ انتػى  ٖٖٔ يغذى
 ٖٖ٘ يختار ٖٖٗ َكلَّى ٜٕٖ ُيْجَرى 
 ٜٖٖ استػفى ٖٖٛ ُيْدَتْجَشى ٖٖٚ الشََّػى 

 ٖٖ٘ تقاَضى ٕٖٗ الغابة ٜٖٖ استكخى 
 ٖٚٙ الباعة ٕٖٙ يكتاؿُ  ٖٛ٘ يأبى

 ٖٔٛ ُمَداًقى ٖٛٚ ساقى ٖٛٚ السداقاة
 ٜٖٓ زنى ٖٙٛ أخفى ٖٖٛ أكخى 
 ٖٕٗ ُمػالة ٘ٔٗ دافَ  ٜٖٚ َمْعًشى

 ٘ٗٗ استمقى ٓٗٗ حياة ٖٚٗ الُسػَصى
 ٚٗٗ َتْجَمى ٚٗٗ نفى ٙٗٗ لفَ 

 ٜٗٗ غارْت  ٛٗٗ السفَتَخى  ٚٗٗ ارتابْت 
 ٙ٘ٗ َىَحى ٓ٘ٗ خاطَ  ٓ٘ٗ آكى 
 ٕٚٗ َيْخَقى ٓٚٗ جشى ٔٙٗ أجخى 
 ٜٓٗ َمْخًمى ٜٓٗ كفى ٚٚٗ كدى
 ٕٓ٘ ضاؼَ  ٕٓ٘ ِمًعى ٜٓٗ َأَنى

 ٗٔ٘ أًذى ٖٔ٘ اكتػى  ٘ٓ٘ الثَّخى 
 ٛٔ٘ أخفى ٛٔ٘ فاضْت  ٘ٔ٘ المَِّحى
   ٖٕ٘ استحيا ٛٔ٘ فًتى

 ٔٙٔ السجسػع
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 قمب الػاك ياً  : (ٕ/ٛ)ججكؿ 

 الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج
 ٚٚ ُأبالي ٙٔ نقّية ٘ٔ ُيَرمِّي

 ٗ٘ الُسَرمِّي ٖٗٔ َعِذيّ  ٜٗ ديةبا
 ٕٔ الربيّ  ٓ٘ ُيشادي ٕٓ ساىياً 
 ٕٛ القيامة ٕٚ ُثخِّيَ  ٕٕ ريحٌ 

 ٔٛ أّيػب ٖٔ صفّية ٔٔ٘ الّديئات
 ٚٗ٘ السياه ٖٗ َعِمي   ٖٗ إيسا 
 ٚ٘ ُسَسيّ  ٗ٘ٔ األّياـ ٓٗ ثيابٌ 
 ٜٗ القياـ ٓٙ ناصية ٚٗ ِعيجٌ 
 ٗ٘ ُيشاِجي ٖ٘ َعِجيّ  ٖ٘ ُبَشيّ 

 ٜٙ السِصي   ٛ٘ أشتِكي ٘٘ يّ ُأبَ 
 ٜٗ ُيَدػِّي  ٖٛ ُمحتِبياف ٕٚ ِعِريّ 
 ٚٔٔ صياـ ٕٓٔ ناحية ٕٓٔ الجنيا
 ٓٔٔ السّيت ٖٓٔ العالية ٕٓٔ قافية

 ٜٔٔ سيِّئ ٗٔٔ رياض ٔٔٔ انجياب
 ٕٙٔ عصّية ٕٗٔ القي ػـ ٕٕٔ الَقيَّاـ
 ٕٓٗ شياه ٖٖٔ ُيَعدِّي  ٕٖٔ ِنيَّة

 ٗٗٔ سػّية ٓٗٔ ُحِميّ  ٖٛٔ ُيَدكِّي
 ٚٗٔ ُتَخبِّي ٙٗٔ قيسة ٘ٗٔ ميخاث
 ٚ٘ٔ سيِّج ٘٘ٔ صبياف ٗ٘ٔ بخاذيغ
 ٘ٙٔ ُيسِدي ٕٙٔ رضي ٚ٘ٔ عياض
 ٚٚٔ ُمَتَحخّ   ٖٚٔ عيادة ٖٚٔ ُيْجِني
 ٕٛٔ ُتْشِقي ٓٛٔ يقتجي ٛٚٔ عذّية
 ٜٔٔ ميقات ٚٛٔ عالياً  ٙٛٔ غادياف
 ٜٙٔ ذكيّ  ٜ٘ٔ ُتْفِتي ٜ٘ٔ الحيتاف
 ٕٕٔ الشازية ٕٙٓ عادمي ٖٚٓ يدتفتي

 ٕٗٗ ميداف ٖٕٛ مغازيو ٖٕٙ ِشَيل
 ٜٕٗ الخّياف ٜٕٗ مداحييع ٕٚٗ سخّية
 ٕٛ٘ نيار ٕٚ٘ ضحّية ٖٖٕ آيبػف 
 ٖٕٚ يحّكي ٕٓٙ يزّحي ٜٕ٘ زيارة
 ٜٕٔ أمّية ٖٕٛ ُيدّسي ٕٗٙ البازي 



228 

 

 ٖٙٔ سياط ٜٕٚ ُيْخِمي ٜٕٚ الخمّية
 ٖٖٔ ثّيب ٕٖٛ الِغيمة ٕٖٔ ُمَحيخيد

 ٖٖٗ جياد ٖٖٗ العخية ٖٖٗ يُتْدىِ 
 ٕٖ٘ السزاميغ ٖٔ٘ ُعَريفيخ ٖٗٗ جيِّج

 ٖٖٚ التعّجي ٖٖ٘ الزاري  ٕٖ٘ مالقيح
ِعي ٖٗٚ يكتدي  ٕٜٖ السجَّعي ٕٜٖ يجَّ
 ٕٚٗ ديػاف ٙٗٗ ُيْبِجي ٜٖ٘ حيازة
 ٜٙٗ عاريات ٜٙٗ كاسيات ٛٛٗ ذرّية
 ٓٓ٘ شافية ٜٛٗ يحتبي ٜٛٗ ُتخِخي

 ٖٓ٘ الحيَّات ٕٚ٘ ضارياً  ٖٕ٘ الغاديات
 ٜٖ٘ يفةخِ  ٖٙ٘ العافية ٖٙ٘ القاسي
   ٛٗ٘ الساحي ٕٗ٘ ُيخّبي

 ٕ٘ٔ السجسػع

 
 
 

 قمب اليا  كاكًا : (ٕ/ٜ)ججكؿ 
 الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج
 ٜٓٔ السػقغ ٗٚ تقػى  ٕٔ يػقظ
 ٕٓٗ تػقشيغ ٖٖٔ حيػاف ٜٖٕ مػسخاً 
     ٗٚٔ القخكيّ 

 ٚ السجسػع 

 

 قمب األلف ىسدة : (ٕ/ٓٔ)ججكؿ   
 الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج
 ٕٚ صيبا  ٕٗ شحال  ٗٗ بيزا 
 ٖٜ حربا  ٙٗ ُنَفدا  ٔٗ بيجا 
 ٕٓٔ ُبَصيحا  ٖٜ صحخا  ٖٚ حػل 
 ٖٓٔ الثالثا  ٖٓٔ جشائد ٕٓٔ الجردا 
 ٕ٘ٔ الدسخا  ٖ٘ٔ ججعا  ٖ٘ٔ جسعا 
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 ٛٛٔ الئجق ٜٚٔ العسائع ٘٘ٔ عسيا 
 ٜٕٗ حفيا  ٕٕٗ بصحا  ٜٗٔ الخكحا 
 ٕٚ٘ العجفا  ٕٚ٘ العػرا  ٕٚ٘ العخجا 
 ٖٗٓ عفخا  ٖٖٓ َزبخا  ٕٚٛ خشدا 
 ٚ٘ٗ الُغَبْيخا  ٓ٘ٗ خزخا  ٜٔٗ سػدا 
 ٜٚٗ خدائغ ٔٚٗ العجسا  ٘ٙٗ الّذاّل 
 ٔٓ٘ الرّسا  ٜٗٗ الذحشا  ٔٗ٘ حسخا 
 ٜٜٗ ِسَيَخا  ٖٔ٘ كعثا  ٓٔ٘ عحرا 

 ٜٖ سجسػعال




 قمب األلف كاكاً : (ٕ/ٔٔ)ججكؿ 
 الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج
 ٘ٚ خػاتع ٜٗ ُنػِديَ  ٔٗ جػاري 
 ٘ٗٔ جػاميذ ٓٔٔ السػاشي ٜٛ فػاحر
 ٘ٚٔ األكاخخ ٙٗٔ الدػاني ٙٗٔ الشػاضح
 ٕٕٔ ركاحل ٕٔٓ قػاعج ٜٚٔ فػاسق
 ٜٕٗ ُعػِتبَ  ٕٛٗ نػاصييا ٖٕٔ ىػاـّ 

 ٖٖ٘ شصػيّ  ٖٜٕ كػافخ ٕٛ٘ ِسخُعَػي
 ٕٓٗ الزػاري  ٜٖٔ الحػائط ٖٖ٘ ىخكيّ 

 ٗ٘ٗ خػاتع ٛٔٗ ُكػِتبَ  ٘ٔٗ الخكاحل
 ٕٜٗ اليػاجخ ٕٛٗ العػافي ٚٚٗ حػائج

 ٗٓ٘ الفػيدقة ٓٓ٘ عػاتق ٜٚٗ صػاحب
 ٚٔ٘ شػارؽ  ٛٓ٘ خػاتيع ٚٓ٘ دكابّ 

     ٖٖ٘ العػالي
 ٖٗ السجسػع 
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 ف يا ً قمب األل: (ٕ/ٕٔ)ججكؿ 
 الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج
 ٜٗ َقِزيَ  ٛٗ ُأِريَ  ٗٗ مرابيح
 ٕٔٔ الكخابيذ ٜٓٔ ُأكِحيَ  ٖ٘ اأُلكَلَيْيغ
 ٜٕٔ ُصمِّيَ  ٖٕٔ ُأعِصيَ  ٜٔٔ ُمِحَيت
 ٓ٘ٔ ُسِقيَ  ٚٗٔ ُنِييَ  ٜٕٗ ُدِعيَ 
 ٔٚٔ شياشيغ ٗٙٔ ُأِتيَ  ٜ٘ٔ ُرِئيَ 

 ٜٛٔ تمػاقي ٜٚٔ سخاكيل ٙٚٔ ُأنِديَ 
 ٖٕٓ ُفِجيَ  ٕٕٙ ُرِميَ  ٜ٘ٔ ِصيجَ 

 ٕ٘ٗ ُنػِديَ  ٕٗٗ ُتُػفِّيَ  ٕٔٗ اشُتِخيَ 
 ٖٚٗ ُمعيقيب ٖٖٖ اسُتفِتيَ  ٕٗٛ ُأْرِخَيْت 
ِعيَ  ٜٖٔ افُتِخيَ   ٜٖٗ ُأكِفيَ  ٕٜٖ اد 
يَ   ٔٔٗ ُأكِصيَ  ٜٖٛ ُأىِخيقت ٜٖ٘ ُتُعجِّ
يَ   ٙٗٗ ُنِفيَ  ٘ٗٗ ُأكِتيَ  ٕٚٗ ُأدِّ
 ٘ٙٗ اأُلْنَثَيْيغ ٔٙٗ ُنِديَ  ٓٙٗ ُأكِعيَ 
 ٖٔ٘ ُرِقيَ  ٜٓ٘ معاليق ٓٚٗ ُعِفيَ 

 ٕٗ السجسػع


 
 

 شػاىج اإلعالؿ بالشقل كالتدكيغ في السػّشأ  -خامًدا
في السػّشأ قخيبًا مغ أربِع مائِة مػضٍع، كبياف تمظ  اإلعالؿ بالشقل كالتدكيغبمغت شػاىج  

 تية:الذػاىج، كأماكغ كركدىا في السػّشأ في الججاكؿ اآل
 

 
 نقل دكف قمب أك ححؼ: (ٖ/ٔ)ججكؿ 

 الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج
 ٛٔ نقيل ٙٔ يديخ ٓٗ يكػف 
 ٕٓٔ يبيع ٜٔٔ يفػت ٙ٘ يقػؿ
 ٕٖ يديج ٖٔ يُؤـ   ٕ٘ يديل
 ٖٗ ُعػِدي ٕٗ يجػز ٖٛ يسػت
 ٜٗ تدكؿ ٘ٗ تحيس ٜٙ يعيب
 ٛٗ قػلػا ٙٗ يبػؿ ٛٛ مديخ
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 ٙٚ ِغيَسةمُ  ٜٙ يخكح ٘٘ يقػـ
 ٓٓٔ قػلي ٜٛ يعػد ٗٛ قػمػا
 ٕٕٔ أعػذ ٚٔٔ ُمبيغ ٔٓٔ يجكـ
 ٜٕٔ ُمديئ ٕٗٔ تغيب ٕٗٔ أئّسة
 ٔ٘ٔ تريخ ٜٗٔ يقػد ٖٚٔ يحػؿ
 ٛٙٔ مؤكنة ٗٚٔ يبيتُ  ٜ٘ٔ يرـػ

 ٚٛٔ يريحػف  ٕٛٔ يفيس ٛٙٔ يصػؼ
 ٜٙٔ يحكؽ  ٜٙٔ يريج ٜٗٔ يخيب
 ٕٗ٘ يتػب ٜٕ٘ زكركا ٕٛٓ يدػؽ 
 ٕٖٓ تفػر ٜٜٕ يفي  ٜٕٚ يبيغ

 ٖٖٛ مكيمة ٖٖٚ يكيل ٕٖٗ السحيس
 ٖٛٚ أحيف ٖٙٙ يدـػ ٖٔٗ أصػغ
 ٖٗٛ مثػبة ٖٔٛ تغػر ٜٖٚ يصيب
 ٖٓٗ يرػؿ ٜٜٖ ُيميط ٖٜٖ مصيع
 ٓٗٗ محيط ٕٔٗ مريخ ٘ٔٗ يحػز
 ٙٙٗ يصيخ ٛٗٗ أبػ  ٓٗٗ يعير
 ٜٓ٘ مقيل ٜٙٗ ُمِسياَلت ٛٛٗ تمػـ

 ٖٖٚ اْبِتيعَ  ٔٗٔ ِبيعَ  ٖٖ٘ تجػس
   ٓ٘ٗ ِخيطَ  ٘ٔٗ غَ ِدي

 ٗٚ السجسػع



 
 نقل مع قمب : (ٖ/ٕ)ججكؿ 

 الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج
 ٕٓ السقيع ٔ٘ ُيقاؿ ٕٗٔ أقاـ
 ٖٕ تدتصيع ٕٔ يقيع ٕٓ أفاؽ

 ٕ٘ يشاـ ٕٗ ُيعيج ٖٕ السكاف
 ٕٗ يخيج ٕٚ ُيريب ٕٙ ُأشيل
 ٖٚ أفاض ٖٓ استقيسػا ٕٛ ُيَحاد
 ٓٗ مشاـ ٛ٘ أشار ٜٖ أراد
 ٕٗ أشاع ٔٗ أصاب ٔٛ أعاد

 ٛٚ ُتقاـ ٙٗ مدتحاضة ٘ٗ ُتْدَتحاض
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 ٕٚ مخافة ٙ٘ السدتقيع ٙ٘ ندتعيغ
 ٙٛ معاذ ٚٚ ُأِقيع ٛٙ مريخة
 ٓٓٔ َمقاـ ٜٜ َمخاح ٕٜ استصاع
 ٜٓٔ أعاذَ  ٛٓٔ أشاؿَ  ٓٓٔ ُأِصيب

 ٜٖ٘ يذا ُ  ٚٔٔ ُيجيب ٖٔٔ استجاركا
 ٕٕٔ السسات ٕٔٔ أستجيب ٕٔٔ يدتجاب

 ٖٖٔ مريبة ٖٖٔ ُيَراب ٖٕٔ ُأِشيخ
 ٖٙٔ مدتخيح ٖٙٔ ُمدَتَخاح ٖٗٔ ُأِعيخ

 ٖٗٔ يجيخكف  ٜٖٔ أفاد ٖٙٔ يدتخيح
 ٜٗٔ استقا  ٛٗٔ ُأفيج ٖٗٔ ُيجار
 ٖٚٔ ُيعيغ ٙ٘ٔ أضاع ٖ٘ٔ ُيفيج

 ٜٚٔ أخاؼُ  ٜٙٔ ُيَراد ٗٚٔ السشار
 ٕٕٓ أفاض ٜٕٓ ُيَداؽ ٖٕٓ أناخ
 ٖٕٗ أجاز ٖٕٚ يشاؿ ٖٕٗ ُأشيع
 ٕٚ٘ يذيخ ٕٛٗ ُيصاع ٖٕٗ أفا 
 ٕٗٚ ُيحاز ٜٕٙ ُيباع ٖٕٙ أعافَ 
 ٕٜٕ أعار ٕٜٕ يدتعيخ ٕٚٛ ُأِجيد

 ٕٖٗ ُيَكاؿ ٖٖٗ أقاؿ ٖٖٔ ُيدتَصاع
 ٖٖٗ يجيد ٕٖٗ ُتباع ٕٖٗ ُيَخاد
 ٖٓٙ أستذيخ ٖٙٗ يحيل ٖٗٗ يجاز
 ٗٔٗ استعاف ٖٗٛ أثابَ  ٖٚٙ ُمقاـ
 ٖ٘ٛ أقاؿ ٖ٘ٛ استقاؿ ٖ٘ٛ ُأثيب
 ٜٖٚ ُيدتتاب ٕٔٗ أعيشيشي ٜٖ٘ يحيط
 ٖٓٗ مقالة ٖٓٗ ُتجيع ٗٔٗ أعيح
 ٔٔٗ يفيق ٓٔٗ الُسراب ٗٓٗ أحاؿَ 
 ٚٗٗ استغاثت ٔٗٗ ُيحاؿ ٕٚٗ يصيق

 ٓ٘ٗ الُسخاح ٜٗٗ ُتقاـ ٛٗٗ استذار
 ٖٙٗ يقاد ٛ٘ٗ السدادتيغ ٘٘ٗ يدتعيخ
 ٜٙٗ أحاط ٙٙٗ أقاد ٗٙٗ يدتقيج
 ٘ٚٗ يجالسدتق ٘ٚٗ السدتقاد ٕٖ٘ ُيعيغ
 ٜٛٗ أجاب ٜٛٗ تدتتيب ٘ٚٗ ُتقاد
 ٚٗ٘ ُمجابة  ٖٙ٘ ُتخيحػف  ٕٙ٘ أعاؽ
 ٖ٘ٚ ِخيفَ  ٕٖٗ ِصيغَ  ٛٙ ِتيبَ 
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     ٖٓ٘ ِشيبَ 
 ٕٗٔ السجسػع


 
 
 

 نقل مع ححؼ : (ٖ/ٖ)ججكؿ 
 الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج
 ٖٖٚ ُيِخي  ٕٕ َيخى  ٚٔ ل تكغ
   ٖ٘ ُقعْ  ٖٗ أستِحي

 ٙٙ ل َتُعجْ  ٕٕٔ ُشفْ  ٕٔ٘ ى ُتخَ 
 ٜٓٔ نعْ  ٜٜ كْلُيِذْخ  ٜٛ لع يدتصعْ 
 ٜٕٗ لع ُيِغْخ  ٕٖٕ لعْ ُيِفْس  ٚٔٔ لع ُيِجْب 
 ٖٖ٘ لع يبع ٖٓٓ لع يِفئ ٙٔٔ الَسَمظ

 ٕٔٔ ل يُقلْ  ٛٔٔ السخأة ٘ٔٔ لع يُفْت 
 ٖٙٔ لع يِعب ٙ٘ٔ لع تُعجْ  ٘ٗٔ لع َيُحلْ 
 ٕٚٓ فمَيُصْف  ٖٚٙ قلْ  ٜ٘ٔ لع ُيِخد
 ٖٕ٘ لع َيُرعْ  ٖٕٔ ُصعْ  ٖٕٔ فمَيُدقْ 
 ٖٛٓ لع تِحْس  ٖ٘ٓ َسلْ  ٖٕٙ لع َيِبْت 

 ٖ٘ٗ ل َتِبعْ  ٖٖٚ ِكلْ  ٖٖٙ ِبعْ 
 ٖٓٗ لع يقع ٜٖٔ لع تُجدْ  ٖٚٗ َأِقلْ 

 ٕٗٗ لع َيِددْ  ٛٓٗ ِزدْ  ٘ٓٗ لع َيُحدْ 
 ٕٓ٘ ُأِبغْ  ٛ٘ٗ لع َيُتبْ  ٖٗٗ ُتبْ 

   ٖ٘ٛ مخػؼ ٚٓ٘ َأِشبْ 
 ٙٗ السجسػع


 
 

 نقل مع قمب كححؼ : (ٖ/ٗ)جكؿ ج
 الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج

 ٕٖ كلُيِعجْ  ٖٔ لع يدتصع ٕٓ أِقع
 ٕٔٔ لع ُيْدَتَجْب  ٖ٘ ل ُتِدغْ  ٜٖ ل َيَشعْ 
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 ٛٛٔ لع ُيَربْ  ٕٖٔ لع ُيِجْب  ٜٕٔ أِعحْ 
 ٕٖٕ لع ُيِخدْ  ٕٕٗ فمُيِقعْ  ٕٔٗ لع ُتِربْ 
 ٖٚٙ َأِشلْ  ٖٕ٘ فمُيِصعْ  ٜٖٕ ل َتَخفْ 
 ٕٛٗ أِقلْ  ٛٗٗ أِجدْ  ٖ٘ٗ لع ُيِجدْ 
 ٔٙٗ ل ُتِقجْ  ٙٗٗ ُنِقعْ  ٖٗٛ لع ُيَثبْ 
     ٗٙٗ لع ُيَقجْ 

 ٕٕ السجسػع


 

 نقل مع قمب كححؼ كتعػيس : (ٖ/٘)ججكؿ 
 الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج
 ٘ٙٔ إصابة ٖٓ اإلقامة ٕٛ استصابة
 ٕٚٙ استجازة ٖٕٔ اإلفاضة ٛٙٔ إعادة
 ٕٔٓ إرادة ٖٛ٘ إضاعة ٖٖٗ إقالة
     ٜٖٕ إشارة

 ٓٔ السجسػع



 
 تدكيغ السع السشقػص السعخفة : (ٖ/ٙ)ججكؿ 

 الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج
 ٘٘ السثاني ٔٗ جػاري  ٗ٘ السرمي
 ٜٗٔ الػالي ٚٗٔ السػاشي ٙٗٔ الدػاني
 ٖٕٛ مغازيو ٕٚٓ الػادي ٚٚٔ ُمتحّخييا
 ٜٕٗ مداحييع ٕٛٗ نػاصييا ٖٕٛ مػصيظ
 ٕٗٙ البازي  ٖٕٙ الخامي ٖٕٙ أيجيكع
 ٖٗٚ تقاِضي ٖٖٔ السذتخي  ٕٛٚ السػالي
ِعي ٜٖٔ السفتخي  ٜٖٚ السداقي  ٕٜٖ السجَّ
ي ٜٖ٘ السدتكخي   ٜٖ٘ الُسكِخي  ٜٖ٘ الستعجِّ
 ٘ٓٗ السعِصي ٕٓٗ الزػاري  ٜٖٛ اليادي
 ٕٕ٘ الساشي ٕٜٗ الطامي ٕٗٗ الباقي
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   ٛٗ٘ الساحي ٖٙ٘ القاسي
 ٕٖ السجسػع

 
 
 
 
 

 تدكيغ الفعل السزارع السعتل اآلخخ بالػاك : (ٖ/ٚ)ججكؿ 
 الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج
 ٗٚ يتمػ ٜ٘ يجعػ ٚ٘ٔ يخجػ
 ٖٕٓ يخمػ ٖٕٓ يديػ ٓ٘ٔ يبجك
 ٖٕٛ يعفػ ٕٓٔ يكدػ ٜ٘ يسحػ
 ٖٕ٘ يغجك ٘ٔٗ يعجك ٕٖٚ يغمػ

 ٕٔ سػعالسج




 تدكيغ الفعل السزارع السعتل اآلخخ باليا  : (ٖ/ٛ)ججكؿ 
 الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج الرفحة الذاىج
 ٕٓ يقزي ٚٔ يأتي ٘ٔ ُيرّمي
ي ٕٕ يؤذي ٓ٘ يشادي  ٕٕ ُيَغصِّ
 ٖٗ أستحي ٖٖ يبشي ٕٙ أمذي
 ٓٗ يدتحيي ٜٗ يجري  ٖٙ َيجدي 
 ٗ٘ ُيشاجي ٕٗ يكفي ٔٗ يعصي
 ٜٗ ُيَدػِّي  ٙٙ ػي يش ٛ٘ أشتكي
 ٜٔٔ يسدي ٔٓٔ ُيْبِقي ٜٗ َيْشِسي

 ٖٖٔ ُيَعدِّي  ٕٖٔ يبكي ٕٕٔ أحري
 ٖٗٔ أؤّدي ٖٖٔ ُيجدي  ٖٖٔ أستفتي
 ٚٗٔ ُتَخبِّي ٖٗٔ يذتخي  ٓٗٔ ُيَحمِّي
 ٙٙٔ يبشي ٙٙٔ يدقي ٚ٘ٔ يدّكي
 ٙٛٔ يمّبي ٖٛٔ يعشي ٓٛٔ يقتجي
 ٕٓٓ يفتجي ٜٛٔ تدتفتي ٜ٘ٔ تفتي
 ٕٔٓ ُتحيي ٕٔٓ اليُأب ٕٓٓ ُييجي
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 ٖٕٚ يؤتي ٕٙٔ يخمي ٕٖٚ تشبغي
 ٖٕٙ ُيًحّكي ٕٓٙ يزّحي ٕٚٗ تفمي

 ٜٕٚ يػافي ٕٚٛ يدني ٕٔٚ تػصي
 ٖٓٓ تشقزي ٜٕٚ ُيبخي  ٜٕٚ ُيْخمي
 ٖٖ٘ يدتثشي ٜٖٔ تشتػي  ٖ٘ٓ أنتيي
 ٖٔٙ ُتْخِبي ٖٔ٘ ُبػفي ٖٖٚ ُيدسِّي
 ٖ٘ٚ يدتػفي ٖٗٚ يكتدي ٖٙٛ ُيكِخي 

ِعي ٜٖٔ ي يفتخ  ٜٖٚ ُأساقي  ٕٜٖ يجَّ
 ٗٔٗ تجاكي  ٔٔٗ يخثي ٜٖ٘ يدتكخي 
ي ٕٕٗ ُيػالي  ٖٗٗ يحشي ٖٛٗ ُتؤدِّ
 ٕٛٗ ُيغّحي ٕٛٗ تشفي ٙٗٗ ُيْبِجي
 ٚٓ٘ تبغي ٔٓ٘ ُيغِشي ٜٛٗ ُتخِخي
 ٖٙ٘ ييػي  ٖٙ٘ ُيمِقي ٕٔ٘ تخقي
 ٙٗ٘ ُيْحيي ٕٗ٘ ُيخّبي ٖٛ٘ ييجي

 ٗٛ السجسػع



