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 االلتباس في األبنية الصزفية

 د. جاسم مولى محسَّر
 الجامعة المستنصرية 

 مقدمة  

والنحويوون يوج ع ول ال وادل اللغويو  برود إعورار ا اوشارار الهوا و نليموا  و ون  و    نبدأ اللغويو       
شصوونياما وشبويبمووا يووج إطووار ئي لووج جوواع  نلووخ وعووود نمجووات  لشلاوو  بووين   ونووات البنووار اللغوووي 

صوو(   ا وع   وئذا الر و ئو اللطول األولخ يوج وعول الاوانود الشوج أطلوه نليموا النحوال بوو األال
 وئج أصوو  لي  وألرى يرني .

ذا  ان ائش ا  النحويين يج وعول الاوانود بال ل و  وأجاوا ما  ااو  أو يروو  أو حور (  يو ن        وا 
باألاوووو ار  واأليروووواو دون  الصوووورييين  ووووان ائش ووووا م   نصووووبا نلووووخ وعوووول شلوووو  الاوانوووود اللاصوووو 

الحوورو   يموو  لوو  يووذ روئا  و ووان الاووب  الووذي دنووائ  إلووخ ذلوو  ئووو ا هووشااه والشصووري  إذا  ووا 
نرينووا أن  حووور نلوو  الشصووري  ياووو  نلووخ ا هووشااه  يووالحرو   يصووجه ييمووا ذلوو   يمووج  عمولوو  

 ه.األصوو  األصوات نلخ الر س  ن األا ار  واأليراو ي نما ُشَصر  وُشهش
إن األصووو يووج ال ل ووات ال هووشّا  أن ش ووون جاع وو  نلووخ العووذر ال م ووج لمووا  يمووج شهووشر  يووج       

   ع  و(  وئو األصو الذي جا ت نليه ع يل ال ل ات ال هشا  وان نحرو  ايشرعما الصر ييو 
را  يوج ئنال  شرابطًا بين طواعو  اهوشااجات ال ل و  الواحدل وئوذع الرمجو  الشرابطيو  َ َرّدئوا إلوخ ا هوش

يزاد نلخ ذل  أن ئنا  أصًم آلر شهشر  ييوه األاو ار واأليرواو  ناألصو الذي ايشرعه الصر ييو 
وئذا األصو  ا يرر  نند الصرييين ب صو الصيغ   إذ ايشرعوا أن األا ار واأليراو لم ا صيغ  

ا أصوووو  ابشوو  ئووج  َ َلَنووو(  و وون ئنووا يوو ن ال ل ووات ال هووشا  شاووو  نلووخ ئووذين األصوولين  وششبرم وو
 والحذ  واإلنمو والزيادل وغيرئا.يرني  شعري ب اشعخ الاياه  اإلبداو 

إن ئذع األصوو الرعيا  والارني  شهشر  يج أ ر  م   وشاو  نلوخ جانودل أاااوي  ئوج جانودل       
 .(1  أ ووون اللوووبس(   نووون ذلووو  ُيَربجووور ابووون الاوووراال باولوووه   األصوووو يوووج ال وووم  أن يوعووول   لااعووودل(

جد ائش وا بمذع الااندل ائش ا ًا  نوالصر ييو   (2 ج ال م  أن ي ون لااعدل  و ان النحويونياألصو ي
 بيرًا إذ   نعد  صناًا  ن  صنااشم  إّ  وذ روا ييه ئذا ال صطلج ؛ليبينوا أن الاواند إن ا وعرت 

ّد ذلوو  درااووشم  لااعوودل  وون لملمووا يعووري ال ووم   وئوو  بووذل  أ نوووا اللووبس بووين الصووي  واألبنيوو   وَ وورَ 
للرمجات الشج شربط ال ل   إذا  انت ال ل    ن األا ار أو األيراو  وئوج درااو  وانيو  جاع و  نلوخ 

         لصحيج بين   ونات حرو  ال ل  .ا اشاصار ا
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ويووذ ر اللليووو ئووذا ال صووطلج ويطلووه نليووه  إرادل اللووبس (    ووا ير ووس ائش ووا  اللغووويين باللغوو      
ي  إذا  انوت ذات جي    رنوي  ود ل   يمو يهير إلوخ أن ال ل و  الربانيو   أو الل ااو ونما  اردات 

  و ي ووون يووج شلوو  ال ل وو  حوور  أو حريووان  وون شلوو  (4  أو الحوورو  الهوواوي (3  وون الحوورو  الذلايوو 
لوت يوج الحرو   يالح   نليما ب ّنما  ل   ُ ْحَدَ   ُ ْبَشَدَن   ولمذا وعدنا ال  ير  ن ال ل ات الشج دل

ُربَّ وا أدللووا نلوخ النواس  -نلوخ وصو  اللليوو –لغ  الرر  ئج  ن ئذا النووع  نلوخ أن النحوارير 
  .(5   الرر  إرادل اللبس والشرنيت ا ليس  ن  م

ذا نظرنا إلخ  شا  ايبويه وعدنا  صطلج اللبس وا        (6 لشباس جد ش رر يج أ  ر  ون  وعولوا 
ئش ا  النحال بمذا ال صوطلج ؛ رشباطوه ال باهور باي و  اللاوظ إذا  ويج أ  ر  ن  نااب    ا ير س ا

 ووان ذلوو  اللاووظ  اووردًا  يرووو  أو ااوو  (  أو جي وو  اللاظوو  يووج الشر يوو  أو جي وو  اللاظوو  ال اووردل  وون 
الناحيوو  اللغويوو   أو الصووريي   وجوود ألووذوا نلووخ نوواشام   رانووال ذلوو  يووج الحاوواظ نلووخ اللغوو   وبنيشمووا 

الشوئ   واللبس  أو ال او  أو الش رار  وئذع ال صطلحات الشج ااشر لما النحويون  اللاظي  بريدًا نن
نووات إن ووا عووارت نوون درااوو  ويموو   وون لوومو ا اووشارار وا اشاصووار ل ووم  الروور   والووربط بووين   و 

 البنار بوصاما حرويا وحر ات.
مد الذي بذلوه النحوال والصور وانج إذ ا ش  يج  وعوع   ا لشباس يج األبني  الصريي  ( ُأبيجن الع  
 رح موو  ا( (  وون ااووشاراعم  ل ووم  الروور   و رانووال الاوانوود الصووريي  الشووج وعووروئا شحاهوويًا  نييووو 

للللط واللبس بين األبني   و ن لمو  ا عرى نليما  ن شغيير يج البنار نشيع  شحولموا  ون صويغ  
الرل ي  الااع   نلخ دراا  البنار  ن لمو  إلخ ألرى  يم  دراوا شل  الشغيرات برناي  ياعا  الدراا 

البنووار نااووه  وجوود عووار البحوول  ااوو ًا نلووخ  م وو  اجاووا   شناولووت يووج الااوو  األوو   ا لشبوواس يووج 
الع اعر  ويج ال انج   ا لشباس يج اإلدغا  ويج  ال الل   ا لشباس بالحذ  واإلنمو   وآ و أن 

  لغوو  الاوورآن ال ووري    ي ووا ال  وواو إّ  ( وحوودع نليووه ي ووون ئووذا العموود  اووائ    شواعوور  يووج لد وو
 نبج الرربج ونلخ أله وصحبه وال .شو لت واليه أني  وصلخ ا( نلخ ايدنا وحبيبنا  ح د ال
 القسم األول

 االلتباس في الضمائز : 

 زيادة الميم :  -أ
  ا نوين لل وش ل ،  عمواً يشصر  الارو ال اعج برد اشصاو ع اعر الريل به إلخ أربر  َنَهور و       

و وون ئووذِع الصووور الشووج ي ووون نليمووا الارووو ال اعووج صووورل ،  (7) واووش  لل لاطوو    واووش  للغاعوو 
ال لاطووو  ال  نوووخ  أو ال لاطبووو  ال  نوووخ   يياووواو يوووج َعوووَرَ    عوووربُش ا   وئوووذِع المحاووو  ال شصووول  

 ني   شواطًا بين األل  والشار الش يعار ال ي  جبو أل  بالارو ئج  ر ب   ن الشار  وال ي   واألل   
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ن زيادل ال ي  عارت ديرًا لملشباس الذي او  يحصوو لوو لو  ش ون زاعودل  الشج شهير إلخ الاانو   وا 
 يالارو  َعرَبُش ا( لو شعرد  ن ال ي  ل ان   َعرَبَشا (   ونشيع  لذل  يحصو ا لشباس يج الوج    

رلوو  أنووه   نووخ ألاووه ألعووو الش نيوو  أو ال اوورد أهووبل يشحووُه   يرنووج إذا جيووو   َعوورَبَشا باوو ون البووار لوو  يُ 
ذا  انووت األلو   والوووا  . (8 لمطومه(   أي أن األصوو يووج الزيووادل  (9   واليوار  وون أّ وات الزواعوود ووا 

ئوووو ئوووذِع الحووورو    يِلوووَ  ُلوووَص ال وووي   ووون بوووين اووواعر الحووورو  بموووذِع الزيوووادل   يووورى رعوووج الووودين 
  وئذا ال وم   (11 حرو  الصحيح  إلخ حرو  الرل  ال ي  أجر  ال( أن   ئ 686ا اشرابادي  ت 

  إلخ َحودج  وا صوحيج بودليو أّن أبوا ن  وان ال وازنج ع ول ُأّ وات الزواعود الشوج ذ رنائوا   وئوج   األلو
الم زل  وأّن ال ي  باشصالما  ل الشوار جبلموا  و ول األلو  برودئا ش وون   و  صواات  والواو  واليار  ل 

  بوووين ئوووذِع األحووور   إّن أوو ئوووذِع الصووواات  ال وووي   واأللووو  حريوووان يعوووري  رم وووا صووووشي   هوووشر 
ألنَّ ذلووو  الصوووت ق جوواو اوويبويه يووج وصوو  ال ووي      و نموووا حوور  هووديد يعووري  رووه الصوووت ؛ 

 .(11 الصوت ُغَنَه  ن األن (
أهوده وجاو يج وص  األل    و نما الماوي   وئوو حور  َوِلْيون اشاول لمووار الصووت ُ لرعوه      

 وووون اشاوووواع ُ لوووورال اليووووار والواو؛ألنَّوووو  جوووود َشُعوووو  َهووووَاشي  يووووج الووووواو  وَشريوووول يووووج اليووووار لاووووانَ  جبووووو 
 .(12 الَحَن  وئج األل ( 

أ َّا الصوا  األلورى يوِانَّ ال وي   ول الشوار حريوان  شااربوان يوج الُ َلورال   يوال ي    وا بوين الهواشين     
ذا جارنّا بين  1  و  ه َّ يج جر  األوو  ن ال انج (13 ياوالشار  ّ ا بين طر  اللاان  وأصوو ال نا وا 

ع ير الريل لل ش ل   عربُت(  وع ير الع ان    عربُش  (  وعدنا ال ي  ؛لديل اللبس الوذي ي  ون 
حصوله لو ل  ش ن ئذِع ال وي  جود ِعوجَر بموا   يالشوار ال عو و   لل وش ل  إذا ُأْهوِبَرت شحّولوت إلوخ واو 

شو(   وحينعٍذ ل  ُيرل  أّنما ع   ُأْهِبَرت يشحولت إلخ واو  أ  أنما واو الع ان    يش ون نلخ   عرب
ب رنخ أن الارو يلشبس بين  ونه  اردًا أو  ع ونًا   وئذا ئو  ا لشباس يوج الحر و  ياإلهوباع أّدى 
ل إلووخ ئووذا ا لشبوواس  وعووارت الزيووادل يووج حوور  ال ووي ؛ لشووديل ئووذا ا لشبوواس  وشحوودد الارووو  وون حيوو

 الد ل   وي  ن بيان ذل  يج اآلشج   
 عربُت    ارد لل ش ل  ( عربشو   اهباع الع   (                                                      

 الشباس ال ارد
 عربش     ع وع للع ان  ( عربشو   ال ي   حذوي  (                                     بالع ل بردَعَرَ   

 حذ  ال ي 
ذا دجانووا النظوور يووج األيروواو ال اووندل إلووخ عوو ير الع انوو  وعوودنا أن األصووو يووج  عووربُش ( ئووو    وا 

 عووربُشُ وا(  يالشووار  عوو و    وال ووي   عوو و     وانَّ واو الع انوو  ئنووا  حذويوو  بوودليو نووودل الووواو 
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يار إلووووخ اعر   ووووا يوووورد األهووووإلووووخ وعوووورما األصوووولج ننوووود اشصوووواو الارووووو بالعوووو اعر ؛ألنَّ   العوووو 
 عربش وع  ُرّدت الواو إلخ وعرما.  يإذا جلنا    (14 أصولما(
و  ا ئو  ابت يإنَّ الع اعر ئج أا ار  باجج األنم  يج اللغ   شعرى نلخ الش ني  والع ل        

   ا شعري نلخ باي  األاو ار األلورى   و رنوخ ئوذا إّن العو ير  ُش وا( يوج  َعوربُش ا( األصوو ييوه 
   َعَربُش ان( باألل  والنون   و ذل    شُ  ( يج  َعربشُ (  األصوو ييوه نلوخ الع ول    نلخ الش ني 

 عرُبشُ ون(   بالواو والنون  إّ  أّنَ الشلاي  ئو الذي عرو  ن العو يرين أن شحوذ   نم وا النوون 
  يحووذيت النووون وحوودئا  وون العوو ير ال  نووخ  وحووذيت الووواو والنووون  وون العوو ير ال ع وووع   والووذي 
دنوووائ  إلوووخ حوووذ  الوووواو إنَّ  وووا جبلموووا  عووو و  و  يوعووود واو يوووج آلووور ا اووو  جبلوووه  عووو و  اووووى 

                                                                               .(15  ل   ئو(
ا شنوواع وأغلوو  الظوون أن العوو ير  ُئووَو( وان  انووت الووواو ييووه  شطريوو  وجبلمووا  عوو و    إّ  أنَّ     

الال  ييه َ َرّد ه إلخ أن الع ير  ُئَو( ب نزل  ا او  ال اوشاو  الُ َر َّو (  ون ئوذين الحوريين  وئ وا 
ن  -ب نزل  الحر  الواحود  يوإذا حوذ  الوواو باوج ا او  نلوخ حور  واحود  وئوذا  وا ُيَهوّ و إعحايواً  وا 

ْن ُجلبووت  -حوورو  ووان الحووذ   والالوو   وون لصوواعص األاوو ار  واأليروواو  وئووو أ  وور  نووه يووج ال وا 
الواو إلخ يار وُناِلت الع   إلخ  ارل الشبس ئذا الع ير بع ير الغاعب   ئج(  ُيزاد نلخ ذلو  أنَّ 

 لخ الغاع  أ  الغاعب .د ل  الغاع  شزوو يم ُيرر  أنَّ ئذا الع ير داو ن
 زيادة األلف :  -ب
ل   والعو ير ال ناصوو   يورشبط ع ير الريل لل وش ل  ئوو  أنوا(  وئوو  ون عو اعر الريول ال ناصو   

ذا أردنوا  رريو  شر يو  ئوذا العو ير وعودنا أّن األلوو  ييوه زاعودل غيور أصولي  وئوذا  وا يش  وود  باروو  وا 
(   واألل    ش ون أصًم أَبدًا  إّن ا ئج زاعدل  أو بدو   ا ئ249 ن جوو أبج ن  ان ال ازنج  ت 

  ار  و  يووج األيراو ي ّ ووا يووج الحوورو  الشووجئووو  وون ناووس الحوور   و  ش ووون أصووًم البشوو  يووج األاوو
  . (16 عارت ل رنخ يمج أصٌو ييمّن(

  أي ئ وزل  اشوحو   ونوون (17 ويرى البصريون أنَّ عو ير ال وش ل  ال اورد  أنوا(  األصوو ييوه أْن(    
 اا ن   ول ن اإلشيان باألل  عار ؛لشحويو النون الاا ن  إلخ نون  اشوحو  بح و  وعوود اإللو  ؛ألنَّ 
الاشحووو  أجووور  الحر وووات إلوووخ األلووو    ول ووون زيوووادل ئوووذع األلووو  أّدى إلوووخ ديووول ا لشبووواس بوووين  أْن( 
بوصاما ع يرًا داً  نلخ ال وش ل    و أْن( بوصواما حريوًا   ولموذا يوانَّ األلو    نورى لموا وعوود يوج 

 أّنوووج أنووووا اللاوووظ ننووود الوجووووَ    أ  شووورى أّنوووو  شاووووو يووووج الوصوووو  أنووووا زيووود     ووووا جووواو ا( شرووووالخ  
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ن ووا ُ شبووت نلووخ الوجوو   [12طووه]َربهووَ (   ُي شوو  يووج الوجوو  بروود النووون  ولياووت األلوو  يووج اللاووظ   وا 
  .(18  األل  يج الوصو  ااوط المار الشج شلحه يج الوج  لبيان الحر   يج الوصو طيصار ااو 

 زيادة التاء :  -ج
 وش ل  أيعوًا  وئوج شورشبط باأليرواو ؛لشوؤدي ُشزاد الشار للد لو  نلوخ  ونموا شايود اللطوا   وشايود ال    

ن  انووت الزيووادل  وون الناحيوو  الد ليوو  شايوود  ووا ذ رنووا  إّ  أّنمووا يووج الوجووت نااووه شووؤدي  ذلوو  الغوورض وا 
غرعًا  م ًا  ن الناحي  الصريي   يالزيادل شديل اللبس  ولو ل  ش ن غير الشار َلَ ا شحاه أ ن اللبس 

لط  ل أبني  ألورى  ولو  يوؤِد الغورض ال طلوو  يوج الد لو   ون حيول يج البنار الصريج  ولُرّب ا الش
الصووريج  يووإذا نظرنووا إلووخ زيووادل الشووار يووج الارووو  َعووَربُت(   ال رنووخ  أو الد لوو   وون حيوول الشر يوو

وعدنا أن الشار الدال  نلخ ع ير ال ش ل  ئج نظير  أنا(  ون حيول ال رنوخ  أي أنَّ  الشوار( شاواوي 
 . أنا( يج ال رنخ

 شااوي   أنا ( [ت  ]َرْبُت  عَ 
وبالنظر إلخ الع ير   أنا ( يإّنوه يشو ل   ون  م و  أحور   األلو   والم وزل ب نزلو  حور  واحود     

(   وحر  النون   و  ّنه صوار لودينا حريوان  شاواويان  ول الشوار   19؛ألنَّ الم زل يج حاياشما أل   
ار   وُرّب ا يشبادر إلخ الذئن الاؤاو األشج   ِلوَ    األل   أو الم زل شااوي الشار   والنون شااوي الش

شوورشبط ئووذع الحوورو  بالارووو بوود   وون الشووار     ب رنووخ أن الارووو ُياووند إلووخ واحوود  وون ئووِذع الحوورو  
نوعًا نون الشوار   إذا  انوت  الشوار( شاواوي  أنوا(  ون الناحيو  الد ليو  ق يإنم وا  لشلاوان ش ا وًا  ون 

ااشبدو الشار باألل  الشبس   َعرَبا ( الداو نلوخ ال اورد  ول  َعوَربا ( الوداو الناحي  الصريي    يإذا 
ذا ااوووشبدو الشوووار بوووالنون يي وووون البنوووار نلوووخ   َعوووَرْبَن (   ييلشوووبس بع ووول  نلوووخ ال  نوووخ الغاعووو    وا 

نلخ أئ ي  الشر ي  يج البنار الصريج  –رح م  ا(  –ال ؤنل الغاع    و ن ئنا ياد شنبَّه نل اؤنا 
والرمج  الشج شح   بين   ونات الشر ي  اوار أ ان الشر ي  ئو األيراو ال شصل  بالعو اعر  أو   

نصوبًا نلوخ شطبيوه جانودل أ ون األا ار ال شصل  بالعو اعر   ي ون الناحيو  الصوريي   وان ا ئش وا   
  اللبس.

 القسم الثاني

 االلتباس في اإلدغام : 

إليموا الصورييون للش ييوز  والاصوو بوين األبنيو    يموو يصوجه  يرد اإلدغا   ن الوااعو الشج الشات   
يووج  واعوول  وي شنوول حصوووله يووج  واعوول ألوورى   لووعّم شلشووبس األصوووو برعووما بووبرض  و وون  ُوو َّ 

وجد نل ج ذل  يج  ا  1ي شنل نلخ ال شلاج بيان ال راد  ن ذل  البنار  أو غيرع نشيع  ئذا ا لشمط 
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إلدغوا   ون الواوواعو ال م و  للش ييووز بوين األبنيو   وبووه ي شنول ا لووشمط    وون أنَّ ا(21 ذ ورع اويبويه 
 إذ نعد أن حصوو اإلدغا  يؤدي إلخ ا لشباس يج برض  واعل وجونه   ورّب ا   يؤدي اإلدغوا  
إلخ ا لشباس إذا شحاه يج  واعل  رين     ن ذل   ا ذئ  إليه  ايبويه  ن إدغا  النون الاا ن  

واحدل   يالنون الاا ن  شدغ   ل ال ي  يوج صويغ   اناروو (  ون جولنوا  آن حوخ     ل ال ي  يج  ل  
  و أن ووار  وأْنُ لوو      (21  ل ووات   ووو   َزْن ووار  وُزْنوو  يياوواو يووج اإلدغووا    آّ َحووخ   يووج حووين نعوود 

ّن ووا ح لموو  نلووخ البيووان  رائيوو  ا لشبوو اس  يعوووز اإلدغووا  ييمووا   وجوود نلووو اوويبويه ذلوو  باولووِه     وا 
جووالوا     ييصووير   ّنووه  وون ال عووان  ؛ ألنَّ ئووذا ال  وواو جوود ي ووون يووج  م موو   عوواناًا  أ  شوورائ

 .(22 آّ حخ حيل ل  يلايوا ا لشباس ؛ ألنَّ ئذا ال  او   ُشَعاَن  ييه ال ي (
وبناًر نلخ  ا ذ رع ايبويه   يالايواس يوج نود  اإلدغوا  ينحصور يوج النوون  ول ال وي    أو النوون    

إلدغوا   نحوو   ُ نيو    ل حريج الرل  الواو  أو اليوار   إذ عروو الوواو  واليوار ب نزلو  ال وي  يوج يو  ا
  ياد بّينت الرر  ئذِع النون  ول  شدغ ما   وئج يج الوجت نااِه ل  ُشلِاما     وا حصوو  (23 وأنو 

لوو  يريوودوا ذلوو   نرووًا ذلوو   وول اوواعر حوورو  الاوو  األلوورى ؛ ألن اإللاووار ُياّربمووا  وون اإلدغووا    يموو  
 ن لمو  ا شاد   1لملشباس  ييصير اللاظ  عاناًا  ييلشلط  ل أبني  ألرى باب   عانا  ال ي 

شبيَّن أن الاواند ال وعون  للاصو بين  ا يال ييه الشباس  و ا   يال ييه إن ا وعرت ااشنادًا إلخ 
أو  او ون     ل وات  ررويو ييه  ا صدر  ن  م   ا وع   أو أنَّ  ا صدر نن الرر  ل  شظمر 

   وي  ن بيان ذل   ن لمو الهوائد اآلشي    
ل  ُيا ل وجوع النون الاا ن  جبو     أو رار يج بنار  ن األبني    نحو ِجْنور   َوِنْنوو   وأغلو   -1

الظن أنَّ ند  وجوع الا اع بين النون  و ا يليما  ن     أو رار إن ا وجل يج األا ار ال م يو  
نَّ الحريين النون  والم  يج   ِنْنٍو (   أو النون  والرار يج  ِجْنٍر ( ُيه من العزر األنظو     وا 

 . ن ش وين ال ل     يإذا  وا شَو َّ إدغا م وا شحاوه ال اوو   ولموذا ياعش انم وا ي اوو نلوخ اللاوان 
نَّ أ َّا  ا او ره ابون عّنوج يوج   آّرأى (  و   آّلَحوَز (  يوالنون اعش روت  ول الو رار  أو الوم    وا 

أّدى إلووووخ أن ي ووووون  اووووو النطووووه  –وئووووج يرووووو ل ااووووج نلووووخ صوووويغ  انارووووو  –طوووووو ال ل وووو  
 .باعش انم ا جد َشَبدَّد يل  ُيَرد له وعود 

ل  ُيْاَ ل وجوع ال ي  الاا ن  جبو البار   يم  جالوا   َهْ َبار ق َوَنْ َبر   وئج يوج األصوو لياوت  -3
ن ا ئج نون ج   .لبت  ي اً  ي ًا ق وا 

ول  نعد يج الرربي  بناًر نحو    ِجْنِر(  و ِنْنِو(   يلو أدغ وا النوون  ول الورار  أو الوم  الشوبس      
ن ل  يدغ وا  ْاَو النطه ييم ا ؛لاوُر  الُ لوَرعين  نليم  األ ر   ول  ُياّرُجوا بيَنُه وبين الُ َعان    وا 
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و وون ئنووا لوو  نعوود بنوواًر يلووال  األصوووو ال وعووون   أو أي ُ لووَرال النووون  والوورار  والنووون  والووم    
ن  انوت ئوذِع األصووو غيور  او ون  نون  يؤدي إلخ  اوو األبنيو    وا يوؤدي إلوخ  اوو النطوه بموا  وا 
الرر  إ َّ أنما  ايا   أو  ا ون  غير  ّطَردل وئج  ايا  أيعًا   يالنحويون والصرييون يعرلوون 

 َس ييه نلخ نونين  ذل  ال ايس  ن  م  الرر  الذي  لبْ 
  يعو  البحول نون أصووله  وشاديراشوه األوو    ا ش ّل ت بوه الرور   وئوو يوج طبيرشوِه ُيرود  هو مً   

 .وش ويمشه 
  . (24 رر  جيااًا   يلرال نن األصوو اآللر    ا ورد  اياًا نلخ  م  ال  
الصووشج بوين   ونوات البنوار  ونعد أنَّ أصوو األبنيو  يوج الرربيو  إّن وا وعورت ؛لشرانوج الشوايوه    

نااه  يالحرو  الشج يحش و أن ش ون بريدل ال لوارال َيُصوّج اإلدغوا  ييموا  وئوج يوج حصويل  األ ور 
  ُشه و  اًم يج النطه نند ش ووين البنوار  أّ وا الحورو  الشوج ش وون جريبو  ال لوارال يوم يعووز ييموا 

او  لموا يوج ذات الووزن  أو أن شااود بروض اإلدغا  ؛ ل ا يؤدي ذل   ون الشبواس  ول أبنيو  ألورى  واي
حريووان  شااربووان يووج ُ لرعيم ووا  لصاعصووما الصوووشي  نشيعوو  ئووذا ا لشباس يالحريووان الشووار  والووداو

دغا م ا يؤدي إلخ  او النطه بم ا  يحصو ييه الشباس  ل أبنيو  ألورى يوؤدي   ول ن ئذا ال او  وا 
ذا أ رنوا  ن لملوِه ياودان للصواعص صووشي  يوج ئوذا البنوار  يمو   جوالوا يوج َوشَوٍد   َوَلدأ يو دغ وا   وا 

النظر يج الحريين   الشار  والداو وعدنا لم ا ُ ْرَشَ دًا واحدًا يلرعان  نه نند إدغا م ا  وئو الا    
وئووذا  ووا لوو  نعوودع يووج النووون ؛ألّن النووون حوور  لووه  رش وودان ئ ووا   الاوو   واللياهووي    و ووذل  لمووذا 

ي  صوشي  غير  وعودل يج الحرو  الرربي   ا ندا حر  الوم   وئوج لاص –أي النون  –الحر  
  . (25 الُغنَّ    أي  ا ش ون ييه النون  ل ااعر حرو  الا  حريًا لايًا  لرعه  ن اللياهي  

إّن إدغووا  النووون  وول حوور  آلوور  ووالرار  أو الوومُ  ُيووذئ  ئووذِع اللاصووي  الصوووشي    ووا يووؤدي الووخ    
ب ووا لوويس ييووه ُغّنوو    ُيووزاد نلووخ ذلوو  أن إدغووا  النووون  وول الوورار  أو الووم  يووج الشبوواس  ووا ييووه ُغّنوو  

ورّب وا   يحصوو 1البنارين اللذين ذ رشم وا آناوا يوؤدي إلوخ حصووو بنوار لويس  ون أبنيو   وم  الرور 
اإلدغا  يج برض األبني  ؛ألّنه يؤدي إلخ الشباس بنار بآلر   و  يش  الشاريه بين األبني     ن ذل  

ذئ  إليه ايبويه يج الارلوين َوشَوَد َيِشوُد ق وَوَطوَد َيِطوُد   يوالرين يوج الاروو األوو شوار   ويوج ال وانج  ا 
طار   و مئ ا  ن  لرعين  شااربين  وان حصوو اإلدغا  بين الشار والداو  أو بين الطار  والداو 

 يلشبس   ل أبني  ال عرَّ   وي  ن أن نشبّين ذل  نلخ النحو اآلشج   
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  عارنه يج ال عرَّ  َيردَّ                 َرَدَد                                َيِشُد             َوَشدَ           
  عارنه يج ال عرَّ  َيودَّ       َوَدَد     ئنا  أيراو نينما       داو                                       

  عارنه يج ال عّر  َيِ دَّ              َ َدَد                                                َيِطدُ َوطَد          
والااندل الايااي  يج اإلدغا  شوع  يج ال عَّر  ال م ج إدغا ه  نحو   َردَّ َوَ ودَّ   وغيرئ وا       

 وووان ألووو ه  ووون جول   َ وووَدَد(  والرلووو  يوووج وعوبوووه أنَّوووَ  إذا جلوووَت   َ ووودَّ ونطاوووت بوووالحريين ديرووو  واحووودل
بإظمووار الحووريين   وئووذا   ووا   ُياووشرا  ييووه ؛ وألنَّ ز ووان الحر وو  بووالحر  ال وودغ  أجووو  وون ز ووان 

  .(26 و ا جوَّ ز انه ألّ    ا طاو (الحر   بالحريين ال ظمرين   
 و الووداو يووؤدي إلووخ أن  يووإذا جارنووا بووين  َوشَووَد(  و  َوَدَد(  ياإلدغووا  بووين الشووار والووداو   أو الووداو    

يلشووبس بوووين البنوووارين   َودَّ (   يوووم ُنَاوووّره بوووين  وووا  انوووت أصوووو نينوووه شووواًر  أو داً    ييعش ووول ييم وووا 
ولوو دجانوا النظور يوج ئوذع األيرواو لوعودنا إن  1اإلدغا  وا لشباس   وئذا  ا ل  ي ن يج لغ  الرور  
واو إذا وجرووت بووين يووار و اوورل حووذيت   يموو  لوو   وا   يصووّج إدغا ووه ئووو  ووا  انووت يوواؤع واوًا ؛ ألّن الوو

ياولوووا َيووْوِزن   وَيْوِنوود   وَيْوِشوود   وئووذِع جانوودل صووريي  جيااووي  ؛ ألّن  ووا يحد ووه  اووو النطووه بووالواو إذا 
وجرت بين  شعاناين  اليار  وال ارل يعرلم  ي يلون إلخ اللا  بالحذ      ا أّنم   الوا إلخ اللاَّ  

  وووود ااووو  جبيلووو  للش نيووول    – ووو م  –دون غيرئوووا   يمووو  لووو  َيصوووريوا يوووج صووور  بروووض األاووو ار 
والشرري   يا ا  يش ّون  ن أربر  حورو  يوج حوين نعود أنمو  صوريوا نوادًا ؛ألّنوه يش وون  ون  م و  

وجوود ينوو ى  .(  27أحوور   أواووطما اووا ن    ووو  ئْنووَد(   و ِ ْصوور( ؛ للاوو  ال ووانج  وِ ْاووو األوو    
اللغوي  الصحيح  نن األصو الذي وعرت نليه الاواند األاااي  للغ   وَيْروِدو الرربج ذو الاليا  

إلووخ الاوورع   ولَروووَّ أحوود األاووبا  الاويوو  الشووج ااووم ت يووج ئووذا الرووزو   وا بشروواد نوون األصووو ئووو 
إرادل أ وون اللووبس يووج األبنيوو   ورّب ووا ي ووون ا اووش ااو يووج الششووابل الصوووشج للاووظ نووا ًم يووؤدي إلووخ 

نن األصو   وئ وذا نعود أن الصورييين والنحوويين جود يرجووا بوين أصوو الاانودل و وا ااوش نخ  ا بشراد
 نمووا   بروود أن رأوا أن الاوانوود الشووج يووش  ااووشلراعما بواوواط  الاوو اع شحش ووو أن شلوورال  نمووا جوانوود 

 .ااش ناعي   وئو  ا يرر  بالاواند الارني 
بنيو  الشوج َ ورَّ ذ رئوا جود يودلو يوج شنوووع وأحاو  أن حصووو  أو ا شنواع اإلدغوا  يوج بروض األ     

اللغووات  أو اللمعووات  نلووخ الوورغ   وون وعووود  وانوول اإلدغووا  نشيعوو   ووا يحصووو يووج ذلوو   وون الشبوواس 
ب بني  ألرى   يا  اإلدغوا  يوج   َوَتَلد (  وئوج اللغو  الحعازيو  الراليو  العيودل  أيعوو  ون إدغوا  

ن لو  يودغ وا  وئوج الحريين برد إا ان الشار يج   َوَتْلد (     ا  جالوا يوج إاو ان َيِلوذ   َيْلوذ   وا 
   .لغ  بنج ش ي  

 



 د. جاسم مولى محسَّر............. ....................................................................... االلتباس في األبنية الصرفية

                                                                     األساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 3122 السبعون  العدد

33 

 اإلدغام في الحرفين المتماثمين أو المتقاربين
يعوري اإلدغووا  يوج الحووريين ال ش وا لين  أو ال شاوواربين  وي ووون ذلو  يووج األاو ار  واأليروواو اوووار    

نلوووخ  م ووو  أنوووواع   واعووو  وعووواعز أ وووان ذلووو  يوووج  ل ووو  واحووودل أ  يوووج  ل شوووين  ناصووولشين   وُيااووو  
(    والوذي يمّ نوا  ون ئوذِع األنوواع ئوو النووع ال الول أي ال  شنول  والوذي ي  ون حصوووو 28و  شنول  

ا لشبووواس بوووين األبنيووو  ييوووه  يا  شنووواع حصوووو باوووب   ووون األاوووبا   وان واحووودًا  ووون األاوووبا  ئوووو 
رض األاو ار الشوج ي شنول ييموا اإلدغوا  ا لشباس بين األبني    يمنا   ن األوزان الشج ش ون نليما ب

 لويا  ن الشبااما  ل غيرئا  وي  ن أن نشبَّين ئذِع األوزان نلخ النحو اآلشج   
 (32)(فَعل ومن أمثمتِه )طمل وصكك  -2
  يووج الحريووان ال شعاناووان ال شحر ووان يووج غيوور ئووذين ا اوو ين يعوو  إدغا م ووا ق إ  أنَّ اإلدغووا   

الشبواس   َطلّوَو ( بوو   َطووَّ (   يواألّوو ئوو  وا باوخ  ون آ وار الودار   وال وانج  ( ي شنل لويا  ون َطّلوَ 
ئو ال طر العري    وئذا  ن با  ند  اإلدغا  حااظًا نلوخ الد لو  ال رنويو  للاوظ والشبااوِه بلاوظ 

  .آلر ُيذِئ  ئذِع الد ل  
ووا   َصووَ َ  ( يمووو اآللوور ي شنوول ييووه اإلدغووا  ؛ ألنَّ   َصووَ  َ     ( ئووو نيوو  يووج رعووو الحصووان     أ َّ

و َص َّ ( باإلدغا  يرنج  شوا  الااعوج   و رنوخ ذلو  أنَّ األوو لوو أدغو  ؛ لشوبس بال وانج وذئبوت 
 .د لشه  ن حيل ال رنخ   والشلط البناران  ول  ُيَرد ئنا   ن شاريه بينم ا 

 ن األاو ار نلوخ وزن ( أن ا شناع اإلدغا  يي ا  ان ئ 669ويرى ابن نصاور ا هبيلج   ت     
الارووو نحووو     َطلووَو (  و  َهووَرَر(  وئ ووا نلووخ وزن   َيَرووَو (   أنَّ ئووذا الوووزن  وون األوزان اللاياوو  

      .(31 نلخ غير وزن  يُرَو( و  يِرَو(   يالوزنان  ايمن وع  اإلدغا  ييم ا 
لوم  ييوه   وئوو ُح و  نوا     وئوو   (31 إنَّ  ا ذئ  إليه ابون َنصواور ُي  ّوو رأي البصوريين     

َش َّ الايواس نليوه لل  ورل الشوج عوارت نليموا األاو ار   أّ وا ا لشبواس الوذي حصوو يوج ئوذا البنوار  أي 
ّن ووا  بنووار   َيَرووو (   يمووو ي وواد ينحصوور يووج أاوو ار  رينوو   وجليلوو  والايوواس   ي ووون نلووخ الاليووو   وا 

اع يشحشين  ششابرين يج ا ا  نلخ الر س  ن  ان الظمور  وند  اإلدغا  ؛لللّا  الشج ش ون باعش 
 .األيراو يوع  اإلدغا  ييم ا  يم ُيااو   َ َدَد و َهَدَد   واّن ا َ دَّ وَهدَّ 

ُيُرو و ن أ  لشِه  ُدلُوو( ع ول ذلووَو   و ُاوُرر ع ول ُاورُور  وجود يلشوبس بنوار   ُاوُرر ( بعو شين  -2
( باإلدغوا  الذي ئو ع ل ُارور بو  ُارَّ ( بع  الاين وشه ديد الرار ع ول اورير   يوم ُيرلو  أنَّ  ُاورَّ

ع وول اوورير أ  ُاوورور  و ووذل    ذّو ( باإلدغووا  يووم ُيْرلوو  أّنووه ع وول ذلوووو أ  ع وول ذليووو  ولمووذا  ووان 
  .الظمار أعدى نارًا  ن اإلدغا   ن الناحي  الد لي   ن اإلدغا  
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 ُفَعل من أمثمتِه ُجَدد -4
بنووار ببنووار آلوور ويووج  رنووخ آلوور   يووإذا ُأدغوو    يْرلوو  أنَّ   ُعوودَّ ( يرنووج وي  وون أن يلشووبس ئووذا ال  

اللطوووط الشووج ش ووون  لشلاوو  نلووخ ال اووار  وئووو ع وول عوودود بالعوو    أو ي ووون ب رنووخ البعوور نلووخ 
 باس .  وئو نلخ ُعَدد   يإذا ل  ُيدَغ  زاو ا لش(32 الطريه 

 افتعل ومن أمثمتِه اقتتل  -5
واإلظمار يوج شوار ا يشرواو يوج صويغ  ايشروو   ول ون اإلظموار أوعو  يوج ذلو   يعوز اإلدغا       

يالشاران  شحر شان بالاشج   يوإذا أريود اإلدغوا  حوذيت ئ وزل الوصوو  ونالوت حر و  الشوار األولوخ إلوخ 
  ( نيوو   شحر وو    وي وووون البنووار نلووخ  َجشّووووالاووا  بروود ذلوو  لشووودغ  الشوواران   يوواألولخ اوووا ن   وال ا

ور  الروين  أو  ايشروو(   وا يوؤدي إلوخ ا لشبواس    وبذل     يلو  ُيرلو  أن األصوو ييوه  َيرَّوو( ال عَّ
 .(33 ( أنه  اض  ن الشاريو أو ا يشراو ُيْرل 

 االلتباس في اإلدغام عمى صيغة ) فعالن(            
وئوذا   ا  أن  جووَّان(إلظمار وند  اإلدغو( نلخ ا  يااو   جُووان(34 ُأِريد صياغ  َيٌرمن  ن جويَ إذا   

    . (35  ذئ  ايبويه  وال ازنج  ولالام  يج ذل  أبو الرباس ال برد وئو نندع جويان 
( أن اإلدغووا  أولووخ  وون اإلظمووار للووواوين   جوواو     والوعووه ننوودي  ئ 392ويوورى ابوون ِعّنووج   ت   

( الشوووبس  َيُرووومن(   جِويوووان  إدغا وووه لياووول   ووون ظموووور الوووواوين   إحووودائ ا  عووو و     يوووإذا جووواو  
  . (36 من (  ي ن ئنا جوي اإلدغا  ( َيرِ بو 
وأغل  الظون إن  وا ذئو  إليوه اويبويه ئوو األصوج  وذلو  أن اإلدغوا   وَنَد وه جود ورد يوج الاورآن   

  وجُووِريَر أيعووًا باوو  اإلدغووا   [ 42ا ناوواو ]ال ووري    جوواو شرووالخ     ويحيووخ َ ووْن َحووجَّ نوون َبّينووٍ  ( 
وا لو  َيعوز ويحج َ ْن   َحيَج نن َبيَّنٍ  (   يالذي   أظمور اليوارين عروو ال اعوج شبروًا لل اوشابو   يل َّ

اإلدغووا  يووج ال اووشابو ؛ ألّن حر شووه غيوور  ز وو  شنشاووو  وون ريوول إلووخ نصوو  إلووخ حووذ  عووز  أْعووّري 
جوووود شاوووو ن أيعووووا  ال اعووووج  عووووراع  وان  انووووت حر وووو    ووووه  ز وووو  نلووووخ أن حر وووو     ال اعووووج

 (37 ال اشابو يعرت يوج اإلظموار  عوراع( ع ر  ريوع  ياد صارت يج شغّيرئا   و   ؛ شصالما ب 
.  

 القسم الثالث
 االلتباس بالحذف واإلعالل

 أوال/ االلتباس بالحذف   
 حذف التاء -2
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زالوٌ  للوبس   يوإذا جارنوا بوين    غالبا  ا َيْرِدو إلخ حذ  الحر   ن البنار الصريج شلاياًا لل ل     وا 
رين   صيغ  َشَااَنو ال اعج   و صيغشج َشَشَارَُّو وَشَشااَنُو ال عارنين نللص بال اارن  إلوخ  وا البنا

 ي شج   
صووويغ  َشَااَنوووَو ال اعوووج   و ووون أ  لشموووا  َششَووواَبَل(   ياووود اعش ووول الحريوووان ال ش وووا من  األوو زاعووود  -1

غ    يالحووذ  يووؤدي إلووخ  وال ووانج أصوولج   إذ نعوود نوود  عووواز حووذ  الشووار األولووخ  وون ئووذِع الصووي
ا لشبوووواس   يووووإذا حووووذينا يإننووووا   ناووووشطيل الشاريووووه بووووين البنووووارين   َشَااَنووووَو وَياَنووووَو (  يلووووذل  َنووووَدَو 
الصوورييون نوون الحووذ  باإلدغووا    ي عووازوا إدغووا  الشووارين ِيوورارًا  وون اللووبس الووذي ي  وون أن يحصووو 

 .بالحذ    برد اإلشيان بم زل الوصو ؛ ألّنه يرو  اِض 
 َشَشاَبَل                  ا ون الشار األولخ                َشَشاَبَل                آشَّاَبَل  

عواز الحذ  وند  اإلدغا  بين الشارين يج الارو ال عارع  ن صيغشج  َشَشاّرُو (  و َشَشااَنُو(   -2
 ووون لوووبس   بوووو زيوووادل يوووج يالشوووار ال انيووو   ووون الصووويغشين زاعووودل   ويوووج عوووواز حوووذيما لووو  ي ووون ئنالووو  

الشلاي    وب ا أن الارلوين يرومن  عوارنان لو  يعوز إدغوا  الشوارين ؛ ألّن ذلو  يوؤدي إلوخ اإلشيوان 
وجود  . (38 بم زل الوصو   وئذا   ا   ي  ن  ول األيرواو ال عوارن   وئوو  وذئ  اويبويه يوج ذلو  

َشَنوزَّو ال ئع و  والوروي ييموا (  : (ورد الحوذ  واإل بوات يوج الاوران ال وري    ي ون الحوذ  جولوه شروالخ 
 و وون اإل بووات جولووه  [ 143آو ن ووران  ]  وجولووه شرووالخ     ولاوود  نووش  َشَ نَّنووون ال وووت (  [4الاوودر ]

  وجوله شرالخ    ششعايخ عُنووُبم  نون ال عواعل (  [ 31يصلت  ]شرالخ   ششنزُو نليم  ال مع   ( 
 .[ 16الاعدل  ]
 كراهية الحذف في المصادر واألفعال-3
إلوووخ أنَّ ال صووودر نلوووخ وزن   َيَرووومن ( ئوووو  صووودر جيااوووج الوووشص بالحر ووو  (39 ذئووو  اووويبويه   

وا عوطرا    يمووو ير ووس  رنووخ الشالوو  وا نشاوواو   ي ووو  وا َدوَّ نلووخ ئووذِع ال رووانج عووار نلووخ ئووذا 
لَرَش وان   والَغ يوان   والَلطوران  واللَ َروان   واللَمَبوان الوزن نحو   الَنَزوان   واَلَنَاَزان   والَرَامن   وا

  والَصوَلدان   والَوَئَعوان   والَطَوَيوان   والَعوَو ن   والوَدَوَران وغيور ذلو   ون ال صوادر  ويظمور  وون 
إّ ووا أن ش ووون  رشلووه  أو لوومو  محظوو  نووين ئووذع ال صووادر  أو   اشمووا أن ئووذِع الرووين  أو الووم  

يووووان(   و  الَعووووَو ن (  رشلوووو  الووووواو   و الغليووووان(   و الَطوَ َزوان(   و الووووَدَوَران(  و صووووحيح  يووووو النَ 
(  رشل  اليار   وبحا  الااندل الصريي  إن الواو أو اليار إذا شحر ت  وه  نم ا  واناشج  ا  الّغ َيان

ًا  وشنطبووه نلووخ جلبووًا جيااوويًا  طوورد  وئووج جانوودل شصوورياي  شعرووو  وون ئووذا الالوو  جبلم ووا جلبشووا ألاووًا 
األاوو ار واأليروواو   إ  أنَّ ئووذِع ال صووادر   ي شنوول ييمووا الالوو   وول شووواير هووروط الالوو    وي  وون أن 
أا ج ئذا ا  شنواع  ون جبيوو الشورّلص ننود أ ون اللوبس ؛  نحصوارع يوج  صوادر  حودودل  يوإذا  وا 
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ج شرووار  نليمووا شرووارض الروودوو نوون أصووو الاانوودل إلووخ يرنمووا بواوواط   ع ونوو   وون الاوانوود الشوو
الصوورييون    وواإلنمو  واإلبووداو  أو الناووو  أو الالوو   أو الحووذ   أو الزيووادل  وئووج ب  ابوو  جوانوود 
يرنيوو  باووج األصووو نلووخ حالووِه دون شغييوور   إذ األصووو يووج ال ووم  أن ي ووون؛ لااعوودل   يوواللبس يووج 

ّ اع   با   ا يلرال نن األصوو ال م  ُيذئ  الااعدل   وئذا  ا نّبر ننه ايبويه برد أن َنَاد بابا اَ 
إذا ل  ي ن حر  إنرا (  باولِه    وأّ ا الَنَايان  والَغ يان يإّن ا دنائ  إلخ الشحري  أن بردئا اا نًا 
 يحّر وا   ا َحّر وا   َرَ َيا (  و   َغَزَوا (   و رئوا الحذ   لايِ  ا لشباس؛ ييصير   ّنه   َيَرواو ( 

  ويعوول أ ا نووا (41 والَنَاَيووان   والَنووَزوان  و الَ ووَرَوان (     و  ووو الَغ َيووان ت اليووار والووواو وون غيوور بنووا
 ئذا النص ع ل   ن ا نشبارات   

أ وووون اللووووبس يووووج صوووويغ    َيَروووواَوَلَلَلَلَلَلَلَلَلَل (  وووون األاوووو ار الصووووحيح   وال رشلوووو    يمووووذع  -1
  .الصيغ  شهشر  ييما األا ار الصحيح   وال رشل  يالشحري  يَصَو بينم ا 

  رائي  الحذ  يحاه  بدأ الااعدل. -2
عواز اللروال نن األصو يج غير حرو  اإلنرا  شحاياًا لااندل اإليوادل ؛ألن   األنورا  اّن وا  -3

زالو  اللوبس والاوره بوين ال روانج ال لشلاو  برعوما  دلو ال م  يج األصو ؛ل رنوخ   وئوو الاصوو  وا 
 .(41  ن برض  ن الاانلي   وال ارولي  إلخ غير ذل  

و ن ئنا يانه ي  ن الاوو   إنَّ الااندل الصريي  يوج األصوو جاع و  نلوخ جلو  الوواو أو اليوار ألاوا    
إذا اناشج  ا جبلما وينطبه ئذا نلخ األا ار واأليراو  ول ّنم  ل  يابلوا  ول  يحوذيوا  وَنو وا نون ذلو  

نلوخ الورغ   ون أن ذلو  الرودوو  بإباار الحر   نلوخ الوواو  واليوار ولو  يرودلوا ننموا بالالو   والحوذ 
ئو ندوو  طرد جيااج؛ لوعود نوارض  أو  وانل وئوو نود  شحايوه الااعودل ؛ ألّنمو  لو  يو  نوا اللوبس 
 ل الصي  األلرى  وبذل  شلشلط الصي   ويصر  الشاريه  وشااط الااعدل الشج  ن أعلما وعورت 

  وجيااووما ننوود اوويبويه  و ووا الاووروع  واألصوووو   وي  وون شوعوويج  ووا حصووو يووج صوويغ    َيَروومن ( 
 عرى يج   َرَ َيا (  و   َغَزَوا (  وا شناع الال   والحذ  ييم ا   

 
 وزنهما ) َفَعان ( فيمتبس     َكرَْاْان  ) قمب الواو الفًا (          َكرَانمعتل الالم بالواو         َكَرَوان       

 بوزن ) َفَعال ( مما المه  الفًا (           َنَفان      َنَفْاْان  ) قمب الياء   َنَفَيان         معتل الالم بالياء      
 النون   غير              

 َغزَا         يمتبس الواحد      َغَزَوا )األلف فيه لمتثنية(        َغزَْاْا            ) قمب الواو الفًا(    
 بالتثنية    َرَمى           َرَمْاْا          )قمب الياء الفًا(            َرَمَيا ) االلف فيه لمتثنية(     
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و ن ئنا ياّنه ي  ن النظر إلخ أن الرر  أْوَلوا ائش ا ًا  بيرًا يج ُبني  اللاظ ق؛ألعو شحايه الااعدل    
يوج شحايووه   و وان َئ َّمو  يوج وعول الاوانود ينصو   ون أعلموا   إذا رأوا أّنوه يلوال  الاانودل ال بورى

الااعدل  وئوج جانودل أ ون اللوبس َنوَدلوا نون ذلو  إلوخ غيرئوا ب وا ُيوَؤّ ن الااعودل   يشَحّ لووا  وا يوج ذلو  
  .؛ألعلما

 االلتباس في التمفظ ال الكتابة : -4
جد يحصو ا لشباس يج الشلاظ   وي ون ئذا يج الارو   َيوَرى (   ي اعويه   أرى (   وال عوارع    

ى (   ول ن حذيت الم زل وعوبوًا ؛ألعوو الشلايو    وئوو  وا يرور  بشلايو  الم وزل ي ون نلخ   َيْرأ
أَرى(  و  ُيوَرى(  و وو يعوري  ويلشوز  يوج بوا   َيوَرى(   و بالحذ    ويرى الرعوج أن ئوذا الحوذ  

 ا  ان  ن شر ي  ذل  اوار أ ان  ن الرؤي  أ    ن الرأي أ  الرؤيا  هرط أن يزاد نليه حر  يج 
  .(42  وينشج نن ذل  شا ين للرار بنار صيغ  ألرى بناعِه ؛ل

يووإذا أاووند إلووخ   يوورى ( ألوو  الش نيوو  جلنووا     َيَريووان (  بروود نووودل األلوو  يووج  يوورى( يوواًر؛  لشاووار    
الاووا نين   ياليووار ئنووا  حّر وو  بووالاشج   ول وون   ي  وون حووذيما نلووخ الوورغ   وون شووواير جانوودل الحووذ  

لمووا ؛ ألّن األصووو ال حايظوو  نلووخ األصوووو  والاوانوود الشووج ينووشج ننمووا  وئووو شحر مووا واناشوواي  ووا جب
ياعوودل يووج ال ووم   وأّ  ي ووون ئنالوو  الووشمط يووج األصوووو لويووا  وون ذئووا  شلوو  الااعوودل   يلووو جلبووت 
اليووار إلاووا بحاوو  الاانوودل الصووريي  لَوعوو  اعش وواع ألاووين   األلوو  ال نالبوو   وألوو  الش نيوو  و بووّد  وون 

ذيت األل  ال نالب    ألّنه   يعوز حذ  أل  الش ني  ؛ ألّن أل  الش ني  نم و  حذ  أحدئ ا   يح
إذا دلوو (   يوَرانشدّو نلخ  رنخ  ن ال رانج  وئج د ل  إاناد الارو إليه  وبذل  يصبج البنار   يَ 

يو  ( حينعوٍذ شاواط النوون ؛يي وون لون َيوَرى   ييلشوبس بيورى ؛ألّن نوون الش نالناص  نليه  والحر   لون
شاوواط بالناصوو   يشاوووو   يريووان ننوود دلوووو لوون   لوون يريووا   يلووو جلبووت اليووار ألاووا  وحووذيت األلوو  
 لشاار الاا نين   وجيو   لن يرا ل  ُيرل  أنوه   نوخ حوذيت نونوه بالنصو   أو واحود  ون غيور اواوط 

ن ووا جيوودنا ا لشبوواس يي ووون يووج اللاووظ إذ   الشبوواس يووج اللووط ؛ألّن الش نيوو  ش  شوو  بوواألل  حوور    وا 
  . (43  ن اليار يانما ش ش  باليار (بلم  أل  ال ارد ال الوب  

 ثانيا/ االلتباس باإلعالل 
 إعالل َتْفِعمة :  -2
ُشروووو بروووض األاووو ار ؛ألعوووو الشلايووو    إّ  أن ئنوووا   ووون األاووو ار  وووا ي وووون اإلنووومو اوووببًا يوووج   

الشصووحيج   اإلنوومو نووا ًم  م ووا حصوووو ا لشبوواس  وول أيروواو بوووزن األاوو ار  وبصوويغما   يي ووون 
 وون لملووه   شلشووبس األصوووو برعووما  وول برووض   ياوود وردت أاوو ار نلووخ وزن َشْاِرلوو  (   نحووو   
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َشْشِوَب    و َشْدِورل   وئ  ل  ُيِرّلوا ئذِع األا ار   و وان األصوو يوج اإلنومو أن ُياواو   ششيبو   و شَودَيرل 
ئووذين األاوو ين   و ووذل  األاوو ار  األلوورى نلووخ وزنم ووا    إّ  أن ئووذا اإلنوومو يووؤدي إلووخ الشبوواس

نااه  وبذل  ي ون الشصحيج وايل   ن وااعو الاصو بين األا ار واأليراو   و  ا عار  ون  وم  
 الرر  يج الشصحيج  جوو آبن ُ ابو  

 
نا بتدِورٍة ُيِضيُء ُوجوَهنا            َدَسُم السميط عمى فتيِل ذ                  ِِ  بُاِل بْت

ّن ا  نرنا أن نذ ر ئذِع األ  لو  يي وا أولوه يوار أّنموا لياوت     جاو ايبويه     والششوب  شريد الشوب    وا 
يج األا ار  والصاات إّ  يج  َيْاَرو(  ول  شعِر ئذِع األا ار  عورى  وا عوار نلوخ   واو الاروو (    

ذا  ّنوا جود وعودنا ذلو  يوج وَشدِورل نلخ وزن   َشْاِرل  ( ب ار الروين  ويرلموا  1(  44   َداَر َيوُدوُر(  وا 
 وووم  الرووور    ياّنوووه   ي ووواد يوعووود يوووج ال وووم    َشْاَرلووو  ( باوووشج الروووين إّ  هووواذًا   وئوووذا جووووو نا ووو  
ن ووا عووار نلووخ  شوودِوَرل( بال اوور   و وون ئنووا لوو  ُيَعووّوزا  البصووريين   يموو  لوو  ياولوووا   شَووْدَورل( بووالاشج   وا 

ّن ا    . (45 ذ روا  شوِجي (  و شوِري (  َشْوَجول(   وا 
ذا  انت المار نم    ن نم ات األا ار وئج  ن زواعدئا   يمج أيعًا للاصو بين األا ار     وا 

  وئووج نم وو     (46 ( ي  ّنوو  جلووت   شَووْدِوَر وَشْشووِو َ  واأليروواو إّ    أّن المووار يووج شاوودير ا ناصوواو  
أو  يحووودل يوووج ذلووو  البنوووار  ووون شغييووور بالحوووذ   أو الزيوووادل  ُيْرشوووّد بموووا يوووج البنوووار الصوووريج   و وووا 

اإلنووومو  أو غيووور ذلووو   ووون الشغييووورات   ولموووذا حوووذيت  ووون ا اووو  ننووود شعوووّردِع   ياوووالوا    شَوووْدِور( 
 و َشْشوِو (   وئ ووا   دار يوودور   وشوا  يشووو    وعوودنا األصووو يوج دار  َدَوَر   ويووج شَوواَ    شَووَوَ  ؛ 

ًا ؛لشحر ما واناشاي  ا جبلما   و ان األصو أن ُيااو يج إنمو الواو بالبما ياًر ي نلت الواو بالبما ألا
  .؛ ن اارئا ؛ ألّن ال ارل أجر   عانا  لليار  ن الواو

أّ وووا إذا نظرنوووا إلوووخ الارلوووين  َشْروووَيش (  و  َشْبَيووول ( وعووودنائ ا  ووون نووواَش يرووويش   وبووواع يبيووول      
ّن األصوو واألصو َنَيَش وَبَيَل   وئنا لو  ي ن وا عوار َشْرويش  وَشْبيول نلوخ األصوو   وا  حصوو إنومو وا 

ييم وووا ئوووو  اليوووار   يباوووج األصوووو نلوووخ حالوووه دون شغييووور   وئوووذا ش  يووود نلوووخ أن الاوانووود الصوووريي  
ال وعون  إن ا وعرت؛ لشرانج الاواره بين األبني   وان  ا حصو  ن شغييور يوج أي بنوار يهوشرط 

   اوووشال   وغيووور  هوووابم  لبنوووار آلووور؛ لوووعم يلشوووبس األ ووور بوووين أن ي وووون ئوووذا الشغييووور ذا لصوصوووي
البنووارين  و  يوووش  الشاريوووه بينم وووا   ولروووّو ئوووذِع األصووووو ئووج الشوووج حاظوووت لنوووا جوانووود الرربيووو  الشوووج 
ن الش ييووز بووين ئووذِع األصوووو جوواع  نلووخ ااووشارار  ا شووازت بمووا  وون دون غيرئووا  وون لغووات البهوور   وا 

 .صحيج ل م  الرر  
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 اس في إعالل اسم الفاعل  االلتب –3
ُشال  الواو أو اليار ئ زل يج اا  الاانو برد أل  زاعدل إذا  ان الارو الذي ُألذ  نه أا  الاانوو    

وجووود رانوووخ  .جووود اهنلوووت نينوووُه   وئوووذا اإلنووومو إنووومو جيااوووج هووواعل نحوووو   لووواع   وعووواعل  وبووواعل 
لحر ووووات   ي برووودوا  وووو  ووووا ئوووو  ايووووو الصووورييون  راحوووو ئووووذا الشغييووور  والشّحووووو بووووين الحووورو   وا

دوايوول ذلوو   (47  و لشووبس نوون شلوو  الرمجووات بووين ئووذِع الحوورو   والحر ووات   وجوود للووصَّ اوويبويه 
اإلنمو  و يلم  إلخ الم ز يج الحريين الواو  واليار وبالشحديد يج أا ار الاانلين إلخ  م   أهويار 

   
  رائي  ال عجر نلخ األصو  -1
  نين  رائي  الشاار الاا -2

  رائي  الحذ  الذي يؤدي إلخ ا لشباس  -3
 وي  ن أن نشبّين ئذِع األهيار  ن لمو ال  الين اآلشيين   

 جاِعو    جاَو        جَوَو         جاَوَو        َجْاْاو          َجْاَاَو        
 َاع         باِعل باع        َبَيَل          َباَيَل          َبْاْاع           َ لْ 

نعووود يوووج ال  لوووين أّن األلاوووين اوووا نان   يلووو  ياوووشطيروا حوووذ  أي  نم وووا ؛ ألّنمووو  لوووو حوووذيوا 
 لشبس الارو  ل ا ا   وأصبج ا  نان ب نزل  واحدل   ي ان األعدر يوج ذلو  ئوو الشحريو  يحر ووا 

ن األلو  إذا شحر وت صوارت األل  ال اني  بالاشح      ااشندوا برد ذل  إلخ جانودل اإلنومو  وئوج إ
ئ ووزل يووج ااوو  الاانووو الووذي أنلووت نينووه وعوبووًا يووج الارووو   يااوو  الاانووو َشَبووَل يرلووه يووج اإلنوومو 
 والشصووحيج ولمووذا وعوودنا َ ووْن جوواو   َنوويَن  وَنووِوَر   جوواو يووج ااوو  الاانووو   نوواين ونوواور ولوو  َيُاووو 

 (48 و أنلوا ؛ لشبس براِنٍل ونارٍ بالم زل ؛ ألّن الارو ل  ي ن ئو اآللر ُ َرًم   ول نم  ل
ونلينووا أن ُنَاوووّره بوووين إبوووداو األلووو   ووون الم وووزل إبوووداً  جيااووويًا  وبوووين اإلبوووداو نلوووخ غيووور جيووواس      

ياإلبداو الايااوج  رورو  يوج ااو  الاانوو الوذي اهنلوت نوين يرلوه   وئوو ينحصور ييوه يوان شحر وت 
اا نًا أ   شحر ًا   أ ا غير الايااوج يواألل   األل  أبدلت ئ زل اوار أ ان الحر  الذي يلج األل 

وجود ورد  إذا  انت اا ن   و وان الوذي يليموا اوا نًا أيعوًا يشبودو ئ وزل يوِرارًا  وِن  اعش واع الاوا نين  
[ بالم ز  وئج نندع ال دل 7 ن ذل  جرارل أيو  الالشيانج  ن جوله شرالخ     و  الع لين(]الااشح 

جوورارل ن وورو بوون نبيوود يووج جولووه شرووالخ     ييو عووٍذ   ُياوو و نوون ذنبووه الشووج حعووزت بووين الاووا نين  و 
)    و ذل   ا ورد يج  م  الرر   ن جوو ُ ّشير    [39الرح ن ]إنس و  ع نَّ

 ولألرض أما ُسوُدها َفَتجمَّمت      بياضًا وأّما بيُضها َفادهَامَّتِ                  
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يين  يمو ل  َي  ر   رل شوع  جيااه  وئو نند أبج وئذا النوع  ن اإلبداو  ردود نند الصري
والوذي اراع ان وعوود ئووذا النووع  ون ا بنيوو  والوذي ي شواز ب اطوول   . (49 ن  وان ال وازنج غيور  ابوووو 

صوشج طويو   ا ئو الحاو يج بنار  ايراّو( وئذا العر   ن ا يراو جليو الورود ولرو جلشه الشج 
غيور جيواس ان ذلو   وان عواعزا و ررويوا يوج لمعو   ون لمعوات  ل  شوع  جيااوه عرلشوه  وردودا نلوخ
 الرر  ئروبا  ن اعش اع الاا نين

 إعالل اسم المفعول وزيادة الميم فيه   -4
يشاه الصرييون نلوخ أّن ااو  ال ارووو ئوو ااو   هوشه  ون   َيْاُروو(  بنّيوًا لل ارووو بإبوداو حور     

وصيغشُه  ون ال م وج ال عورد   و ون غيور ال م وج ال عارن   ي ًا  ع و    ويشج  ا جبو اآللر   
ّن ئنوووا   نااوووب  بوووين صووويغ    ُيْاَروووو (  و  َ ْاُرووووو (   يالصووويغشان شح  م وووا الحر وووات   وووذل    وا 
ٍل   والا نات يج  و حر   ن حرويم ا   حر و   او ون   حر و (   و وذل  نودد الحورو  يوج ُ ووَّ

  ن الصيغشين   ندد  شااٍو يج الحرو  (
 ُيْاَرو = َ ْاَرو ؛ألنه األصو يج َ ْاُروو               

إنَّ  ا يحصوو  ون شغييور يوج بنوار ااو  ال ارووو  ون حيول اإلنومو بالالو   أو الحوذ   أو الناوو   
يؤدي ئذا الشغيير إلخ ديل الشهابه  وا لشباس  ل أبني  ألرى   و ن  ُ َّ يمو وايل   ون واواعو أ ون 

نوووا إلوووخ صووويغ  ال بنوووج لل ارووووو  ووون ال م وووج ال عووورد وعووودنا أنَّ ئوووذِع اللوووبس بوووين الصوووي    يوووإذا نظر 
الصيغ  َ رَّت ب راحو  ن ا نشااو  والشّحوو ديرًا لملشبواس حشوخ ااوشارت يوج ا هوشااه وصووً  الوخ 
اا  ال اروو   إذ  انت ئذِع ال راحو  بني  نلخ َنَد  الشهابه بين الصي    يا نشااو  ن  رحل  إلخ 

ط ب دى  هابم  ئذِع الصويغ  الناشعو  بصوي   وأبنيو  ألورى   إذ ُشَرودَّو ئوذِع الصويغ  ديروًا ألرى يرشب
للبس   ول ج   ي ون للط بين األبني  يؤدي إلخ صروب  الشاريه والش ييز بينموا أرى أن ئوذا الوديل 

ّن وا ئوو  صوا   ون يج ا لشباس   ياشصر وحدع نلخ ال هابم  بين الصي   ونود  الشاريوه بينموا   وا 
 ووون صووويغ  إلوووخ ألووورى   وئوووج  رونووو  جاع ووو  نلوووخ انشاووواو  اصووواات شطوووور األبنيووو   و رونووو  انشاالمووو

الحر ات  والا نات  والحذ   والال   والشغيير يج األحر    حشخ يلرال البنار  اشاًم جاع ًا بذاشِه 
   وئو  ا يشعج يج بنار ال م ج ال عرد نلخ النحو اآلشج   

 َ           م ج  عرد  بنج لل اروو (عُرلِ               
 ُيعَر          عارع  عرد  بنج لل اروو (              
 ُ عَر         إبداو حر  ال عارن   ي ا  ع و   (             
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يلشووبس ئووذا البنووار  وول ااوو  ال اروووو ال هووشه  وون غيوور ال م ووج ُأ ووِر          ُ  ووَر  ق ي بوودلت عوو   
 .ال ي  يشح  

 َ عَر      وزنه َ ْاَرو (                         
يلشووبس ئووذا البنووار  وول ااوو  ال  ووان ننوود يووشج الرووين  ويلشاووج الاووا نان ننوود اوو ونم ا   ي ووا باووج إّ  

 الع 
 َ عُر     وزنه َ ْاُرو (                        

   يوعد يج الرربي  بنار نلخ ئذا الوزن  ن غير شار
 َ ْعُرو      إهباع ع   الرار (                        

إذ ااووَشَار بنووار ااوو  ال اروووو نلووخ صوويغشِه النماعيوو  بروود الاوول   وون الشحووو ت يووج األبنيوو  ؛ لي ووون   
بناًر   يلشبس  ل األبني  األلرى   و  ياشصر ذل  نلخ اا  ال اروو ال هشه  ن ال م ج الصحيج 

ن ا  ن غير الصحيج  ذل    يال رشو  الرين بالواو ي ون أ  ر نرع  لملشباس  ن نظيرع ال رشو وا 
 بيووع ( و   بيول (   َ اوُووو (  ول وّنم  ياولوون    الرين باليار   يم  ياولون     َ اُووو ( و  يعووز 

 يم  يحذيون الواو يج ال رشو الواوي وي بشونما  أو يحذيونما يج ال رشو اليواعج   ولَرووَّ ئوذا الحوذ  
َ َرّدع إلخ أنَّ   اليار وييما الِع   أل   ن الوواو وييموا العو     أَ  شورى أن الوواو إذا   أو اإل بات

 انع ت يّروا  نما إلخ الم زل   ياالوا   أدُؤر  وأ ُؤ   و نه جوو الراعز   
 ِلُ وَّ َدْئٍر جد لباُت ُأ ُؤبًا                                             

  ي  وا إذا  انوت  وذل  وبرودئا واو  وان ذلو  ا اوو لموا    (51 إذا انعو ت ُ طَّورد  يالم ز يوج الوواو  
وُيَبّصوُر   يلذل  ألز وئا الحذ  يج    اروو (   واليار إذا انعو ت لو  شم وز  ولو  ُشَغيَّور يموذا َيوُدل 

      . (51 أن اليار أل (
ادا نلووووخ الهوووووائد الهوووورري  و ووووان اللليووووو جوووود نلووووو حووووذ  الووووواو ال انيوووو  أي واو  اروووووو    انش وووو  

   أو  ا جيو  ن  م م    إذ احشجَّ باوو الهانر    (52 ال ا ون  نن الرر  
 سيكفيك َصْرَب القوِم لحٌم ُمَعرٌَّض          وماُء قدوٍر في القصاِع َمِشِيُب             

َرا  َيُهووُبه   إذا َللَطوُه إنَّ األصو يج اا  ال اروو   َ ِهي  (   َ ُهو  ؛ ألّنه  ون   هوا  الهَّو   
(   يووالواو يوووج َ ُهووو  ئوووج نووين  ارووووو   ولياووت واو  ارووووو  53ب وواٍر   والّهووْوُ    الَللوووط (    

؛ألنَّ واو  اروووو   يعوووز جلبمووا يوواًر   ولّ ووا عوواز أن شاوووو ييمووا    هووي      ووا جلبووت يووار يووج ع وول 
 َحْورار نلخ ُحْور نند جوو الهانر  

 أزماَن عيناُء سرور الَمْسرورْ                   
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 عيناُء َحْوراُء من الِعين الِحْير                  
وباإلشبواع ننود  –بالالو  ننود اللليوو  – [ 22الواجرو   [و نه جورارل جولوه شروالخ     َوحيوٌر ِنويٌن (   

  . (54   ج 
رشووو   ئووو الاوواع  نلووخ  ووا والووذي أراع أنَّ حووذ  الووواو األولووخ يووج صوويغ   اروووو  وون ال م ووج ال     

ذئو  أليووه البصووريون ؛ ألنَّ يوج  ووم  الروور  لوذل  نظوواعر   ياووج جولوه شرووالخ     ا(   الووه إّ  ئووو 
نَّ الرووين شاابووو الووواو  [ 255الباوورل  ]الحووج الاّيووو  (    ياألصووو يووج جيَّووو    جْيووُوو   ووزنووه ييروووو  وا 

حصووو يووج الووواو األولووخ   ال انيوو    وبايووت الووواو األولووخ  يرنوود ا حصووو الشغييوور بالالوو   واإلبووداو 
دغا موا يوج اليوار ؛ليصوبج البنوار َجّيوُو    وئوذا  األلرى  ن دون شغييور برود جلو  الوواو األولوخ يواًر  وا 
هووبيه ب ووا ذئوو  إليووه اللليووو واوويبويه  وون أنَّ ال حووذو   وون صوويغ   اروووو نحووو    َ َاووُووو ( ئووج 

  .األولخ   ال اني 
 في التثنية بين المقصور والمنقوص  االلتباس  – 5
حر  الرل  إذا  ان  شطريًا يج األا ار واأليراو شنطبه نليه جاندل الال  إذا  ان  ابوجا باشحو    

اإلنوومو بالالوو    ئووذا إذا لوو  ي وون ذلوو  اإلنوومو  ب  ُيالوو  ذلوو  الحوور  إلووخ ألوو    وئووو  ووا يروور  
ا لشبواس لرعنوا  ون شلو  الاانودل   وباوج ا او    أو  اببًا يج ا لشباس يوج األبنيو    يوإذا أّدى إلوخ

الارو نلخ حالِه  أي بايت الواو  أو اليار نلخ شصحيحما  ون دون إنومو   يا او ان ال اصووران 
    َنَصًا (   و   ِرحًج (    نشميان ب ل   اشوي  ا جبلم ا   يرنود الش نيو  شُوَرد األلو  إلوخ أصولما   

َيان   ياد شحر ت الواو أو اليار وَيِشج  ا جبلم ا   ول ون بايوا  ون دون جلو  يناوو   َنَصوان   و َرحَ 
ل اصوووور بش نيووو  ال ناووووص   ؛  ألّنووو  لوووو أنللوووت  وحوووذيت ؛ لشاوووار الاوووا نين ي وووان يلشوووبس ش نيووو  ا

وي  وون أن نشبووّين ذلوو   وون لوومو الشوعوويج   (55 و د ووين(  يوودين(ك(  ييصووير  َرحووان(  و َنًصووان
 اآلشج   

 عند قمب الواو أو الياء ان           َرَحْاْان      حًى        َرَحيان ) أصل األلف ياء (               َرَحيَ ر   
 عصًا        َعَصَوان ) صال األلف واو (             َعَصَوان        َعَصْاْان        الفًا يمتبس االسم   
 اء (                 َيَدَيان            َيَدْاْان          المقصور باالسميد           يَدٌي ) حذفت منه الي   
 دم          َدَمٌي ) حذفت منه الياء(                  َدَمَيان           َدَمْاْان           المنقوص   

س بووين الواحوود وئووذا هووبيه ب ووا عوورى يووج األيروواو ال رشلوو  اآللوور   يموو  لوو  ُيِرلّوووا ديرووًا لملشبووا
  ياليار وا  نين  أي ال ارد وال  نخ    يالارو   َرَ خ (   أصو األل  ييه يار  بدليو ش نيشه إلخ َرَ َيا

شحر ووت واناووشج  ووا جبلمووا   ول وون بايووت نلووخ الشصووحيج ولوو  ُشَرووو   ديرووا لملشبوواس  وول ال اوورد  يموو  
  . (56 عاؤوا به نلخ األصو 
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 :  حذف الضميرين الواو والياء -
ح وو  األيروواو ال اعووي  الناجصوو  ننوود إاوونادئا إلووخ عوو ير الريوول  واو الع انوو ( ئووو حووذ  حوور    

يالارووو َرَ ووخ  .(57 الرلوو     وول ابااعووه  اشوحووًا إن  ووان ال حووذو  ألاووًا   وُيعوو  إن  ووان واوًا   أو يوواًر 
ا أن الوواو اوا ن   و عارنه ير وج إذا اهاوند إلوخ عو ير الريول واو الع انو  ي وون نلوخ َرُ ووا   وب و

يإذا شمئا اا ن وع  حذيما   إ َّ أنموا يوج ئوذا ال وعول   شحوذ    وجود نلّوو اويبويه نود  عوواز 
  .(58   وال ذ ر بال ؤنل حذيما أّنما لو حذيت ؛ لشبس الواحد بالع ل

 وئذا هبيه بارو األ ر ال اند إلخ واو الع ان    و  اْلَهوا  والَهج  وي  ن ان نشبّين ذل 
 يي ا ياشخ   

 َرُ وا الرعو   الواو اا ن  والرار اا ن  (        ير ج             –َرَ خ    
 الُهوا الاو    الواو اا ن  والم  اا ن  (                                    

 الِهج الرعو   اليار اا ن  والرار اا ن  (          يلهخ          –لهَج        
 الهوامش

  63/  1األصوو يج النحو -1
  429ق 425ق 416ق 415ق 411ق 388ق 385ق 383/ 2ينظر ال شا   -2

   1الحرو  الذله ئج     رقوقن( وا يت بمذا ا ا  ألنما شلرال  ن ذله اللاان أي طر  غار الا   -3

   1الحرو  الهاوي  ئج      ق ق  ( وا يت بمذا ا ا  ؛ ألنما شلرال  ن الهاشين  -4

  1 53-52/ 1ُينظر الرين  -5

   1 429ق 426ق 425ق 416ق 411ق 395ق 385ق 383ق  377ق  363 362ق 361/ 2ُينظر ال شا   -6

(ق ولوووو  يووووذ ر أن  -7 قئو ئجقئ وووواقئ قُئنَّ ذ وووور اوووويبويه  وووون عوووو اعر الريوووول    أناقنحنقأنووووَت أنووووِت أنش اقأنش قانُشنَّ
والزنعوانج يوذ را  ون ئوذع العو اعر أ وا ابون  الو   1 أنش ا وئ ا( ي ونان بصيغشج ال ذ ر وال ؤنول  الع يرين

/ 1ينظور  ال شوا   1أربر  نهر ع يراقإذ عرم  أنش ا( لل لاطو  ال وذ ر وال ؤنول و ئ وا ( للغاعو  وال ؤنول
 36و شن الشصري  الرزي  98-97/ 1هري ابن نايو  378 – 377

  1 31الامي هري ال راي  -8

   1 1/153ُينظر ال نص    -9

   1ول  أعد ئذا النص يج هري الرعج31ل رايُينظر الامي هري ا - 11

   1 2/416ال شا   -11 

 416/ 2ال شا     -12 

 415/ 2ينظر ال شا   -13

 1 3ُينظر  راي ا ألرواي   دي ناوز (  - 14
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 الااندل الصريي  شاوو   إنَّ الواو إذا  ان جبلما حر   ع و  يج األا ار ق و انوت ئوذع الوواو حور  إنورا  - 15
أْحوٍه ع ول َحاوٌو ق و ُ ِار ال ع و  ق و ن أ  لشما   أدِو ع ل َدْلٌو ق واألصو ييوه   أدلوٌو ق و وذل     جلبما يارً 

ج ق وال  شووول يووو 124ق  123ق 122/ 2/ق 1/118ق وال نصووو   381/ 2ُينظووور ال شوووا   1واألصوووو ييوووه أْحاٌووووٌ 
    551/  2الشصري  

   1 118/ 1ال نص    - 16

  1 36اي ُينظر الامي هري ال ر   - 17

  1 9/ 1ال نص    - 18

ق ّن ئووذع الحوورو    يشرلووه بمووا هووجرعرووو اللليووو اليووار والووواو والم ووزل واأللوو  ئواعيوو   وون حّيووز واحوود ؛ أل  - 19
          1 1/58ينظر الرين  1ي  نما   ن عنس واحد يح  ما ال لرال الذي شلرال  نه 

     415/  2ينظر ال شا    -21
   1 375/ 7الرين  1لح   ال شدلي  يج الحله ق والَزَنَ   والُزْنَ   هجر واحدالَزْنَ     ال  - 21

   . 415/  2ال شا    - 22

ون  الشوج شو  إدغوا   النوون  ول ق وجود وردت بروض ال ل وات ال او  411/ 5ُينظر الروين  .األنو    األح ه  - 23
 و وذل   وا –اوعوو  –انوعوو  –يوو  ون وعوو الواو و ذل  النون  ل الم  ي  او األوو  ا ناله ايبويه  ون اللل

    7/ 1وال نص   415/ 2ينظر ال شا   –الحز  –اراى و ن لحز  –ذ رع ابن عنج  ن رأيت 
 . 38 – 37/ 1ينظر األصوو يج النحو   ابن الاراال (   - 24
 415/ 2ال شا    - 25
 1 83الامي هري ال راي   - 26
 1 412/ 2ينظر  ه و إنرا  الاران   - 27
 1 18ينظر البنار واألااس   - 28
 1 84والامي هري ال راي  414/ 7ينظر الرين   - 29
 645- 644/ 2ينظر ال  شل يج الشصري    -  31
 1 314 – 313/ 2وال نص   – 399/  2ينظر ال شا    -  31
 1 11/  6ينظر الرين   -  32
 1 84الامي هري ال راي   -  33
( واو ألنووه  وون الاووول إ  أن  اوور الووواو عووار لينااوو  اليووار ول وون ننوود صووياغ     أصووو اليووار يووج   جوووى  -  34

شرعل اليوار إلوخ أصولما وئوو الوواو وزدنوا ألو  ونوون  اابوو زيوادل األلو  والنوون يوج الصويغ  لوذئا   يرمن (
 يج ذل  وئو ال ار ال اب  

  1 759 – 758/  2وال  شل يج الشصري    282/ 2وال نص    394/  2ينظر ال شا     - 35

                  1 282/  2ال نص    - 36

   1 266/  2وينظر النهر يج الارارات الرهر  347/ 1 ه و إنرا  الاران  – 37
 1 426/  2ينظر ال شا   – 38
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 218/ 2ال شا    - 39
 383/  2ال شا    -41
 21/ 1اإلنصا   -41
 41/ 1ينظر هري هايي  ابن الحاع   – 42
 119ي  راي األرواي   دي ناوز ( هر  – 43
 365/  2ال شا    - 44
 121/ 1ينظر  رانج الاران   النحاس (  – 45

 325/  1ال نص   – 46

 362/ 2ينظر ال شا   - 47

 145ينظر هذا الرر   – 48

/  1وال  شل يخ الشصري   281 -281/  1 ال نص   34ينظر إنرا   م ين اورل  ن الاران ال ري  – 49
321 - 322 

ودار نلوخ ادؤر   رواي  البيت نند اللليو وايبويه شر  الم ز  بلم   ا عار  ن ع ل ااه نلوخ ااوؤه   – 51
ن الواو الشج يج أ و    ح وو الصور  ييموا نلوخ  يم ا  م وزان   يع ل  و  نلخ أ و   ن غير ئ ز   وا 

ن غيور ئ وز إذا  انوت أصوم أ وا يوج  ويان الواو شحش و الصور   الواو الشج يج ال ارد يمج أصو  ونلخ ئذا
ااه ودار ي عازوا طري الم ز نلوخ أن شورد األلو  إلوخ أصولما   وا جوالوا يوج ع ول نوا    أنيو  بوم ئ وز بورد 

 185/ 2وال شا   247/ 8ينظر الرين  1األل  إلخ أصلما اليار 

 284 -283/  1ال نص   -51

 284 -283/ 1ينظر ال نص   -52

 291/ 6الرين  – 53

 352/ 2و ه و إنرا  الاران  288/  3ينظر الرين  -54

    552/  2ال  شل يج الشصري   – 55

 395/  2ينظر ال شا   – 56

 62ينظر هذا الرر   -57

 276/  2ينظر ال شا  – 58

 المصادر والمزاجع

( ق شحايوووه            ئ 316األصووووو يوووج النحوووو   ابووون الاوووراال (   أبوووو ب ووور  ح ووود بووون الاوووري   ت  -1
 . 1973ق النع  ا هر   1اشلج ق طنبد الحاين ال.د

 طبر   ئو(    371إنرا   م ين اورل  ن الاران ال ري    أبو نبد ا( الحاين بن لالويه  ت -2
 .1941دار ال ش  ال صري   
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اإلنصا  يج  ااعو اللوم  بوين النحوويين البصوريين وال ووييين ق أبوو البر وات األنبواري نبود  -3
( ق شحايه  ح د  حيج الدين نبد الح يد ق  طبر  الاورادل ق ئ 577 ح د   ت الرح ن بن 

 . 1961 صر 
ق  طبرووووو   صوووووطاخ الحلبوووووج ق  12هوووووذا الرووووور  يوووووج يووووون الصووووور    اح ووووود الح وووووموي ق ط -4

  . 1971 صر
هوري  ووراي األرواي يووج نلو  الصوور   دي ناوووز(   هو س الوودين أح وود ال رورو  ق  وون نل ووار  - 5

  طبرووو   صوووطاخ الحلبوووج  الاوووائرل  3معوووري ق  طبرووو   صوووطاخ الحلبوووج   طالاووورن الشااووول ال
1959 . 

 مووودي  .( ق شحايوووه دئ 175الروووين    الارائيووودي( ق أبوووو نبووود الووورح ن اللليوووو بووون أح ووود  ت  -6
  .إبرائي  الاا راعج  .ال لزو ج   و د

( ئ 941الاووومي هوووري ال وووراي    ابووون   ووواو باهوووا(   هووو س الووودين أح ووود بووون اووولي ان   ت  - 7
  .  1959ق الاائرل  3ق طبر   صطاخ الحلبج ق ط 

  . ئ 1316ق بو ه  1ال شا     ايبويه(   أبو بهر ن رو ق ط - 8
  . 1935 شن البنار واألااس    ئ نبد ا( الدنازي ق  طبر   صطاخ  ح د ق  صر  -9

نبوووود الوئووووا     و إبوووورائي  بوووون ووووشن الشصووووري  الرووووزي   الزنعووووانج ق نووووز الوووودين أبووووو الاعوووواع -11
  .  1935( ق  طبر   صطاخ  ح د ق  صر قئ 655 ت

( ق شحايوه يااوين  ح ود  ئ 437 ه و أنرا  الاران    الاياوج ق   وج بون أبوج طالو   ت  -11
 .قايران 2الاواس ق ط

( شحايوووه ئ 338 روووانج الاوووران ق أبوووو عراووور النحووواس ق أح ووود بووون  ح ووود بووون إاووو انيو  ت  -12
  .  2114ديل ق الاائرل  راد ق دار الح خيحي.د

يلوور الوودين جبوواول  1(ق شحايووه دئ 669ال  شوول يووج الشصووري    ابوون نُصوواور ا هووبيلج   ت -13
 . 1983ق الدار الرربي  لل شا   5قط

(ق شحايه إبورائي   صوطاخ   ونبود ا( ئ 392ال نص     ابن عنَج( ق أبو الاشج ن  ان  ت -14
 . 1954ق طبر   صطاخ الحلبج ق صر  1ا ين قط

( ق ئ 833النهووور يوووج الاووورارات الرهووور ق  ابووون العوووزري( ق أبوووو الليووور  ح ووود بووون  ح ووود    -15
 .شصحيج و راعر   ح د نلج العباع ق  طبر   صطاخ  ح د الاائرل

 


