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 مذِحادل

والرالة و. عصائ فيسب نااغَتَسخَ و، و ع آالئبعطيا الحي اكَتَشَفش الحسج هلل
 ،وأصحابو ،وعمى آلورسِمو، وتساِم أنبياِئو،  إماِم والدالم عمى سيجنا محسج  

 .وائب  حِ ، وأَ وأتباعو

 أما بعج ،،

 ةً قَ سامِ  ؛ فبقيتْ لُفخقاِنو، ولداًنا ولغًة لقخآنِ  لعخبيةا اختار هللا تعالى فإن
 اًل اقَ ِص دِّ إال وًة، وال َتسَشُحيا كثخُة الخ  اَل اثًة وشَ جَ ال َيديُجىا الِقَجُم إال حَ ، شامخةً 

 وأصالًة.

َيعِقُل  بحاجة إلى مغ ضمت ومدائمياىا مغ قزايا اكثيخ فإن وليحا 
ومغ ىحه القزايا:  ، ويػضُح مقاصَجىا،امَزياػ غوَيكِذُف  شػارَدىا، 

عمى الخغع مغ أىسية ، فمشو الرخفي الجانبوبخاصة  " االورٕاف "قزية
خ بِ دْ تَ مغ ىحا الجانب بجراسة ده أعمع أحجا أفخ  الإال أنشي ىحا السػضػع 

؛ إذ إنو في بشية الكمسة العخبيةه خِ أثعطيَع وُتبخُز ه، أسخارَ  خُ طيِ ه، وتُ أغػارَ 
ححُف بعِس  ، أوقمًبا إعالليًّا أو مكانيًّاقمُب بعِس حخوِف الكمسِة  ي عميوشِ بَ شْ يَ 

 والحفاظُ  الكمسةِ  ترحيحُ  ببوبدوعمى العكذ مغ ذلظ فقج َيمدُم  .حخوِفيا
 ؛ صػًنا لبشائيا مغ االلتباس بغيخه مغ األبشية.عمى سالمة حخوفيا

اهلَل باستعشت قج فالَسْصَمِب،  عػبةِ وُص  ِظ،مَ دْ وعمى الخغع مغ ُوُعػرِة السَ 
 .ييللتدج، واتدجيالتػفيق، والورجػُتو ، لجميلا القيام بيحا العسل عمىتعالى 
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اف بــ ىحا البحث وَوَسْستُ 
َ
رِٕ
ْ
١حِ اٌىٍّحِ اٌعشت١حِ ٚأشش ،االو

ْ
ىى- ٖ يف تِٕ

ى.صرفوةىتحلولوةىدرادة
 كلٌّ مغ: ليحا السػضػعوقج سبقشي بجراسة الجانب الشحػي ىحا، 

االورٕاف  :"وسعادة الجكتػر/ شالل يحيى إبخاىيع الصػبجي، في بحث
العجد الحادي  سشذػر فيال " يف تٕاء اجلٍّح اٌششع١ح اٌمشآ١ٔح

 العخاق. -جامعة السػصل -مجمة آداب الخافجيغ م( مغ ٕ٘ٓٓربعيغ واأل 

االورٕاف يف :" ووسعادة الجكتػر/ دمحم شو دمحم عبج الخالق، في بحث
 سشذػر فيال " اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚصؽ١ػ اٌثخاسٞ. دساعح حن٠ٛح دال١ٌح

مجمة كمية المغة العخبية بالسشػفية مغ  م(ٕ٘ٔٓه= ٖٙٗٔالعجد الثالثيغ 
 .ة األزىخجامع –

التصبيقية لمجانب الشحػي  ،الػصفيةالسعالجة ُعشي الباحثان بوقج 
الجسمة الذخشية في بحَثو عمى األول  خَ َر قَ و ، برػره الستعجدة لالكتشاف

ِة، حيث َضع  السعاَلجَ  واألشكالِ  القخآن الكخيع، بيشسا زاد الثاني في الرػرِ 
وزاد كحلظ في السادِة السصب ِق إلى الجسمة الذخشية جسمَتي القدِع والشجاِء، 

اإلمام عمييا، فَزع  إلى القخآِن الكخيِع األحاديَث الذخيفَة في صحيح 
 البخاري. 

مغ قخيب أو  الكتشافلجانب الرخفي لإلى ا أيٌّ مغ الباحثيغ ُيِذْخ ولع 
، عمى الخغع مغ تو، وال في خاتسصمبو ، وال فيالبحث، ال في مقجمة بعيج

   ػِعيسا األساُس.نو َقِديُع مػضأ
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، والتقاط ىحا السػضػع لتشقيب عغى الإدوافعي  أىع  مغ وكان ىحا 
القيام ، ثع (ٔ يةِ الرخف والسخاجعِ  السرادرِ  ُأم اتِ  كالو مغ بصػنِ صػره وأش

آراء ة، مع مشاقذة جراسالو  التحميلبتشاوليا و  ،عشػنتيا، وتختيبيا، وتبػيبياب
. وقرجت مغ وراء والتخجيح لتعميلامع  يا،ومحاىبيع في كلّ  مشالرخفييغ 

مغ كال  ىحا الباِب  ومالمحُ  صػرةُ  لَ كتسِ َيُعع  الشفُع، وَتِتع  الفائجُة، وتَ  ذلظ أن
  الشحػي.و  جانبيو الرخفي

ثع خاتسة، و ، مباحث خسدةمقجمة، وتسييج، و إلى  وقدست ىحا البحث
 .فيخس لمسرادر والسخاجعذيمتو ب

والخصة التي  وأسباب اختياره، ية البحث،تذتسل عمى أىسو : ادلمذِح
 قام عمييا.

صػره الشحػية والرخفية. ويذتسل عمى ما و : االكتشــاف اٌر١ّٙذ
 يمي:

 عخيف االكتشاف في المغة، وفي اصصالح الشحػييغ ت
 والرخفييغ.

 .صػر االكتشاف الشحػية 

 .صػر االكتشاف الرخفية 

 ن:وفيو مدألتا. االسع السسجود :ادلثؽس األٚي
                                                           

اكتفيت في ىحا البحث بتػثيق السرادر والسخاجع في فيخس السرادر والسخاجع في  (ٔ 
؛ تجشبا لإلشالة، مع لدوم شبعة ذكخ   ، ولع أوثقيا في الحاشية عشج أولِ نياية البحث

 وتحقيق واحج لكل مرجر أو مخجع. ،واحجة
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الحي ىسدُتو  السسجودِ  مػاو في مثشى االسِعلألفيغ  اكتشافُ  :األولىىىىىىىى
 زائجٌة مبجلٌة مغ 

 ألِف التأنيِث.            

الحي قبل  السسجودِ  أللف في مثشى االسِعلواويغ  اكتشافُ  :الثانوةىىىىىىى
 .واوٌ  و الدائجةِ ألفِ 

 مدألة واحجة: وفيو .الشدبادلثؽس اٌصأٟ: 
  ُعشج الشدب امكدػرً  اصحيحً  احخفً  تيغِ دَ مذج   يغِ ياءَ  اكتشاف. 

 وفيو مدألة واحجة: .القمب السكانيادلثؽس اٌصاٌس: 
  َاكِتَشاُف ىسدتيغ ألَف " َأْشَياء ." 

 ة مدائل:ستوفيو  .اإلعالل بالقمب: شاتعادلثؽس اٌ
 خَفْي عمة  ألَف الجسِع األقرى التي بعجىا حخفان.اكِتَشاُف حَ  :األولىىىىىىى
 ميسدة في الجسع األقرى.لألفيغ  اكتشافُ  :الثانوةىىىىىى

 اكِتَشاُف ىسدتيغ ألَف الجسِع األقرى التي بعجىا حخفان. :الثالثةىىىىىى
مػاِو الػاقعِة عيًشا لسرجر  ُأِعم ْت لاكِتَشاُف الكدخِة واأللِف  :ةالرابعىىىىىى
 و.في فعمِ 

الػاقعِة عيًشا لجسع  صحيِح  مػاوِ لاكِتَشاُف الكدخِة واأللِف  :ةالخامدىىىىى
                  في وىي الالِم،

 بالُسَعم ِة. بييةٌ شَ  السفخدِ               
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 اكِتَشاُف ساكَشْيِغ حخَف عمة . :ةالداددىىىىى

 مدألة واحجة:وفيو  .اإلعالل بالححف: اِظادلثؽس اخل
  ِالفعميغ: السثالِ  مػاو في مزارعِ ل والكدخةِ  اكِتَشاُف الياء ،

 .السفخوقِ  والمفيفِ 

التي تػصل إلييا  والتػصيات وتذتسل عمى أىع الشتائج :اخلامتح
 البحث.

  َا، ا مرخوفً خالًر  و الكخيِعو لػجيِ أن يجعمَ  سألُ وهللَا تعالى أ
                                             ا.ا مػقػفً وعمى الشفع بو قائسً 

         واهللُ ويلُّ التوفيقِ
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 ذاٌر١ّٙــ
 افـاالورٕ

 اٌصشف١حإٌؽ٠ٛح ٚ ٖصٛسٚ
 :ويشخًم عهى يا يهي

 الشحػييغ وفي اصصالح  ،في المغة االكتشاف تعخيف
 .الرخفييغو 

 الشحػية صػر االكتشاف. 
  الرخفية.صػر االكتشاف 
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 افــاالورٕ
 ٗذعش٠ف:  
  :يف اٌٍغح :أٚال

و، واكَتَشَف بو يكَتِشُفو ، واكَتَشفَ (ٔ اَيْكُشُفو َكْشفً  ، وَكَشَف بوَكَشَف الذيءَ 
أو أعاَنو، و، و وناحيتِ و في جانبِ أو جعمَ م و، ضَ أو أَ  ه،خَ تَ وسَ  أحاَط بو اكِتَشاًفا:

 وصاَنو. أو َحِفَطو

ْتخفيحه السادة تجور معانييا كمُّيا حػل: "  يقال: أنت "،  اإلحاشة والدِّ
ُن مخحوٌل، ال َتْكُشُفو وفال  وِستخِه.وِحخزِه، في َكَشِف هللِا، أي: في ِحياشِتو، 

،  فالٌن فيو  .، وال َتْحُجُدهوطُ حفَ تَ مغ هللا كاِنفٌة، أي: ال  وعاش َكَشِف فالن 
اكَتَشَف و واكَتَشَف فالًنا،  ورعايتو. بعشايتو محاًشا في ضمِّوأي: في َكَشِف أبيو، 

و الغسػُض: َلف و واكتَشفَ  بو: َضس و إليو، وجعمو في عيالو يحػُشو ويخعاه.
ؤوييا إلييا؛ يُ  واكَتَشَفيا: عسل ليا حطيخةً  ،وَكَشَف اإلبَل والغشعَ وأحاط بو. 

 .(ٕ الشاَقُة: تدت خْت في أكشاف اإلبل مغ البخد تْ واكَتَشفَ  ليقَييا الخيَح والبخَد.

: قػل أم اومشي، عجة أحاديثقج ورد ىحا السرصمح بيحا السعشى في و 
َأَبػاَي  صبحَ وأَ :"....دثة اإلفظالسؤمشيغ عائذة رضي هللا عشيا( في حا

                                                           

يا في السزارع، وسكػِنيا في السرجر، مغ  (ٔ  بفتِح العيِغ في الساضي، وضسِّ
 .باب َفَعَل َيْفُعُل َفْعاًل( مثل: َنَرَخ َيْشُرُخ َنْرًخا، وَأَخَح يأُخُح َأْخًحا

 - ك ن ف(، ولدان العخبٕ٘ٛ، ٕٗٛ/ٔطخ: الداىخ في معاني كمسات الشاس يش (ٕ 
، وتاج (ٚٛٔ، ٙٛٔ/ٖ – ك ن ف والقامػس السحيط ،(ٕٜٖٗ -ٜٖٓٗ/٘

 (.ٜٖٖ-ٖٖٖ/ٕٗ -العخوس ك ن ف
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ثع دخل  ،ى العرخَ م  عشجي فمع يداال حتى دخَل عمي  رسػُل هللِا  ملسو هيلع هللا ىلص( وقج َص 
 .(ٔ ....."عغ يسيشي وِشسالي اكَتَشَفشي أَبػايَ وقج 

لس ا ُوِضَع عسُخ عمى سخيخه وقػل ابغ عباس رضي هللا عشيسا(:" 
 .(ٕ ....."وُيَرمُّػن  ػن عُ جْ يَ  اكَتَشَفو الشاُس 

 فُػفَِّق لشا عبُج هللا بغ عسخ:".....( رضي هللا عشووقػل يحي بغ يعسخ
أحُجنا عغ يسيشو واآلخُخ  ُتو أنا وصاِحبيَشفْ فاْكتَ بغ الخصاب داخاًل السدجَج، 

 .(ٖ " وعغ شسال

 ُتو، أي:فْ ُتو. وأكشَ وُصشْ  ُتو، أي: ُحصْ :" َكَشفُت الذيَء َأكُشُفوقال الجػىخي 
ُتو. والُسَكاَنفُة: السعاونة. والَكَشُف بالتحخيظ(: الجانب. وَكَشَفا الصائخ: شْ عَ أَ 

                                                           

جدء مغ حجيث شػيل أخخجو اإلمام البخاري في صحيحو مغ حجيث أبي أسامة عغ  (ٔ 
 ائذة رضي هللا عشيع(.ىذام بغ السغيخة عغ أبيو عغ ع

 .(ٛٙٙ، ٚٙٙ صكتاب التفديخ :صحيح البخاري  -    
 .مغ حجيث أبي ُمَمْيَكَة رضي هللا عشو( جدء مغ حجيث رواه ابغ ماجة والشدائي (ٕ 

فزل أبي بكخ  –باب في فزائل أصحاب رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص( :سشغ ابغ ماجة -    
 –كتاب السشاقب  :الكبخى  وسشغ الشدائي(، ٜٛرقع ( ٖٚ/ٔجيق رضي هللا عشو( الر

 (.٘ٔٔٛ( رقع ٜٖ/٘رضي هللا عشيسا( فزل أبي بكخ وعسخ 
يعسخ جدء مغ حجيث شػيل أخخجو اإلمام مدمع في صحيحو مغ حجيث يحي بغ  (ٖ 

 .رضي هللا عشو
باب اإليسان واإلسالم واإلحدان ووجػب اإليسان  -صحيح مدمع: كتاب اإليسان  -   

 (.ٕٕ، َٕٔجِر هللا سبحانو وتعالى صبإثبات ق
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والَكِشيُف: جشاحاه...وَتَكش فػه واكتَشفػه، أي: أحاشػا بو. والت كشيُف مثُمو...
 .(ٔ " الداتخ...والَكِشيُف: حطيخٌة مغ شجخ ُتجعُل لإلبل...

، و وقال الدمخذخي  ىع في أكشاِف الحجاز: في :" ىػ في َكَشِف فالن 
َنَػاحيو. وَتَكش فػه واكَتَشفػه: أحاشػا بو مغ كل جانب. وَكَشفُتو: حفطتو. 

، وات َخَح لإلبل َكِشيًفا: ُفو مغ هللا كاِنفةٌ ٌل ال َتْكشُ وكاَنْفُتو: عاونُتو. وفالٌن مخحو
 .(ٕ ...."حطيخةً 

  :اٌصشف١نيإٌؽ٠ٛني ٚيف اصغلغ  :شا١ٔا
ْت مشو كتُب الحجوِد والتعخيفاِت، ومعاجُع السرصمحاِت مَ ىحا السرصمح خَ 

ا أو التــي وقفــت عمييــا ــو فييــا حــجًّ ــع أجــج ل ــا أو ا، أو رســسً ؛ فم ــا نحػي تعخيًف
فســغ   ،(ٖ ســيبػيو ، ذكــخهقــجيعٌ ، تخاثــيٌّ  مرــصمحٌ عمــى الــخغع مــغ أنــو ، صــخفيا
 ،(٘ ابـــغ جشـــيو ، (ٗ ابـــغ الدـــخاج ، ومـــشيع:مـــغ الشحـــػييغ والرـــخفييغدونـــو 

 ، (ٜ ، وابــــــغ مالــــــظ(ٛ وابــــــغ عرــــــفػر ،(ٚ ، وابــــــغ يعــــــير(ٙ الدمخذــــــخي و 

                                                           

 (.ٕٗٗٔ/ٗ -الرحاح ك ن ف (ٔ 
 (.ٛٗٔ/ٕ - ك ن فأساس البالغة (ٕ 
 (.ٜٖٓ/ٗيشطخ: الكتاب  (ٖ 
 (.ٖٓٗ/ٖيشطخ: األصػل في الشحػ  (ٗ 
( شخح ابغ السمػكي مخترخ الترخيف(، و ٘ٗ، ٗٗ/ٕيشطخ: السشرف  (٘ 

 (.ٙٛٗيعير 
 (.ٕٖٛ، ٖٔٛيشطخ: السفرل  (ٙ 
 (.ٜٔ، ٛٛ/ٓٔوشخح السفرل (، ٛٛٗ، ٚٛٗ، ٖٖٗشطخ: شخح السمػكي ي (ٚ 
 (.ٕٓٗالسستع الكبيخ  يشطخ: (ٛ 
 (.ٗٙ، ٓ٘(، ومتغ ألفية ابغ مالظ ٕ٘ٛٓ/ٗشخح الكافية الذافية  يشطخ: (ٜ 
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كسا سيتزـح فـي ىـحه ،  ، وغيخىع(ٖ وابغ ىذام، (ٕ وابغ الشاضع، (ٔ والخضي
 .إن شاء هللا تعالى ىحه الجراسة

ومػاضعو في  ،الرخفيالشحػي و االكتشاف  رػرل يتتبعومغ خالل 
يذسل ما  يغشحػيال في اصصالح االكتشافأن  لي تبيغكتب الشحػ والرخف 

 ا؛ لجاللة جػاِب وجػبً  الجػاِب  السححوفِ  و بالقدِعوجػابِ  الذخطِ   إحاشةَ :يمي
ا؛ وجػبً  الجػاِب  السححوفِ  و بالذخطِ وجػابِ  القدِع عميو. و إحاشةَ  الذخطِ 

 القدعِ  الُسْغِشَياِن عغ جػاِب  والخبخِ  السبتجأِ  عميو. وإحاشةَ  القدِع لجاللة جػاِب 
 الُسْغِشَياِن عغ جػاِب  والخبخِ  السبتجأِ  . وإحاشةَ الجػاِب  السححوفِ  بالقدِع
 السزارعِ  و بالفعلِ وجػابِ  الذخطِ  . وإحاشةَ الجػاِب  السححوفِ  بالذخطِ  الذخطِ 

 جػابِ جدء  مغ  وإحاشةَ  .عشج الكػفييغ( ع  بالػاو أو الفاء أو ثُ  السدبػقِ 
غ جػاِب الشجاء وَتِتس ِتو وإحاشَة جدء  مالذخِط وجسمِتو،  بأداةِ ِتو س  تِ وتَ الذخط 

بأداة القدِع وإحاشَة جدء  مغ جػاِب القدع وَتِتس ِتو الشجاِء والسشادى،  بأداةِ 
  . والسقدِع بو(

بحثييسا  في مقجمَتيْ ، والجكتػر/ دمحم شو الجكتػر/ شالل الصػبجي ذكخو 
ليذ مغ السرصمحات  " االكتشاف" أن مرصمح  إلييسا سابقا محيغ أشختال

بدة مغ المدانيات الغخبية، الغخيبة عغ تخاثشا، ولكشو مرصمح ُوِلَج مغ السقت
فو رحع الجرس الشحػي العخبي، تعخيفا قاصخا  الجكتػر/ شالل الصػبجي ثع عخ 

وىي: و، الجسمة الذخشية مػضػِع بحثِ  صػرة واحجة مغ صػره في عمى
                                                           

، ٖٓٔ، ٔٙ، ٓٙ/ٖ(، و ٕٖ/ٕ(، و ٖٕٔ/ٔشخح شافية ابغ الحاجب  يشطخ: (ٔ 
ٖٔٔ.) 

 (.ٜٙ٘يشطخ: شخح ألفية ابغ مالظ  (ٕ 
 (.ٕٗٚ/ٕ مغشي المبيب يشطخ: (ٖ 
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فتَتَح " االكتشاف ىػ: أن تُ    فقال:لجسمة الذخط، الذخط جػاب اكتشاف 
اًل، ثع ُيخَدُف باألداة وجسمِة و  أَ الجسمُة الذخشيُة بجدء  مغ جػاب الذخِط 

 .(ٔ الذخِط، ثع ُيدتكَسُل جػاُب الذخِط "

فأضاف إلى ، في مفيػم االكتشاف عَ ػس  فقج تَ الجكتػر/ دمحم شو أما و 
 ،القدع جسمةاكتشاَف جػاِب القدِع ل :جسمة الذخطل الذخط جػاباكتشاف 

وذلظ بأن ُتفتتَح الجسمُة  بجدء مغ الشجاء، جسمة ل َف جػاِب الشجاءِ واكتشا
جػاب دئو اآلخخ، أي: إن جػاب الذخط أو القدع أو الشجاء وُتخَتَتَع بج

والسقدِع  القدعِ بأداة  و، وجػاب القدع يحيطوفعمِ  الذخطِ  أداةِ يحيط بالذخط 
 .(ٕ والسشاَدى الشجاءِ  بو، وجػاب الشجاء يحيط بأداة

وأصالتو،  " االكتشاف "مرصمحِ  إلى ِقَجِم اقج أشار  غِ يْ ومع أن الباحثَ ، ىحا
، وأضغ أن سبب ذلظ ىػ (ٖ ابغ ىذام ال بجًءا مغلع يػثقا ذلظ إ أنيسا إال

أن سيبػيو وغيخه مغ الستقجميغ لع يرخحػا بيحا السرصمح عشج معالجتيع 
رأيا آخخ  ألشكالو وصػره الشحػية، أو ألن بعزيع كان لو في بعس صػره

إنسا جاء ىحا السرصمح صخيحا ، و لجى الباحَثْيغِ  بعيًجا عغ مفيػم االكتشاف
أشكالو بعس عمى لدان سيبػيو وغيخه مغ الستقجميغ في إشار معالجة 

  وصػره الرخفية.

                                                           

 (.ٜٔٛ، ٛٔٛاالكتشاف في بشاء الجسمة الذخشية في القخآن  (ٔ 
 (.ٓٛٙ، ٜٚٙاالكتشاف في القخآن الكخيع وصحيح البخاري  يشطخ:  (ٕ 
(، واالكتشاف في القخآن ٜٔٛيشطخ: االكتشاف في بشاء الجسمة الذخشية في القخآن  (ٖ 

 (.ٓٛٙالكخيع وصحيح البخاري  
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أو ، عمة   يْ حخفَ  إحاشةُ  فيػ: يغالرخفيفي اصصالح االكتشاف وأما 
 مغ حخوفِ حخف  ب غِ يْ أو ساكشَ  ،كدخة  و  ياء  أو  ،وألف   كدخة  ىسدتيغ، أو 

 .(اليسدةِ  غيخِ  صحيح   ، أو بحخف  ، أو باليسدةِ العمةِ 
 صٛس االورٕاف إٌؽ٠ٛح:  

أكتفي مشيا،  اخسدالشحاة متأخخو  ذكخلالكتشاف الشحػي صػر كثيخة، 
 :وىيبحكخىا ىشا، 
ا؛ لجاللة وجػبً  الجػاِب  السححوفِ  ِعدَ لمقَ  ووجػابِ  الذخطِ  اكتشافُ : األٚىل

  ػاب الذخط عميو.ج
 عِ دَ لمقَ  ِعدَ عغ جػاب القَ  الُسْغِشَيانِ  والخبخِ  السبتجأِ  : اكتشافُ ٚاٌصا١ٔح

 .الجػاِب  السححوفِ 
أو  ،تقجم عمى القدع وجػبا إذا فُ أن جػاب القدع ُيححَ  ابغ ىذام ذكخ 

  جػازا في غيخ ذلظ. فُ ، وُيححَ غشي عغ جػابوو ما يُ فَ شَ اكتَ 
ما ُيغشي عغ  شَفوأو اكتَ عميو  مَ قج  يجُب إذا تَ  القدِع جػاِب  فُ حْ :" حَ لاي

وهللِا  إن جاءني زيجٌ نحػ: زيٌج قائٌع وهللا، ومشو:  (ٔ ، فاألولالجػاب
في غيخ ذلظ،  (ٗ ز...ويجػ قائعٌ وهللِا  زيجٌ نحػ:   (ٖ . والثاني(ٕ وتُ أكخمْ 

واننَّاسِعَاثِ غَزْقًانحػ:
، بجليل ما بع(٘   .(ٙ جه....."اآليات، أي: لُتْبَعُثغ 

                                                           

 الحي تقجم فيو عمى القدع ما ُيغشي عغ جػابو. (ٔ 
َم  (ٕ  ىحا السثال مغ الثاني وليذ مغ األول، وقج اجتسع فيو الذخط والقدع، وتقج 

 الذخُط فكان الجػاب لو وجػًبا؛ لجاللة جػاب األول عميو.
 ما ُيغشي عغ جػابو. دعَ الحي اكتشَف فيو القَ  (ٖ 
 .ححف جػاب القدع أي: (ٗ 
 .ٔالشازعات/ (٘ 
 .(ٖٗٚ، ٕٗٚ/ٕمغشي المبيب  (ٙ 
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ا؛ وجػبً  الجػاِب  السححوفِ  لمذخطِ  ووجػابِ  ِعدَ القَ  اكتشافُ  :ٌصحٚاٌصا
  عميو. الذخطِ  لجاللة جػاِب 

 لمذخطِ  الذخطِ  عغ جػابِ  انِ يَ شِ غْ السُ  (ٔ والخبخِ  السبتجأِ  : اكتشافُ ٚاٌشاتعح
 .الجػاِب  السححوفِ 

 ىما إذا تقجم عوجػب فُ ط أيزا ُيححَ أن جػاب الذخ ذكخ ابغ ىذام 
 جػازا في غيخ ذلظ. فُ ، وُيححَ وجػابأو اكتَشَفو ما يجل عمى  ،الذخط

 أو اكتَشَفوعميو  مَ قج  وذلظ واجٌب إن تَ  .الذخطِ  جػاِب  جسمةِ  فُ حْ :" حَ لاي
إن  ىػما يجل عمى الجػاب، فاألول نحػ: ىػ ضالٌع إن َفَعَل. والثاني نحػ: 

إْن جاَءني زيٌج  وهللاِ ، ومشو: (ٕ ٌَوإََِّا إٌ شَاءَ اهللُ ملُهْخَدُوضالعٌ َفَعَل 

فَئٌِِ اسْخَطَعْجَ أٌَ  في غيخ ذلظ، نحػ: .ويجػز ححُف الجػاِب ....(ٖ مش وأُلكخِ 

                                                           

 أو ما أصمو السبتجأ والخبخ. (ٔ 
 .ٓٚالبقخة/ (ٕ 
َم القدُع فكان الجػاب لو وجػًبا عشج  (ٖ  في ىحا السثال اجتسع الذخط والقدع، وتقج 

 –جسيػر الشحاة؛ لجاللة جػاب األول عميو، خالًفا لمفخاء وابغ مالظ، حيث أجازا 
م ذي خبخ  عمييسا، أن  -عمى قمة  يكػن الجػاب لمذخط مع تقجم القدع، وعجم تقجُّ

 وذلظ نثخا وشعخا.
(، ٖٔٔ، ٖٓٔ/ٕ(، و ٜٙ-ٙٙ/ٔ، ومعاني القخآن لمفخاء (ٗٛ/ٖيشطخ: الكتاب  -   

(، ٕٙٔ، ٕ٘ٔ/ٖ(، وشخح التدييل ٜٕ٘/ٔ  وشخح الجسل البغ عرفػر
 (.ٜٔٛ-ٜٛٛ/ٕية /(، وشخح الكافية الذاف٘ٗ،ٗٗ/ٗو 
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بِهِ اجلِبَالُ وَنَىْ أٌََّ قُزْآََا سُيِّزَثْأي: فافعل.  (ٔ  فِي األَرْضِ احَبْخَغِيَ ََفَقً
اآلية، أي: (ٕ 

 .(ٗ ....."(ٖ ًٍَِيَكْفُزُوٌَ بانزّحْوَهُىْ َلَسا آَمشػا بو، بجليل

بالػاو  (٘ مفعل السزارع السدبػق و لوجػابِ  الذخطِ  اكتشافُ : اخلاِغحٚ
 .أو الفاء

 الذخطِ  يِ بجسمتَ  في الفعل السزارع الُسكَتَشفِ  الشحاة جسيػرأجاز حيث 
  الجدموجييغ  بالػاو أو الفاء أو ثع عشج الكػفييغ( ، السدبػقِ والجػاِب 

 

                                                           

 .ٖ٘األنعام/ (ٔ 
 .ٖٔالخعج/ (ٕ 
 .ٖٓالخعج/ (ٖ 
 (٘ٗٚ، ٗٗٚ/ٕمغشي المبيب  (ٗ 
فإن كان في معشى فعل الذخط جاز فيو وجيان: الجدم  ،بعاشف   وأما إذا لع ُيدبقْ  (٘ 

 عمى البجلية، والخفع عمى الحالية، ومسا جاء بالجدم قػل الذاعخ:
 جصِٟلا ٌٔاّزا تَأٜجٖجَا ّباتَجٔدِ حٜٛ  تُمٞىٔيِ بٍا يف دٖازٌا تأتٍٔا وتٜ

 ، كسا ُب جسمُتو حااًل وإن لع يكغ في معشى فعل الذخط لع يجد فيو إال الخفع، وُتعخَ     
 في قػل الذاعخ:

 خريُ وُٕقٔدٔجتٔدِ خريَ ٌاٍز عٍدِا   تعشُٕا إىل ضٕٞٔ ٌازٓوتٜ تأٞتْٔ 

غ (، وشخح السفرل البٕ٘٘، ٕٗ٘والسفرل ، (ٙٛ، ٘ٛ/ٖيشطخ: الكتاب  -   
شخح الكافية و (، ٖٕٓ، ٕٕٓ/ٕوشخح الجسل البغ عرفػر (، ٗ٘، ٖ٘/ٚيعير 

 (،ٛٓٙٔ -ٙٓٙٔ/ٖالذافية 
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 يٍَ يَّخَّقِإََِّه نحػ: قػلو تعالى: ،(ٕ وفًقا لمدياق والسعشى السخاد (ٔ (والشرب

 (ٖ  فَئٌَّ اهللَ ال يُضِيعُ أجْزَ املُحسِننيَويَصْبِزْ 

 ومشو قػل الذاعخ:

 (ٗ ىَاضِقاًَ ٔال َِمّىا وا أٜظٝ شََٖخِ الٔ  ٌُِٔٓٔؤِ (عَضَخَِٖٔ) بِ وٍٖاسِكتََٖٔوَ 

                                                           

 الػاو والفاء في ىحه السدألة. ألحَق الكػفيػن ثع( ب (ٔ 
(، ٚٓٙٔ، ٙٓٙٔ/ٖشخح الكافية الذافية و (، ٘ٗ/ٗشخح التدييل يشطخ:  -   

ومعو حاشية  وشخح األشسػني ،(ٕٙٛٔ/٘  وتػضيح السقاصج والسدالظ
 .(ٕ٘/ٗالربان 

عصفا عمى فعل الذخط لفطا أو محال عمى اعتبار الفاء والػاو لمعصف  الجدم (ٕ 
بار الفاء لمدببية والػاو بأن مزسخة وجػبا عمى اعت والشربوىػ األرجح. السجخد، 

ومشع أكثخ الشحاة الخفع عمى االستئشاف في حال التػسط والعصف عمى  لمسعية.
خالف حال التأخخ والعصف عمى جسمة جػاب الذخط، وحجتيع: أن جسمة الذخط، ب

االستئشاف ال يرح قبل أن تدتػفي أداة الذخط جسمتييا الذخشية والجػابية مًعا، 
ويتع السعشى، وال يحدغ إقحام جسمة مدتأنفة بيغ جسمتي الذخط والجػاب 

الستػسصة  الستالزمتيغ في السعشى. وأجازه بعس الشحاة عمى اعتبار ىحه الجسمة
 ، وليدت لالستئشاف السحس.معتخضةً  الذخط والجػاب جسمةً  يِ بيغ جسمتَ 

وتػضيح السقاصج (، ٘ٗ، ٗٗ/ٗخح التدييل (، وشٛٛ/ٖالكتاب  يشطخ: -   
وشخح  (،ٕٔ٘/ٕوالترخيح (، ٖٕٔ/ٗ(، وأوضح السدالظ ٕٙٛٔ/٘والسدالظ 

 (.ٕ٘، ٕٗ/ٗألشسػني ومعو حاشية الربان ا
 .ٜٓيػسف/ (ٖ 
(، وشخح الكافية ٘ٗ/ٗشخح التدييل بال ندبة في: . وىػ مغ الصػيل لبيتا (ٗ 

(، ومغشي ٕٗٔ/ٗضح السدالظ و ، وأ(ٔٓ٘شخح ابغ الشاضع (، و ٚٓٙٔ/ٖالذافية 
== 
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 في ألفيتو بقػلو: ابغ مالظ ىحا أشارإلى و 
ًْ أ ٌصْب لفعٍن إِ ٍٔ ا سَ فا ثِٔجص  ُِ باجلىمتنيِ انتٍُٔفٜاأٔ ٔا

يزاف إلى ىحه الرػر ما ذكخه الجكتػر دمحم شو في بحثو، حيث ذكخ 
وأشكاال لغػية أخخى لالكتشاف، مشيا أربعة عذخ شكال في  ،صػرا تخكيبية

، وثسانية أشكال (ٕ سية، وثسانية أشكال في الجسمة القد(ٔ الجسمة الشجائية
يا في إشار إحاشة جػاب الذخط ، تجور كمُّ (ٖ أخخى في الجسمة الذخشية

إحاشة و بأداة القدع والسقدع بو، القدع إحاشة جػاب و بأداة الذخط وفعمو، 
ولع يتعخض لمرػرة األولى، والثالثة، الشجاء بأداة الشجاء والسشاَدى. جػاب 

لخمػ السادة  وقج يكػن ذلظغ ىذام؛ والخامدة مغ الرػر التي ذكخىا اب
 التصبيقية مشيا.

 صٛس االورٕاف اٌصشف١ح: 
مغ خالل ىحه الجراسة إحجى عذخة صػرة لالكتشاف الرخفي  رصجتُ 

 ستأخخون، وىي:الو  الستقجمػن تشاوليا الرخفيػن 

 ألفيغ لمػاو في نحػ" َحْسَخاَوان " تثشية " َحْسخاء ". : اكتشافُ األٚىل

 واويغ لأللف في نحػ" َعْذَػاَوان " تثشية " َعْذَػاء ". : اكتشافُ اٌصا١ٔح

                                                                                                                                    
== 

وشخح (، ٕٔ٘/ٕ  والترخيح(، ٖٚٗ/ ٗوشخح ابغ عقيل (، ٜٗٙ/ٕ المبيب
 (.ٕ٘/ٗاألشسػني ومعو حاشية الربان 

 (.ٕٗٚ-ٜٛٙ الكخيع وصحيح البخاري في القخآن  االكتشافيشطخ:  (ٔ 
 (.ٗٗٚ-ٕ٘ٚ الدابق السرجريشطخ:  (ٕ 
 (.ٚٙٚ-ٓ٘ٚ في القخآن الكخيع وصحيح البخاري  االكتشافيشطخ:  (ٖ 
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َدَتْيِغ حخًفا صحيًحا مكدػًرا يغِ ياءَ  اكتشافُ  :اٌصاٌصح عشج الشدب،  مذج 
نحػ: َسْيِجّي، وَمْيِتّي، وَشْيِبّي، وَىْيِشّي، في الشدبة إلى: َسيِّج، وَميِّت، 

 ، ، وَميِّتيٌّ ، وَىيِّشيٌّ وَشيِّب، وَىيِّغ. وأصميا: َسيِّجيٌّ  .وَشيِّبيٌّ

" عشج مغ قال إن أصميا:  اءَ يَ شْ : اكتشاُف ىسدتيغ ألَف " أَ اٌشاتعح
 َشْيَئاء، أو َأْشِيَئاء.

األقرى التي بعجىا حخفان،  حخَفْي عمة  ألَف الجسعِ  : اكتشافُ حاخلاِغ
 نحػ: أوائل، ونيائف، وسيائج. وأصميا: أواِول، ونَياِيف، وَسَياِود.

ألفيغ لميسدة في الجسع األقرى، نحػ: َىَجاَيا،  شافُ : اكتعحٌغادا
َخاوى. وأصميا الحي آلت إليو قبل القمب: َصاَيا، وىَ اَيا، وَخَصاَيا، ومَ وَقَز 

 َخاَءا.َصاَءا، وىَ اَءا، وَخَصاَءا، ومَ َىَجاَءا، وَقَز 

ىسدتيغ ألَف الجسِع األقرى التي بعجىا حخفان،  : اكتشافُ حاٌغاتع
 صميا: َذَأاِإب.نحػ: َذَوائب. وأ

عيًشا لسرجر  ُأِعم ْت في  الػاقعةِ  لمػاوِ  واأللفِ  الكدخةِ  : اكتشافُ اٌصإِح
فعِمو، نحػ: ِصَيام، وِقَيام، واعِتَياد، وانِقَياد. وأصميا: ِصَػام، وِقَػام، 

 واعِتَػاد، وانِقَػاد.

الػاقعِة عيًشا لجسع  صحيِح  لمػاوِ  واأللفِ  الكدخةِ  : اكتشافُ اٌراععح
(، بالُسَعم ِة، نحػ: ِسَياط جسع: َسْػط   ، وىي في السفخد شبييةٌ الالِم

 (. وأصميسا: ِسَػاط، وِحَػاض.وِحَياض جسع: َحْػض  
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،  : اكتشافُ اٌعاششج ، واْعَػار  ساكَشْيِغ حخَف عمة ، في الفعل نحػ: اْسَػاد 
، أو في االسع نحػ: ِمْدَػاك، وِمْقَػال، وِمْخَياط، وَتقْ  َػال، وَتْجَػال، وابياض 

 وَتْدَيار.

، السثالِ  الفعلِ  في مزارعِ  لمػاوِ  والكدخةِ  الياءِ  : اكتشافُ عششج احلاد٠ح
، نحػ: َيِعي، وَيِقي. وأصميا: السفخوقِ  المفيفِ  نحػ: َيِعُج، وَيِخُث، والفعلِ 

 َيْػِعُج، وَيْػِرُث، وَيْػِعي، وَيْػِقي.
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 دلثؽس األٚيا
 ـاالع

 
 ـادلّ ُ

 
 ذٚد

 : سألتانوفيه م

الحي  السسجودِ  ألفيغ لمػاو في مثشى االسعِ  اكتشافُ  :األولى
 ىسدُتو زائجٌة مبجلٌة مغ ألِف التأنيِث. 

الحي  السسجودِ  واويغ لأللف في مثشى االسِع اكتشافُ  :الثانوة
 .واوٌ  و الدائجةِ قبل ألفِ 
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 ادلغأٌح األٚىل
 
 
 اٌزٞ ٘ ادلّذٚدِ  االعُِ  ِصىنأٌفني ٌٍٛاٚ يف  اورٕاف

 
ٗ صائذج

 
 ّضذ

 ِٓ أٌفِ اٌرأ١ٔسِ 
 
  ِثذٌح

في  لمػاوِ  ألُف التثشيِة غيُخ الزمة ؛ وليحا أجاز الرخفيػن اكتشاَف ألفيغِ 
نحػ:  ،(ٔ لتأنيثِ ا مغ ألفِ  مبجلةٌ  و زائجةٌ الحي ىسدتُ  السسجودِ  االسِع تثشيةِ 

                                                           

 ىسدة االسع السسجود عمى أربعة أقدام: (ٔ 
اء بدنة ُفع ال(،  ، أؼذ٘ا: أص١ٍح     وىحا القدع يجب وىي الم الفعل، نحػ: ُقخ اء، وُوض 

اءانُقخ اء ة ىسدتو في التثشية والجسع، تقػل:سالم اون ءُقخ اان، و ، وُوض  ون، ء، وُوض 
 وحكى الفارسي عغ بعس العخب" ُقخ اوان " بالقمب واوا.

وِرداء ، ووزنيسا  ِفَعال(، وىي في ، ، نحػ:  ِكداءأصً ِٓ ِثذٌح: ٚاٌصأٟ    
، وىشا ، وردايٌ صميسا: كداوٌ وفي رداء مشقمبة عغ الياء، وأ ،كداء مشقمبة عغ الػاو

 عمى قمبيا واوا، تقػل: كداءان، ورداءان، ويجػز مخجػحا: اليسدةِ  سالمةُ  حُ يتخج  
 .دارة قمبيا ياء: كدايان، وردايانكداوان، ورداوان، وُنقل عغ ف

التي ليدت الما لمفعل، نحػ:  ىيو  ،صائذج ،ٌرأ١ٔسا أٌف ِٓ ِثذٌح: ٚاٌصاٌس    
حسخة والخزخة،  وفعالىسا" حسخ " و" خزخ " فالخاء ىي الم حسخاء، وخزخاء مغ ال

الفعل، واليسدة زائجة، مشقمبة عغ األلف عمى الخاجح(؛ لتصخفيا بعج ألف زائجة، 
وأصميسا: حسخى، وخزخى، كـ " َسْكَخى"، فديجت ألٌف قبل اآلخخ أي: قبل ألف 

ا، بألفيغ؛ فأبجلت التأنيث السقرػرة( مثل ألف غالم وكتاب، فرارتا: حسخاا، وخزخا
 غيخِ  الثانية الستصخفة بعج ألف زائجة ىسدة، فرارتا: حسخاء، وخزخاء. ىحا رأيُ 

حسخاء، وخزخاء إلى أن ىسدة  مغ البرخييغ، وذىب الكػفيػن واألخفُر  األخفرِ 
 ا مػضػعة لمتأنيث. وىحا القدع يجب قمب ىسدتو واوا في التثشية والجسع.سونحػى

ِعمباي،  : ِعْمباء، وُقػباء، وأصميسا:، نحػ ؼشف اإلحلاق ٚاٌشاتع: ِثذٌح ِٓ    
بـ ِقخشاس، وُقْخناس، ثع ُأبجلت ىحه الياء ىسدة. وىشا  وُقػباي، بياء زائجة لإللحاق

== 
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تسييدا لسا  ؛واوا في التثشية يبجلػنيا فأوصش اٌعشب حسخاء،  ، وصحخاء
اكتشاف ألفيغ عمى صػرتيا يؤدي إلى بقاءىا ؛ وألن التأنيث مغ غيخهأصمو 

؛ (ٔ اجتساع شبو ثالث ألفات إلى(، وىحا يؤدي وقػع ىسدة بيغ ألفيغلميسدة 
 .(ٕ وليحا يقػلػن: صحخاوان، و حسخاوان

 األصمية يسدةبال لياا ؛ تذبييً ُح اليسدة ىشامغ ُيَرحِّ  ِٚٓ اٌعشب

، وُحكي عغ وىػ شاذ عشج البرخييغ ،خاءانحسخاءان، و صح فيقػل:
 . (ٖ قاسػهالكػفييغ أنيع 

                                                                                                                                    
== 

 ا:مخجػحً  ترحيُحيا يتخجح قمب اليسدة واوا ، تقػل: ِعْمباوان، وُقػباوان، ويجػز
 : عكذ ىحا(.وُنقل عشو  باءان، وُقػباءان ُنقل عغ سيبػيو.ِعمْ 

(، والسحكخ والسؤنث البغ ٜٖ/ٖ(، والسقتزب ٕٜٖ، ٜٖٔ/ٖيشطخ: الكتاب  -    
(، وشخح ٗٗٔ، ٖٗٔ/ٔ(، وشخح الجسل البغ عرفػر ٜٙٔ-ٜٗٔ/ٔاألنباري 

(، وأوضح ٕٙ٘-ٜ٘٘/ٕ(، وارتذاف الزخب ٖٜ، ٕٜ/ٔالتدييل البغ مالظ 
وشخح  ،(ٖٛٙ، ٜٕٙ، ٜٕ٘/ٕ(، والترخيح  ٖٗٚ، ٖٔٓ، ٖٓٓ/ٗالسدالظ 

 (.ٕٔٔ/ٗ األشسػني ومعو حاشية الربان
ألفات ثالث  ذلظ كاجتساعيريخ  ألفيغ وبتػسصيا بيغ ألن اليسدة قخيبة مغ األلف، (ٔ 

 .في كالميع، وىحا مدتثَقٌل في كمسة
 (.ٙٚٔ، ٘ٚٔ/ٕالفػائج الزيائية و  ،(ٜٖ/ٖ(، والسقتزب ٕٜٖ/ٖالكتاب يشطخ:  (ٕ 
(، وارتذاف ٖٗٔ/ٔالجسل البغ عرفػر  (، وشخحٙٔٔ/٘ٔيشطخ: السخرز  (ٖ 

والفػائج  (،ٜٖٙٔ/٘ (، وتػضيح السقاصج والسدالظٕٙ٘/ٕالزخب 
(، وشخح األشسػني ومعو ٛٗٔ/ٔوىسع اليػامع (، ٙٚٔ، ٘ٚٔ/ٕالزيائية 

 (.ٗٔٔ/ٗحاشية الربان 
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 ؛ لخفة الياء،انيخاحسان، و يخاصحمغ يبجليا ياء فيقػل:  ُِٕٚٙ
، ومشعو أيزا وقيل: إنو لغة فدارة؛ وُحكي عغ الكػفييغ أنيع قاسػه

 .(ٔ غيخىع

نحػ: " َىَجاَيا "جسع "  -كسا سيأتي  – قرىىحا بخالف الجسع األ
فال ، و" َقَزايا " جسع " َقِزي ة "، و" َخَصايا " جسع" خصيئة "، (ٕ َىجي ة "

قمب ألفيا واوا؛ ألنو يمدم عميو اكتشاف  مجٙٛس اٌصشف١ني يجػز عشج
، وأقخُب لأللف. ألفيغ وقػليع في جسع "  لمػاو، وىػ ثقيل. والياء أخفُّ

 وذكخ ،(ٗ وحكاه سيبػيو عغ بعس العخب، (ٖ َىجي ة ":" َىجاَوى " شاذٌّ 
عغ أبي حكى و  أنيا لغة أىل السجيشة، -(ٙ ابغ مشطػرنقمو و  - (٘ األزىخي 

                                                           

(، وشخح ابغ ٖٜ/ٔ وشخح التدييل(، ٘ٗالسقرػر والسسجود البغ الدكيت شطخ: ي (ٔ 
(، وتػضيح السقاصج والسدالظ ٕٙ٘/ٕوارتذاف الزخب (، ٗٗ٘الشاضع 

، ٚٓٔ/ٗ(، وشخح ابغ عقيل ٖٔٓ، ٖٓٓ/ٗ(، وأوضح السدالظ ٜٖٙٔ/٘ 
(،وىسع ٜٕ٘/ٕوالترخيح  (، ٙٚٔ، ٘ٚٔ/ٕوالفػائج الزيائية (، ٛٓٔ

  (.ٗٔٔ، ٕٔٔ/ٗ(، وشخح األشسػني ومعو حاشية الربان ٛٗٔ/ٔاليػامع 
لجسع األقرى الحي عمى وزن مفاِعل( وشبيو إذا كان تقمب اليسدة ياء في باب ا (ٕ 

معتل الالم نحػ: ىجايا، وعصايا، وقزايا، جسع: ىجي ة، وعصي ة، وقزي ة، أو 
ميسػزىا، نحػ" خصايا "، وبخايا، ورزايا، جسع: خصيئة، وبخيئة، ورزيئة. وستأتي 

 في مبحث اإلعالل بالقمب. في ىحه السدألةِ  االكتشافِ  دراسةُ 
(، ٗٔٔ، ٖٔٔ/ٓٔ(، وشخح السفرل البغ يعير ٜٖٔشطخ: السفرل ي (ٖ 

 .(ٔٓٔ/ٗوالسداعج 
  (.ٜٖٔ، ٜٖٓ/ٗشطخ: الكتاب ي (ٗ 
 (.ٕٖٛ/ٙ -شطخ: تيحيب المغة ه د ىي (٘ 
 (.ٔٗٙٗ/ٙ -دى شطخ: لدان العخب هي (ٙ 
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، و" ىجايا " لغة ُسفالىا.جاَوى " لغة ُعميا َمعَ زيج األنراري أن" ىَ  ٚلاعٗ  جّ 
 .(ٔ عمى " حسخاوان األخفش

فـي الجسـع األقرـى،  يـاءً السكَتَشَفـِة بـألفيغ قمب اليسـدة ل اٌشضٟٚعًٍ 
دون الـػاو لكػنيـا  يـاءً  ت اليسـدةُ َبـمِ ...وإنسـا قُ :"فقال لسسجودوواًوا في مثشي ا

فـي نحـػ"  (ٕ ْت َبـوإنسـا ُقمِ ا إلى مخخج اليسدة مشيـا، مخخجً  مشيا، وأقخبَ  أخف  
شمًبا لالعتـجال؛ ألن اليـاء قخيبـة مـغ  ال ياءً  - في األغمب -ا حسخاوان " واوً 

مـغ  ؛ فاسـُتخيحَ ألفـات   الثِ األلف، فكأن  إيقاَع الياء بيغ األلفيغ جسـٌع بـيغ ثـ
ــاء، أو  ــة البش ــػاو مــع ثقميــا؛ لخف ــى ال ــال إل ــػالي األمث ــاف ت ــدوم اكتش ــجم ل لع

فال يمدم الػاو العارضة  ؛ إذ ألف التثشية غيخ الزمة،األلفيغ لمػاو في السثشى
اليـاء بحاليـا، وأمـا  بقيـت (ٖ " اناَيـشَ ثِ " فـي  التثشيـةِ  ألـفُ  ا لدمْت س  بدببيا، ولَ 
فيمـدم  ؛لفيغلثقل البشاء، ولدوم اكتشاف األ  ؛قمب واواتُ  قرى فالاألفي الجسع 

ــجِ ىَ " وقــج جــاء فـي جســع  .الـػاو لــػ قمبــت إلييـا " كســا فــي  "، ى اوَ جَ َىـ"  ": ةي 
                                                           

َف الشحاة قػل األخفر (ٔ  إال في ىحه المفطة، وما عجاىا بالػاو ؛ ألنو لع ُيشقل ضع 
 بالياء.ف
، (ٕٖٛ/ٗأوضح السدالظ (، و ٕٛٔ/ٖشخح شافية ابغ الحاجب يشطخ:  -    

(، ٖٔٓ٘/ٓٔ(، وتسييج القػاعج ٗٛٓٔ/ٖ  (، وشفاء العميلٔٓٔ/ٗوالسداعج 
 (. ٕٗٔ (، وشحا العخفٕٖٚ/ٕوالترخيح 

مشيا  . واألصل أن ُتقمب ياء؛ ألن الياء أخف مغ الػاو، وأقخب" حسخاء " ىسدةأي:  (ٕ 
 إلى مخخج اليسدة. مخخجا

حبل  مسا جاء مثشى وال واحج لو، ومعشاه مفخد أيزا، فيػ يصمق عمى :انِ ايَ شَ الثِّ  (ٖ 
يجي البعيخ، وباآلخخ يجه األخخى، يقال: عقمُت البعيخ واحج ُتذج بأحج شخفيو إحجى 

 بِثَشاَيْيِغ.
 (. ٘ٔ٘/ٔ -ث ن ىلدان العخب (، و ٜٗ/ٔشخح التدييل البغ مالظ  -    
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" خفــــر، فانــــو رآه قياســــا كســــا فــــي ، وىــــحا شــــاذ، إال عشــــج األ" اناوَ خَ ْســــحَ 
   .(ٔ ""اناوَ خَ سْ حَ 

" ونحػه، فقال:" وإنسا  اناوَ خَ سْ حَ لقمب اليسدة واوا في"  ٚعًٍ اٌشاعثٟ
يا عمى حاليا؛ إذ ال مػِجَب لقمبيا في َلى تخكَ وْ ىشا وكان األَ  ت اليسدةُ بَ ُقمِ 

ٌب، وىػ كخاىة التقاء الطاىخ كسا كان لقمب األلف في السقرػر مػجِ 
ألن الداكشيغ؛ ألن ىحه اليسدة لس ا كانت بجال مغ ألف التأنيث ُكخه بقاؤىا؛ 

، وىػ إما مشاسب   ، فُتُػقَِّي ذلظ ببجل  ألفات   ي ثالثِ ألفيغ كتػالِ  يا بيغوقػعَ 
ا مغ األلف، وإنسا ُأزيمت بيً شَ  واو، وإما ياء، فكانت الػاو َأْوَلى؛ ألنيا أبعجُ 

عي شت وتَ  ْت كَ ؛ فُتخِ األلفِ  يا في مقاربةِ مثمُ  ، والياءُ لقخبيا مغ األلفِ  اليسدةُ 
 .(ٕ " الػاوُ 

والشػع "الخامذ: :" (باب كيفية التثشيةفي  ٚلاي اٌش١خ خاٌذ
أحجىا: ، وىػ أربعة أنػاع، السسجود" وىػ ما كان آخخه ىسدة قبميا ألف زائجة

زع القاف ب (ٖ اء"خ  قُ " ما يجب سالمة ىسدتو، وىػ ما ىسدتو أصمية كـ
، بزع الػاو وتذجيج الزاد السعجسة (ٗ اء"ض  وُ " ووتذجيج الخاء السيسمة، 

اءان" بترحيح اليسدة وسالمتيا مغ ض  سا: ُقخ اءان, ووُ في تثشيتي تقػل
                                                           

 (.ٔٙ، ٓٙ/ٖشخح شافية ابغ الحاجب  (ٔ 
 (.ٖٗٗ/ٙالسقاصج الذافية  (ٕ 
ُخ. خاءِة، والشاِسُظ، وجسعو: ُقخ اءالُقخ اء: َحَدُغ الق (ٖ   وَن، وال ُيَكد 

 (.ٖٗٙ٘/٘ -لدان العخب ق ر أ -    
اء: الَحَدُغ الشطيُف، وجسعو: ُوض   (ٗ  ون، وحكى ابغ جشي تكديخه عمى" اءالُػض 

 ". َوَضاِضئ 
 (.٘٘ٛٗ/ٙ -لدان العخب و ض أ -    
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الثاني: ما يجب تغييخ ىسدتو واًوا، وىػ ما ىسدتو بجل الشػع .....القمب واًوا
وإنسا قمبت ىشا ألن عشج الجسيػر، "وحسخاوان"،  حسخاء" "مغ ألف التأنيث كـ

الث بقاءىا عمى صػرتيا يؤدي إلى وقػع ىسدة بيغ ألفيغ وذلظ كتػالي ث
 .(ٔ  ".....ألفات

 :سأٞ ٚذشظ١ػ
 مبجلةٌ  و زائجةٌ الحي ىسدتُ  السسجودِ  األلفيغ لمػاو في مثشى االسِع اكتشافُ 

مغ ألف التأنيث، نحػ" صحخاوان، وحسخاوان " غيخ الزم، إذ إن ألف التثشية 
 ي الشرب والجخ.غيخ الزمة، بجليل تغيخىا إلى الياء في حالتَ 

ا؛ ألنو ليذ فيو واوً  ىحه اليسدةِ  قمبَ  العخِب  في لغةِ  وليحا كان األغمبُ 
َشاَيان " ثِ  ا لدمت في "ألفيغ لمػاو، ويجل عمى ذلظ أن األلف لس   اكتشافِ  لدومُ 

 مغ الػاو. ؛ ألنيا أخفُّ بقيت الياء

ألن  ؛يؤدي إلى اجتساع شبو ثالث ألفات يا ياءً قمبُ  وأ ،اليسدةِ  وإقخارُ 
الثقيل  ،الجسع األقرى ىحا بخالف اليسدة والياء قخيبتان مغ األلف.

فاألغمب  ،ة "ي  ِز ايا " جسع" قَ َز ة "، و" قَ ي  جِ ا " جسع " ىَ جايَ بػضعو، نحػ" ىَ 
مشيا  او، وأقخبُ مغ الػ  ألن الياء أخفُّ ؛ في لغة العخب قمب ىسدتو ياء

 أيدخُ في الجسع األقرى شبو ثالث ألفات  ، واجتساعُ ا إلى األلفمخخجً 
 ألفيغ لمػاو.مغ اكتشاف  وأخفُّ 

                                                           

 (.ٖٖٔ/ٕ(، ويشطخ ٜٕ٘/ٕالترخيح  (ٔ 
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 ادلغأٌح اٌصا١ٔح
 
 
 ادلّذٚدِ  االعُِ  ِصىنٚا٠ٚٓ ٌألٌف يف  اورٕاف

  اٌضائذجِ  ٗاٌزٞ لثً أٌفِ 
 
 ٚاٚ

ىسدتو مشقمبة  تثشية وجسع االسع السسجود الحي في (ٔ اختمف الرخفيػن 
، (ٕ أَلَْواءواو، نحػ:  الدائجة قبل ألفو عغ ألف التأنيث الدائجة، و

 في ػاقالإلى وجػب ترحيح اليسدة، ف ش٠ْٛز٘ة اٌثصف، (ٖ َعْذَػاءو 
بقمب ، َعْذَػاَوانان، و و أَلَْواَعْذَػاءان. وال يجػز عشجىع: أَلَْواءان، و : ساتيتثشي

، وىػ األلف، فتريخ حريغ   ا غيخَ واوان حاجدً  فَ شِ كتَ اليسدة واوا؛ لئال  يَ 
 الػاوان كالسجتسعتيغ، وىػ ثقيل. 

عمى  الترحيح والقمب واوا(إلى جػاز الػجييغ  ر٘ة اٌىٛف١ْٛٚ 
 .َعْذَػاَوانو وأَلَْواَوان َعْذَػاءان، أَلَْواءان و ، فيجػز عشجىع: الدػاء

؛ بيغ واويغ ُع األلفِ ػ وق:" وقال الديخافي: مسا ُيدتثَقُل ؼ١اْ لاي أتٛ
ان " و" :" أَلَْواءَ َػاء "اء " و" َعذْ وَ فَعَجلػا بو عغ القياس، قػليع في تثشية" أَلْ 

                                                           

(، وارتذاف ٙٔٔ، ٘ٔٔ/٘ٔالسخرز  يشطخ ىحا الخالف في: (ٔ 
(، وشخح ٜٕ٘/ٕوالترخيح  (،ٖٓٓ/ٗ(، وأوضح السدالظ  ٕٙ٘/ٕالزخب 

 .(ٜٛشحا العخف (، و ٖٔٔ، ٕٔٔ/ٗاألشسػني ومعو حاشية الربان 
 وضيُق السعيذِة.، : الذجةُ اءُ وَ أَلْ ال   (ٕ 

 (. ٜٖٛٚ/٘-لدان العخب ل أى -   
مغ الَعَذا، وىػ سػء اإلبرار بالميل والشيار مغ غيخ عسى. وقيل: ىػ الَعْذػاء:  (ٖ 

 .عجم اإلبرار بالميل واإلبرار بالشيار
 (.ٜٜٕ٘/ٗ-لدان العخب ع ش ا -   
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َواَوان " ألجل الػاويغ فَيَسدوا. وقال صاحب " أَلْ  ان "، وكخىػاَعْذَػاءَ 
كان قبل  في السسجود إذا –: واسَتحَدشػا_ يعشي الكػفييغ (ٔ السخرز

ان "و" " أَلَْواء ":" أَلَْواءَ      األلف واٌو أن ُيَثشُّػا باليسدة وبالػاو، فقالػا: في
 .(ٕ أَلَْواَوان " "

وجب  و واوٌ الديخافي أنو إذا كان قبل ألفِ  "وزعع :"ظاء يف اٌرصش٠ػٚ
اء" ػَ ذْ ، فتقػل في: عَ لئال يجتسع واوان ليذ بيشيسا إال ألفٌ ترحيح اليسدة 

بفتح العيغ السيسمة وسكػن الذيغ السعجسة؛ وىي التي ال تبرخ ليال 
ز الكػفيػن في ذلظ الػجييغ: وجػ   ،باليسدة " اناءَ ػَ ذْ عَ " : وتبرخ نياًرا
 .(ٖ " قمب واًواالترحيح وال

 :سأٞ ٚذشظ١ػ
سسجود الدائجة، بػجػب قمب ىسدة ال قالػاعمى الخغع مغ أن البرخييغ 

كسا تبيغ  -السبجلة مغ ألف التأنيث واوا، في نحػ صحخاوان( و حسخاوان(
إال أنيع قالػا بػجػب ترحيح ىحه اليسدة، وعجم  -في السدألة الدابقة 

 سسجوِد الدائجِة بػاو، كسا فيجػاز قمبيا واوا إذا ُسبقْت ألُف ال
"  " َعْذَػاء "، فال يجػز عشجىع" أَلَْواء" و  َعْذَػاَءان( مثشى أَلَْواَءان(و
، تا األلفَ فَ شَ اكتَ قج " َعْذَػاَوان " بػاويغ بيشيسا ألف؛ ألن الػاويغ أَلَْواَوان " و

، فرارت الػاوان كالسجتسعتيغ ، وحاجٌد غيُخ حريغ  ضعيفٌ  فاصلٌ  واأللفُ 
 .، مدتكَخهٌ وىحا مدتثَقلٌ متحخكتيغ، 

                                                           

 (.ٙٔٔ/٘ٔيشطخ: السخرز  (ٔ 
 (.ٕٙ٘/ٕارتذاف الزخب  (ٕ 
 (.ٜٕ٘/ٕالترخيح  (ٖ 
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، ولكغ ىػ الخاجح ما ذىب إليو الكػفيػن مغ جػاز الػجييغأرى أن و 
مغ  أخفُّ  بل عمى تخجيح الترحيح؛ ألنوكسا قالػا  ليذ عمى الدػاء

وإن كان فيو اجتساع ، حريغ   غيخُ  متحخكتيغ بيشيسا حاجدٌ اجتساع واويغ 
 ُتقاِرُبيسا متحخكةٌ  غ ساكشيغ بيشيسا ىسدةٌ تػالي ألفي شبو ثالث ألفات، إال أن

وجػُدىا ضعيفًة،  ،ساكشةً  األفً  َفَتْيغِ مكتشِ  ،أخفُّ مغ تػالي واويغ متحخكتيغ
.كالعجِم، و   الفرُل بيا َكاَل فرل 
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 ادلثؽس اٌصأٟ
 إٌغــة

 :وفيه مسألة واحدة 

  ُعشج  امكدػرً  اصحيحً  احخفً  تيغِ دَ مذج   يغِ ياءَ  اكتشاف
 الشدب. 
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  اورٕاف

َ
  ٠ِٓ ٠اء

 
 ِشذ
َ
  ذنيِ د

ً
  اؼشف

ً
  اصؽ١ؽ

ً
 عٕذ إٌغة اِىغٛس

ما قبميا؛  ، وكدخُ السشدػِب  االسعِ  آخخَ  دة  مذج   ياء   الشدب ىػ: إلحاقُ 
 .(ٔ  إعخاُبو إليياعمى ندبتو إلى السجخد مشيا مشقػاًل  لتجل  

إليو  إليو عمى لفطو مغ غيخ تغييخ سػى أن ُتزافَ  بُ واالسع قج ُيشدَ 
، ندبة إلى مرخ، الشدِب  ياءُ  ، وَنْحِػيّ  ، وشاِميّ  ، وُيْكَدَخ ما قبميا كـ ِمْرِخيّ 

وشام، ونحػ. وقج تصخأ عمى بشيتو تغييخات أخخى نتيجة إلحاق ىحه الياء 
بآخخه، ومشيا: ححف بعس أحخف الكمسة مغ اآلخخ أو مسا يترل بو؛ 

، السجغِع فييا (ٕ سكدػرةِ : ححف الياء اللشصُق، ومشولَيِخف  البشاُء، وَيدُيَل ا

                                                           

(، وشخح األشسػني ومعو حاشية ٖٗٗٔ/٘تػضيح السقاصج والسدالظ يشطخ:  (ٔ 
 (.٘ٔٔ(، وشحا العخف ٚٚٔ/ٗالربان 

خخج نحػ:" َىَبي خ " وىػ الغالم السستمئ أو الشاعع. وقيل: الخجل الحي ال خيخ فيو.  (ٕ 
، مغ غيخ ححف فيو؛ وقيل: األحسق السدتخخي(، تقػل في الشدب إليو: َىَبي ِخيٌّ 

 النفتاح الياء السجغع فييا مثميا، ونقز الثقل بالفتح.
وشخح األشسػني ومعو  (،ٖٖٓ/ٕوالترخيح   (،ٖٖٗ/ٗأوضح السدالظ : يشطخ    

 (.٘ٛٔ/ٗحاشية الربان 
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، كسا في نحػ: َسيِّج، وميِّت، وَشيِّب، وَىيِّغ، (ٔ مثُميا، السترمِة بآخِخ الكمسةِ 
 . (ٕ يقال في الشدب إلييا: َسْيِجّي، وَمْيِتّي، وَشْيِبّي، وَىْيشيّ 

 ياءيغ مذجدتيغ : تحاشي الثقل الشاتج عغ اكتشافٚعٍح ٘زا احلزف
إذ لػ ندبشا إلى ىحه الكمسات عمى لفطيا لقمشا:  مكدػر  آخخ الكمسة، لحخف  

، بياءيغ مذجدتيغ بيشيسا حخٌف مكدػٌر،  ، وَىيِّشيٌّ ، وَشيِِّبيٌّ ، وَميِِّتيٌّ َسيِِّجيٌّ
مكدػٌر ما قبمو، وال يخفى ما فيو مغ الثقل الشاتج عغ تػالي الياءات 

 لتخفيف.والكدخات وىحا مدتكَخٌه، ال سيسا في آخخ الكمسة الحي ىػ مشاط ا

                                                           

م " اسع فاعل مغ" َىّػَم إذا ىد رأسو مغ الشعاس  (ٔ  خخج نحػ: " ُمَييِّيع " ترغيخ" ُمَيػِّ
غيخ" ِمْيَيام " صيغة مبالغة مغ" ىاَم عمى وجيو إذا ذىب مغ العذق"، "، أو تر

؛ مغ غيخ ححف؛ لشقز الثقل بانفرال الياء تقػل في الشدب إليو: ُمَييِّيسيٌّ 
 السكدػرة السجغع فييا مثميا عغ آخخ الكمسة بالياء الداكشة.

لكافية (، وشخح إٖٔ/ٕػر (، وشخح الجسل البغ عرفٕٖٚ/ٖيشطخ: الكتاب  -    
 .(ٜٜٗٔ/ٗ الذافية

(، وأسخار ٕٛٓ(، والسفرل ٖ٘ٔ/ٖ(، والسقتزب ٖٔٚ،ٖٓٚ/ٖيشطخ: الكتاب  (ٕ 
(، ٚٗٔ/٘ (، وشخح السفرل البغ يعيرٖٔ/ٖ (، والتخسيخٖٚٚ، ٖٙٚالعخبية 

(، ٕٖٔ/ٕ (، وشخح الجسل البغ عرفػرٜٛ٘/ٔل واإليزاح في شخح السفر
(، وتػضيح السقاصج ٛٙ٘الشاضع (، وشخح ابغ ٜٛٗٔ/ٗشخح الكافية الذافية و 

(، ٛ٘ٔ/ٗعقيل  (، وشخح ابغٖٖٗ/ٗ (، وأوضح السدالظٕ٘ٗٔ/٘والسدالظ 
(، وشحا ٘ٛٔ/ٗوشخح األشسػني ومعو حاشية الربان  (، ٖٖٓ/ٕوالترخيح 

 (.ٕ٘ٔ(، والتبيان في ترخيف األسساء ٛٔٔالعخف 
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ٝ تاحلزف ِٓ اٌغاوٕح
َ
ٌ
ْ
 : (ٔ ؛ لسا يميٚوأد ادلرؽشوح َأٚ

تػالي الحخكات واجتساع : أن السقرػد تخفيف الثقل الشاتج عغ أٚال
في ذلظ؛ ألنيا أثقل مغ الداكشة، وبححفيا  أبمغُ  الستحخكةِ  ححفُ الياءات، و 

 ن قج زال شيئان: الياء والكدخة. يكػ

الحخف  لتػالت كدختان كدخة الياء وكدخة : أن الستحخكة لػ بقيتشا١ٔا
 الرحيح(، وىػ ثقيل أيزا. 

لػ بقيت لمدميا القمب والتغييخ، فإما أن ُتقَمَب ألًفا الستحخكة  : أنشاٌصا
َغ تخفيًفا لتػالي الحخكات مع الياءات، إذ  لتحخكيا وانفتاح ما قبميا، أو ُتَدك 

  . اكبيخً  ا مكدػرًة، مكدػًرا ما بعجىا ثقاًل إن في بقائي

إلى كلِّ اسع  وِلَي آخُخه ياءيغ مجغسة  اإلضافةِ  :" ىحا بابُ لاي ع١ث٠ٛٗ
إحجاىسا في األخخى. وذلظ نحػ: ُأَسيِّج، وُحَسيِّخ، وُلَبيِّج، فإذا أضفَت إلى 
شيء  مغ ىحا تخكَت الياَء الداكشَة وَحَحفَت الستحخكَة؛ ِلَتَقاُرِب الياءاِت مع 

التي في آخخ االسع؛ فمسا كثخت الياءات وَتقاَربْت، الكدخة التي في الياء و 
وتػالت الكدخات التي في الياء والجال استثَقمػه فَحَحفػا. وكان ححُف 

ىػ الحي ُيَخفُِّفو عمييع ألنيع لػ َحَحفػا الداكَغ لكان ما َيَتَػاَلى فيو  الستحخكِ 
دختيغ في مغ الحخكات التي ال يكػن حخٌف عمييا مع َتقاُرِب الياءات والك

وا مغ الثقل  الثقل مثل" ُأَسيِّج "؛ لكخاىيتيع ىحه الستحخكات، فمع يكػنػا ِلَيِفخُّ
                                                           

(، ٖٔ/ٖخ (، والتخسيٖٚٚ، ٖٙٚوأسخار العخبية  (،ٖ٘ٔ/ٖيشطخ: السقتزب  (ٔ 
(، ٜٛ٘/ٔ(، واإليزاح في شخح السفرل ٚٗٔ/٘وشخح السفرل البغ يعير  

(، والتبيان ٘ٛٔ/ٗ  وشخح األشسػني ومعو حاشية الربان ،(ٖٖٓ/ٕالترخيح و 
 (.ٕ٘ٔفي ترخيف األسساء 
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 ، إلى شيء  ىػ في الثقل مثُمو، وىػ أَقلُّ في كالميع مشو، وىػ: ُأَسْيِجيٌّ
، وكحلظ تقػل العخب. وكحلظ: َسيٌِّج، وَميٌِّت، ونحػىسا؛  ، وُلَبْيِجيٌّ وُحَسْيِخيٌّ

جغسة إحجاىسا في األخخى، يمييسا آِخُخ االسِع. وىع مسا ألنيسا ياءان م
يححفػن ىحه الياءات في غيخ اإلضافة، فإذا أضافػا فكثخت الياءاُت وعجُد 
الحخوِف َألَدمػا أنفَديع أن َيححفػا. فسسا جاء مححوًفا مغ نحػ" َسيِّج " و" 

فَت لع يكغ إال الححف؛ َميِّت ": َىْيٌغ، وَمْيٌت، وَلْيٌغ، وَشْيٌب، وَشْيٌء، فإذا أض
، إذا  ، وَشْيِبيٌّ إذ كشت َتحِحُف ىحه الياَء في غيخ اإلضافة. تقػل: َسْيِجيٌّ

 .(ٔ َأضفَت إلى َشيِّب  "

 ياءٌ  الرحيحِ  خيخِ األ اعمع أنو إذا كان قبل الحخفِ  :ٚلاي اٌشضٟ
فألحقت ياء الشدب بو وجب ححف ثانيتيسا السكدػرة عمى  مكدػرةٌ  مذجدةٌ 

، أو عمى غ  يِّ بَ مُ ـ ك ل  عِّ فَ ، أو عمى مُ ت  يِّ مَ ـ ك ل  عِ يْ : عمى فَ كان االسعُ  ة  يشْ أي بِ 
يع في تِ لكخاىَ  ؛أو عمى غيخ ذلظ، خ  يِّ سَ حُ ـ ل كيِّ عَ ج، أو عمى فُ يِّ سَ أُ ـ ل كعِ يْ فَ أُ 

 واحج   تيغ بحخف  دَ ياءيغ مذج   اكتشافَ  بو التخفيفُ  الحي الالئقُ  الكمسةِ  آخخِ 
خ خِ في اآل فُ ح، وكان الحالفاصلِ  الحخفِ  لى وكدخةِ و األ  الياءِ  مع كدخةِ 

، وال ا عالمةً لكػنيسا معً  الشدِب  يإحجى ياء ححفُ  دْ جُ ى، إال أنو لع يَ لَ وْ أَ 
 لئال   الداكشةِ  الياءِ  ا، وال ححفُ خدً صِّ ه مُ يع كدخَ ما قبميسا اللتدامِ  كدخةِ  تخكُ 

مغ الشصق  بحلظ أصعبُ  ، فان الشصقَ دةٌ ج  ذَ مُ  بعجىا ياءٌ  مكدػرةٌ  ى ياءٌ بقَ يَ 
 السكدػرةِ  إال ححفُ  قَ بْ ، فمع يَ ّذِ في الحِ  تيغ بكثيخ، وذلظ ضاىخٌ دَ بالسذج  

" ٕ). 

                                                           

 (.ٖٔٚ، ٖٓٚ/ٖالكتاب  (ٔ 
 (.ٕٖ/ٕشخح شافية ابغ الحاجب  (ٕ 
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ء  " شاذٌّ، والقياس: " َشْيِئيٌّ " " ٚلٛذلُ:" عائِٟ  في الشدب إلى " َشيِّ

بعج ححف الياء السكدػرة. وقج شح مغ جية  الصاءَ  بياء مفخدة ساكشة تمي
(  الدائجةَ الداكشةَ  ا. وقيل: مغ جية ححفيع الياءَ ألفً  داكشةَ ال قمبيع الياءَ 

 عيغ الكمسة( عمى غيخ القياس؛ قرجا الستحخكةِ  وإبقائيع عمى الياءِ 
 .(ٔ لمتخفيف؛ لكثخة استعسالو، ثع قمبيا ألفا؛ لتحخكيا وانفتاح ما قبميا

 وإلى ما سبق أشار ابغ مالظ في ألفيتو بقػلو:

 (ٕ فِلٔٔشَرٖ طٜاٟ٘ٔٙ وكٕٟلا باألٜ حُرٔفِ  ٔثالْح وَ حنِٕ طٜٕٗٚب

 
 
 ٚذشظ١ػ

 
 :سأٞ

الكمسَة  مكدػًرا يجعلُ صحيًحا، حخًفا  تيغِ دَ مذج   ياءيغِ  ال شظ أن اكتشافَ 
الحي ، الكمسةِ  اجتساَع خسِذ ياءات  في آخخِ  وُ بِ ذْ أثقَل ما تكػن؛ إذ إنو يُ 

 ىػ َمِطش ُة التخفيِف.

َح  يفَ جون التخفشذُ وىحا ما جعميع يَ  بححف إحجى ىحه الياءات، فَتَخج 
لجييع ححُف الياِء السكدػرِة، السجغِع فييا مثُميا، السترمِة بآخِخ الكمسِة، 

                                                           

والمباب في عمل البشاء (، ٕٛٓوالسفرل (، ٖٔٚ/ٖيشطخ: الكتاب  (ٔ 
(، وشخح الكافية ٚٗٔ/٘(، وشخح السفرل البغ يعير ٘٘ٔ/ٕواإلعخاب 
(، وأوضح ٖٖ، ٕٖ/ٕوشخح شافية ابغ الحاجب لمخضي (، ٜٛٗٔ/ٗالذافية 
شسػني ومعو حاشية وشخح األ ،(ٖٖٓ/ٕوالترخيح  (،ٖٖ٘/ٗالسدالظ 
ػاذ الشدب في (، وشٕٙٔ، ٕ٘ٔوالتبيان في ترخيف األسساء (، ٘ٛٔ/ٗالربان 
  (. ٕٕٗالعخبية 

 (.ٜ٘متغ ألفية ابغ مالظ  (ٕ 
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: َسْيِجّي، وَمْيِتّي، وَشْيِبّي،  ، وَىيِّغ  ، وَشيِّب  ، وميِّت  فقالػا في الشدب إلى: َسيِّج 
 وَىْيشّي. وكحا في أمثاليا.

في  يا أبمغُ الححف مغ الداكشة؛ ألن ححفَ ى بلَ وْ أَ  وكانت ىحه الياءُ 
شيئيغ: حخف وحخكة، وألنيا لػ  بدوالِ  الثقلِ  إذ في ححفيا نقُز  ؛التخفيف

يا لمدمَ و بتػالي كدختيغ: كدختيا وكدخة الحخف الرحيح،  الثقلُ  لبقيَ  بقيْت 
، وَىيِّ  ، وَشيِّب  ، وميِّت  : القمُب ألًفا لتحخكيا وانفتاح ما قبميا، فيقال في َسيِّج  غ 

َساِدّي، وماِتّي، وشاِبّي، وىاِنّي، أو اإلسكان تخفيفا لتػالي الحخكات مع 
 ابتجاءً  الداكشةِ  ، وإبقاءُ (ٔ الياءات، فيقال: َسْيِجّي، وَمْيِتّي، وَشْيِبّي، وَىْيشيّ 

 يا. إلى إسكانِ  دِ ػْ ثع العَ  الستحخكةِ  ى مغ إبقاءِ لَ وْ أَ 
، وألن االعتساد في ةٌ ا عالما معً يسنأل  الشدِب  يِ إحجى ياءَ فػا ححِ ولع يَ 

شػىا  الشدب عمييا، وألنيا كالِعَػِض مغ السشدػب إليو؛ وليحا فقج َحر 
َدًة لجخميا الححف والتغييخ؛ فتزعف  بالتذجيج لَتْقَػى، ولػ لع تكغ مذج 

 .(ٕ ويفػت الغخض مغ إلحاقيا

                                                           

عمى القػل بأن الياء الداكشة ىي السححوفة يكػن سكػن الياء في ىحه األمثمة  (ٔ 
 عارٌض، واألصل الفتح. 

 (.ٙٗٗيشطخ: رصف السباني  (ٕ 
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 ادلثؽس اٌصاٌس
 اٌمٍة ادلىأٟ

 :وفيه مسألة واحدة

  ىسدتيغ ألَف " َأْشَياءَ اكِتَشاُف ." 
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 ّ٘ضذني أٌف
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 " أَ اورِٕ
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ْ
 " ش

 :(ٔ إلى ثالثة محاىب اختمف الرخفيػن في وزِن" َأْشَياَء " وأصِمو

إلى إن" َأْشَياَء "  ر٘ة اخل١ًٍ ٚع١ث٠ٛٗ ٚمجٙٛس اٌثصش٠ني
ُف الياِء(، وأصميا: " َشْيَئا(ٕ مفخدٌ  ُخه: " َشْيٌء "  ُمخف  ء " بدنة" ، مؤنٌث، محك 

مت الالُم عمى الفاِء، فرارت "  ، حيث ُقجِّ َفْعاَلء"، ثع حجث فيو قمٌب مكانيٌّ
َأْشَياء " بدنة" َلْفَعاء "، ُأبِعَجت اليسدُة األولى الم الكمسة( عغ األلف واليسدة 
الستصخفة؛ تخفيفا لمثقل الشاتج عغ اكتشاف ىسدتيغ لأللف، وىي حاجٌد غيُخ 

، تريخ معو اليس دتان كالسجتسعتيغ في شخف الكمسة، مع كثخة حريغ 
 استعساليا. 

                                                           

، ٛٙٔ/ٔ(، والسقتزب  ٖٔٛ، ٖٓٛ/ٗالكتاب  يشطخ تفريل ىحه السدألة في: (ٔ 
(، وشخح ٔٓٔ-ٜٗ/ٕ(، والسشرف ٖٖٛ، ٖٖٚ/ٖواألصػل في الشحػ   (، ٜٙٔ

(، والمباب ٛٔٔم ٘ٚٙ -ٓٚٙ/ٕ(، واإلنراف ٖٓٗ، ٕٓٗالترخيف لمثسانيشي  
(، وشخح ٜٙ-٘ٙ/ٔ(، وسفخ الدعادة ٜٖٙ – ٖٚٙ/ٕفي عمل البشاء واإلعخاب 

(، وشخح شافية ابغ الحاجب ٖٖٓ،ٜٕٖ(، والسستع الكبيخ ٖٓٛ– ٖٙٚالسمػكي  
 (.٘ٛوائتالف الشرخة   (،ٕٖٙ، ٕٖ٘(، والكشاش ٖٔ-ٜٕ/ٔضي لمخ 

. وقيل: جسٌع عمى غيخ واحِجه؛ ألن" َفْعل " ال ُيجسع  (ٕ  ، وَرْىط  وقيل: اسُع جسع  كـ َنَفخ 
عمى" َفْعالء ". والرػاب: أنو مفخد مؤنث، مسشػع مغ الرخف أللف التأنيث 

عمى      " َأَشاَوى "، و" السسجودة، مثل" حسخاء"، و" صحخاء "، بجليل جسعو 
 َأْشَياَوات ".

 .(ٖٙٚ، وشخح السمػكي (ٕٚٙ/ٕيشطخ: اإلنراف  -    
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، (ٔ وُتسَشُع مغ الرخف أللف التأنيث السسجودة، وُتجَسُع عمى" َأَشاَوى "
 و" َأْشَياَوات "، مثل: َصْحخاء وَصَحاَرى وَصْحَخاوات.

:" وكان أصل" َأْشَياء ": َشْيَئاء " فكخىػا مشيا مع اليسدة لاي ع١ث٠ٛٗ
 .(ٖ "(ٕ مغ الػاومثل ما ُكخه 

" َأْشَياء " في قػل الخميل، إنسا ىي عشجه " (ٗ :" ومغ ذلظٚلاي ادلربد
؛ فكخىػا ىسدتيغ بيشيسا ألٌف فَقمبػا َفْعاَلء "، وكان أصُميا" َشْيئاَء " يا فتى،

لشحػ ما ذكخت لظ في      " خصايا "؛ كخاىَة ألفيغ بيشيسا ىسدٌة، بل كان 
الالم التي ىي ىسدة في أولو، فرار تقجيخه مغ ىحا أبعج؛ فقمبػا، فرارت 

نَا حَسْأَنُىا عٍَْ أَشْيَاءَ إٌِْ  الفعل" َلْفَعاء "؛ ولحلظ لع يشرخف، قال هللا عد وجل:

                                                           

أصمو" َأشاَيا "؛ ألن الياء ضاىخة في السفخد" أشياء "، ولكشيا ُقمبْت في الجسع واوا؛  (ٔ 
كخاىيًة لمياء بيغ ألفيغ؛ ألن الياء أقخب إلى األلف مغ الػاو، وباكتشاف ألفيغ ليا 

:" َلَفاَعى " مقمػب" َفَعاَلى "؛ ألن ن كاجتساع ثالث ألفات، فرارت: َأَشاَوى، بدنةيكػ
وىي كقػليع:" جبيت الخخاج ِجَباوة "،  اء ".ئَ يْ اليسدة تقابل الم" َفْعاَلء " في السفخد" شَ 

 وأصمو: ِجَباية، وقػليع" رجاء بغ َحْيَػة "، وأصمو" رجاء بغ َحي ة ". وىػ شاذ.
(، والسستع ٜٖٚ، ٖٛٚوشخح السمػكي  (،ٜٜ، ٜٗ/ٕالسشرف  يشطخ: -    

 (.ٖٖٔالكبيخ 
أي: كخىػا اجتساع ىسدتيغ في" َشْيَئاء "، كسا كخىػا اجتساع واويغ في " ُقُػوس "؛  (ٕ 

 فقمبػا في ىحه كسا قمبػا في تمظ؛ تخفيفا.
 .(ٜٖٚ/ٗالكتاب  (ٖ 
 أي: مغ السقمػب. (ٗ 
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حُبْدَ نَكُىْ حَسُؤْكُىْ
، ولػ كان" َأْفَعااًل "النرخف كسا يشرخف" َأْحَياٌء" وما (ٔ 

 .(ٕ أشبيو "

إلى أن" َأْشَياء "جسع"  ٛف١نيٚر٘ة األخفش ٚاٌفشاء ٚأوصش اٌى
 فز٘ة اٌفشاء ٚأوصش اٌىٛف١ني َشْيء  "، ووزنيا:  " َأْفَعاء"، ثع اختمفػا:

ء " بتذجيج الياء(، مثل:  إلى أنيا جسع"" َشْيء  " عمى األصل، وأصمو:" َشيِّ
َف، كسا يخفف" َميِّت " فيقال:" َميْ  ت ". َىيِّغ وَأْىِيشاء ، وَليِّغ وَأْلِيَشاء، ثع ُخفِّ

إلى أنيا جسع"" َشْيء  "  مخفف الياء( مثل" َبْيت "؛ حيث  األخفش ٚر٘ة
َأفِعالء "  " ؛ ألن(ٖ إن" َفْعٌل " ُيجسع عمى" َأْفِعالء " كسا ُيجسع عمى" ُفَعاَلء "

 .(ٗ "نطيخ" ُفَعاَلء

"، بدنة" َأْفِعاَلء وأصل" أشياء "عشج أصحاب ىحا الخأي جسيعا:" َأَشِيَئاء "
اليسدُة السقابمُة لالم؛ َتخمًُّرا مغ الثقل الشاتج عغ اكتشاف ىسدتيغ ُحِحَفت 

، (٘ لأللف، واجتساع شبو ثالث ىسدات، أو شبو ثالث ألفات في آخخ الجسع

                                                           

 .ٔٓٔالسائجة/ (ٔ 
 (.ٛٙٔ/ٔالسقتزب  (ٕ 
 مثل: َسْسٌح وُسَسَحاء. (ٖ 
مسا يجل عمى ذلظ: أنيع جاءوا بـ" أْفِعالء " بجال مغ" ُفَعالء " في نحػ: َشِبيب  (ٗ 

وَأِشب اء، وَحِبيب وَأِحب اء، وأصمو: ُشَبَباء، وُحَبَباء، مثل: َضِخيف وُضَخفاء، وَشخيف 
 وُشَخفاء.

 (.ٔٚٙ/ٕيشطخ: اإلنراف  -    
لف بيشيسا تقارب كبيخ في السخخج، فاأللف مغ الجػف، واليسدة مغ اليسدة واأل  (٘ 

أقرى الحمق، فاجتساع ىسدتيغ بيشيسا ألف كاجتساع ثالث ىسدات، أو ثالث ألفات، 
== 
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والجسع ُيدتثقل فيو ماال يدتثقل في الػاحج، ثع قمبت كدخة الياء فتحة 
 لسشاسبة األلف، فرارت" َأْشَياء " بدنة" َأْفَعاء ".

ت مغ الرخف عشجىع تذبييا لـ" َأْفِعاَلء " بـ " َفْعاَلء " الحي في وُمِشعَ 
 .(ٔ آخخه ىسدة التأنيث

إلى أن "َأْشَياء " جسع" َشْيء  " مخفف الياء(، وال (ٕ ٚر٘ة اٌىغائٟ
قمب فيو، وال ححف، ووزنيا:" َأْفَعال "؛ وذلظ ألن" َفْعٌل " السعتل العيغ َيص ِخُد 

مثل" َبْيت وَأْبَيات "، و" وَسْيف وَأْسَياف "، و" َقْػل جسعو عمى" َأْفَعال "، 
وَأْقَػال "، وورد نادرا في الرحيح العيغ مثل: َزْنٌج وَأْزناٌد، وَفْخٌخ وَأْفخاٌخ، 

 .(ٖ وَأْنٌف وآَنافٌ 

، فقال: كثخة االستعسال، أو: (ٗ وحاوَل َتمسَُّذ عمة  لسشعيا مغ الرخف
" الحي في آخخه ىسدة التأنيث، أو: َتػىُُّع أن ىسدة  تذبيو " َأْفَعال " بـ" َفْعاَلء

                                                                                                                                    
== 

وىػ مدتثَقٌل، مدتكَخٌه، ال سيسا في الجسع. وقج ُححفت اليسدة السفخدة في" سػائية " 
 َأْوَلى. فقالػا:" َسَػاَيَة " تخفيفا، فَححُف السكخرةِ 

(، والمباب في عمل ٓٚٙ/ٕ(، واإلنراف ٕٓٗيشطخ: شخح الترخيف لمثسانيشي  -   
 (.ٖٚٙ/ٕالبشاء واإلعخاب 

 (.ٜ٘/ٕيشطخ: السشرف  (ٔ 
عير، وابغ عرفػر، ابغ جشي، والدخاوي، وابغ ي صخح بشدبة ىحا الخأي لمكدائي (ٕ 

 والخضي.
(، ٖٛٚ، وشخح السمػكي (ٛٙ/ٔ(، وسفخ الدعادة ٜ٘/ٕيشطخ: السشرف  -    

 .(ٜٕ/ٔ(، وشخح شافية ابغ الحاجب لمخضي ٜٕٖوالسستع الكبيخ 
 (. ٔٚٙ/ٕيشطخ: اإلنراف  (ٖ 
 (.ٖٛٚقال ابغ يعير:" واحتاَل لسشِع الرخِف ". شخح السمػكي  (ٗ 
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. وقيل: لغيِخ عمة  (ٔ " َأْفَعال " لمتأنيث، كيسدة " َفْعاَلء "مثل:" حسخاء "
 .(ٕ شحوًذا

 عٍٝ سأٞ اٌىغائٟ لائل
 
 اٌفشاء

َ
ة
 
م
َ
:" و" أشياء " في مػضع ٚع

في الكالم  : إنسا كثخت(ٗ . وقج قال فييا بعُس الشحػييغ(ٖ خفس ال ُتْجَخى 
وىي" َأْفَعال "؛ فأشبيت" َفْعاَلء "؛ فمع ُتْرَخْف كسا لع ُتْرَخْف" حسخاء "...ولػ 
كانت عمى التػىع لكان أمَمُظ الػجييغ بيا أن ُتْجَخى؛ ألن الحخف إذا كُثخ 
، كسا كثخت التدسية بـ" َيديج " فَأْجَخْوه وفيو ياء زائجة َتسَشُع  الكالُم بو َخف 

كسا ُجسع"  (ٙ . ولكش ا نخى أن " أشياء " ُجسعت عمى" َأْفِعاَلء "(٘ مغ اإلجخاء
َليٌِّغ وَأْلِيَشاء "، فُحِحَف مغ وسط" أشياء " ىسدٌة، كان يشبغي ليا أن تكػن" 

 .(ٚ َأْشِيَئاء " فُححفت اليسدُة لكثختيا..."

يكػن اكتشاف ىسدتيغ ألَف" َأْشَياَء " قج  فعٍٝ اٌشأ٠ني األٚي ٚاٌصأٟ
إلى تغييخ واضح في بشيتيا، سػاء بالقمب السكاني عمى الخأي األول(،  أدى

                                                           

ْت ىحه العمُة بأنيا لػ كانت جارية لسشعت نطائخ " أشياء " أيزا مغ الرخف،  (ٔ  ُرد 
 وأنباء. مثل: أسساء،

 (.ٜٕ/ٔوشخح شافية ابغ الحاجب لمخضي  (،ٗٚٙ/ٕيشطخ: اإلنراف  -
وشخح شافية ابغ الحاجب  (،ٔٚٙ/ٕواإلنراف  (،ٜٙ/ٕيشطخ: السشرف  (ٕ 

 (.ٜٕ/ٔلمخضي 
 أي: ال ُتْرَخُف. (ٖ 
 ىحا محىب الكدائي، كسا أثبتُّ سابقا. (ٗ 
 يا، وليذ العكذ.يخيج: أن كثخة " أشياء " في الكالم مجعاة إلى صخف (٘ 
 أي: عمى وزن" َأْفِعاَلء ". (ٙ 
 ( مغ سػرة السائجة [.ٔٓٔ( ] إعخاب اآلية ٕٖٔ/ٔمعاني القخآن  (ٚ 
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أو بححف أحج أصػليا عمى الخأي الثاني(، كسا أدى في" َذَواِئَب " إلى 
 إعالل أولى اليسدتيغ بقمبيا واوا، كسا عخفشا في السدألة الدابقة.

 :سأٞ ٚذشظ١ػ
ىػ الخاجح؛ أرى أن ما ذىب إليو الخميل وسيبػيو وجسيػر البرخييغ 

فـ" أشياء " مفخد مؤنث، مسشػع مغ الرخف أللف التأنيث السسجودة، يجل 
 عمى ذلظ ما يمي:

مشعيا مغ الرخف في القخآن الكخيع وكالم العخب، ومشو: قػل  -ٔ
 الُسَقش ع الكشجي:

 (ٔ تُهطٔبُّيِ حَىِدا أشٗاَٞدٌَُُٖٕٔ٘ يف  ُٖعَاتٔبٍُٔ٘ يف الدَِِٖٖ قٕؤِ٘ ٔإٌٖىَا 

، ولػ (ٕ ز أبػ البقاء العكبخي عمى أنيا لع ُتدسْع مشرخفًة البتةون
كانت جسًعا عمى " َأْفَعال " لػجب صخفيا، كـ أسساء، وأبشاء، وأعباء، ونحػه 
مسا ىػ عمى وزن" َأْفَعال "وفي آخخه اليسدة، وىحا مخالف لسا انعقج عميو 

 .(ٖ اإلجساع، وُأيَِّج بالدساع

                                                           

البيت مغ الصػيل، وىػ مصمع داليتو السذيػرة، التي قاليا ردا عمى عتاب قػمو لو  (ٔ 
 ُدُيػنَي(، وىػ لذجة كخمو، وكثخة إنفاقو، واستجانتو مشيع، ويخوى  َتَجاَيْشُت( بجال مغ

(، واألمالي ألبي عمي ٜٕٓ/ٕ(، والعقج الفخيج  ٕٖٛ/ٔلو في: عيػن األخبار 
 (.ٕٛٛ(، وشخح ديػان الحساسة لمسخزوقي ٕٓٛ/ٔالقالي 

 ". ولػ كان" َأْفَعااًل " النرخَف، ولع ُيدسع " أشياء" مشرخفًة البتة قال:" (ٕ 
 (.ٗٙٗ/ٔالتبيان  -    

وشخح شافية ابغ  (،ٜٕٖ(، والسستع الكبيخ ٘ٚٙ، ٗٚٙ/ٕيشطخ: اإلنراف  (ٖ 
 (.ٜٕ/ٔالحاجب لمخضي 
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اَوى " و" َأْشَياَوات " مثل" َصَحاَرى "، و" سساع جسعيا عمى" َأشَ  -ٕ
َصَحَخاَوات "، ولػ كانت " َأشياء "جسًعا عمى" َأْفِعاَلء " كسا قال األخفر 
والفخاء ومغ وافقيسا( أو عمى    " َأْفَعال "  كسا قال الكدائي( لسا ُجِسَعْت 

"جسُع "  عمى" َفَعاَلى "، وال عمى" َفْعاَلوات "، فجل ذلظ عمى أن" َأَشاَوى 
 . (ٔ َفْعاَلء" االسسية؛ إذ ىي التي ُتجسع عمى" َفَعاَلى"، و" َفْعاَلوات"

ترغيخىا عمى لفطيا، حيث قالػا في ترغيخىا" ُأَشي اء "، ولػ كانت  -ٖ
جسًعا عمى      " َأْفِعاَلء " لػجب أن ُتخد  إلى مفخده، ثع ُتجسع باأللف 

َأْفِعاَلء " مغ جسػع الكثخة، والترغيُخ  والتاء، فيقال: ُشَيْيَئات؛ ألن      "
 .(ٕ َعَمُع القمِة، وترغيُخىا عمى لفطيا َجسٌع بيغ ضجيغ، وىحا ال يجػز

فـالرػاب أن" َأْشَياء " مفخد مؤنث، وأصميا:" َشْيَئاء " بدنة" َفْعاَلء "، 
َمْت اليسدة األولى الم الكمسة( عمى الذيغ فاء الكمسة(، فرارت"  ثع ُقجِّ

 اء " بدنة" َلْفَعاء".َأْشيَ 

وعمة ذلظ: التخمز مغ الثقل الشاتج عغ اكتشاف ىسدتيغ لأللف،  
وىي حاجد غيخ حريغ، تريخ معو اليسدتان كالسجتسعتيغ، في شخف 

 كمسة كثيخة االستعسال.

ومسا سبق يتبيغ أن محىب الخميل وسيبػيو ومغ وافقيسا ليذ فيو إال 
خب؛ فيػ َأْوَلى مغ القػل بححف القمب السكاني، وىػ كثيخ في كالم الع

                                                           

وشخح  (،ٜٕٖ(، والسستع الكبيخ ٖٛٚوشخح السمػكي  (،ٗٚٙ/ٕيشطخ: اإلنراف  (ٔ 
 (.ٖٔ، ٖٓ/ٔشافية ابغ الحاجب لمخضي  

(، ٜٖٚوشخح السمػكي  (،ٗٚٙ/ٕ(، واإلنراف ٔٓٔ، ٓٓٔيشطخ: السشرف  (ٕ 
 (.ٖٓ/ٔشخح شافية ابغ الحاجب لمخضي و  (،ٖٖٓوالسستع الكبيخ 
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، كسا قال األخفر والفخاء ومغ وافقيسا، (ٔ حخف  أصميّ  عمى غيخ قياس
، عمى ما (ٕ ومغ مشع " أشياء " مغ الرخف لغيخ عمة، أو لعمة ضعيفة

ذىب إليو الكدائي، ولػ قال برخفيا لمدمو مخالفُة اإلجساع، وَردُّ الثابِت 
 .(ٖ بالدساع

                                                           

:" وأنيا مقمػبة َأْوَلى وَأقَػى مغ حسميا عمى أنيا مححوفة الالم، أال لاي اتٓ ظٕٟ (ٔ 
تخى أن القمب قج كثخ في كالميع حتى أن ابغ الدكيت صشف فيو كتابا، ولع َنَخ 

ْدٌر؛ فَحْسُمو عمى اليسدَة ُححفت وىي الٌم إال في" َسَػاَية "، وما لعمو إن جاء فقميل نَ 
 األكثخ ىػ القياُس ".

وشخح شافية ابغ  (،ٖٖٓ، ٜٕٖويشطخ: السستع الكبيخ  (.ٜ٘/ٕالسشرف  -   
 (.ٓٗٗ/ٖ(، وىسع اليػامع ٖٓ، ٜٕ/ٔالحاجب لمخضي 

:" وما ذىب إليو أي: الكدائي( بعيٌج؛ ألن مشع الرخف بال سبب غيخ لاي اٌشضٟ (ٕ 
 بعيج مغ الحكسة ". –ُوِجَج محَسٌل صحيٌح ما  –مػجػد، والحسل عمى التػىع 

 (ٖٓ/ٔشخح شافية ابغ الحاجب  -    
:" وقال الكدائي:" أشياء " " أفعال"جسُع شيء، ألن" َفْعل " معتل ٚلاي أتٛ اٌفذا     

العيغ ُيجسع عمى" أفعال" ...وىػ مخدود؛ الستمدامو مشع الرخف بغيخ عمة، وأما 
 سريخ إليو ".القمب فكثيخ في كالميع فػجب ال

 (.ٕٖٙالكشاش  -    
في إعخابو آلية السائجة معقبا عمى رأي الكدائي:" وقيل:  لاي أتٛ اٌثماء اٌعىربٞ (ٖ 

ىػ جسُع" شيء " مغ غيخ تغييخ كـ بيت وأبيات، وىػ غمٌط؛ ألن مثل ىحا الجسع 
ااًل " يشرخف، وعمى األقػال اأُلَوِل يستشع صخفو ألجل ىسدة التأنيث، ولػ كان" َأْفعَ 

 النرخَف، ولع ُيدسع " أشياء" مشرخفًة البتة ".
 (.ٗٙٗ/ٔالتبيان  -   
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 ادلثؽس اٌشاتع
 إلعلي تاٌمٍةا

 :مسائل ستة وفيه

اكِتَشاُف حخَفْي عمة  ألَف الجسِع األقرى التي بعجىا  :األولىىىىىىى
 حخفان.

 اكتشاف ألفيغ لميسدة في الجسع األقرى. :الثانوةىىىىىى

اكِتَشاُف ىسدتيغ ألَف الجسِع األقرى التي بعجىا  :الثالثةىىىىىى
 حخفان.

واأللِف لمػاِو الػاقعِة عيًشا لسرجر   اكِتَشاُف الكدخةِ  :ةالرابعىىىىىىى
  ُأِعم ْت في 

 فعمو.            

اكِتَشاُف الكدخِة واأللِف لمػاِو الػاقعِة عيًشا لجسع   :ةالخامدىىىىىىى
 صحيِح الالِم،    
 بالُسَعم ِة. وىي في السفخد شبييةٌ              

. :ةالداددىىىىىىى  اكِتَشاُف ساكَشْيِغ حخَف عمة 
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 األٚيل ادلغأٌح
 اورِ 
َ
ٕ 

 
  اف

َ
 ؼشف

ْ
  عٍح   ٟ

َ
 تعذ٘ا ؼشفاْ رٟاٌ األلصٝ اجلّعِ  أٌف

 نبعجىا حخفا  التي (ٔ الجسع األقرى ألفَ  عمة  حخفا  فَ شَ إذا اكتَ 
 الثاني وجب قمبولع ُيفَرْل ثانييسا مغ الصخف، ، (ٕ وشبِيو في َمَفاِعَل(

 .(ٖ األقرى الجسعالبشاء في لثقل وذلظ  ؛تخفيفا ةىسد  مشيسا

 : (ٗ غعمتيغ أخخييالدابقة  ى العمةإل وأضافػا 

                                                           

الجسع األقرى أو: مشتيى الجسػع( ىػ: كلُّ جسِع كثخة  جاء بعج ألِف تكديخِه  (ٔ 
 ساكٌغ، كـ مداجج، ودراىع، ومرابيح، ودنانيخ. حخفان، أو ثالثٌة أوسُصيا

 (.ٙٗيشطخ: إيجاز التعخيف  -   
 َمَفاِعَل( ىػ: كل جسع بعج ألفو حخفان وليذ عمى " َمَفاِعَل "، بل عمى شبيو، شبوُ  (ٕ 

 كـ َفَعاِلل(ونحػه.
، وبخاصة الجسع األقرى، فإنو ُيصَمُب فيو ما ال ُيدتثَقُل في السفخد الجسع ُيدتثَقلُ  (ٖ 

  معو غايُة التخفيِف.
في  لسكتشفيغ لأللف ىسدةً قمَب ثاني الميشيغ ا -ووافقو ابغ مالظ –وأجاز سيبػيو      

الػاحج؛ لذبيو بالجسع، كسا في " ُعَػاِئخ " و" ُقَػاِئع " بدنة" ُفَػاِعل " بزع الفاء، مغ" 
 ما، قارَبو و ثقاًل قَ َعِػَر " و" قاَم "؛ ألنو وإن كان فاتو ثقل الجسع، فإن ضع أولو ألحَ 

 .م "" ُقَػاوِ " و راوِ " ُعػَ  فقالػا:لدجاج؛  األخفر وامغ ثقل الجسع. ومشع ذلظ 
شخح شافية ابغ الحاجب (، و ٘ٓٔ(، وإيجاز التعخيف ٜٖٔ/ٗيشطخ: الكتاب  -    

  (.ٖٗٔ، ٖٖٔ/ٖ لمخضي
(، ٖٓٗ، ٕٛٛ/ٖاألصػل في الشحػ (، و ٕٗٙ، ٖٕٙ/ٔيشطخ: السقتزب  (ٗ 

شخح السفرل البغ (، و ٜٛٛ/ٕ(، والتبرخة والتحكخة ٕٓٔ، ٜٕٓ/ٔوالخرائز 
(، ٕٕٗوالسستع الكبيخ (، ٛٛٗ، ٚٛٗلسمػكي وشخح ا ،(ٖٜ-ٜٔ/ٓٔيعير 

== 
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، ، والصخف محل التغييخمصخفل ثاني حخَفِي العمةِ  مجاورة: أٚالّ٘ا
 .حكَع مجاِورِه وكثيخا ما ُيعَصى الجارُ 

وىػ األلف مغ جشديسا،  حخًفا عمة   يْ حخفَ  كتشافِ ا استثقالُ  :خشٜٚاأل
حخفا العمة معو  ، يريخيغ  حر غيخُ  وحاجدٌ ، ضعيفٌ  فاصلٌ الداكشة، وىػ 

  .غِ يْ كالسجتسعَ لو  غِ يْ فَ السكتشِ 

 عٍحؼشفا اٌ أمجع اٌصشف١ْٛ عٍٝ ٚظٛب اٌمٍة إرا واْلذ ٚ
ا
َ
( ٚشثِٙٗ ألٌفِْ ادلىرٕف

َ
اعًِ

َ
ف
َ
ل "، نحػ: "  ، ٚا٠ٚٓ)ِ َأواِئل " جسع " َأو 

لثقل ىحا واويغ أللف الجسع األقرى؛  وأصمو : َأَواِول، اسُتثِقَل اكتشافُ 
ن كالسجتسعتيغ، ألن األلف حاجد غيخ حريغ، تريخ معو الػاواالجسع، و 

 .(ٔ تخفيفا الثانية ىسدةالػاو قمبت فمدتكَخٌه؛ ٌل، وىػ مدتثقَ 

واْ ؼشفا اٌعٍح إرا يف ٚظٛب اٌمٍة إىل فش٠مني ٚاخرٍفٛا 
اِْ ٌألٌف

َ
: َنَياِيف، َياِئف " جسع " َنيِّف "، وأصمو، نحػ:" نَ (ٕ ٠اء٠ٓ ادلىرٕف

                                                                                                                                    
== 

 شخح شافية ابغ الحاجب(، و ٙٔٔوشخح التعخيف بزخوري الترخيف البغ إياز 
 (.ٖٔٔ، ٖٓٔ، ٕٓٔ، ٔٓٔ/ٖ لمخضي 

والتبرخة  (،ٜٗ/ٕالسشرف (، و ٖٓٗ/ٖاألصػل في الشحػ يشطخ:  (ٔ 
وشخح شافية ابغ  ،(ٕٕ٘، ٕٕٗوالسستع الكبيخ (، ٜٛٛ/ٕوالتحكخة 

  .(ٕٛٗ/ٖ، وىسع اليػامع (ٖٔٔ، ٖٓٔ، ٔٙ/ٖب الحاج
(، ٕ٘ٙ-ٖٕٙ/ٔسقتزب اليشطخ الخالف في ىحه السدألة في:  (ٕ 

، ٜٛٛ/ٕوالتبرخة والتحكخة  (، ٕٔٙ – ٕٙ٘، ٕٙ، ٔٙ، ٗٗ-ٕٗ/ٕالسشرف و 
(، ٜٛٗ-ٙٛٗ(، وشخح السمػكي ٜٔ/ٓٔ(، وشخح السفرل البغ يعير ٜٜٛ

وإيجاز (، ٕ٘ٛٓ، ٕٗٛٓ/ٗفية وشخح الكافية الذا(، ٕٕٗ الكبيخ السستعو 
== 
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 : َسَياِود،، وأصمو(ٔ ، نحػ:" َسَياِئج " جسع " َسيِّج "(ٚٚاٚ ،٠اء)سلرٍفني أٚ
 :نحػ: " َصَػاِئج " جسع" َصاِئَجة "، وأصميا: َصَػاِيج ،(٠ٚاء ،ٚٚاٚ)أو 

قمب وجػب إلى  (ٖ اٌصشف١ني ٚمجٙٛس (2)ر٘ة اخل١ًٍ ٚع١ث٠ٛٗ
كان أػاء واجٌب مصمقا، س عشجىع فالقمبأيزا، ثاني الياءيغ، والسختمفيغ 

ون فيع ُيْجخُ  .مختمفيغالحخفان السكتشفان لأللف واويغ، أم ياءيغ، أم 

                                                                                                                                    
== 

-ٙٔٔوشخح التعخيف بزخوري الترخيف البغ إياز  ،(٘ٓٔ-ٖٓٔ التعخيف
(، والسقاصج ٔٚ٘ٔ، ٓٚ٘ٔ/ٙ (، وتػضيح السقاصج والسدالظٛٔٔ

(، وشخح األشسػني ومعو حاشية ٖٓٚ، ٜٖٙ/ٕ(، والترخيح ٘ٗ-ٕٗ/ٜالذافية 
 (ٜٕٓ، ٜٕٛ/ٗالربان 

ٌل ذاًتا وسكػًنا؛ فُقمبت أصمو: َسْيِػد، اجتسعت الياء  (ٔ  والػاو، والدابق مشيسا متأصِّ
 ثع ُأدغست في الياء، فرار" َسيِّج ".الػاو ياء 

 .(ٖٔٚ-ٜٖٙ/ٗ و( ٖٚ٘/ٗ الكتابيشطخ:  (ٕ 
، ٜٕٔ،ٜٕٓ، ٕٛٛ/ٖاألصػل في الشحػ (، و ٕٗٙ، ٖٕٙ/ٔالسقتزب يشطخ:  (ٖ 

سخ و  (،ٕٓٔ، ٜٕٓ/ٔ(، والخرائز ٕٙ، ٔٙ، ٗٗ-ٕٗ/ٕ، والسشرف (ٖٓٗ
(، ٕٖٛ، ٖٔٛالسفرل (، و ٜٛٛ/ٕ، والتبرخة والتحكخة (ٖٙٙ/ٕصشاعة اإلعخاب 

 (،ٖٔٓوالتدييل (، ٕٕٕ الكبيخ ، والسستع(ٜٔ/ٓٔالبغ يعير  شخح السفرلو 
، ٖٓٔ/ٖية ابغ الحاجب لمخضي شخح شافو  (،٘ٓٔ-ٖٓٔ وإيجاز التعخيف

ابغ (، وشخح ٖٗٚ/ٗح السدالظ (، وأوضٜٚ٘، ٜٙ٘وشخح ابغ الشاضع (، ٖٔٔ
، (ٖٛٓٔ/ٖ  وشفاء العميل، (ٜٚ-ٜٗ/ٗوالسداعج (، ٖٕٔ، ٕٕٔ/ٗ عقيل

(، ٘ٗ-ٕٗ/ٜ(، والسقاصج الذافية ٕٗٓ٘-ٕٔٓ٘/ٓٔوتسييج القػاعج 
وشخح األشسػني ومعو حاشية (، ٕٛٗ/ٖوىسع اليػامع  (،ٜٖٙ/ٕ والترخيح
 (.ٜٕٓ، ٜٕٛ/ٗالربان 
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، والياء أصل اليسد في الػاويغالػاويغ، فى جخَ مُ  والػاوَ  الياءيغ، والياءَ 
 تذبو الػاو.

 فقط؛ في الػاويغ واجبٌ قمب إلى أن ال (ٔ ر٘ة أتٛ احلغٓ األخفشٚ
غ في أول الكمسة في يسا السجتسعتينطيختي لمػاويغ ىشا عمى لثقميسا، وحساًل 

السجتسعتيغ في األولى في  دُ ل"، فكسا ُتيسَ ل " وأصميا " َوَواِص اِص وَ نحػ" أَ 
يسد األولى في الياءيغ، أو ىشا، وكسا ال تُ ُتيسد الثانية  سةمأول الك

" َيْيغ"  اسع مػضع(،     السختمفتيغ السجتسعتيغ في أول الكمسة في نحػ
شبو في الياءيغ، أو السختمفتيغ  الثانيةُ  يسدُ م " ال تُ ػْ يَ  و" وويح، و" َوْيل "،

  .، وَصػاِئج، وَسَياِودالسجتسعتيغ ىشا في نحػ: َنَياِيف

مغ غيخ  " (ٕ جسع " َضْيَػن في " َضَياِون " :ٚاؼرط األخفش تمٛذلُ
ل: القمُب لع ُيدسع ِإال  في الػاويغبأن و  قمب، ، نحػ قػليع في جسع أو 
فال يقاس عميو ما  ؛الػاويغ أثقل مغ الياءيغ، ومغ الػاو والياء ؛ ألنأوائل

  .(ٖ رتبتو مغ الثقل فيليذ 

؛ لتأيُّجه بالدساع والجسيػر: ما ذىب إليو الخميل وسيبػيو ٚاٌشاظػ
 :والقياس

                                                           

شخح (، و ٖٔٓتدييل وال ،(ٕٕٗ الكبيخ السستع، و (ٛٛٗشخح السمػكي يشطخ:  (ٔ 
(، وتػضيح السقاصج ٖٔٔ، ٖٓٔ/ٖية ابغ الحاجب لمخضي  شاف

 .(ٖٓٚ/ٕوالترخيح (، ٔٚ٘ٔ، ٓٚ٘ٔ/ٙوالسدالظ 
ْيَػن:  (ٕ   ". سشانيخ"  وُيجسع عمى ." الِدش ْػر " الح َكخ. وقيل: داب ٌة تذبيوالز 

 (.ٕٕٔٙ/ٗ-المدان ض و ن -    
 .(ٕٕٛ الكبيخ يشطخ: السستع (ٖ 



 

 االكتنافىفيىبنوةىالكلمةىالعربوةىجمًعاىوتأصواًل

498 

األصسعي مغ أن العخب السازني عغ فسشو ما حكاه  فأِا اٌغّاع 
ن في تكديخ" َعيِّل ": لػتيسد في اليائي كسا تيسد في الػاوي، فيقػ 

قَ (ٔ ""َعَياِئل : (ٕ ة ". ومشو ما حكاه أبػزيج مغ قػليع في تكديخ " َسيِّ
َسَياِئق، وفي تكديخ" َسيِّجة ": َسَياِئج، باليسد. ومشو ما حكاه الجػىخي مغ 

 كتشف ألَف الجسعِ يلع ففي ىحه األمثمة  .(ٖ يِّج ": َجَياِئجقػليع في تكديخ " جَ 
 يْ كلِّ حخفَ  عمى أن  العخب استثقمت في ىحا وأمثالو اكتشافَ  يجل، مسا واوان
 .(ٗ الجسعِ  ألفَ  عمة  

: فألن إبجال الػاو والياء ىسدة في نحػ" أوائل "، و" ٚأِا اٌم١اط
و" سساء " َسياِئج " محسػل عمى إبجال الػاو والياء ىسدة في نحػ" كداء " 

و" ، ا" رداي "سوأصميء " و"بشا " رداء "و و" سساو "ا " كداو"، سأصميو 
، وقبميسا ألف زائجة، في حكع بشاي "، فكمتاىسا وقعت شخفا في ىحه الكمسات

غ مغ الصخف، وقعتا قخيبتيوفي " أوائل "، و" َسياِئج "  .مبتا ىسدةً فقُ العجم، 
                                                           

   وأىل بيت الخجل الحيغ يكفميع. العيُِّل: الفقيخ. (ٔ 
( و ع ي ٖٛٙ، ٖٚٙ –(، والسعجع الػسيط عػل ٜٖٗٔ/ٗ-المدان ع ي ل -    

 (.ٓٗٙ-ل
: الذيُء السختَمُذ الَسُدػُق. وقيل: الجاب ُة التي ُتداُق سْػًقا. وقيل: ما َديَِّقةال (ٕ 

 .  استاَقو العُجوُّ مغ الجوابِّ
 (.ٕٗ٘ٔ/ٖ-س و قالمدان  -    

َجيٌِّج عمى" َفْيِعٌل "، والجسُع ِجَياٌد،  (:" شيءٌ ٔٙٗ/ٕ- ج و دالرحاحجاء في  (ٖ 
 قياس ".    وَجَياِئُج، باليسد عمى غيخ

وتػضيح السقاصج  .(ٕٕٛ الكبيخ السستعو  ،(ٗٗ، ٖٗ/ٕالسشرف يشطخ:  (ٗ 
 ،(ٗٗ/ٜ(، والسقاصج الذافية ٜٚ/ٗ(، والسداعج  ٔٚ٘ٔ/ٙوالسدالظ 
 (.ٜٕٓ/ٗوشخح األشسػني ومعو حاشية الربان (، ٖٓٚ/ٕوالترخيح 
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" كداء " و"      في وواأللف التي بيشيسا حاجد ضعيف، غيخ حريغ، 
، فالياءان، والياء فكحلظ ىشا ػاو والياءال فخق بيغ الونحػىسا رداء " 

 .(ٔ والػاو، والػاو والياء فييسا مغ االستثقال ما في الػاويغ

قػليع:" َضَياِون " في جسع " َضْيَػن " ما احتج بو األخفر مغ وأما 
فقالػا"  ؛ تشبييا عمى األصل،فذاٌذ؛ وقج صح في الجسع كسا صح في السفخد

 .(ٕ ْيَػن "" َض    َضَياِون " كسا قالػا

اعً " ٚشثٙٗ* 
َ
ف
َ
 ألفِ  عجَ ، وكان بَ ٚأِا إرا واْ االورٕاف يف غري" ِ

العمِة السكتِشَفْيِغ لأللف عغ الصخف،  ، وَبُعَج ثاني حخَفيِ أحخف   ثالثةُ  الجسعِ 
ـ " واويغ كلأللف كان السكتشفان أسػاء بإجساع  ،  ىسدةً  امتشع القمبُ 

 م، أ" اعي  بَ " جسع  " يعايِ بيَ ـ "ك ياءيغ م، أ"جسع " شاووس " يذاوِ ػَ شَ 
 مع القخبِ  لمقمب الثقلُ  "؛ " ألن السػِجبَ  امي  قَ " جسع  " يعاوِ يَ قَ ـ" مختمفيغ ك
وىػ مجاورة الصخف لع يثبت  ،العمةِ  وصَفيِ  ، فمسا ُفقج أحجُ مغ الصخفِ 

 .(ٖ "الحكع

                                                           

(، وتػضيح ٖٔٔ، ٖٔٔ، ٕٓٔ، ٔٓٔ/ٖخح شافية ابغ الحاجب لمخضي يشطخ: ش (ٔ 
وشخح األشسػني (، ٗٗ، ٖٗ/ٜ ، والسقاصج الذافية(ٓٚ٘ٔ/ٙالسقاصج والسدالظ  

 .(ٜٕٓ/ٗومعو حاشية الربان 
(، ٚٗ، ٙٗ/ٕوالسشرف (، ٜٕٓ/ٖلشحػ واألصػل في ا(، ٜٖٙ/ٗيشطخ: الكتاب  (ٕ 

وشخح األشسػني ومعو حاشية  ،(ٕٕٗوالسستع الكبيخ (، ٛٛٗوشخح السمػكي 
 .(ٜٕٓ/ٗ  الربان

 (.ٜٔ/ٓٔشخح السفرل البغ يعير  (ٖ 
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 :جشجل بغ السثشىفأما عجم القمب في قػل 

 (ٔ زإَِٔبالعَ ٍََِِِٗٗالعَ نَحٖٔنٜ

  وىي مشػيةٌ  وُححفت الياءُ كـ" َشَػاِويذ "،  (ٕ فألن أصمو "َعَػاِويخ" 
 

                                                           

  ، وقبمو:، التسيسيُّ يُّ ػِ يَ بيت مغ مذصػر الخجد، قالو جشجل بغ السثشى الصُّ  (ٔ 
 ٙغٜسٖكٔ أُِٜ تَكٜازَبَتِ أٜبَاعٔس

 ٔأُِٜ زأٖتٔ الدِسَ ذا الدٖٔاٟسِ

 حٍََٜ عظاو٘ ٔأٝزَآ ثَاغٔسٙ

(، ٖٗٚالبيت لو في: شخح شػاىج شخح شافية ابغ الحاجب لمخضي و     
وبال ندبة . (ٜٕٓ/ٗ(، وشخح الذػاىج لمعيشي عمى األشسػني ٜٖٙ/ٕوالترخيح 

 (ٜٗ/ٕ(، والسشرف ٜٕٓ/ٖ(، واألصػل في الشحػ ٖٓٚ/ٗفي: الكتاب 
(، وشخح السفرل ٕٖٛ(، والسفرل ٗٙٔ/ٖ( و ٜ٘ٔ/ٔ (، والخرائزٓ٘/ٖو 

(، ٕٕ٘ (، والسستع الكبيخٚٛٗ ح السمػكي(، وشخ ٕٜ/ٓٔو  (ٓٚ/٘البغ يعير 
 (.ٖٔٔ/ٖ افية ابغ الحاجب لمخضيوشخح ش

كـ" ُرم ان "، وىػ: رمج العيغ. وقيل: الخمج الذجيج. وقيل: ىػ  الَعَػاِور: جسع" ُعػ ار "    
 قط في العيغ.   القحى يد

وجعمو كحال لمعيغ عمى سبيل االستعارة.  و فيو الذاىج: حيث صحح ثاني الػاويغ     
 ةً ، مشػي  مححوفةً  " ألن فيو ياءً مبيا ىسدة، فمع يقل:" بالَعػاِئخالسكتشفيغ لأللف، ولع يق
مفرػلة فالػاو الثانية    لمزخورة، والتقجيخ" بالعػاويخ ".  بعج الػاو الثانية، ُححفْت 

 لػجب قمبيا ىسدة، كسا في" أواِئل ". ةً مشػي   عغ الصخف تقجيًخا، ولػ لع تكغ الياءُ 
 يؤكج ذلظ ضيػر الياء في قػل رؤبة: (ٕ 

 نٜطٖسَ ؤَِ عٍْٗٗ تكٕٖيُ الفَٕٝمِ

 ٔوا بعٍَِْٗٗٔ عََٕأٖسُ البَخَلِ

 .(ٓ٘/ٖالسشرف (، و ٚٓٔديػان رؤبة يشطخ:      
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 ػاوانال؛ ألنيا كالسمفػظ بيا، و القمبَ يا نيتُ  ْت عَ شَ سَ ف ،(ٔ لمزخورة الذعخية
تقجيخا  ةٌ مفرػل يسالف شبو" َمَفاِعل"، فثانيتُ اكَتَشفا ألَف شبِو" َمَفاِعيل"، ال أ

 يسد.؛ وليحا لع تُ عغ الصخف

 :َحِكيع بغ ُمَعي ةوعكدو قػل 

 (ٕ فّٗا عََٗاٟٗنُ أٝضُٕٕد ٌُٔىُسِ
                                                           

؛ ألن اعم :"لاي اتٓ ظٕٟ (ٔ  ع أنو قج كان القياس أن ييسد " الَعَػاِور" في كل قػل 
، ولكشو لس ا أراد" الَعَػاويخ "، واضصخ إلى قرخ السسجود تخك قج اكتشفيا واواناأللف 

، وصارت نية  الػاَو بحاليا؛ لتكػن صحتيا داللةً  عمى إرادة ذلظ السعشى، وأمارَة الَسجِّ
 السمفػظ بو...".الياء تسشع القمب؛ ألنيا في تقجيخ 

 (.ٜٗ/ٕالسشرف  -    
:" ...وكحلظ لػ اضصخ إلى أن يقػل في" َعَػاِويخ ": "َعَػاِور " بغيخ ِاٌه ٚلاي اتٓ    

 فرل، فال سبيل إلى اإلبجال؛ ألن العارض ال ُيعتجُّ بو ".
 (.٘ٓٔإيجاز التعخيف  -    

َبعِ بيت مغ مذصػر الخجد، قالو  (ٕ  ي، التسيسي، يرف قشاًة نبتت َحِكيع بغ ُمَعي ة الخ 
 في مػضع  محفػف بالجبال واألشجار، وقبمو:

ٟٛ مل تٍَهطٔسِ ٟٚ صُمب  أمٜح٘ قٍٜا

 صَىٖاَٞ ثَىٖتِ يف ٌبإت وشىخٔسِ

 حُفَّتِ بأٜطَٕٞادٔ جباٍه ٔضَىُسِ

 يف أٜشٔبٔ الػٜٔٗٛاُِ وُمتَفٚ احلٜظٔسِ

اىج شـافية ابـغ الحاجـب (، وشـخح شـػ ٜٖٛ، ٖٛٛ/ٔ: سـفخ الدـعادة والبيت لو فـي    
لسقاصــــــــــــــــــــج (، واٜٖٗٔ/ٗ-(، والمدــــــــــــــــــــان ع ي لٖٔٛ، ٖٙٚلمخضــــــــــــــــــــي 

 (.ٕٗٔٔ/ٗالشحػية 
(، وشخح السفرل البغ ٕٖٛ(، والسفرل ٗٚ٘/ٖوبال ندبة في: الكتاب     

(، وشخح شافية ابغ الحاجب لمخضي ٕٕٚوالسستع  ، (ٕٜ/ٓٔ(،و ٛٔ/٘يعير 
== 
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في" عيائيل "، وىي عمى شبو" مفاعيل " في  ىسدةً  الياءَ  بَ مَ حيث قَ 
 اليسدةِ  كدخةَ  شبعَ الطاىخ؛ وذلظ ألن أصمو "َعَياِئل"، جسع" َعيِّل "، لكشو أَ 

الياء في " الرياريف " ، فيي عارضة غيخ مخادة، تذبو عشيا الياءُ  جْت فتػل  
" َمَفاِعل"، ال شبوِ  ا ألفَ فَ بو، فالميشان اكَتشَ  و" الجراىيع "، والعارض ال ُيعتجُّ 

 .(ٔ " َمَفاِعيل"شبوِ  ألفَ 

عـت" َفـْػَعاًل " مـغ" قمـُت " ىسـدَت كسـا ساعمع أنـظ إذا ج " :ع١ث٠ٛٗلاي 
ًجا "، وىــػ" سعــَت" َســمــغ "َعــِػرُت " و" َصــِيجُت "، فــإذا ج "" َفَػاِعــل ىســدتَ  يِّ

ـٌل " و" َعَياِئـل "، وَفْيِعلٌ  ـٌخ " "، و" َفْيَعاًل " نحػ" َعي غ " ىسدَت. وذلـظ" َعيِّ " َخيِّ
، (ٕ "" َفَعاِعــلِول " فتقــػل: َقَػاِئــل، كسـا ىســدت" َفَعـا وَتيِســدُ  .....َخَيـاِئُخ "، و"

                                                                                                                                    
== 

(، ٖٙٚ/ٗسدالظ  (، وأوضح الٕٚٔ٘/ٙ(، وتػضيح السقاصج ٕٖٔ/ٖ 
(، وشخح األشسػني ومعو حاشية ٖٓٚ، ٖٓٔ/ٕ(، والترخيح ٜٙ/ٗوالسداعج 
 (.ٜٕٓ/ٗالربان  

بالياء عياييل( عمى أنو جسع َعْيل( بتخفيف الياء، وىػ: السمتسذ شيئا. أو  وُيخوى     
جسع عيِّل(  عمى أنوجسع َعي ال( وىػ: الستبختخ في مذيو. وروايتو بالياء 

 ترحيف.
والذاىج فيو: قػلو:" عيائيل " حيث قمب ثاني الميشيغ السكتشفيغ لأللف ىسدة،     

وأصمو" عيايل " بياء واحجة، والياء الثانية زيجت لإلشباع كياء" الرياريف "؛ فمع 
 يعتج بيا، فرارت الياء الثانية مجاورة لمصخف ُحكًسا.

 (، وشخح السفرل البغٕٖٛ(، والسفرل ٕٗٙ/ٔالسقتزب يشطخ:  (ٔ 
(، وإيجاز ٕٕٚ، ٕٕ٘، ٕٕٗ  والسستع الكبيخ، (ٖٜ-ٜٔ/ٓٔيعير 

 .(ٖٖٔ-ٖٔٔ/ٖشخح شافية ابغ الحاجب لمخضي و  ،(٘ٓٔ التعخيف
 مثل: " َنياِئف " جسع " َنيِّف ". (ٕ 
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ىـػ  ا، وإنسـحرـيغٌ  [ بيشيسـا حـاجدٌ (ٔ ] ليذ وإنسا فعمػا ذلظ اللتقاء الػاويغ
ــاأللــف تَ  ــَػِوُل، وقَ ى حتــى ترــيخ كأنــظ قمــتخَف ــ: َق  (ٕ ْت مــغ آخــخ الحــخفُخَب

 ، فأجخوىـــا مجـــخى (ٖ ، كســـا قـــالػا "ُصـــي ع "بـــػاو" ســـساء " ْت، وُشـــبِّيْت دَ فُيِســـ
وإذا التقـت الـػاوان عمـى "، وذلظ الحي دعاىع إلى أن َغي ـخوا" َشـَػاَيا ". يّ ُعتِ "

ل " غيــخ الدائــجإلــى ج و إلــى الدائــ ىــحا السثــال فــال تمتفــتغ   ، أال تــخاىع قــالػا:" َأو 
 :وأما قػل الذاعخ ، فيسدوا ما جاء مغ نفذ الحخف. ل "وائِ أَ و"

 عََٕأِزالٔنٜحٖنَ العٍٗنيِ ب

ا لو الزمً  الػاوِ  ، ولع يكغ تخكُ فَحَحَف الياء مغ" َعَػاويخ "فإنسا اضصخ 
َػاِئل؛ ألنيا ال تكػن أمثل . وكحلظ " َفَػاِعُل " مغ " قمت ": قَ في الكالم فييسد

حاال مغ " َفَػاِعَل " مغ" َعِػرُت " ومغ " أواِئل ". واعمع أن بشات الياء مغ " 
بعَت تبيُع " في جسيع ىحا كبشات الػاو ُييَسدَن، كسا ُىسدْت" َفَػاعُل " مغ " 

 ، فجعمتيا بسشدلة" َعِػرُت "(ٗ َصِيجُت "

ألن الياء قج ُتدتثَقُل مع يُت "؛ " َشػ يُت " ، فػاَفَقْتيا كسا وافقْت " َحي
، فػافقْت ىحه الػاَو، وصارت يجخي عمييا ما يجخي نكسا ُتدتثَقُل الػاواالػاو 

ِكو، كسا اتَفَقتا في حال االعتالل وتخك األصل، فمسا خْ عمى الػاو في اليسد وتَ 
كثخت مػافقتيا ليا في االعتالل والخخوج عغ األصل، وكانت الياءان 

                                                           

كمسة ليذ( ساقصة في ندخة ىارون( والرػاب إثباتيا. وأثبتيا ابغ الدخاج في  (ٔ 
 (.ٜٕٓ/ٖاألصػل 

 ة.أي: مغ آخخ الكمس (ٕ 
فقمبت الػاو ياء  ؛أصميا" ُصْيَػم "، اجتسعت الػاو والياء وسبقت إحجاىسا بالدكػن  (ٖ 

 ه.مجاورِ  حكعَ  إعصائيع الذيءَ ثع ُأدغست في الياء، وىحا مغ 
 " َفَػاِعل " مغ " َصِيجُت ": َصَػاِئج. (ٗ 
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، وُتدتثَقُل الياُء مع الػاِو ُأجخيْت ُمجخاىا في اليسد؛ ألنيع قج النُتدتثقَ 
 .(ٔ " يكخىػن مغ الياء مثل ما يكخىػن مغ الػاو

:" فإن ٚعًٍ ادلربد ٌمٍة اٌٛاٚ ٚا١ٌاء ّ٘ضج يف ٘زا اٌثاب، فماي
ًتا " أو ما كان مثميسا، فإن الشحػييغ يخون ىسَد ىحا  ًجا " أو " َميِّ جسعت" َسيِّ

ل الحي يقع بعج األلف، وذلظ قػلظ: " َسَياِئج " و" َمَياِئت ". فإن قال السعت
قائل: ما باليع ىسدوا وإنسا ىي عيغ، وقج تقجم شخشيع في باب" معيذة " 

فإن قػليع في أنو ال ُييسُد مػضع العيغ، وإنسا ُييَسُد ما كان مغ ىحا زائًجا؟ 
خخىا مغ الصخف، وألنيع ىحا إنسا ىػ اللتقاء ىحه الحخوف السعتمة، وقخب آ

 أحخف   بيغ واويغ، أو ياءيغ، أو ياء وواو، فالتقت ثالثةُ  جعمػا ىحه األلفَ 
، فكأنيا عمى لفطة واحجة، وقخبت مغ الصخف، وىػ مػضع ال كميا ليِّشة

يثبت فيو واو وال ياء بعج ألف، وإنسا ُتقمُب كلُّ واحجة مشيسا ىسدة؛ ففعمػا 
الصخف، أال تخى أن الػاحجة مشيسا إذا كانت ىحا لسا قبميا؛ ولقخبيا مغ 

اء، وإنسا ىسا مغ: َغَدْوُت، وَسَقْيُت،  شخفا ُأبجلْت، وذلظ قػلظ: َغد اء، وَسق 
 .(ٕ فكانتا ياء أو واوا. وكحلظ جسيع ىحا الباب "

أٌح، شُ سظػ ِزا٘ة اٌصشف١ني يف ٘زٖ ادلغ اتٓ ظٕٟعشض ٚ
ذا ورد جسٌع عمى مثال" اعمع أنو إ ":، فمايِز٘ة اخل١ًٍ ٚع١ث٠ٛٗ

، وليذ بيغ ألف ألَفو واوان، أو ياءان، أو ياٌء وواو شفَ وقج اكتَ َمَفاِعل " 
و واو كسا ذكخنا، فإن الخميل والصخف إال حخٌف واحٌج وىػ ياء أ الجسع

                                                           

، ونقمو ابغ الدخاج في (ٖٚ٘/ٗ(. ويشطخ: ٖٔٚ-ٜٖٙ/ٗالكتاب  (ٔ 
 (.ٜٕٔ، ٜٕٓ/ٖ األصػل

 (.ٕٗٙ، ٖٕٙ/ٔسقتزب ال (ٕ 
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وسيبػيو يخيان قمب الحخف الحي بعج األلف ىسدة، فيقػالن في جسع" َفَػاِعل 
" َفْيَعل " مشيسا: َقَػاِئل، وَبَػاِئع، وَقَياِئل، وَبَياِئع. " مغ " قمُت " و" بعُت "، و

فمسا وقع األلف بيغ حخَفْي وأصل ىحا كمو: َقَػاِول، وَبَػاِيع، وَقَياِول، وَبَياِيع، 
، وذلظ مسا يمي الصخفَ  العمةِ  عمة، وىي شبييٌة بيسا، والثاني مغ َحخَفيِ 

الن بيغ الػاويغ، والياءيغ، فِر ، وال يَ ، َىَخَبا مغ ذلظ إلى اليسدةوفُ عُيز
نحػ"  ،وبيغ الياء والػاو. وأصل ىحا التغييخ إنسا ىػ ِلَسا اجتسعْت فيو واوان

اِول "، فمسا اجتسعت الػاوان وليذ بيشيسا إال األلف، اِئل "، وأصميا" َأوَ وَ أَ 
 آخخَ  مغ الػاويغ ليذ بحاجد حريغ، ووليت اآلخخةُ  ذِ فَ كالش   وىػ حخفٌ 

في أول الكمسة  دوىا كسا ييسدون األولى مغ الػاويغ إذا وقعتاسَ ىَ  الكمسةِ 
ثع شبيػا الياءيغ، والياء والػاو بالػاويغ؛  (ٔ ل"اِص وَ : أَ "لاِص نحػ جسع "وَ 

وأما أبػ الحدغ فكان ال  ألن فييسا ما فييسا مغ االستثقال، فيسدوا لحلظ.
اِول"، وكان وَ وأصميا: "أَ  ل"،ائِ وَ نحػ: "أَ  واوان األلفَ  فَ كتشِ يخى اليسد إال أن يَ 

 َيْفَعل ما لع يجتسع واوان. اىكح ،اِول"يقػل في جسع "َفْيَعل" مغ "ُقمت: َقيَ 
ويجل عمى صحة محىب الخميل، وأن اليسد ىػ القياس: ما ذكخه أبػ عثسان 

ل: عياِئل" يِّ في ىحا الفرل عغ األصسعي مغ أنيع يقػلػن في جسع "عَ 
فإن قال قائل مشترخا ألبي الحدغ: إن  .باليسد. ولع يجتسع فيو واوان

قيل: إنسا كان يكػن  ل" مغ الذاذ، فال يشبغي أن يقاس عميو؟ائِ يَ ىسدىع "عَ 
لػ كشت سسعتيع لع ييسدوا نطيخه في كثيخ مغ السػاضع، ثع  اىحا شاذ

ا ولع رأيتيع قج ىسدوا "عيائل" فبيحا كان يسكغ أن يقال: إن ىسده شاذ؛ فأم  

                                                           

اجتسعت واوان متحخكتان في أول ل " جسع" واِصل " وَواِصمة "، وأصميا: " َوَواِص  (ٔ 
 ًبا مغ ثقل الػاويغ. الكمسة، فُأبجلت األولى ىسدة؛ ىخَ 

 (.ٕٕٔيشطخ: السستع الكبيخ  -   
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الياء ما في الػاو مغ االستثقال في كثيخ مغ وفي  – هنخىع صححػا نطيخ 
بل إذا جاء الدساع بذيء وَعَزَجه  فميذ لظ أن تحكع بذحوذه، -السػاضع

في  فيو سبيُل مغ  َشَعغَ  َشَعغَ  غْ مَ  القياس فحلظ ما ال نياية وراءه، وسبيلُ 
قة، رفع الفاعل، وىحا ماال يقػل بو أحج. نعع، وقج حكى أبػ زيج عشيع: َسيِّ 

 .(ٔ وَسَياِئق، وَسيِّجة، وَسَياِئج، باليسد أيزا "

إذا كان قبل ألف  :"سلرصش اٌرصش٠ف(ادلٍٛوٟ)يف أ٠ضا ٚلاي 
َب الحخُف األخيُخ التكديخ وبعجىا حخفا عمة ، وجاوَر ما بعجىا الصخَف، ُقمِ 

فمسا اكَتشفت األلَف الػاوان، "َأَواِئل"، أصميا "َأَواِول"،  ىسدًة، وذلظ نحػ:
. وكحلظ" َعيٌِّل "، و" َعَياِئُل "، و" ىسدةً  مغ الصخف، ُقمبْت  بت األخيخةُ خُ وقَ 

ىحا محىب صاحب الكتاب، وأبػ الحدغ يخالف فال َسيِّقٌة "، و" َسَياِئُق ".
خاصًة. فإن تخاَخى الصخُف بحاجد  صح  في القػليغ  إال في الػاويغ دُ يسِ يَ 

 .(ٕ "...جسيًعا، وذلظ نحػ: َشَػاويذ، وَنَػاويذ

و أن ألف الجسع في " َفَػاِعَل " أ اعمع :"ٚششؼٗ اتٓ ٠ع١ش لائل
، كانت الثانية مجاورة َلس ا اكتشَفَيا واوان، وىي مغ جشديسا"َمَفاِعَل" 

ه؛ أال مجاورِ  كعَ حُ  عصػن الجارَ ، وىع كثيخا ما يُ لمصخف، والصخف محل التغييخ
بجلػا الػاو ياء لقخبيا مغ الصخف، تخى أنيع قالػا: "ُصي ٌع"، و" ُقي ٌع " فأ

تذبييا بـ" ِعِرّي "، و" ِحِقّي ". فكحلظ أبجلػا الػاو ىسدة في " أوائل "، و" 
َقَػاِئل " تذبييا بـ" ِكَداء "، و"ِسَقاء "، مع كخاىية اجتساع الػاويغ، بيشيسا 

                                                           

سخ صشاعة ويشطخ:  (.ٕٙ، ٔٙ/ٕ(. ويشطخ ٙٗ-ٗٗ/ٕالسشرف  (ٔ 
 (.ٕٓٔ، ٜٕٓ/ٔ، والخرائز (ٖٙٙ/ٕاإلعخاب 

 (.ٚٛٗ، ٙٛٗشخح السمػكي  (ٕ 
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اكتشفيا ياءان، أو ياء  فإنحاجد غيخ حريغ مغ جشديسا، وىػ األلف. 
دان فييسا، وُيجخيانيسا مجخى الػاويغ؛ ألن يسِ الخميل وسيبػيو يَ فإن  وواو

اليسد إال يخى . وأبػ الحدغ ال الياء تذبو الػاو، وأصل اليسد في الػاويغ
في الػاويغ؛ لثقميسا، ويحتج بقػليع في تكديخ" َضْيَػن " : " َضَياِون " مغ 

 .(ٔ .."..غيخ ىسد.
 ألش ٚ

 
  اٌضسلششٞ

َ
وإذا :" صلشح أ٠ضا فماييف األؼٛاي اٌ اٌمٍة

اكَتَشَف ألَف الجسِع الحي بعجه حخفان واوان أو ياءان أو واو وياء ُقمبت 
ل ": أواِئل، وفي " َخيِّخ ": َخَياِئخالثانيُة ىسدةً  ": ةقَ يِّ ، وفي" سَ ، كقػلظ في " أو 

 .(ٕ سَياِئق، وفي َفْػَعَمة مغ البيع: َبَػاِئع، وقػليع: َضَياِون شاذٌّ كالَقَػد"

ٚ 
َ
  اتٓ ِاٌهَأعٍك

َ
ىشا ليذسل ىسدًة في قمب ثاني الميشيغ  اٌمٛي

 في ألفيتو:فقال  ،األحػال الثالثة
 (ٖ ِىّصا ُٖسٝ يف وجنِ نـ الكاٜلٟدٔ ٔاملٜدٗ شٖدَ ثالّجا يف الٕاحدٔ 

 ودٖ وَفٜاعٔنَ نجىٍع ٌَٗٚفٜا  نراكٜ ثأٌِ٘ لٍََِِٜٗٚٗ انٞتٍََفٜا

 :قال في الكافية الذافيةو 
 (ٗ يف اجلىعِ إُ ُٖشابْٔٔ الٍٖبَأٟجَا َِىّصا أٜصٔسِ و٘دا وصّٖدا ثالّجا

 وَ٘دا نىا يف مجعِ شخٍص ٌَٗٚفٜا  نراكٜ ثأٌِ٘ لٍََِِٜٗٚٗ انٞتٍََفٜا

لمػاويغ بـ" َأواِئل، وَحَػاِئل "، ولمياءيغ بـ" َعَياِئل "، ولمسختمفيغ بـ"  وَمث لَ 
اكَتشَف ألَف ل: َأواِول، وَحَػاِول، وَعَياِيل، وَسَياِود، ف: " واألصثع قالَسياِئج "، 

                                                           

 (.ٛٛٗ، ٚٛٗشخح السمػكي  (ٔ 
 (.ٜٔ/ٓٔمسفرل ل وشخح :تبعو ابغ يعير فيو  (.ٕٖٛ، ٖٔٛالسفرل  (ٕ 
 (.ٗٙمتغ ألفية ابغ مالظ  (ٖ 
 (.ٕٗٛٓ، ٖٕٛٓ/ٗشخح الكافية الذافية  (ٗ 
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، ثانييسا مترلٌ  َل ىسدًة؛ استثقاال لتػالي ثالثِة بالصخف فُأبجِ  الجسِع حخفا ليغ 
. فمػ انفرل الثاني مغ الصخف امتشع اإلبجال كـ" أحخف  ليِّشة  يمييغ الصخفُ 
 .(ٔ َعَػاويخ " و" َشَػاويذ " "

 :سأٞ ٚذشظ١ػ

 عمة   يِ حخفَ  بػضعو، وَيديُج مغ ثقمو اكتشافُ  البشاءِ  األقرى ثقيلُ  عُ الجس
 بُ دتػجِ ؛ مسا يَ التغييخِ  ألِلِفو، مع اترال ثانييسا بالصخف الحي ىػ محلُّ 

فان ، يدتػي في ذلظ أن يكػن الحخفان السكتشِ بقمب ثانييسا ىسدةً  التخفيفَ 
نَياِئف أصميا: نَياِيف(، لأللف واويغ كـ أوائل أصميا: أواِول(، أو ياءيغ كـ 

اِئج أصميا: سَياِود(، وَصَػاِئج أصميا: َصػاِيج(، عمى ما يأو مختمفيغ كـ س
، السَؤي ُج بالدساع ، وىػ الخاجحُ رخفييغال أكثخذىب إليو الخميل وسيبػيو و 

 .والقياس

، يغِ فَ مغ الياءيغ، ومغ السختمِ  الػاويغ أثقلُ  فسع التدميع بأن اجتساعَ 
دتحِدُغ القمَب قل مػجػد أيزا في الياءيغ والسختمفيغ؛ مسا يَ إال أن الث

 فييسا أيزا، وقج ُسسع عغ العخب في" َعَياِئَل " وغيخه.

ثــاني الميشــيغ عــغ الصــخف،  جِ ْعــعشــج الجسيــع فــي حــال بُ حقيــُق ويدــمع الت
اييع "، َيـــ" و" بَ  َنـــَػاويذاويذ " و" ػَ ، كســـا فـــي " َشـــالقمـــِب  عمـــةِ  فِ عْ وَضـــ
 ىا.ونحػِ 

                                                           

وإيجاز  (،ٖٔٓييل (. ويشطخ: التدٕ٘ٛٓ/ٗشخح الكافية الذافية  (ٔ 
 (.٘ٓٔ-ٖٓٔالتعخيف 
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 صا١ٔحغأٌح اٌادل
 اورٕاف أٌفني ٌٍّٙضج يف اجلّع األلصٝ

األقرى الحي عمى مثال َمَفاِعَل(  الجسعِ بعج ألف  (ٔ يسدةُ الإذا وقعت 
جايا، ، نحػ: ىَ ػاو(الياء أو بال الالِم معتل   ىحا الجسعِ  مفخدُ أو شبِيو، وكان 

 وِىَخاَوة،وَمِصي ة،  ة،ي  ِز ي ة، وقَ جِ جسع: ىَ ، ى اوَ دَ أَ و وَىَخاَوى، صايا، ومَ زايا، وقَ 
: خصيئة، يايا، جسعَ زَ ، ورَ اياصَ خَ  :ميسػز الالم، نحػكان أو  ،ةاوَ دَ وإِ 

 ياءِ  ، ويشبشي عميو قمبُ  اتخفيفً  فتحةً  ىحه اليسدةِ  كدخةِ  ورزيئة، وجب قمبُ 
 األلفان اليسدةَ  فُ شِ كتَ يَ ومغ ثع ؛ لتحخكيا وانفتاح ما قبميا، األفً  الصخفِ 

 همفخدِ   فيسا المُ ياءً  اليسدةُ  قمبُ ؛ فتُ يجتسع شبو ثالث ألفاتو ، (ٕ السفتػحةَ 
 فيسا اواوً  قمبُ تُ و ، (ىسدةٌ  همفخدِ  عغ واو، وفيسا المُ  ، أو مشقمبةٌ سالسةٌ  ياءٌ 
 (.سالسةٌ  ه واوٌ مفخدِ  المُ 

 
 
 ِفشدِ  فّصاي ِا الَ

 
  ٖ ٠اء

 
 ):عادلح

َ
٘ 
َ
ا(ذ

َ
وقعت  (ٗ جاِيُي(ىَ  وأصمو ،(ٖ ا٠

زائجة في السفخد؛  ،وىي مجة ثالثة ،الجسع األقرىالياء األولى بعج ألف 
                                                           

وذكخ ابغ مالظ  سدة أن تكػن عارضة لمجسع.في ىحه الي اشتخط جسيػر الرخفييغ (ٔ 
ة ": َمَخاَيا، والقياس: ، كقػليع في جسع" ِمْخآالعارضةِ  قج ُتعاَمُل معاممةَ  أن األصمية

، تحخكت الياء وانفتح ما  :" ِمْخأَية " بدنة" ِمْفَعَمة "دىا" ِمخآة " أصموومفخ  َمَخائي.
  دة فييا أصمية تقابل عيغ الكمسة.قبميا فقمبت ألفا، فرارت" ِمْخآة "، فاليس

 (ٔٓٔ/ٗ(، والسداعج ٖٔٓيشطخ: التدييل  -   
 .أي: تشحرخ اليسدة السفتػحة بيغ ألفيغ (ٕ 
 مفخده " َىِجي ة "، والمو الياء( سالسة مغ القمب. (ٖ 
 " َفِعيَمة "، والثانية الم " َىِجي ة "  "." بياءيغ: األولى ياء (ٗ 

 (.ٜٕٔ/ٗشخح األشسػني ومعو حاشية الربان يشطخ:  -     
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   فقمبت ىسدة فرارت
 
ذائِٟ

َ
ثع قمبت كدخة اليسدة فتحة تخفيفا،  ،(٘

  فرارت
َ
ذاء
َ
٘ 

 
 ،تحخكت الياء وانفتح ما قبميا؛ فقمبت ألفا ،(ٞ

  فرارت
َ
ذاء
َ
العارضة في السفتػحة، اسُتثِقَل اكتشاُف ألفيغ لميسدة  ،(ا٘

، فكان ذلظ ، قخيبُة السخخِج مشيافلمجاِندٌة لأل دة اليس ألن؛ الجسع األقرى
فقمبت مدَتكَخٌه، السيسا في الجسع؛  ،مدتثَقلٌ ، وىػ ثالث ألفات كاجتساع

ا  فرارتا، اليسدة ياء تخفيف
َ
ذا٠
َ
٘) ٔ). 

، وحكاه سيبػيو عغ بعس (ٕ وقػليع في جسع " َىجي ة ":" َىجاَوى " شاذٌّ 
ى كَ وحَ  أنيا لغة أىل السجيشة، -بغ مشطػرونقمو ا -وذكخ األزىخي  .(ٖ العخب

، و" ىَ  جاَوى " لغةُ عغ أبي زيج األنراري أن" ىَ   ا " لغةُ جايَ ُعميا َمَعجّ 
 .(٘ عمى " حسخاوان األخفش ٚلاعٗ. (ٗ ُسفالىا

                                                           

(، وتػضيح السقاصج ٜٚ٘(، وشخح ابغ الشاضع ٜٖٓ/ٗيشطخ: الكتاب  (ٔ 
(، وىسع ٖٔٚ/ٕ(، والترخيح ٜٖٚ/ٗ  (، وأوضح السدالظٖٚ٘ٔ/ٙوالسدالظ 

 (.ٔٗٔ(، وشحا العخف ٜٕٗ، ٕٛٗ/ٖاليػامع 
(، ٗٔٔ، ٖٔٔ/ٓٔ(، وشخح السفرل البغ يعير ٜٖٔيشطخ: السفرل  (ٕ 

 .(ٔٓٔ/ٗوالسداعج (، ٖٔٓوالتدييل 
  (.ٜٖٔ، ٜٖٓ/ٗشطخ: الكتاب ي (ٖ 
 (.ٔٗٙٗ/ٙ-(، ولدان العخب ىجىٕٖٛ/ٙ -شطخ: تيحيب المغة ه د ىي (ٗ 
َف الشحاةُ  (٘  طة، وما عجاىا إال في ىحه المفبالػاو ؛ ألنو لع ُيشقل األخفرِ  قػلَ  ضع 

 فبالياء.
، (ٕٖٛ/ٗأوضح السدالظ (، و ٕٛٔ/ٖشخح شافية ابغ الحاجب يشطخ:  -    

(، ٖٔٓ٘/ٓٔسييج القػاعج (، وتٗٛٓٔ/ٖ  (، وشفاء العميلٔٓٔ/ٗوالسداعج 
 (. ٕٖٚ/ٕ والترخيح
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 ِفشدِ  ِٚصاي ِا الَ

 
  ٖ ٠اء

 
ا(:عٓ ٚاٚ   ِٕمٍثح

َ
ا٠
َ
غ
َ
وأصمو:  (ٔ )ِ

  
 
ا٠ِٛ
َ
غ
َ
(، قمبت الياء َمَصاِييُ ياء، فرارت تصخفت الػاو بعج كدخة فقمبت  (ِ

 ،األولى السكدػرة ىسدة؛ لػقػعيا بعج ألف الجسع األقرى وىي مجة ثالثة
 زائجة في السفخد، فرارت 

 
ائِٟ

َ
غ
َ
(، قمبت كدخة اليسدة فتحة لمتخفيف، ِ

 فرارت 
 
ٞ
َ
اء
َ
غ
َ
تحخكت الياء وانفتح ما قبميا فقمبت ألفا،  ،(ِ

افرارت 
َ
اء
َ
غ
َ
العارضة في  السفتػحة، ُف ألفيغ لميسدةاسُتثِقَل اكتشا، (ِ

أشبو ، فألن اليسدة مجاِندٌة لأللف، قخيبُة السخخِج مشياالجسع األقرى؛ 
مدَتكَخٌه، السيسا في الجسع؛ فقمبت  ،لٌ ، وىػ مدتثقَ اجتساع ثالث ألفاتذلظ 

ا  اليسدة ياء تخفيفا، فرارت
َ
ا٠
َ
غ
َ
ِ) ٕ).  

 
 
 ِفشدِ  ِٚصاي ِا الَ

 
ا(:ٖ ّ٘ضج

َ
ا٠
َ
غ
َ
  :وأصمو (ٖ )خ

 
قمبت  (ٗ (خغا٠ِئ

 ،الياء السكدػرة ىسدة؛ لػقػعيا بعج ألف الجسع األقرى وىي مجة ثالثة
                                                           

ْصِػ، وىػ مفخد" َمَصاَيا ": َمِصي ة "، وأصمو: َمِصْيَػة مغ الَسَصا، وىػ الط ْيُخ. أو مغ السَ  (ٔ 
الِججُّ أو الَسجِّ في الديخ( اجتسعت الياء والػاو، وسبقت إحجاىسا بالدكػن فقمبت 

 الػاو ياء، ثع ُأدغست في الياء، فرارت" َمِصي ة ".
(، وشحا ٙٚٛ-(، والسعجع الػسيط م ط إٕٚٗ، ٕٕٙٗ/ٙ-المدان م ط ا يشطخ: -   

 (.ٕٗٔالعخف 
(، وشخح ٜٖٔ(، والسفرل ٜٓٓ/ٕوالتحكخة (، والتبرخة ٜٖٓ/ٗالكتاب  يشطخ: (ٕ 

 (،ٖٚ٘ٔ/ٙ والسدالظوتػضيح السقاصج (،ٗٔٔ، ٖٔٔ/ٓٔالسفرل البغ يعير 
(، ٜٕٗ، ٕٛٗ/ٖ  (، وىسع اليػامعٕٖٚ/ٕ(، والترخيح ٕٖٛ/ٗالسدالظ وأوضح 

 (.ٕٗٔوشحا العخف 
 .و ىسدةٌ مفخده " َخِصيَئة " عمى وزن " َفِعيَمة "، فالمُ  (ٖ 
 وىسدة بعجىا ىي الميا ". ،( ياء خصيئةرة  " بياء مكدػ  (ٗ 

 (.ٜٕٔ/ٗشخح األشسػني ومعو حاشية الربان يشطخ:  -     
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   زائجة في السفخد، فرارت
 
، قمبت اليسدة الثانية ياء؛ لتصخفيا بعج (خغائِئ

 ىسدة مكدػرة، فرارت 
 
، قمبت كدخة اليسدة فتحة لمتخفيف، (خغائِٟ

  فرارت
 
ٞ
َ
ما قبميا فقمبت ألفا،  تحخكت الياء وانفتح ،(خغاء

ا فرارت
َ
العارضة في  السفتػحة، اسُتثِقَل اكتشاُف ألفيغ لميسدة ،(خغاء

، فكان ذلظ أللف، قخيبُة السخخِج مشيامجاِندٌة ل اليسدةَ  ألنالجسع األقرى؛ 
مدَتكَخٌه، السيسا في الجسع؛ فقمبت  ،مدتثَقلٌ  كاجتساع ثالث ألفات، وىػ
 .(ٔ صاَيا( خ اليسدة ياء تخفيفا، فرارت

 
 
 ِفشدِ  ِٚصاي ِا الَ

 
  ٖ ٚاٚ

 
ٜ(:عادلح

َ
اٚ
َ
ش
َ
   وأصمو: (ٕ )٘

 
ائِٛ
َ
ش
َ
٘ )

 ثع ُفتحت كدخُة اليسدةِ ،  َىَخاِئُي(ُأبجلت الػاو ياء لتصخفيا إثخ كدخة، فرارت
  ، فرارتتخفيفا

 
ٞ
َ
اء
َ
ش
َ
تحخكت الياء وانفتح ما قبميا؛ فقمبت ألفا،  ،(٘

ا فرارت
َ
اء
َ
ش
َ
لفيغ لميسدة العارضة في الجسع األقرى؛ اسُتثِقَل اكتشاُف أ ،(٘

اجتساع ثالث أشبو ذلظ ، فأللف، قخيبُة السخخِج مشيامجاندٌة لاليسدة  ألن

                                                           

(، ٜٔٓ/ٕ(، والتبرخة والتحكخة ٖٓٗ/ٕيشطخ: األصػل في الشحػ  (ٔ 
(، وشخح شافية ابغ ٖٔٔ/ٓٔ(، وشخح السفرل البغ يعير ٗٙٙ/ٕواإلنراف 

، وتػضيح السقاصج (ٜٚ٘ع (، وشخح ابغ الشاضٔٙ/ٖ الحاجب لمخضي
(، وشحا ٖٔٚ/ٕ(، والترخيح ٜٖٚ/ٗ(، وأوضح السدالظ ٖٚ٘ٔ/ٙ والسدالظ

 (.ٔٗٔالعخف 
مفخده " ِىَخاَوة " بكدخ الياء وفتح الخاء مخففة، وىي: العرا، وقيل: العرا  (ٕ 

 و" ُىِخيّ  ".   الزخسة، وُتجسع عمى" َىَخاَوى " 
 (.ٖٜٛ-ط ه ر ا(، والسعجع الػسيٛ٘ٙٗ/ٙ-المدان ه ر ا -    
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فقمبت اليسدة واوا؛  ؛مدَتكَخٌه، السيسا في الجسع مدتثَقٌل،ألفات، وىػ 
 .(ٔ  َىَخاَوى(، فرارتبعج ألف   في ضيػر الػاو رابعةً  لُيذاِكَل الجسُع مفخَده

 ياءً  اليسدةُ  مبْت قُ  باب ما إذا التقت فيو اليسدة والياء:" ٠ٛٗع١ث لاي
ا، فإنسا ايَ جَ ٌة وىَ ي  جِ ٌة وركايا، وىَ ي  كِ ايا، ورَ صَ ٌة ومَ ي  صِ وذلظ قػلظ: مَ ، ألفاً  والياءُ 
وإنسا دعاىع إلى ذلظ أن الياء قج  .فُ ائِ حَ حيفة  وَص ، كَر (ٕ " لُ عائِ فَ " ىحه 

                                                           

 (،ٜٖٔ(، والسفرل ٕٜٓ/ٕالتبرخة والتحكخة و (، ٜٖٔ/ٗيشطخ: الكتاب  (ٔ 
(، وشخح شافية ابغ ٗٔٔ/ٓٔ(، وشخح السفرل البغ يعير ٗٙٙ/ٕواإلنراف 

(، وتػضيح السقاصج ٜٛ٘(، وشخح ابغ الشاضع ٔٙ/ٖالحاجب لمخضي 
غ (، وشخح ابٖٖٛ، ٕٖٛ/ٗ(، وأوضح السدالظ ٗٚ٘ٔ/ٙوالسدالظ 

ي (، وشخح األشسػنٕٛٗ/ٖ(، وىسع اليػامع ٕٖٚ/ٕ (، والترخيحٕٗٔ/ٗل عقي
 (.ٕٗٔوشحا العخف (، ٖٜٕ، ٕٜٕ/ٗومعو حاشية الربان 

 ز٘ة ع١ث٠ٛٗ ٚمجٙٛس اٌثصش٠نيفوزن ىحه الجسػع: اختمف الرخفيػن في  (ٕ 
 إلى أن ىحه الجسػع كميا عمى وزن َفَعاِئَل( حسال لسعتل الالم نحػ: " ىجايا، وخصايا،

" صحائف، ووضائف " جسع:  ومصايا، ومشايا، وركايا " عمى صحيح الالم نحػ:
 ػا بأن الرحيح ُيخشج إلى السعتل.صحيفة، ووضيفة. واحتج

إلى أن ىحه الجسػع كميا عمى وزن َفَعاَلى(، وألفو األخيخة  ٚر٘ة اٌىٛف١ْٛ    
لف الجسع بجل مغ فقط، لكشو يخى أن أ ٚٚافمُٙ اخل١ًٍ يف ادلّٙٛصلمتأنيث، 

 الياء التي كانت في السفخد مجة ثالثة زائجة.
ويجل لسحىبيع سساع بعس ىحه الجسػع عمى  ما ذىب إليو البرخيػن،: ٚاٌشاظػ    

" في جسع" خصيئة "، و"  وزن الرحيح في لغة بعس العخب، حيث ورد" َخَصاِئئُ 
 " في جسع " َمِشي ة ". َمَشاِئئُ 

تػضيح السقاصج (، و ٙٙٙ-ٖٙٙ/ٕاإلنراف  ي:يشطخ ىحا الخالف ف -   
وشخح األشسػني ومعو حاشية (، ٔٓٔ/ٗوالسداعج  ، (ٖٚ٘ٔ/ٙوالسدالظ 

 (.ٖٜٕ/ٗالربان 
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ى ارَ جَ وذلظ نحػ: مَ  ،ابجل ألفً فتُ  " لاعِ فَ مَ "  إذا كانت وحجىا في مثل قمبُ تُ 
وحجىا ويمدميا االعتالل، فمسا التقى حخفان  قمبُ تُ قج  واليسدةُ  ى.ارَ حَ وَص 

وال  بجلُ إذ كانت تُ  ؛ن في أثقل أبشية األسساء ألدمػا الياء بجل األلفمعتال  
إذ كان  ؛" اايَ صَ مَ " دوا أن ال تكػن اليسدة عمى األصل في اقبميا، وأر  عتل  مُ 

 تُ مْ قُ "  وكانت مغ حخوف االعتالل، كسا اعتمت الفاء في ما بعجىا معتالًّ 
فاليسدة أججر؛ ألنيا مغ حخوف االعتالل. وإن  ،إذا اعتل ما بعجىا " تُ عْ وبِ 

لقخب  ؛اىا بسشدلة ىسدتيغتَ فَ شَ تَ مع األلفيغ حيث اكْ  صارت اليسدةُ  :شئت قمت
 .(ٕ " (ٔ بجلْت مشيسا، فأُ  األلفِ 

ا " ٚحنِٖٛ، فماي:"ٚ
َ
ذاء
َ
اسُتثِقَل  عًٍ ادلشادٞ ٌمٍة اذلّضج ٠اء يف" ٘

، وىي مغ مخخج األلف، فكان ذلظ وقػُع ىسدة  عارضة  بيغ ألفيغ في جسع  
 .(ٖ " َىَجاَيا" "اليسدُة ياًء، فرار فات؛ فُأبجلْت كتػالي ثالث أل

ا " ٚحنٖٛ، فماي
َ
اء
َ
ش
َ
 :"ٚعًٍ األمشٟٛٔ ٌمٍة اذلّضج ٚاٚا يف" ٘

؛ فأبجلػا اليسدة واوا شمًبا لمتذاكل؛ ألن (ٗ ِلَسا سبقَ  كخىػا ألفيغ بيشيسا ىسدةٌ 

                                                           

قال الديخافي في شخحو ليحه العبارة:" ووجٌو آخخ، وىػ أن اليسدة وقعت بيغ  (ٔ 
كسا ألفيغ، فرارت ىي واأللفان كيسدتيغ؛ لقخب شبو األلف مشيا؛ فػجب اإلبجال 

 ".خب الحخوف شبيا باأللف وىػ الياءُتبجل مغ اليسدتيغ، فإذا اجتسعتا ُأبجلت إلى أق
 (.ٖٙٓ/٘شخح الديخافي عمى كتاب سيبػيو  -   

 (.ٜٖٓ/ٗالكتاب  (ٕ 
 .(ٖٚ٘ٔ/ٙتػضيح السقاصج والسدالظ  (ٖ 
 أي: الجتساع شبو ثالث ألفات. وقج ذكخه سابقا في" خصايا ". (ٗ 
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" َج تذاُكُل الجسِع لػاحِجه، فرار، فُقِر بعج ألف   الػاو ضيخت في واحجه رابعةً 
 .(ٔ َىَخاَوى" "

والتي قبميا  في ىحه الرػرةِ  دةُ ىحه اليس فتحُ وتُ ... :"ٚلاي اٌغ١ٛعٟ
 ،ى اوَ خَ ة وىَ اوَ خَ ىِ ـ ك في السفخد بعج ألف   سمسْت  و واوٌ مُ سا الا فيواوً  ػلةً عمج
ا (  ثع اءَ دَ   أَ و ا (اءَ خَ   ىَ :ثع صار ،يُ اءَ دَ وأَ  يُ اءَ خَ ىَ  :واألصل ،ى اوَ دَ أَ و ة اوَ دَ وإِ 
 واليسدةُ  ،مفتػحةٌ  اجتساع ألفيغ بيشيسا ىسدةٌ  كخاىةَ  مغ اليسدة واوٌ  لَ بجِ أُ 

إن كانت الالم غيخ ما  ياءً  . ومجعػلةً ألفات   فكأنو اجتسع ثالثُ  ،كأنيا ألفٌ 
ا اعتمت في السفخد ولع تدمع نحػ: ىجي ة وَىَجاَيا، أو واوً  ُذِكَخ، بأن تكػن ياءً 

 .(ٕ " كـ خصيئة وَخَصايا كـ مصي ة وَمَصايا، أو كانت ىسدةً 

 أشاس اتٓ ِاٌه يف أٌف١رٗ تمٌٛٗ: ِا عثكٚإىل 
 (ٖ ِٔسَأَٜٚ جُعٔنِ الّوا، ٔيف وجنِ  ٔافتحِ ٔزُدٖ اهلىصَ ٖا فٗىا أٝعٔنٓ

ا     
ً
 .......................... ..........................ٚاٚ

 :سأٞ ٚذشظ١ػ

 جييا ألفان اليسدة السفتػحة، العارضة لمجسع إذا اكتشفَ 
 
 ة لٍث

ً
يف  ٙا ٠اء

 شلشح ِٛاضع:
"، جسع"  َزاَيا"، و" قَ  ، كـ "َىَجاَياسالسةً  ياءً  السفخدِ  : أن تكػن المُ أٚذلا

 و" َقِزي ة ". َىِجي ة "،
                                                           

 (.ٖٜٕ/ٗومعو حاشية الربان  شخح األشسػني (ٔ 
 (.ٜٕٗ، ٕٛٗ/ٖىسع اليػامع  (ٕ 
 (.ٗٙمتغ ألفية ابغ مالظ  (ٖ 
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، كـ "َمَصاَيا" جسع" مشقمبة عغ واو   ياءً  السفخدِ  : أن تكػن المُ شا١ٔٙا
 َمِصي ة ".

، كـ "َخَصاَيا"، و "َرزَاَيا" جسع "َخِصيَئة" ىسدةً  السفخدِ  : أن تكػن المُ شاٌصٙا
 و" َرِزيَئة ".

 حه السػاضع الثالثة؛ لكػن الياءِ في ى اواوً  ال ياءً  مبت اليسدةُ وإنسا قُ 
. وما ورد مغ قمبيا ا إلى مخخج اليسدةمشيا مخخجً  مغ الػاو، وأقخبَ  ف  خَ أَ 

 واوا في" َىَجاَوى " فذاذ ال يقاس عميو، خالفا لسا ذىب إليو األخفر.

 
 
 ٚجية لٍث

ً
ا واوً  السفخدِ  ، وىػ: أن تكػن المُ ا يف ِٛضع ٚاؼذٙا ٚاٚ

 لَ ذاكِ جسع" ِىَخاَوة "، و" ِإَداَوة "؛ وذلظ ليُ  و "َأَداَوى" ، كـ" َىَخاَوى "،سالسةً 
 الجسُع مفخَده.

، وباكتشاف األلفَ  وُ ُتذبِ  السفتػحةَ  : أن اليسدةَ ٚعٍح اٌمٍة يف اجل١ّع
ألفيغ ليا يريخ ذلظ كاجتساع ثالث ألفات، وىػ ثقيٌل، مدتكَخٌه، السيسا في 

 صيغة مشتيى الجسػع.
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 صاٌصحاٌادلغأٌح 
 
َ
 اجلّعِ األلصٝ اٌرٟ تعذ٘ا ؼشفاْاورِٕ

َ
 ّ٘ضذني أٌف

 
 اف

 وجب قمبُ  األقرى التي  بعجىا حخفان، الجسعِ  ألفَ ىسدتان  فَ شَ إذا اكتَ 
 ؛ وذلظ لعمتيغ:تخفيفاا واوً أوالىسا 

مسا يجعمو َمِطش َة  ؛بخالف السفخد ثقل البشاء في الجسع: أٚالّ٘ا
 التخفيِف.

، وحاجد  غيِخ ضعيف   فاصل  ىسدتيغ ل كتشافِ ا استثقالُ : ٚاألخشٜ
، وىػ األلف ، ، فيػ حخفٌ حريغ  تريخ في حكع العجم،  زائٌج، ساكٌغ، َخِفيٌّ

ولػ  .في كالميع لٌ مدتثقَ  ىحا، و في كمسة واحجة يغتالسجتسعكمعو اليسدتان 
 ،السخخِج مشيا قخيبةُ ميسدة، مجاِندٌة ل يالُثَقَل ذلظ أيزا؛ ألنباأللف  اعُتج  

، وىحا واحجة كمسةفي  َىسدات   ثالثِ  عِ اجتسذلظ كايريخ وبتػسصيا بيشيسا 
 .في كالميعمدتثَقٌل أيزا 

 ِٕٚٗ  
َ
ات
َ
ؤ
 
ائِة " يف مجع " ر

َ
ٚ
َ
 بَذَأائِ " :وأصمو  ،(ٔ " حلٛذلُ: " ر

كـ ُدعاَبة وَدَعاِئب(؛ اْسُتثِقَل  ل "، بدنة " َفَعائِ  بيسدتيغ بيشيسا ألف ساكشة("
غيخ حريغ، وحاجد ضعيف،  خفي حالتي ى الجسع لفاكتشاف ىسدتيغ أل 

                                                           

َواِئب " بدنة" . وتجسع عمى" ذَ أو شخفو الحَُّؤاَبة مغ كل شيء: أعاله، أو مقجمتو، (ٔ 
لسعجع ا(، و ٓٛٗٔ/ٖ-ب. يشطخ: لدان العخب ذ أ بائِ ة وَدعَ ابَ ُدعَ َفَعاِئل "، مثل: 

 (.ٖٛٓ-الػسيط ذ أ ب
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اليسدتان معو في حكع السمتقيتيغ في كمسة واحجة، و ، رل  بو كـ ال ف لفرلُ ا
  .(ٔ فرارت " َذَواِئب " ،أوالىسا واوا تخفيفا ُأبجلتمع ثقل بشاء الجسع؛ ف

مع  ػا الثانيةَ مُّ عِ ب " بالقمب واًوا، ولع يُ وأعمُّػا اليسدة األولى في" َذَوائِ 
بعس العخب إن ة "، حيث  عمى السفخد" ُذؤابَ حساًل الصخف قخبيا مغ 

ولى وألن األُ  .(ٕ ة ": " ُذَوابَ ، فيقػلػن اليسدة فيو واوا  ػن قمبفي ؛يخففػنو
 لَ تجل عمى أن السبجَ  اليسدةِ  مةُ مغ حخف زائج، ومالزَ  بجلٌ  والثانيةَ  أصميةٌ 

 .زائجٌ 

 كخاىيــةَ  ػا الــػاوَ لبــجَ ، فأَ " باِئــوَ ذَ "  :كســا قــالػاو  ... :"عــ١ث٠ٛٗ لــاي
 .(ٖ "اليسدةِ 

تا فَ شَ ُخ في الجسِع اليسدتاِن إَذا اكتَ غي  وِمسا يُ .... :"ٚلاي اتٓ اٌغشاض
 بٌ ئِ اأَ ذَ  وكان األصل: " "، َذَواِئبٌ " يا قمَت: إذا جسعتَ " ة ُذؤابَ " نحػ:  ،اأَللفَ 

يا َأْن " حقُّ  ِرَسالة   " كاأللِف التي في " ُذَؤابة   "   ألن األلف التي في  ؛"
ولكش يع استثقمػا َأْن تقَع أَلُف الجسِع بيَغ  ،َل مشيا ىسدًة في الجسعِ بجَ تُ 

 ،فَأبجلػا اأُلولى التي ىَي َأصلٌ  ؛َكسا استثقمػا َأْن تقَع بيَغ واويغِ  ،ىسدتيغِ 
الدوائُج أصُميا  ، وىحهالتي ىَي َبجٌل ِمْغ حخف  زاِئج   بػا ِإبجاَل الثانيةِ وتشك  

                                                           

( ٖٕٔ/ٔ(، وشخح شافية ابغ الحاجب لمخضي ٛٔٔم -ٓٚٙ/ٕيشطخ: اإلنراف  (ٔ 
 (.ٜٕٙ/ٔ(، وارتذاف الزخب ٛ٘/ٖو 

: أ :"(1/55-ظاء يف ادلخصص)سأط (ٕ  عاله، الحُّؤابُة: أعمى الخأس. وذؤابُة كلِّ شيء 
قج انقمبت عشيا ألنيا  اليسدتيغ، وآثخوا الػاوَ  لػا كخاىيةَ بجَ سيبػيو. الجسع" َذوائب "، أَ 

َف، أبػ زيج ".   في " ُذؤابة " فيسغ َخف 
 (.ٜٕٗ/ٖ نقمو ابغ الدخاج في األصػلو . (ٔٔٙ/ٖ ويشطخ: (ٜٖٛ/ٗالكتاب  (ٖ 
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واضصخىع إلى ذلظ الفخاُر ِمَغ  ،ياا أرادوا حخكتَ س  لْت لَ بجِ ن سا أُ وإ ،الدكػنُ 
 .(ٔ " الجسع بيغ ساكشيِغ وكان مالزمُة اليسدِة تجلُّ عَمى أن  السبجَل زائجٌ 

" ونحػه، بائِ َذوَ في"  تذاي اٌٛاٚ ِٓ اذلّضجعًٍ اتٓ عصفٛس إلٚ
خادأيًزا  لُ وُتبجَ  :"فقال لجسع الحي ال نطيخ لو ، إذا كانت قبل األلف في اباشِّ

، في جسع " بائِ َذوَ " ألَف الجسع ىسدتان، نحػ: فَ تشِ كْ بذخط أن يَ في اآلحاد، 
 لِ ِثقَ ، مع البشاءِ  لِ اًوا ىخوًبا مغ ِثقَ وَ  ت اليسدةُ لَ ب"، فُأبجِ آئِ أصمو "ذَ  "، ةابَ ُذؤَ " 

ألنيا مغ الحمق  ؛اجتساع اليسدتيغ واأللف؛ ألن  األلف قخيبة مغ اليسدة
لحلظ  فالتدمػافكأنو قج اجتسع في الكمسة ثالُث َىَسدات،  ،أن  اليسدة كحلظكسا 
 .(ٕ " اًواوَ  اليسدةِ  إبجالَ 

، وكان " بُ وائِ الح  " والجسع  ،الَذعخ ؤاَبُة مغوالحُّ "  :ٚظاء يف اٌصؽاغ
، " رسالة" في  التي كاأللف " ةؤابَ ذُ " في  التيلف ن األ ، أل بُ آئِ صل ذَ األ
بيغ  ألفٌ مػا أن تقع ثقَ استَ في الجسع، ولكشيع  مشيا ىسدةً  لَ بجَ يا أن تُ حقُّ 

 .(ٖ " ولى واوالػا مغ األ بجَ ، فأَ اليسدتيغ

ٌخ والحَُّؤاَبُة: الش اصَيُة، أو َمْشَبُتيا مغ الخ أِس، وَشعَ  :"اٌماِٛطيف ٚظاء 
َتْثَقُمػا اسْ ج: َذواِئُب، واأَلْصُل: َذآِئُب، لكش ُيع ....في أْعَمى ناِصَيِة الَفَخسِ 

 .(ٗ "ُوُقػع أِلِف الَجْسِع َبْيَغ َىْسَدَتْيغِ 

                                                           

 (.ٖٓٗ/ٖاألصػل في الشحػ  (ٔ 
 .(ٕٓٗ السستع الكبيخ (ٕ 
  (.ٕٙٔ/ٔ-الرحاح ذبب  (ٖ 
 (.ٚٔٗ، ٙٔٗ/ٕ-(. ويشطخ: تاج العخوس ذأبٚٙ/ٔ-القامػس السحيط ذأب (ٗ 
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ائِة " أصٍٙا ّ٘ضجٚشلا ٠ذي 
َ
ٚ
َ
ىع ليا في ، عٍٝ أْ اٌٛاٚ يف" ر ردُّ

؛ ، حيث قالػا في ترغيخ" َذَواِئب " اسع رجل: ُذَؤيِئٌب، بالترحيحالترغيخ
، لفُ األ  ْت فَ حِ حيث حُ  لدوال سبب القمب، وىػ اكتشاف اليسدتيغ لأللف،وذلظ 

في ذلظ  فْ ولع ُيخالِ   .(ٔ ساكشيغ التقاءِ  وجيء مكانيا بياء الترغيخ؛ كخاىةَ 
رأي غ َخىا عمى لفطيا، فقال: ُذَوْيِئب. والخاجح حيث َص  (ٕ الصخاوةِ  إال ابغُ 

 الجسيػر؛ لدوال سبب القمب، وألن الترغيخ َيُخدُّ الكمساِت إلى أصػليا.

ولػ سس يت " :ف١ٗ تذي لاي ع١ث٠ٛٗ يف تاب حتمري وً ؼشف واْ
 .(ٖ " ٌب؛ ألن  الػاو بجٌل مغ اليسدة التي في ذؤابة  ئِ يْ ؤَ قمت: ذُ " بَ ائِ وَ ذَ "رجاًل 

"  ختَ غ  وكحا اتفقػا عمى أنظ إذا َص  :"لاي اٌشضٟ يف تاب اٌرصغريٚ
" ن أصل لمياء، أل  يغِ تَ فَ شِ بيسدتيغ مكتَ  " بٌ ئِ يْ ؤَ ذُ " اسع رجل قمت:  " بائِ وَ ذَ 
ىسدتيغ  اكتشافُ  هخِ فكُ  "؛ ةابَ ؤَ ذُ "  بيسدتيغ، إذ ىي جسعُ  " بآئِ ذَ "  :" بائِ وَ ذَ 

 ا، وإنسا لعا واوً لدومً  اشاذًّ ولى فأبجلػا األ  ؛ل  ْر  فَ لف التي ىي لخفتيا كاَل لأل 

                                                           

(، وارتذاف ٖٕٔ، ٕٙٓ/ٔخح شافية ابغ الحاجب لمخضي يشطخ: ش (ٔ 
 (.ٖٔٚ/ٔالزخب 

لو ابغ الصخاوة،  ، أبػ الحديغالدبائي، السالقي بغ عبج هللا سميسان بغ دمحم ىػ: (ٕ 
والسقجمات عمى كتاب آراء كثيخة خالف فييا الشحاة، مغ مرشفاتو: التخشيح، 

اإليزاح، تػفى بسالقة  يس ما جاء مغ األخصاء فورسالة اإلفراح ببعسيبػيو، 
 .ىـ (ٕٛ٘سشة  

 .(ٕٖٔ/ٖ (، واألعالمٕٓٙ/ٔبغية الػعاة  تشطخ تخجستو في: -    
 (.ٕٖٚ/ٔارتذاف الزخب  ويشطخ رأيو في: -    

ونقمو ابغ الدخاج في  [. باب تحقيخ كل حخف كان فيو بجلٌ  ](ٔٙٗ/ٖالكتاب  (ٖ 
 (.ٜ٘/ٖ األصػل
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وإنسا  ،" ةابَ ؤَ ذُ "ولى إلى القمب في السفخد: أي في يقمبػا الثانية لتعػد األ 
 .(ٔ "عَ امِ ػَ وجَ  مَ ادِ وَ أَ ـ ك يكػنَ خده ذلظ، ولِ في مف ْت لِ بجِ نيا أُ واوا أل  بجلْت أُ 

 ف١ٗ ِٓ ؼ١س االعشاد ٚاٌشزٚر 
 
ف
َ
ٍ
َ
ٚاٌمٍة يف ٘زا ادلٛضع سلر

 إىل شلشح ِزا٘ة:
" بدنة"  ةابَ ؤَ ذُ "  مفخدهو اِئل "، عَ بدنة " فَ "  بائِ وَ ذَ : أنو مقيذ في" األٚي

، وضاىخ (ٕ ابغ مالظال غيخ. وىػ محىب  جسًعا وإفخاًدا،سا ماَثَمو فيو ة "، ُفَعالَ 
 .(ٖ كالم أبي حيان

 بيشيسا فيو ىسدتان مفرػاًل  : أنو مقيذ في كلِّ َجسع  اجتسعْت اٌصأٟ
أن  :ذلظومثال  ،أم ال " جسًعا وإفخاًدا بائِ وَ ذَ " سػاء أكان عمى مثال باأللف

جسع"  (ٗ اِلل"، ومثل:" َسَػاِئع "ل " عمى زنة" َفعَ ائِ تبشي مغ "سؤال ":" َسػَ 
، (٘ اِئب ". وىػ محىب األخفرحَ سَ ة و ابَ حَ سَ ة "، وأصمو: َسَأاِئع، مثل" مَ َسآ

 .(ٚ عرفػر، وابغ (ٙ الدخاجوضاىخ كالم ابغ 
                                                           

 (.ٖٕٔ/ٔية ابغ الحاجب لمخضي شخح شاف (ٔ 
، وال يقاس عمى "  (:"ٕٖٓجاء في التدييل  (ٕ  وال تأثيخ الجتساع ىسدتيغ بفرل 

 ذَواِيب " إال مثمو جسًعا وإفخاًدا، خالفا لألخفر ".
 .(ٜٕٙ/ٔارتذاف الزخب يشطخ:  (ٖ 
 .ة ياءالثانياليسدة "سآيع "بقمب : القياس عشج الجسيػر أن يقال في جسع" َسآمة " (ٗ 
، (ٜٕٙ/ٔ(، وارتذــــــــــاف الزــــــــــخب ٕٖٓ: التدــــــــــييل محىبــــــــــو فــــــــــي يشطــــــــــخ (٘ 

ــــل (، ٓٔٔ/ٗوالسدــــاعج  ــــج القػاعــــج (، ٙٛٓٔ/ٖوشــــفاء العمي ، ٕٗٓ٘/ٓٔوتسيي
ٖ٘ٓٗ). 

  (.ٖٓٗ، ٜٕٗ/ٖاألصػل في الشحػ يشطخ:  (ٙ 
  (.ٕٓٗالسستع الكبيخ يشطخ:  (ٚ 
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؛ ألن القياس عشج اجتساع ىسدتيغ أن عميو قاُس ال يُ  أنو شاذٌّ  :اٌصاٌس
وألن اليسدتيغ السفرػل  ،؛ ألن الثقل ال يحرل إال بياال األولى الثانيةُ  َعل  تُ 

، بالفرل ُز شقُ يَ الثقل ف ،يسا ليدا مغ الثقل بسشدلة اليسدتيغ السجتسعتيغبيش
إلى التخفيف بقمب إحجاىسا واوا أو ياء، بجليل  وال تحتاج اليسدتان معو

َقتيغ.  (ٔ اء "" ُنَبآيء ": " َأْنِبَئاء، وبِ قػليع في جسع" نَ  وىػ بيسدتيغ محق 
 .(ٖ ، والذاشبي(ٕ محىب الخضي

 :شظ١ػسأٞ ٚذ
 ثقيل   تشاُف ىسدتيغ لأللف ثقيٌل، وَيديُج مغ ثقمو أن يكػن في بشاء  اك

كالجسع األقرى؛ وذلظ ألن األلف حاجد غيخ حريغ، تريخ معو اليسدتان 
                                                           

(، والسقاصج ٖٖ٘، ٖ٘/ٖ(، و ٕٕٔ/ٔيشطخ: شخح شافية ابغ الحاجب لمخضي  (ٔ 
 (.ٖٛ/ٜ الذافية

" وأما قمُب ىسدِة " َذَوائب " واًوا عمى سبيل  :(55، 3/55ظاء يف ششؼٗ ٌٍشاف١ح) (ٕ 
و في مقمػًبا ىسدتُ  –أي: ُذؤاَبة  –الػجػب فمكػنو أقرى الجسػع، ولكػن واحجه 

حا األغمب واوا، كسا ىػ قياس التخفيف في مثمو. ومع ىحا كمِّو التدام القمب في ى
الجسع عمى غيخ قياس، ورآه األخفر قياسا ُتقمُب اليسدُة األولى عشجه في مثمو واًوا 
وجػًبا؛ الجتساع ىسدتيغ، والفاصل ضعيٌف، وليذ بػجو ؛ ألن القياس مع اجتساع 

وسبق  (ٖٕٔ/ٔشخحو لمذافية:  ويشطخ أيزا ". اليسدتيغ تخفيف الثانية ال األولى
 ذكخ نرو.

قمَت: ومثل ذلظ لػ سسيت رجاًل  ذوائب( ل:"(ٕٖ٘/ٚ ف١حششؼٗ ٌألٌ ظاء يف (ٖ 
أصل الػاو اليسد، لكغ قمبت واوا في  دة إلى أصميا؛ ألنسُذَؤيِئب باليسد، فتخد الي

باليسدة، وكان ىحا مغ  ، وىي شبييةٌ الجتساع ىسدتيغ بيشيسا ألفٌ  الجسع استثقاال
 الػاو اليسدةُ  مكانَ  لَ عِ لقياس، فجُ إلى ا د  رُ  خَ غِّ د، فإذا ُص خِ ص  شحوذ الجسع الحي ال يَ 
 (.ٖٛ/ٜشخحو لأللفية  يزا". ويشطخ أ عمى ما كانت في األصل
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القمُب في"  وجبوليحا ؛ كالسجتسعتيغ متحخكتيغ في كمسة ثقيمة بالػضع
ونطيخىسا: ُدَعاَبة  ،َلة "" ُفَعا اَبة " بدنةَذَواِئَب " بدنة" َفَعاِئَل "، ومفخده: " ُذؤَ 

 الجسعِ  يسا ألفُ " َذَأاِئب " بيسدتيغ متحخكتيغ بيشوَدَعاِئب. وأصل" َذَواِئَب ":
َف بقمب الثانية ياء، فُيقال:" َذَأاِيب "، األقرى. كسا ىػ  وكان حقو أن ُيَخف 

 لكشيع آثخوا قمبَ  متحخكتيغ ثانيتيسا مكدػرة، القياس عشج اجتساع ىسدتيغ
 لعمتيغ:اوا األولى و 

؛ ، حيث قيل فيو:" ُذَواَبُة " بقمب ىسدتو واوالسفخدِ مذاكمُة ا: األٚىل
؛  الحال(، فقمبػىا في الجسع واوا أيزاالدابقِ  الحخفِ  ضسةَ  َذ جانِ لتُ 

 .مذاكمًة لمسفخدِ 

أن اليسدة األولى أصمية، والثانية مبجلة مغ حخف زائج، : ٚاٌصا١ٔح
 .زائجٌ  لَ تجل عمى أن السبجَ  اليسدةِ  مةَ ن مالزَ أل  ؛بالقمب ق  حَ فكانت األولى أَ 

ىػ ما ذىب إليو ابغ مالظ  ٚتٕاء عٍٝ ِا عثك أسٜ أْ اٌشاظػ
"، وفيسا  بَ ائِ وَ ذَ في"  ى اليسدتيغ ىشا مقيٌذ ولَ أُ  مغ أن إعاللَ  ومغ وافقو

يا ىسدتان سع فيوما عجا ذلظ مغ الجسػع التي اجت ماَثَمو جسًعا وإفخاًدا.
؛ لقخبيا مغ الصخف الحي ىػ الثانيةِ  إعاللُ  باأللف فالقياُس  بيشيسا مفرػالً 

 .بيا وقعَ  ، وألن الثقلَ التغييخِ  محلُّ 
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 حشاتعادلغأٌح اٌ
 اٌىغشجِ ٚاأل

 
اف
َ
 يف فعٍٗ ٌفِ ٌٍٛاِٚ اٌٛالعحِ اورِٕ

ْ
د
 
عٍِ ا دلصذس  أ 

ً
 ع١ٕ

: أن بذخط ،ُب ياءً و ُتقمَ عيًشا لسرجر  ُأِعم ْت في فعم إذا وقعت الػاوُ 
ما بعجىا إال وألٌف، فال يكػن ما قبميا إال مكدػًرا، وال يكػن  يكتشَفيا كدخةٌ 

 .(ٔ افً ألِ 
وأصميا:  اد.وانِقيَ واعِتَياد، ام، يَ وقِ وِعَياذ، ام، يَ ِص ومغ أمثمة ذلظ: 

ِصَػام، وِعَػاذ، وِقَػام، واعِتَػاد، وانِقَػاد. وقعت الػاو عيشا ليحه السرادر، 
 ياًء في أفعاليا، وقبميا كدخٌة، وبعجىا ألٌف فُقمبْت ياًء.  وىي ُمَعم ٌة بالقمب 

: وأصمياوانَقاَد، واعَتاَد، ، وقامَ وعاَذ، ، : صامَ وأفعال ىحه السرادر
لػاو وانفتح ما قبميا فقمبت تحخكت ا .وانَقَػدَ واعَتَػَد، وَقَػَم، وَعَػَذ، َصَػَم، 

 ُحسمْت عمييا مرادرىا في ىحا االعتالل.و  ألفا،
  :تعٍرنيذس يف ادلصٍٍٛا ٌٍمٍة ٚع
ليريخ  ؛وو باعتالل فعمِ و، واعتاللُ مفععمى  السرجرِ  حسلُ  :ّ٘اأٚال

كالذيء الػاحج  والفعل ألن السرجرَ لعسل في المفع يجخي مغ وجو واحج؛ ا
 .(ٕ َيُؤوُل كلٌّ مشيسا إلى صاحبو

                                                           

(، ٕ٘ٙ، ٕٗٙ/ٖ(، واألصػل في الشحػ ٖٖٙ-ٖٓٙ/ٗيشطخ: الكتاب  (ٔ 
(، وشخح ٘ٛٗ، ٗٛٗ(، وشخح الترخيف لمثسانيشي ٖٔٗ/ٔوالسشرف 

وشخح الكافية (، ٛٛ، ٚٛ/ٓٔ(، وشخح السفرل البغ يعير ٙٚٗ-ٕٚٗالسمػكي 
(، ٖٛٔ، ٖٚٔ/ٖ(، وشخح شافية ابغ الحاجب لمخضي ٖٕٔٔ، ٕٕٔٔ/ٗالذافية 

(، وشخح األشسػني ٖٛٚ، ٖٚٚ/ٕ(، والترخيح ٖٙٛ، ٖ٘ٛ/ٗوأوضح السدالظ  
 (.ٖٖٓ/ٗومعو حاشية الربان 

 (،ٚٛ/ٓٔ(، وشخح السفرل البغ يعير ٘ٛٗشخح الترخيف لمثسانيشي يشطخ:  (ٕ 
 (.ٖٖٓ/ٗشية الربان وشخح األشسػني ومعو حا
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مغ  ءً يا ياذلظ قمبَ  بُ دتػجِ لمػاو، ويَ  واأللفِ  الكدخةِ  اكتشافُ : خشٜٚاأل
 .ُتدتثَقل بعجىا والػاوُ ، يا الياءُ شاسبُ تُ  أن الكدخةَ : : األولىجيات أربع

أن الثالثة: و مغ الػاو. وأشَبُو بيا إلى األلف  أقخبُ  أن الياءَ : ثانيةالو 
فُّ مغ أخَ  الياءَ  وُ ذبِ الخخوج مغ الكدخة إلى الياء ثع إلى األلف التي تُ 

 الكدخةِ  والخابعة: أن اجتساعَ  .(ٔ لفالخخوج مغ الكدخة إلى الػاو ثع إلى األ 
وىػ  -؛ فمدم قمب أثقمياالثالثةِ  العمةِ  أحخفِ  اجتساعَ  وُ ُيذبِ  واأللفِ  والػاوِ 
 . (ٕ ما قبميا، وىػ الياء حخكةَ  ُذ إلى ما ُيجانِ  –الػاو 

" ىحا باٌب ُتقَمُب الػاُو فيو ياًء ال لياء  قبميا ساكشة، وال :ع١ث٠ٛٗ لاي
ء. وذلظ قػلظ: حاَلْت ِحَيااًل، وقسُت قياًما. وإنسا قمبػىا لدكػنيا وبعجىا يا

وبعجىا  إذا كانت قبميا كدخةٌ حيث كانت معتمة في الفعل، فأرادوا أن َتعَتل  
وىا، وكان العسلُ ، فمسا كان ذلظ فييا مع االعتالل لع ُيقِ الياءَ  ُيذِبوُ حخٌف   خُّ

 . (ٖ ..."عتاللمغ وجو  واحج  أَخف  عمييع، وَجَدخوا عمى ذلظ لال
:" أما ما كان مغ السرادر معتل  العيِغ بالػاو، مغ ٚلاي اتٓ ٠ع١ش

ُب فيو ياًء؛ وذلظ حػ: حاَل ِحَيااًل، وَعاَذ ِعَياًذا، وقاَم ِقَياًما، فإن الػاو ُتقمَ ن
َيعَتلُّ  م ْت في الفعل، والسرجرُ لسجسػِع أمػر  ثالثة: أحجىسا: أنيا قج ُأعِ 

كػُن الكدخِة ن كل واحج مشيسا َيُؤوُل إلى صاحبو. والثاني: باعتالل فعِمو؛ أل 

                                                           

 (.ٚٛ/ٓٔشخح السفرل البغ يعير يشطخ:  (ٔ 
 (.ٖٛٔ/ٖيشطخ: شخح شافية ابغ الحاجب لمخضي  (ٕ 
 (.ٖٓٙ/ٗالكتاب  (ٖ 
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 وُ بِ ذْ تُ  ، واأللفُ كػُن ما بعجىا أِلًفا. والثالث: بعُس الياءِ  ، والكدخةُ قبميا
 .(ٕ "...(ٔ ُب في مػاضعمَ قْ وأنيا تُ  السجِّ والميغِ  الياَء مغ جيةِ 

 
َ
  ِىغــٛس   فــارا وــاْ ِــا لثٍٙــا غــري

 
ــمل ذ
َ
 ع

 
اَج رَ ، كســا فــي نحــػ: ً

 . (٘ ُخَػاًرا ارَ ، وخَ (ٗ َراَح َرَواًحا، و (ٖ ااجً وَ رَ 
 وزٌه ٚ

 
ـً
َ
ع
 
 تعـذ٘ا مل ذ

 
مذِخ األٌف

 
ـحَ ؛ لتَ إْ ف ـشِ رُّ كسـا  ،طِ يا بالتػسُّ

 ، (ٛ ًضــــاػَ وعاَضــــو عِ ، (ٚ وعــــاج ِعَػجــــا، (ٙ ِحــــَػاًل عشــــو َحــــاَل  فــــي نحــــػ:

                                                           

أي: إن األلَف ُتْقَمُب ياًء في مػاضع، كسا في نحػ: ُمَرْيبيح، وَمَرابيح، وُمَفْيِتيح،  (ٔ 
ػ: ُغَميِّع، وُكَتيِّب ترغيخ ُغالم ومَفاِتيح ترغيخ وتكديخ ِمْرباح وِمْفتاح(، ونح

 وِكَتاب(. 
 (.ٚٛ/ٓٔشخح السفرل  (ٕ 
راج األمخ َرْوًجا وَرَواًجا: َأسَخَع. وراج الذيُء: َنَفَق.. وراجت الدمعة: نفقت وكثخ  (ٖ 

 (.ٜٖٚ- ر و جالسعجع الػسيط(، و ٖٙٚٔ/ٖ-المدان ر و ج -شالبيا.     
  . وىػ نقيُس: َغَجا َيْغُجو َغُجوًّا.: سار في الَعِذيِّ َراَح َرَواًحا (ٗ 

 (.ٖٓٛ-ر و حالسعجع الػسيط (، و ٜٙٚٔ/ٖ-المدان ر و ح -     
َيام.  (٘  باء والدِّ  خاَر الث ْػُر َخْػًرا وُخَػاًرا: َصاَح. والُخَػاُر: مغ صػت البقخ والغشع والطِّ

 (.ٕٔٙ-رخ و السعجع الػسيط (، و ٕٗ/ٕ-القامػس السحيط خ و ر -    
َل. والِحَػُل: االنتقال  (ٙ  حاَل عغ العيج َحْػاًل وِحَػاًل: انقمب. وحال مغ مكانو ِحَػاًل: زاَل، أو َتَحػ 

 مغ مػضع إلى آخخ، والِحْحُق، وجػدة الشطخ، والقجرة عمى دقة الترخف في األمػر. 
 (.ٜٕٓ، ٕٛٓ-(، والسعجع الػسيط ح و لٙ٘ٓٔ/ٕ-المدان ح و ل -    

داُن ِعَػًجا: ساَء ُخُمُقو، وانحخَف ديُشو. وقػٌل بو ِعَػٌج: مشحِخٌف عغ َعِػَج اإلن (ٚ 
 (.ٖٗٙ-(، والسعجع الػسيط ع و جٖٗ٘ٔ/ٗ-المدان ع و ج -القرج.     

عاَضو بكحا َعْػًضا وِعَػًضا: أعصاه إياه بجل ما ذىب مشو. والِعَػُض: الَبَجُل  (ٛ 
  والَخَمُف.

 (.ٖٚٙ -(، والسعجع الػسيط ع و ضٖٔٚٔ، ٖٓٚٔ/ٗ -المدان ع و ض -     
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  .(ٔ ًداػَ عِ وعاَدني حبُّيا 

 خطَ بل اشتَ بعج الػاو،  فِ األل وجػدَ  احلاظة اتٓ مل ٠شرتطٚ  
، ومغ ثع قال:" وُتقَمُب الػاُو السكدػُر ما قبميا في ما قبميا فحدبُ  كدخَ 

االسرادر ياًء، نحػ: 
ً
اِ
َ
اٚ، وِعَياًذا، ل١ِ

ً
ّ
َ
 .(ٕ ؛ إلعالل أفعاليا..."ل١ِ

اه (ٗ الذيخ خالجو  (ٖ ابغ ىذاموافقو و   .قميال، لكشيسا َعج 

نَا حُؤْحُىا انسُّفَهَاءَ أَيىَانَكُىُ انَّخِي جَعَمَ اهللُ نَكُىْ وَ:قػلو تعالى مغ ذلظُسسع مسا و 

قِيًًَا
في قخاءة ابغ بكدخ القاف، وفتح الياء وتخفيفيا، وححف األلف،  (٘ 

هنَّاسِنّ قِيًًَاجَعَمَ اهللُ انكَعْبَتَ انبَيْجَ احلَزَاوَ  قػلو تعالى:و  ،(ٙ عامخ ونافع
، في (ٚ 

 .(ٛ وحجه قخاءة ابغ عامخ

                                                           

 عاَده الذػُق أو الحشيُغ أو الُحُمُع، وعاَد السخيَس َعْػًدا، وِعَيادًة، وِعَػًدا: زاره.  (ٔ 
 (.ٖ٘ٙ -والسعجع الػسيط ع و د (ٙ٘ٓٔ/ٕ-المدان ح و ل -     

  (.ٖٚٔ/ٖشخح شافية ابغ الحاجب  (ٕ 
 (.ٖٙٛ/ٗأوضح السدالظ يشطخ:  (ٖ 
 (.ٖٛٚ/ٕالترخيح يشطخ:  (ٗ 
 .٘الشداء/ (٘ 
(، وإتحاف فزالء ٕٚٗ/ٕ(، والشذخ ٜٗالتيديخ و (، ٕٕٙيشطخ: الدبعة  (ٙ 

 (.ٔٓ٘/ٔالبذخ 
 .ٜٚالسائجة/ (ٚ 
وإتحاف فزالء  (،ٕٙ٘/ٕ(، والشذخ ٓٓٔ(، والتيديخ ٕٛٗيشطخ: الدبعة  (ٛ 

 (.ٖٗ٘/ٔالبذخ 



 

 االكتنافىفيىبنوةىالكلمةىالعربوةىجمًعاىوتأصواًل

548 

ياء؛ لػقػعيا في مرجر  هواو عمى القياس بقمب فقخاءُة ِقَياًما( أما ف
 مع كدخ ما قبميا، ووقػع األلف بعجىا. ،  َقاَم(في فعمو ْت م  عِ أُ 

 ففي تػجيييا عجة أوجو:قخاءة ِقَيًسا( أما و 

َبِع، وأصمو ِقَػمٌ : أن ِقَيًسا( مرجر األٚي ؛ ه ياءً (، فُأِعل  بقمب واوِ كـ الذِّ
َتَبًعا العتالل فعمو" وذلظ  ، مع فقجان األلف بعجىا،اسبة الكدخة قبميالسش

 ، مع فراحتو استعساالعمى غيخ قياس وذلظالِل نطيخِه ِقَياًما(، تعواقام "، 
؛ ألنو لع يذتخط وجػد األلف بعج ابغ الحاجب وقاسو، (ٔ عشج الجسيػر

هو ، الػاو   .قميال والذيخ خالج ابغ ىذام عج 

  .(ٕ ، فيػ مرجر بسعشى القيامفي ِقَيام( ( لغةٌ ن ِقَيًساأ: ٚاٌصأٟ

 كقػليعوححفت ألفو تخفيفا، صمو ِقَيام(،أ مرجٌر،أن ِقَيًسا(  :ٚاٌصاٌس
 .(ٖ : ِخَيع(في ِخَيام(

كـ" أن ِقَيًسا( جسع" ِقيَسة "  ا، وىػ:ا رابعً في آية الشداء وجيً  وأجاز مكيٌّ 
والسعشى: وال تؤتػا الدفياء أمػالكع التي ، " وليذ مرجًرا معتالًّ ِديَسة وِدَيع

 وهللا أعمع. .(ٗ جعل هللا لكع قيسة ألمتعتكع ومعايذكع

                                                           

 (.ٖٙٗ، ٖٖٔ، ٖٖٓ/ٔوالتبيان  (،ٜ٘ٗ، ٜٔٗ، ٖٙٚ/ٔيشطخ: الكذف  (ٔ 
 (.ٖٙٚ/ٔيشطخ: الكذف  (ٕ 
 (.ٖٙٗ، ٖٖٔ، ٖٖٓ/ٔ(، والتبيان ٘/ٕيشطخ: إعخاب القخاءات الذػاذ  (ٖ 
 (.ٖٙٚ/ٔيشطخ: الكذف  (ٗ 
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، (ٔ كسا في: عاوَده ِعَػاًدا ٚشز عذَ اإلعلي ِع اعر١فاء اٌششٚط،
اب َة ِشَػاًرا(ٕ وناَر الطبُي ِنَػاًرا  . (ٖ ، وَشاَر الج 

لػقػع الػاو عيشا لسرجر  ُأِعم ْت في القياس: ِعَياًدا، وِنَياًرا، وِشَياًرا؛ و 
 .وبعجىا ألفٌ  فعَمو، وقبميا كدخةٌ 

  
 
 ٚذشظ١ػ

 
 :سأٞ

ُتَعلُّ الػاُو الػاقعُة عيًشا لسرجر  ُأِعم ت في فعمو بالقمب ياًء إذا اكتَشَفيا 
، والػاُو بيشيسا يايُ ذبِ الكدخة بعس الياء، واأللف تُ وذلظ ألن  ؛كدخٌة وألفٌ 

ُتقاِرَب و  ،التي قبمياىٌة؛ فػجب قمُبيا ياًء لُتَجاِنَذ الكدخَة مدتثَقَمٌة، ُمدتكخَ 
بعجىا، وَتِخف  الكمسُة في السرجر، كسا َخف ْت في الفعل. فسسا ال  التي األلفَ 

" ِقَيام " أخفُّ مغ" ِقَػام "،   شظ فيو أن" َقاَم " أخفُّ مغ" َقَػَم "، وكحلظ
ثع إلى ل مغ الفتحة إلى األلف فاأللف والياء أخفُّ مغ الػاو، واالنتقا

، ثع إلى الفتحة في الفعل أَخفُّ مغ االنتقال مغ الفتحة إلى الػاوالفتحة 
أخفُّ مغ في السرجر االنتقال مغ الكدخة إلى الياء ثع إلى األلف كحلظ و 

 االنتقال مغ الكدخة إلى الػاو ثع إلى األلف.

                                                           

 عاَوَده الذيُء ُمَعاَوَدًة وِعَػاًدا: رجَع إليو بعج االنرخاف عشو. وصار عادة لو.  (ٔ 
 (.ٖ٘ٙ -د  ع ووالسعجع الػسيط (،ٖٛ٘ٔ/ٗ -المدان ع و د -     

 : َنَفَخ. ِنَػاًرامغ صائِجه َنْػًرا و ناَر الطبُي  (ٕ 
 (.ٜٔٙ-ر(، والسعجع الػسيط ن و ٗٚ٘ٗ/ٙ-المدان ن و ر -     

اب َة  (ٖ  : راَضيا، أو َعَخَضيا لمبيع، أو ركبيا عشج العخض عمى ِشَػاًراَشْػًرا و َشاَر الج 
تَ    يا.مذتخييا، أو أجخاىا عشج البيع لُيطِيَخ ُقػ 

 (.ٜٜٗ-ر(، والسعجع الػسيط ش و ٖٕٚ٘/ٗ-المدان ش و ر -    
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اُوه فذاٌذ ال يقاس َعل  و في السرجر ولع تُ اإلعالل شخوط وما استكسل 
فتح أو ضع ما افتقاد أحج ىحه الذخوط، كالُسَعلِّ مع وما ُأِعل  مع  عميو.

قبل الػاو، أو مع عجم وجػد األلف بعجىا فذاٌذ أيزا ال يقاس عميو عمى 
جػاز اإلعالل ما ذىب إليو الجسيػر، خالفا لسا ذىب إليو ابغ الحاجب مغ 

خاد  عجم مع  والذيخ خالج مغ  ذىب إليو ابغ ىذام سال، و وجػد األلف باشِّ
  .جػازه قميال

، إذ لع اإلعالل مع عجم وجػد األلف نادرٌ ما ُسسع مغ والحق أن  
آخخان  يانيػجتالقخآن الكخيع، وفييا مع ذلظ في ُيدسع مشو إال لفطة واحجة 

آيَتْي قخاءة ِقَيًسا( في ىي لفطة ِقَيع( في و يسكغ أن ُتحسل عمى أحجىسا، 
، فيجػز أن يكػن  ِقَيٌع( لغًة في ِقَيام(. ويجػز السائجة الكخيستيغالشداء و 

أن يكػن مرجرا أصمو ِقَيام(، وححفت ألفو تخفيفا، كـقػليع: ِخَيع( 
 في ِخَيام(. 

َبِع، وأصمو ِقَػم(، فُأِعل  بقمب واوه  امرجر  وكػنبجػاز  ولػ سم سشا كـ الذِّ
مغ باب  لكان ذلظ لف بعجىا،مع فقجان األ ؛ لسشاسبة الكدخة قبميا، ياءً 

 وهللا أعمع. استعساال. يحِ فرالقياسا،  ذاذِّ ال
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 حاِغادلغأٌح اخل
 
 
اف
َ
ا جلّع  صؽ١ػِ اٌلَِ،  اٌىغشجِ ٚاألٌفِ ٌٍٛاِٚ اٌٛالعحِ  اورِٕ

ً
ع١ٕ

  ٟٚ٘ يف ادلفشدِ 
 
حِ  شث١ٙح

 
ٍ
َ
ع
 
 تادل

 ، وىي في السفخد شبيية(ٔ عيًشا لجسع  صحيِح الالِم إذا وقعت الػاوُ 
، فال يكػن ما (ٖ وألفٌ  خةٌ كدبذخط: أن يكتشَفيا  ،ا ُتقمُب ياءً فإني (ٕ بالُسَعم ةِ 

 .(ٗ قبميا إال مكدػًرا، وال يكػن ما بعجىا إال أِلًفا

                                                           

اشتخشػا صحة الالم حتى ال يتػالى إعالالن في كمسة واحجة لػ ُأِعم ِت العيُغ،  (ٔ 
ُة الالِم ُتقػِّي إعالَل العيِغ.  فِرح 

وشخح األشسػني ومعو حاشية  (،ٛٛ/ٓٔشخح السفرل البغ يعير  يشطخ: -     
 (.ٖٗٓ/ٗالربان 

، نحػ: السعمة ىي: التي دخميا اإلعالل بالقمب، وال ُيذتخط أن يمييا في الجسع ألفٌ  (ٕ 
داٌر وِدَياٌر، وِحيمٌة وِحَيٌل، وِقيسٌة وِقَيٌع. والذبيية بالسعمة ىي: الداكشة بعج فتح، 

 ، كسا ىػ مػضح في الجراسة.أن يمييا في الجسع ألفٌ  وُيذتخط
ذتخشػه في ُمَعلِّ العيغ ألن الذبيو بالُسَعلِّ عيُشو ساكشٌة اشتخشػا األلف ىشا ولع ي (ٖ 

ضعيفٌة؛ ومغ ثع احتاج إلى اشتخاط األلف بعجىا في الجسع؛ لُتَقػَِّي َتَدمَُّط الكدخِة 
 عمييا؛ لقخبيا مغ الياء.

شخح شافية ابغ الحاجب (، و ٖٕٔٔ، ٕٕٔٔ/ٗشخح الكافية الذافية  يشطخ: -    
 (.ٖٗٓ/ٗسػني ومعو حاشية الربان وشخح األش(، ٖٛٔلمخضي 

ـــــــــاب  (ٗ  ـــــــــي ٜٕٙ/ٔ(، والسقتزـــــــــب ٖٔٙ، ٖٓٙ/ٗيشطـــــــــخ: الكت (، واألصـــــــــػل ف
(، وشــــــــــخح الترــــــــــخيف ٜٖٗ-ٖٔٗ/ٔ(، والسشرــــــــــف  ٕ٘ٙ، ٕٗٙ/ٖالشحــــــــــػ 

(، وشــــخح السفرــــل البــــغ ٙٚٗ-ٕٚٗ(، وشــــخح السمــــػكي ٙٛٗ، ٘ٛٗلمثســــانيشي 
وشــخح شــافية (، ٕٗٔٔ، ٖٕٔٔ/ٗ(، وشــخح الكافيــة الذــافية ٛٛ، ٚٛ/ٓٔيعــير 

ــــــــــغ الحاجــــــــــب لمخضــــــــــي  (، ٖٙٛ/ٗ، وأوضــــــــــح السدــــــــــالظ (ٖٛٔ، ٖٚٔ/ٖاب
== 
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، اٌض وِريَ  ٌض وْ ، ورَ اٌض وِحيَ  ٌض ػْ ، وحَ اطٌ وِسيَ  طٌ ػْ سَ ومغ أمثمة ذلظ:  
وقعت الػاُو عيًشا  وِثَػاب. ،وِرَواٌض  ،وِحَػاٌض  ،ِسَػاطٌ  واألصل:وَثْػٌب وِثَياب، 

 (، وقبميا كدخةٌ بالُسَعم ِة ساكشةٌ  لجسع  صحيِح الالِم، وىي في السفخد شبييةٌ 
 ؛ فقمبت ياء.وبعجىا ألفٌ 

 :تصلز عًٍٚعٍٍٛا ٌٍمٍة يف اجلّع 
 .(ٔ "يو أثقُل مسا َيْعِخُض في الػاحجسا َيْعِخُض فف، " الجسعِ  لُ قَ : ثِ األٚىل

؛ دكػنيا وعجم تحرشيا بالحخكةل ؛في السفخد اوِ الػ  : ضعفُ ٚاٌصا١ٔح
 فأشبيت السعتمة في نحػ: َدار، وِحيمة، وِقيسة.

 ياءً  الػاوِ  ذلظ قمبَ  بُ دتػجِ لمػاو، ويَ  واأللفِ  الكدخةِ  : اكتشافُ حٌصصاٚاٌ
. ؛ ألن الكدخة بعس الياءالياءَ  صمبُ تَ  أن الكدخةَ : : األولىجيات أربعمغ 

 أقخب إلى األلف مغ الػاو.ألن الياء  ؛َتصمُب الياءَ  األلف أيزا أن: ثانيةوال
مغ الكدخة إلى الياء ثع إلى األلف التي ُتذِبُو الياَء  والثالثة: أن الخخوجَ 

أن خابعة: وال .(ٕ أَخفُّ مغ الخخوج مغ الكدخة إلى الػاو ثع إلى األلف
؛ فمدم قمب الثالثةِ  العمةِ  فِ أحخ  اجتساعَ  وُ اجتساع الكدخة والػاو واأللف ُيذبِ 

  . (ٖ ما قبميا، وىػ الياء حخكةَ  ُذ إلى ما ُيجانِ  –وىػ الػاو  -أثقميا

                                                                                                                                    
== 

-ٖٖٓ/ٗ(، وشـــخح األشـــسػني ومعـــو حاشـــية الرـــبان  ٜٖٚ، ٖٛٚ/ٕوالترـــخيح 
ٖٓ٘.) 

 (.ٖٔٗ/ٔيشطخ: السشرف  (ٔ 
 (.ٚٛ/ٓٔشخح السفرل البغ يعير يشطخ:  (ٕ 
 (.ٖٛٔ/ٖيشطخ: شخح شافية ابغ الحاجب لمخضي  (ٖ 
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: َسْػٌط وِسَياٌط، وَثْػٌب وِثَياب، وَرْوَضٌة (ٔ :"...ومثل ذلظع١ث٠ٛٗ لاي
شب يػىا بػاو" يقػل "؛ ألنيا ساكشة  (ٕ ًة ساكشةً ميت وِرَياٌض. َلس ا كانت الػاوُ 

... وصارت الكدخة بسشدلة ياء قبميا، وعسمْت لمثميا، وألنيا حخف االعتال 
 .(ٖ " َيْػَجل " في " َيْيَجل "..." لذبييا بالياء، كسا عسمت ياءُ  فيو األلفُ 

"  :" فإن كانت في َجسِع" َفْعل  "، وبعجىا َأِلُف" ِفَعال  ٚلاي اتٓ ظٕٟ
عيًشا، وذلظ نحػ: َثْػٌب وِثَياب، وَحْػٌض  -كسا تخى -ُقمبْت، وإن كانت 

فُقمبت الػاُو  ؛ِحَياٌض، وَسْػٌط وِسَياٌط. واألصل: ِثَػاب، وِحَػاٌض، وِسَػاطٌ و 
قبميا، واأللِف السذاِبَيِة  الكدخةِ  ووقػعِ ، يا في الػاحجِ ، وضعفِ الجسعِ  لثقلِ 

 .(ٗ " الالِم ، وصحةِ لمياء بعجىا

 ششؼٗ ٚ
 
:" قالػا: َسْػٌط وِسَياٌط، وَحْػٌض وِحَياٌض، لائل اٌصّا١ٕٟٔ

ليا مغ حيث ضعفت  الػاو في الػاحج إعاللٌ  ْػٌب وِثَياب؛ ألن سكػنَ وثَ 
وماتت بالدكػن، وألن الكدخة قبميا في الجسع َتصُمُب الياَء؛ ألن الكدخة قبل 
الياء بعس الياء، وألن األلف بعجىا تصمب الياء؛ لقخبيا مشيا، وألنو عمى 

 .(ٙ ؛ فألجل ىحا ُأِعل  بالقمب "(٘ وزن مرجر ُمَعلّ  

                                                           

 في السرجر. ه بالقمب ياءً واوُ  ْت م  عِ ال "، و" ِقَيام " مسا أُ أي: مثل" ِحيَ  (ٔ 
 أي: في السفخد. (ٕ 
 (.ٖٓٙ/ٗالكتاب  (ٖ 
 (.ٕٖٗ/ٔ(. ويشطخ: السشرف ٖٚٗشخح السمػكي  (ٗ 
أي: إن ىحا الجسَع السعل  نحػ " ِسَياط، وِحَياض "عمى وزن السرجر السعلِّ أيزا،  (٘ 

 نحػ: ِصَيام، وِقَيام.
 (.٘ٛٗلترخيف شخح ا (ٙ 
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مذِخ ف
 
 اْ ف

 
ً
َ
ع
 
 لثٍٙا مل ذ

 
وَأْقَػاٌس، َأْحَػاٌض، نحػ: كسا في ، اٌىغشج

. وَأْثَػاٌب. ، وَثْػب  ، وَقْػس   جسع: َحْػض 

مذِخ وزٌه ٚ
 
 إْ ف

 
ً
َ
ع
 
 تعذ٘ا مل ذ

 
، وِثَػَرة، كسا في نحػ: ِكَػزة ،األٌف

، وَثْػر  ، وَعْػٌد. .(ٔ ةوِعَػدَ   جسع: ُكػز 

؛ بترحيح الػاو، " ةِثَػرَ " ، والقياس: (ٕ "َثْػر "في جسع "  ةِثَيخَ " : ٚشز
 لعجم وجػد ألف بعجىا.

                                                           

الَعْػُد بفتح العيغ السيسمة وسكػن الػاو(: الَجَسُل الُسِدغُّ الحي فيو بقي ُة ُقػ ة .  (ٔ 
وُيجسع عمى ِعَػَدة(، ويقال في لغة: ِعَيَجة( بقمب الػاو ياء مع فقجان األلف بعجىا، 

 قال األزىخي:" وىي قبيحة ". 
 (.ٖٓٙٔ/ٗ -و د(، والمدان ع ٕ٘ٔ/ٖ -تيحيب المغة ع و د -    

 :٘زا اجلّع ف١ٗ عذج ألٛاي (ٕ 
 : شاذٌّ، ال ُيقاس عميو. وىػ رأي سيبػيو وابغ الدخاج.ل١ً    
 وىػ: الحيػان السعخوف، ليفخقػا بيشو وبيغ ِثَػرة( : ُأِعل  ِثَيخة(جسع َثْػر(ٚل١ً    

حيح. وىػ حيث لع يقػلػا فيو إال ِثَػرة( بالتر جسع َثْػر( وىػ: القصعة مغ اأَلِقط،
 رأي السبخد.

: أصمو:" ِثْػرة " بدكػن الػاو، ثع قمبت الػاو ياء لدكػنيا بعج كدخة، ثع ٚل١ً    
ْت عمى حاليا. وُندب لمسبخد أيزا.ُحخِّكت بالفتح وُأقِ   خ 

 : أصمو ِثَياَرة( عمى وزن ِفَعاَلَة( ثع ُقِرَخ، أي: ُححفت ألفو. وندبو ابغ جشيٚل١ً    
 البغ الدخاج.

، عمى َسَشغ  واحج   حسال عمى ِثيَخان(؛ ليجخي الجسعُ  ُأِعل  ِثَيخة( :ٚل١ً    
 وأصل ِثيَخان(: ِثْػَران(؛ قمبت الػاو ياء لدكػنيا وانكدار ما قبميا.

، ٕٗٙ/ٖ(، واألصػل في الشحػ ٕٛٙ/ٔ(، والسقتزب ٖٓٙ/ٗيشطخ: الكتاب  -  
خح (، وشٖٔٔ، ٕٔٔ/ٔ(، والخرائز ٜٖٗ-ٖ٘ٗ/ٔ(، والسشرف ٕ٘ٙ

== 
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 ٚذشظ١ػ

 
 :سأٞ

ه ديجُ الجسع ُيدتثَقُل فيو ماال ُيدتثَقُل في السفخد؛ فإذا عخض لو ما يَ 
 الجسعِ  وألفِ  مشو مدتحَدًشا، ومغ ذلظ اكتشاُف الكدخةِ  ثقال كان التخمُز 

، الزعيفة في السفخد، ن ،لمػاو الداكشة حػ" ِسَياط، وِحَياض " جسَعْي: َسْػط 
؛ إذ إن اجتساع الكدخة والػاو واأللف ُيذِبُو اجتساَع أحخِف العمِة  وَحْػض 

 التي الكدخةَ  ُذ ُيجانِ  حخف  إلى  –وىػ الػاو  -ػجب قمب أثقمياف؛ الثالثةِ 
 . وَقػ ى مغ إعالِل عيِغ الجسعِ التي بعجىا، وىػ الياء قبميا، وُيقاِرُب األلفَ 

لعجم جػاز اجتساع عيُشو؛  م ْت عِ ا أُ إذ لػ كانت الُمو ُمَعم ًة لسَ و، صحُة المِ 
 .(ٔ عمى األصح غ في كمسة واحجةإعاللي

                                                                                                                                    
== 

(، ٖٙٓ(، والسستع ٛٛ/ٔ(، وشخح السفرل البغ يعير ٙٚٗ، ٘ٚٗالسمػكي 
وشخح األشسػني ومعو حاشية  (،ٖٗٔوشخح التعخيف بزخوري الترخيف 

 (.ٖ٘ٓ/ٗالربان 
لسا فيو مغ اإلجحاف  -عمى األصح-واحجةال يجػز أن يجتسع إعالالن في كمسة  (ٔ 

يا، كسا في:" ِجَػاء " جسع" َجػّ  عم ت المُ ؛ وليحا مشعػا أن ُتعل  عيُغ الكمسة إذا أُ بيا
"، وأصميا: ِجَػاٌو، َلس ا قمبت الػاو الثانية الم الكمسة( ىسدًة لتصخفا تصخفا حقيقيا إثخ 
ألف زائجة، امتشع قمب الػاو األولى عيغ الكمسة( ياًء. وكسا في:" َىًػى، وَحًيا " 

َىَػٌي، وَحَيٌي، َلس ا قمبت الياء مرجري الفعميغ: َىِػَي، وحِيَي، وأصل السرجريغ: 
ت الػاُو عيغ الكمسة  الستصخفة الم الكمسة( فييسا ألفا لتحخكيا وانفتاح ما قبميا، َصح 

 األولى( والياء عيغ الكمسة الثانية(، وامتشع إعالليسا.
 واحجة.  وعمة امتشاع إعالل العيغ في الجسيع: عجم جػاز اجتساع إعالليغ في كمسة    
 انت الم الكمسة أولى باإلعالل ألنيا َشَخٌف والص َخُف محلُّ التغييِخ. وك    
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وما ُسِسَع مغ إعالل ىحه الػاو مع عجم وجػد األلف بعجىا في " ِثَيَخة " 
( َأَعمُّػا ِثَيَخة(جس يعأنيا: ، أرجحأخخى  فذاذٌّ ال ُيقاس عميو، وفيو أقػال َع َثْػر 

( وىػ: القصعة  وىػ: الحيػان السعخوف، ليفخقػا بيشو وبيغ ِثَػَرة( جسِع َثْػر 
 مغ اأَلِقط، حيث لع يقػلػا فيو إال ِثَػرة( بالترحيح. 
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 حادلغأٌح اٌغادع
 عٍح  

َ
ِٓ ؼشف

ْ
١
َ
 عاوٕ

 
اف
َ
 اورِٕ

إذا اكتَشَف ساكشان عيَغ الكمسة في اسع  أو فعل  غيخ ثالثي ْيغ، وكانت 
َحًة، وامَتشَع إعالُليحخ  ؛ ألن اَف عمة  واًوا أو ياًء(، وجَب بقاؤىا ُمَرح 

اعتمت  اكتشاف الداكشيغ ُيػِجُب الترحيَح في االسع والفعل؛ إذ إنيا لػ
فيدول بشاء  ، فيجتسع ساكشان أو أكثخ؛ فيمدم ححف أحجىا؛ألًفا ُقمبْت ل

 .الكمسة، ويمتبذ بغيخه

وٍّاخ فيو، فيشاك  ح، بل ىػ أبمغُ وليذ االكتشاف ىشا شخشا لمترحي
ٙا ٌغىْٛ ِا لثٍٙا فمظ،

 
د ع١ٕ

 
ؽ
َ
ساَيَخ، وعاَوَن، و مثل: باَيَع،  ص

َق، وَبي َغ، (ٔ  َتَفاَعَل(َل(. وَتَعاَون، وتَجاَور،بدنةبدنة َفاعَ  بدنة َفع ل(. . وَعػ 
ر، بدنة ُفع ل(. وجَجاِول، وَقَداِور، بدنة َفعَ  ل، وُعػ  َأْبِيَشاء، اِلل(. و وُحػ 

ٙا ٌغىْٛ ِا ٕ٘ان ٚ، بدنة َأْفِعاَلء(. وَأْىِػَناء
 
د ع١ٕ

 
ؽ
َ
وٍّاخ أخشٜ ص

ق، ل، وُسُػوْ خ، وُحُػوْ ع، بدنة ُفُعػل(. وُشُيػْ ل، وَبُيػْ َقُػوْ  مثل: تعذ٘ا فمظ،

                                                           

ا؛ ألنيسا بسعشى ما البج  (ٔ  قال ابغ جشي:" يقػل:" اْعَتَػُنػا، واْجَتَػُروا " في أنيسا َصح 
مغ ترحيحو، وىػ" َتَعاَونػا، وَتجاَوروا " بسشدلة" ِحِػَل، وَعِػَر "، أال تخى أن قبل 

َعاَونػا، وَتجاَورا " ألفا، فمػ ُقمبت الػاو ألفا اللتقى ساكشان؛ فححفت الػاو في" تَ 
 ذلظ لحلظ".  كَ إحجاىسا، فرار المفع" َتَعاُنػا، وَتَجاُروا "، وزال بشاء" َتَفاَعُمػا؛ فُتخِ 

(، ٘ٚ، ٗٚ/ٓٔويشطخ: شخح السفرل البغ يعير  (.ٕٔٙ، ٕٓٙ/ٔالسشرف  -   
(، وشخح األشسػني ومعو ٕٕٛٔ/ٗذافية (، وشخح الكافية الٖٓٔوالتدييل 

 (.ٖٙٔ/ٗحاشية الربان 
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بدنة ُفُعػل(، وَجَػاب، وَنَػار، بدنة َفَعال(، وِخَػان، وِخَيار، وِعَيان، 
 ، بدنة ُفَعال(، وَشِػيل، بدنة  َفِعيل(. ام، وُىيَ بدنة ِفَعال(

ٗ ال
 
: يف اٌفعًذلا فّصاٌٗ ورٕاف عاوٕني ٚأِا ِا صؽد ع١ٕ

، واْبَياْ ، واْعَػاْ د  اْ ػَ اسْ  ، بدنة اْفَعال (. ر   ض 

 : َصػ ام، وَقػ ام، بدنة َفع ال(. وُحػ ال، وُعػ ار،ِٚصاٌٗ يف االعُ
، اطيَ ذْ ومِ  ، وِمْخَياط،وِمْذػارٌ وِمْدَػاك،  ،ناػَ عْ ومِ وِمْقَػال،  بدنة ُفع ال(.

وَأْفَػاج،  ،الػَ حْ وأَ بدنة َتْفَعال(. ، وَتْدَياروَتْجَػال،  ،َتْقَػالبدنة ِمْفَعال(، و 
َعال(، وَشاُووس، ة َأْفَعال(. وإْرَواء، بدنة ِإفْ ، بدنانيَ عْ وأَ  ،اليَ مْ وأَ  ،الػَ قْ أَ و 

     .(ٔ وناُووس، بدنة َفاُعػل(

ىحه الكمسات وقعت الػاو بيغ ساكشيغ، واجتسعت في أكثخىا  ففي كل
ْت بقاَء عيِشيا مرححًة، ومشيا:  إلى جانب االكتشاف عمة أخخى أو أكثخ َقػ 

 :أٚال: دفع اٌٍثظ

 
 
اس
 
ٛ
 
اي، ٚع

 
ٛ
 
اَ "، ٚ" ؼ

 
ٛ
َ
اَ، ٚل

 
ٛ
َ
لػ ُأِعم ْت لقمبْت ألًفا،  "ففٟ" ص

ْاْال،" ُعْػْاْار "؛ فيجتسع ثالثة سػاكغ الػاو فتريخ: َصْػْاْام، وَقْػْاْام "، و" ُحػْ 
األولى واأللف السشقمبة عغ الػاو الثانية]عيغ الكمسة[ واأللف الدائجة( وىحا 

                                                           

(، ٖ٘ٔ، ٖٗٔ، ٕٔٙ، ٕٓٙ/ٔتشطخ ىحه األوزان وأمثمتيا في: السشرف  (ٔ 
 (، والسستعٜٓ-ٛٛ/ٓٔ (، وشخح السفرل البغ يعيرٖٔٛفرل والس

، ٖٕٖ/ٜ  والسقاصج الذافية(، ٖٓٗ، ٕٓٗ/ٗوأوضح السدالظ (، ٖٛٓ الكبيخ
وشخح ، (ٜٖٗ، ٖٜٖ/ٕوالترخيح  (،ٕٚ٘-ٕ٘٘/ٗيل  (، وشخح ابغ عقٕٖٗ

 (.ٕٕٖ-ٕٖٓ/ٗ  األشسػني ومعو حاشية الربان
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محاٌل، ويحتاج لتدتقيع الكمسة إلى ححف ساكشيغ، فيدول البشاء، ويمتبذ 
 .(ٔ بغيخه

ٚط
 
ٚط، ٚٔاٚ

 
اٚ
َ
" حيث امتشع إعالل العيغ الػاو  ِٚصٍٙا " ع

، فمػ ُقمَبْت ىي األخخى ألًفا لدكػن ما قبميا وما بعجىاحخكة( فييسا الست
" َشْاْاْوس، وَنْاْاْوس " وىحا محال، ويحتاج      اللتقى ثالثة سػاكغ، فيقال:

 لتدتقيع الكمسة إلى ححف ساكشيغ، فيدول البشاء، ويمتبذ بغيخه.

اي"  ٚيف
َ
ٛ
ْ
 ِِٚ  ،ِِم

ْ
 ع
َ
ان، ،اْٛ

َ
ٛ
ْ
  ِِٚغ

 
ٛاس
ْ
  ،ِِٚش

َ
١
ْ
 ِِٚ  ،اطِِٚخ

ْ
 ش
َ
"، اط١

يا إلى الداكغ الرحيح قبميا، ثع حخكتُ  ْت مَ قِ لشُ  ت العيغُ م  لػ ُأعِ ، ٚحنٛ٘ا
ا؛ لدكػنيا وانفتاح ما قبميا، فتريخ:" ِمَقاال، وِمَعاان، وِمَدااك، ألفً  ْت بَ مِ قُ 

إحجاىسا وجػبا؛ اللتقاء  فُ ححَ وِمَذاار، وِمَخااط، وِمَذااط " بألفيغ، فتُ 
اط. ، وِمذَ وَمَخاطوِمَذار،  وِمَداك، ، وِمَعان،ِمَقال الداكشيغ، فتريخ:

"، وذلظ ألن "  ِمْفَعل" أو  " ِمْفَعال"  فال ُيعَمُع ىل ىسا يحجث المبذ، وحيشئح
و، نفدَ  " ُتَعلُّ اإلعاللَ  ، وِمْذَيطوِمْخَيطوِمْعَػن، وِمْدَػك، وِمذَػر،  ،ِمْقَػل

، اطوِمخَ ، وِمَداك، وِمذار، وِمَعان، وِمَخال ،الِمقَ فيقال فييا أيزا: 
 .(ٕ وِمَذاط

 ٚيف" 
 
اي
َ
ٛ
ْ
م
َ
اي،ذ

َ
ٛ
ْ
ع
َ
  ، ٚذ

 
اس
َ
١
ْ
غ
َ
 ْت مَ قِ لشُ  العيغُ  م ْت ونحػىا لػ ُأعِ  "،ٚذ

ا؛ لدكػنيا وانفتاح ما ْت ألفً بَ يا إلى الداكغ الرحيح قبميا، ثع ُقمِ حخكتُ 
سا وجػبا؛ إحجاى فُ ححَ بألفيغ، فتُ   "،راوَتَدا ، وَتَجاال،لاَتَقاقبميا، فتريخ:" 

                                                           

 (.ٜٛ، ٛٛ/ٓٔيشطخ: شخح السفرل البغ يعير  (ٔ 
 (،ٖٓٗ/ٗ، وأوضح السدالظ (ٖٕٔ/ٖ لمخضي شخح شافية ابغ الحاجبيشطخ:  (ٕ 

 (.ٕٕٖ/ٗوشخح األشسػني ومعو حاشية الربان (، ٜٖٗ/ٕوالترخيح 



 

 االكتنافىفيىبنوةىالكلمةىالعربوةىجمًعاىوتأصواًل

544 

ويدول  ،المبذفيحرل  "،وَتَدار ، وَتَجال،َتَقالاللتقاء الداكشيغ، فتريخ :" 
وجال،  ،قالَ  :و مغ مزارع فاعمُ  ع  دَ ببشاء ما لع يُ  وُ بِ ذتَ تَ  البشاء، حيث

 .(ٔ وسارَ 

 أَ ٚيف " 
ْ
 ؼ
َ
اض، ٚ ،ايٛ

َ
ٛ
ْ
 أَ َٚأف

ْ
 ل
َ
 ٚأَ  ،ايٛ

ْ
ِ 
َ
 ٚأَ  ،اي١

ْ
 ع
َ
 العيغُ  م ْت لػ ُأعِ ، " ا١ْ

ا؛ لدكػنيا وانفتاح ْت ألفً بَ يا إلى الداكغ الرحيح قبميا، ثع ُقمِ حخكتُ  ْت مَ قِ لشُ 
 فُ ححَ بألفيغ، فتُ ، اناعَ وأَ  ،الامَ وأَ  ،الاقَ أَ وَأَفااج،  ،الاحَ أَ ما قبميا، فتريخ:" 

 ،لامَ وأَ  ،القَ أَ وَأَفاج،  ،الحَ أَ إحجاىسا وجػبا؛ اللتقاء الداكشيغ، فتريخ:" 
" ببشاء تذتبو ويدول البشاء، حيث ،الفعلصػرة في المبذ فيحرل ، انعَ وأَ 

  َأْفَعَل " مثل" أقاَم، وَأَىاَن ".

 ٚيف" 
ْ
 اع
َ
ٛ 

 
 اد

 
اض

َ
١
ْ
، ٚات

 
اس
َ
ٛ
ْ
بشقل حخكة ت م  عِ ألَُ  م ْت عِ لػ أُ وباِبيا، "  ، ٚاع

 الػاوُ  بُ قمَ تُ و  ،الػصلِ  ىسدةُ  فُ ححَ فتُ  ا؛الداكغ الرحيح قبميإلى والياء الػاو 
مدم ححف إحجى األلفيغ اللتقاء ي، فح ما قبميا؛ لدكػنيا وانفتااألفً 

؛ في صػرة الفعل ، فيحرل االلتباس، وَباض  ار  عَ و  ،اد  خ: سَ يرتالداكشيغ، ف
، ، " اْفَعل  " أو  " اْفَعال  "  ىل ىػ رَ جْ ع يُ ل ألنو وذلظ ألنشا لػ فعمشا بـ " اْسَػد 

، وابيس  " مثل ما فعمشا بـ ، واْبَياض  "، واعْ اد  ػَ اسْ " واْعَػر  لرارت أيزا  َػار 
صحت عيغ ىحه األفعال السديجة وأمثاليا،  اوليح ، وَباض  "؛ار  عَ و  ،اد  سَ إلى" 
ا عمى ، وَبِيَس "، وتشبييً َعِػرَ و  ،َسِػدَ "  ت أيزا حساًل عمى غيخ السديجوصح

                                                           

. ويبقى فارق واحج (ٕ٘ٔ، ٖٕٔ/ٖ لمخضي شخح شافية ابغ الحاجبطخ: يش (ٔ 
 بيشيسا، وىػ ضع التاء فيسا لع ُيدع  فاعُمو.
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، واْعػَ َعِػرَ و  ،َسِػدَ أن غيخ السديج"  ، ، وَبِيَس " في معشى السديج" اْسَػد  ر 
 .(ٔ وابيس  "

إلى .وَتْدَيار..، َتْقَػال ح  "وَص  قػلو::" سوٓ اٌذ٠ٓ االعرتتارٞلاي      
وَتْدَيار, لجفع المبذ برػرة الفعل؛ ألنو ، أي: وصح الػاو في َتْقَػال" آخخه

لػ أعل لشقمت حخكة الػاو والياء إلى ما قبميسا فانقمبا ألفا؛ لتحخكيسا 
لتقاء الداكشيغ فرار: َتَقال غ ال ت إحجى األلفيوانفتاح ما قبميسا، فححف

" و " قال" و مغ مزارع فاعمُ  ع  دَ وَتَدار، فيحرل االشتباه ببشاء ما لع يُ 
نيسا , لجفع المبذ؛ أل " ِمْقَػال وِمْخَياط" وصح الػاو والياء أيزا في  ."سار

 "؛ ِمْفَعل" أو " ِمْفَعال" ع أنيسا عمَ َخاط، وحيشئح لع يُ لػ ُأعال  لقيل: ِمَقال ومِ 
 الَ أيزا، وألن الِسْقػَ  " اطوِمخَ  ،الِمقَ " عمى  " وِمْخَيط ،ِمْقَػل" إلعالل 

وألنو  ؛ليدا عمى مثال الفعل؛ لسفارقتو لو باأللف التي بعج العيغ اطَ والِسْخيَ 
 بُ في الفعل يػجِ  غِ يْ الداكشَ  ، واكتشافُ نساكشا العمةِ  قج اكتشف حخفَ 

 .(ٕ ".....، ففي االسع أججرُ اد  ػَ حػ اسْ ، نفي الفعلِ  الترحيحَ 

                                                           

، ٕٖٔ، ٖٙٓ الكبيخ (، والسستع٘ٚ، ٗٚ/ٓٔيشطخ: شخح السفرل البغ يعير  (ٔ 
شخح (، و ٜٖٕٔ، ٕٕٚٔ/ٗ (، وشخح الكافية الذافيةٖٓٔدييل (، والتٖٗٔ

بغ الحاجب لخكغ الجيغ (، وشخح شافية إٗٔ، ٖٕٔ/ٖ لمخضي شافية ابغ الحاجب
 .(ٖٙٓ/ٔ(، وارتذاف الزخب ٖٙٚ/ٕ االستخباذي

 (.ٗٙٚ، ٖٙٚ/ٕشخح شافية ابغ الحاجب  (ٕ 
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 :(ٔ عذَ ِٛافمح اٌفعً شا١ٔا:

اييف" 
َ
ٛ
ْ
 ِِٚ  ،ِِم

ْ
 ع
َ
ان، ،اْٛ

َ
ٛ
ْ
اط ِِٚغ

َ
١
ْ
 ِِٚ  ،ِِٚخ

ْ
 ش
َ
 ، ٚ اط١

 
اي
َ
ٛ
ْ
م
َ
 ٚ، ذ

اي،
َ
ٛ
ْ
ع
َ
 ٚ ٚذ

 
اس
َ
١
ْ
غ
َ
عمى وأمثاليا مغ األسساء السديجة، حيث إنيا ليدت  "ذ

 .(ٕ األلف التي بعج العيغىي بديادة  ليدت فيو، و لو  امثال الفعل؛ لسفارقتي

 ،بغيخ إعالل" ط يِ خْ ل ومِ ػَ قْ مِ " قالػا:  :ال يقال:" لاي أتٛ اٌفذاء
و عمى مثال الفعل، وقج فارقو ألن "؛ اطخَ ال ومِ قَ مِ " فيقال:  ،والقياس إعاللو

" مغ  ، فالجػاب: أنو مشقػٌص " امقَ مَ " بديادة ال تكػن في الفعل فيػ مثل 
 ؛بديادة األلف الفعلِ  لسفارقتو وزنَ  ؛األصلُ  ل  عَ فكسا لع يُ  "، اطيَ خْ ومِ  ،الػَ قْ مِ 

 .(ٖ " الفخعُ  ل  عَ ، فكحلظ لع يُ و الداكغُ شفَ قج اكتَ  ةِ العم   حخفَ  وألن

 :شاٌصا: احلًّ عٍٝ ادلفشد

 أَ يف" 
ْ
 ل
َ
 ٚأَ  ،ايٛ

ْ
 ؼ
َ
 ٚأَ  ،ايٛ

ْ
ِ 
َ
 ٚأَ  ،اي١

ْ
 ع
َ
مغ الجسػع التي  وأمثاليا،"  ا١ْ

ْت " َأْفَعال  عمى وزن  يا الػاو أو الياء( الكتشاف ساكشيغ ليا؛ عيشُ  "، وَصح 
ا بعج نقل حخكتيا إلى الداكغ الرحيح قبميا؛ ألفً  ْت بَ مِ لقُ  ْت م  عِ وألنيا لػ أُ 

 "، انٌ عَ وأَ  ،الٌ مَ وأَ  ،الٌ حَ وأَ  ،الٌ قَ أَ فيجتسع ساكشان؛ فُيححف أحجىسا، فتريخ: " 

                                                           

(، ٕٖٔ الكبيخ في عجد الحخوف، وفي الحخكات والدكشات. يشطخ: السستع (ٔ 
 (.ٕٕٚ، ٕٔٚ/ٕوالكشاش 

(، والسستع ٘ٙٗ-ٜ٘ٗ/٘ير (، وشخح السفرل البغ يعٖٓٛيشطخ: السفرل  (ٕ 
(، وشخح شافية ابغ الحاجب ٕٔٗٔ/ٗ(، وشخح الكافية الذافية ٖٗٔالكبيخ 

 (. ٖٙٓ/ٔ(، وارتذاف الزخب ٕ٘ٔ، ٖٕٔ/ٖمخضي ل
 (.ٕٕٚ/ٕالكشاش  (ٖ 
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: َقْػل، وَحْػل، وَمْيل، فخدح ت أيزا حساًل عمى السفيدول بشاء الكمسة. وَص 
ْت وَعْيغ  .(ٔ فيو، ولع ُتَعل   ، حيث إنيا َصح 

مشيا  اعمع أن ىحه األمثمة تشقدع عمى ثالثة أضخب: :"لاي اتٓ ظٕٟ
ل، وأَ  ،ما صح لدكػن ما قبمو ومشيا ما صح لدكػن ما  ْىِػناء".نحػ: "ُحػ 

ومشيا ما صح  ان".ػَ ل، وخِ َػايل، وشُ ػِ ػخ، وَنَػار، وشَ يُ نحػ: ُقُػول، وشُ  ،بعجه
ام، ػ  ام، وقَ ػ  نحػ: "َص  ،في معشاه لدكػن ما قبمو وما بعجه, وىػ أبمغُ 

 ؛فمػ أسكشت ىحه الحخوف اللتقى ساكشان ال" وما أشبو ذلظ.ْقػَ ال، وأَ ْميَ وأَ 
 .(ٕ "ذلظ لحلظ كَ خِ وزال السثال, فتُ  ،فػجب الححف أو الحخكة

أو ما قبمو وما و أو ما بعجه، فإن َسكَغ ما قبم :"ٚلاي اتٓ عصفٛس
ل ،اموَقػَ  ن،اوِصػَ  ،ان، َصح  ِإال  ما ُيدتثشى بعُج. وذلظ نحػ: ِخػَ بعجه ، وُحػ 

في مثل  ح ت العيغُ وإن سا َص ...اءوَ وَأدْ  ،الػَ وَأقْ  ،والت ْجػال ،وِمْذػار ،وِمْقػال
ف، فكان ذلظ ححف األلىحه األسساء؛ ألنيا لػ ُقمبْت ألًفا اللتقى ساكشان، فتُ 

ًيا في بعس السػاضع إلى اإللباس؛ أال تخى أن ظ لػ  تغييًخا كثيًخا، وكان مؤدِّ
 " َقْػالً "        لرار المفع ،ثع  ححفتيا ،ه ألًفاواوَ  فقمبتَ " َقُػواًل " َأعممَت 

" في األصل؟ وأيًزا فإنو ليذ عمى وزن "َفْعل"، ولع ُيعَمع: ىل ىػ "َفُعػلٌ 
 .(ٖ " يا، إذ ليدت عمى وزن الفعل وال جاريًة عميوإعاللَ  بُ ليا ما ُيػجِ 

لمترحيح وعجم اإلعالل في بعس صيغ األسساء  ٚعًٍ اتٓ ٠ع١ش
لسا كانت ىحه األسساء معتّمَة  السديجة التي ذكخىا الدمخذخي، فقال:"

                                                           

 (ٖٙٓيشطخ: السستع الكبيخ  (ٔ 
 (.ٖ٘ٔ/ٔالسشرف  (ٕ 
 (.ٖٛٔالسستع الكبيخ  (ٖ 



 

 االكتنافىفيىبنوةىالكلمةىالعربوةىجمًعاىوتأصواًل

544 

، وىي صفاٌت مذتّقٌة مغ األفعال، واألفعال باُبيا التغييخ واإلعالل، اتِ شَ يْ العَ 
َو بِّ إعالُليا، فشُ  فَ أنو َتخم   إال، اإلعاللِ  ُوجج في ىحه األسساء سببُ نو أفك

عمى السانع، وىػ سكػُن ما قبميا، أو ما بعجىا. فمػ أسكشت ىحه الحخوف 
وجسمة  اللتقى ساكشان، وكان يجب الححُف أو الحخكُة، فكان يدول البشاء.

ل"، لدكػن ما قب ح  مشيا ما َص  :األمخ أنيا عمى ثالثة أضخب مو، نحػ: "ُحػ 
لدكػن ما بعجه، نحػ:  ح  وَمقاِوم", و"َمعاِير"، و"َأْبِيشاء". ومشيا ما َص 

ومشيا ما صّح لدكػن ما قبمو وما ار". ام"، و"ِخيَ "ُغُػور", و"ُشُيػخ"، و"ُىيَ 
في مشع اإلعالل، مع  ، نحػ: "ُعػ ار"، و"ِمْذػار"، و"َتْقَػال"، وىػ أبمغُ بعجه

لع تكغ عمى أبشية األفعال، وإنسا ُيَعلُّ ما كان عمى زنة  أّن ىحه األسساء
ْت ىحه األسساُء لعجم َشَبييا باألفعال، إذ لع تكغ عمى زنتيا,  الفعل، فرح 
ٌل" السانع فيو ما قبمو مغ الداكغ، يقال: "رجٌل  وال جاريًة عمييا، فـ "ُحػ 

ٌل ُقم ٌب" إذا كان ذا ُحْشكَ  ًبا...مع أنُمجَ  ة  ُحػ  "، خ  و ليذ عمى زنة الفعل كـ"باب 
 ." ة، فمػ ُقمبْت اللو اكتشاُف الداكشيغ بحخف العمو"ُعػ اٌر" السانع العتو"دار 

 حَ وِمْذػاٌر: مّسا ُصحِّ ....ألًفا الجتسع ثالُث سػاكَغ، وذلظ بسكان  مغ اإلحالة
 .(ٔ ..."..لدكػن ما قبل حخف العمة وما بعجه

 
 
 ٚذشظ١ػ

 
 :سأٞ

؛ لدكػن ما  الثالثيةِ  غيخِ  واألفعالِ  األسساءِ  سِ بععيُغ إذا كانت  َتِرحُّ
َتيا الكتشاف ساكشيغ ليا  قبميا فقط، أو لدكػن ما بعجىا فقط، فإن ِصح 

التقاُء ساكشيغ، أو ثالثة؛ فيثقل ذلظ  ياوَأْبَمُغ؛ إذ قج يتختب عمى إعالل ْجَجرُ أَ 

                                                           

 (.ٜٓ-ٛٛ/ٓٔشخح السفرل  (ٔ 
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متبذ بغيخه ججا؛ ومغ ثع يمدم ححف بعس أحخف الكمسة؛ فيدول بشاؤىا، وي
 مغ األبشية.

 فاالكتشاف ىشا 
 
 ، كسا كان ذصؽ١ػ   عٍح

َ
، أو بالقمب اعرلي   عٍح

 .بالححف
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 اِظادلثؽس اخل
 زفــلي تاحلــاإلع

 : مسألة واحدةوفيه 

  ِالسثالِ  يغ:لمػاو في مزارع الفعم والكدخةِ  اكِتَشاُف الياء ،
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 ا١ٌاءِ 
 
اف
َ
 ، ٚاٌٍف١فِ اٌفعٍني: ادلصايِ ٚ يف ِضاسع ٌٍٛا ٚاٌىغشجِ  اورِٕ

 ادلفشٚقِ 
إذا اكَتشَفيا ياٌء مفتػحٌة وكدخٌة  السزارعِ  الفعلِ  فاءِ ححُف  ص خدُ يَ 

كان ماضيو مثااًل، واوي  الفاِء، عمى عيِشو. و  (ضاىخٌة، أو مقجرةٌ  أصميةٌ 
ا لسغ ، خالفً  في األقل(مكدػرىاأو   في األكثخ(العيغِ  ا، مجخًدا، مفتػحَ ثالثيًّ 

 كسا سيأتي. ،قرخه عمى مفتػِح العيغ

 
 
 ظا٘شج

 
 ٚوغشج

 
ٖ ٠اء

َ
 فاء

َ
، ٚ٘ٛ ِفرٛغ ِٚٓ أِصٍح ِا اورٕف

وَوَصَل وَوَرَد َيِخُد، وَوَجَب َيِجُب، َوَعَج َيِعُج، وَوزَن َيِدُن،  :اٌعني يف ادلاضٟ
َيْػِجُب، ْػِرُد، و ويَ وأصميا: َيْػِعُج، وَيْػِزُن،  وَوَلَج َيِمُج، َوَوَعَع َيِعُع،َيِرُل، 

 .، وَيْػِلجُ وَيْػِععُ وَيْػِصُل، 

، ٚ٘ٛ ِىغٛس 
 
 ظا٘شج

 
 ٚوغشج

 
ٖ ٠اء

َ
 فاء

َ
ِٚٓ أِصٍح ِا اورٕف

وَوِرَع َيِخُع، وَوِرَك َوِرَث َيِخُث، ووِثَق َيِثُق، وَوِجَج َيِجُج،  اٌعني يف ادلاضٟ:
 ،يا: َيْػِرُث، وَيْػِثُق، وَيِػِججُ وأصم وَوِمَق َيِسُق، وَوِرَم َيِخُم، وَوِغَخ َيِغُخ،َيِخُك، 

 .(ٔ َيْػِمقُ و ، ، وَيْػِرُم، وَيْػِغخُ َيْػِرُع، وَيْػِركُ و 

 
 
ج
َ
س
 
 ِمذ

 
 ٚوغشج

 
ٖ ٠اء

َ
 فاء

َ
ٚ٘ٛ ِفرٛغ  ِٚٓ أِصٍح ِا اورٕف

َوَىَب َيَيُب، وَوَضَع َيَزُع، وَوَقَع َيَقُع. وأصميا: َيْػِىُب،  :اٌعني يف ادلاضٟ
دخ عيغ الفعل(، لكشو لسا كانت عيغ األول ىاء، والم وَيْػِضُع، وَيػِقُع بك

الثاني والثالث عيشا، وىسا مغ أحخف الحمق وجب قمب كدخة عيغ الفعل 

                                                           

(، وأمالي ابغ ٕٚٓ/ٔ(، والسشرف ٗ٘/ٗ: الكتاب ىحه األمثمة فيتشطخ  (ٔ 
 (.ٕ٘ٛ، ٕٗٛ  (، والسستع الكبيخٙ٘ٔ/ٕالذجخي 
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، (ٔ فتحة؛ فرارت: َيْػَىُب، وَيْػَضُع، وَيػَقُع بفتح عيغ الفعل( فتحا عارًضا
، فرارت: َيَيُب، ؛ ألن الكدخة في حكع السشصػق بياالفعلِ  فاءُ  حفْت ثع حُ 

 .(ٕ وَيَزُع، وَيَقعُ 

 ٚ٘ٛ ِىغٛس 
 
ج
َ
س
 
 ِمذ

 
 ٚوغشج

 
ٖ ٠اء

َ
 فاء

َ
ِٚٓ أِصٍح ِا اورٕف

َيْػِسُع، وَيْػِشُئ بكدخ  َوِسَع َيَدُع، وَوِشَئ َيَصُأ، وأصميا: اٌعني يف ادلاضٟ:
الثاني ىسدة، وىسا مغ  الماألول عيشا، و  المعيغ الفعل(، لكشو لسا كانت 

الفعل فتحة؛ فرارتا: َيْػَسُع، أحخف الحمق وجب قمب كدخة عيغ 
؛ ألن الكدخة في حكع السشصػق الفعلِ  فاءُ  حفْت ثع حُ ُأ بفتح عيغ الفعل(وَيْػشَ 
 .(ٖ فرارتا: َيَدُع، وَيَصأُ ، اغيخ معتج بي ةعارض ةوالفتحبيا، 

                                                           

ُحِكَع بأصالة الكدخة وعخوض الفتحة في ىحه األفعال وأمثاليا؛ ألن ماضييا مفتػح  (ٔ 
 العيغ؛ فقياس مزارعيا أن يكػن مكدػر العيغ.

(، وشخح ٖٖٔ(، والتدييل ٖٙٗ/ٕ الكبيخ (، والسستعٖٖٚيشطخ: شخح السمػكي  (ٕ 
(، وشخح األشسػني ومعو حاشية ٖ٘ٔ(، وإيجاز التعخيف ٖٕٙٔ/ٗ الكافية الذافية

 (.ٜٖٔ(، وححف الحخف ٖٔٗ/ٗالربان 
وشخح  (،ٕ٘ٛ(، والسستع الكبيخ ٕٚٓ/ٔ(، والسشرف ٘٘/ٗيشطخ: الكتاب  (ٖ 

ح شافية ابغ شخ  (،ٖٕٙٔ/ٗ (، وشخح الكافية الذافيةٖٖٛ، ٖٖٚالسمػكي 
شخح األشسػني ومعو حاشية (، و ٕٕ٘، ٕٔ٘/ٕوالكشاش (، ٜٔ/ٖالحاجب لمخضي 

 . (ٖٔٗ/ٗالربان 
" مغ مفتػح العيغ في السزارع مثل" وِجَل َيْػَجُل "،  َيَصأُ و  َيَدُع،"  وجعل الربان    

ُل " " مغ باب" َفِعَل َيْفعِ  َيَصأُ و  َيَدُع،" وجعل ححف الػاو ىشا جائدا. والرػاب أن
 مكدػر العيغ في الساضي والسزارع، وفتحة عيغ مزارعو عارضة.

 .(ٖٓٗ/ٗحاشية الربان عمى شخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ  يشطخ: -    
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 وما ورد مغ مكدػر العيغ في الساضي والسزارع ِفِعَل َيْفِعُل(،، ىحا
مزارِعو َيْفَعُل( بفتح  يو؛ ألن  َفِعَل( قياُس قميٌل، محفػٌظ، ال يقاس عمف

كـ َعِمَع العيغ، فاألصل في عيغ السزارع أن تكػن مخالفة لعيغ الساضي 
 .(ٔ ، وَشِخَب َيذَخبُ َيْعَمعُ 

 اٚوصري (ٖ ظٕٟ اتٓٚ (ٕ ادلاص٠ٟٔثذٚا يل أْ ٘زا ٘ٛ ِا ظعً ٚ
اضي عمى مفتػح العيغ في السالػاِو  ححفَ  يقرخون  (ٗ ادلرأخش٠ِٓٓ 

 . في الساضي العيغِ  مفتػحَ وُيغِفمػن  مكدػر العيغ في السزارع َفَعَل َيفِعُل(

                                                           

، ٕٗٛ الكبيخ (، والسستعٙ٘ٔ/ٕأمالي ابغ الذجخي و (، ٗ٘/ٗيشطخ: الكتاب  (ٔ 
 (.ٜٖٕ/ٔ(، وارتذاف الزخب ٖٚٚ/ٗوالتخسيخ   (،ٜٕٓ، ٜٕٛ، ٕ٘ٛ

:" اعمع أن كل ما كان مػضُع الفاء مشو واًوا، وكان ِفْعاًل، وكان عمى َفَعَل(، لاي (ٕ 
فإنو َيمَدُم َيْفِعُل(، وُيحَحُف في األفعال السزارعة مشو الػاو التي ىي فاٌء. ويكػن 
السرجر عمى ِفْعمة( مححوف الفاء، وُتمَقى حخكُة الفاِء عمى العيغ فتريخ العيغ 

ػلظ: َوَعَج، وَوزَن، َوَثَب، تقػل في َيْفِعل( مشو: َيِعُج، وَيِدُن، وَيِثُب، مكدػرًة. وذلظ ق
َيْػِعُج، وَيْػِزُن، وِوْعَجة، وِوْزَنة، ولكشيع اتقػا  وِعَجة، وِزَنة، وِثَبة. وكان األصل فيو:

 وقػع الػاو بيغ ياء وكدخة؛ فححفػىا استخفافا... ".
 (.ٗٛٔ/ٔالسشرف  -    

انت الػاو فاء الفعل، وكان ماضيو عمى َفَعَل(، ومزارعو عمى َيْفِعُل( :" متى كلاي (ٖ 
ففاؤه التي ىي واو مححوفة؛ لػقػعيا بيغ ياء وكدخة، وذلظ قػلظ: َوَعَج، وَوَزَن، 

َيْػِعُج، وَيْػِزُن، وَيْػِرُد، فُححفت الػاو لسا  وَوَرَد، ثع تقػل: َيِعُج، وَيِدُن، وَيِخُد، وأصمو:
 ذكخنا... ".

 (.٘ٛٔ، ٗٛٔ/ٔ(. ويشطخ: السشرف ٖٖٖشخح السمػكي  -   
 .والذيخ خالج األزىخي  ،ابغ ىذامو  ،والخضي ،ابغ الحاجبىؤالء:  مغ (ٗ 

== 
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الحي عمى سزارع الما ذكختو مغ أنيا تححف مغ  اٌصٛابٚ
كسا ذكخت في  ،مكدػرىا وأمفتػح العيغ بشاء َيْفِعُل(، سػاء أكان ماضيو 

ل عميو ىػ ووقػُع الػاوِ مصمع السدألة،  خة في بيغ ياء وكد فالُسَعػ 
 .أكثخ ما ورد مغ مفتػح العيغ وإن كانالسزارع، 

التي ُححفت  بعس األفعالفقج ذكخ  (ٔ ع١ث٠ٛٗ ٚ٘زا ِا ٔص ع١ٍٗ
 َوِرَم َيِخُم، وَوِرَع َيِخُع،"  ومشيا: ،واُوىا وىي مكدػرة العيغ في الساضي

 ميا بيغ الياءوذكخ أنيا تذارك" َيِعُج " في ححف الػاو؛ لثقوَوِغَخ َيِغُخ"، 
 السفتػحة والكدخة.

عمى كػن السزارع عمى َيْفِعُل(، ولع يذتخط فتحا وال  (ٕ ٚٔص ادلربد
 .كدخا لساضيو

 
 
 اٌضسلششٞ

 
عمى سقػط الػاو مغ مزارع َفَعَل( و َفِعَل(  صخاحةً  ٚٔص

وُتقَمُب، فثباُتيا عمى  طُ دقُ صحيحًة، وتَ  تُ ثبُ تَ  عمى الدػاء، فقال:" الػاوُ 
فيسا عيُشو  . وسقػُشيا(ٖ ةجَ لْ ، والػَ الَػْعج، وَوَلَج، و الرحة في نحػ: َوَعجَ 

" و"  مكدػرٌة مغ مزارع َفَعَل( أو َفِعَل( لفًطا أو تقجيًخا، فالمفع في " َيِعجُ 

                                                                                                                                    
== 

(، ٙٓٗ/ٗ(، وأوضح السدالظ ٚٛ/ٖيشطخ: شخح شافية ابغ الحاجب لمخضي  -    
 .(ٜٖٙ/ٕوالترخيح 

 (.٘٘/ٗالكتاب  يشطخ: (ٔ 
 (.ٕٚٔ/ٕ (، ٕٕٚ، ٕٕٙ/ٔيشطخ: السقتزب  (ٕ 
 َوْلجُة، وَوْعجُة، وَوْزنُة " أسساء عمى وزن" َفْعَمة " ليذ مخادا بيا السرادر. (ٖ 

 (.ٜٚٔ، ٜٙٔ/ٔيشطخ: السشرف  -     



 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

554 

"؛ ألن األصل فييسا الكدخ، والفتُح  " و" َيَدعُ  "، والتقجيخ في " َيَزعُ  َيِسقُ 
  .(ٔ لحخف الحمق..."

في  (ٗ ٚاتٓ احلاظة، (ٖ اتٓ ٠ع١شٚ، (ٕ اخلٛاسصِٟ ٚٚافمٗ
   شخوحيع لمسفرل.

تأْ احلزف ِٓ ِىغٛس اٌعني يف ادلاضٟ  اتٓ ِاٌه صشغٚ
عيُغ  ْت خَ :" وُيعاَمُل بحلظ أيزا ما ُكِد واحلزف ِٓ ِفرٛؼٙا، فماي

": ماضيو ومزارِعو لفًطا كـ َيِخُث، أو تقجيًخا كـ َيَدُع، فإن أصمو وأصل" َيَيبُ 
 لكدخ، ففتحت عيشاىسا ألجل حخف الحمق. فمػال أصالةُ َيِدُع وَيِيُب، با

 .(٘ ححف في" َيْػَجل " ونحػه "كسا لع ي ححف الػاولع ي الكدخِ 

:" ومغ السص ِخِد ححُف الػاِو مغ ٚصشغ تزٌه اٌغ١ٛعٟ أ٠ضا، فماي
، فاؤه واو؛  استثقااًل لػقػعيا في فعل  بيغ ياء  مفتػحة  وكدخة  مزارِع ثالثيّ 

رة  كـ َيَقُع وَيَدعُ ضاىخة  كـ يَ  ....وسػاٌء أكان الساضي عمى َفَعَل( كـ ِعُج، أو مقج 
 .(ٙ َوَعَج، أو  َفِعَل( كـ َوِمَق "

                                                           

 (.ٖ٘ٚالسفرل  (ٔ 
 (.ٖٚٚ/ٗالتخسيخ  يشطخ: (ٕ 
 (.ٜ٘/ٓٔشخح السفرل البغ يعير  يشطخ: (ٖ 
 (.ٜٔٗ/ٕاإليزاح في شخح السفرل  يشطخ: (ٗ 
 (.ٖٕٙٔ/ٗشخح الكافية الذافية يشطخ:  (٘ 
 (.ٕٔٗ/ٖىسع اليػامع  (ٙ 
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:" قػلو:" مفتػح العيغ " (ٔ لائل اٌش١خ ٠ظ عٍٝ اتٓ ٘شاَٚسد 
ىا ، بل مكدػرَ العيغِ  واُوه وليذ مفتػحَ  فُ ُتححَ  فيو نطخ؛ فإن نحػ" َيِخُث "

  .(ٕ " لْ أم  فمُيتَ 

زلّذ زل١ٟ اٌذ٠ٓ عثذ اٌش١خ اٌعلِح ِٓ احملذشني ٚأوذ رٌه 
حيث قال في حجيثو عغ أحكام الفعل السثال:" أما اليائي  فسثل  احل١ّذ،

الدالع ال ُيححف مشو شيٌء، وال ُيَعلُّ بأي نػع مغ أنػاع اإلعالل. وأما 
ل: أن يكػن الػاويُّ فُتححُف واُوه مغ السزارع واألمخ وجػًبا، بذخشيغ: األو

الساضي ثالثيا مجخًدا، نحػ: َوَصَل، وَوِرَث. الثاني: أن تكػن عيغ 
َوِرَث  السزارع مكدػرة، سػاء أكانت عيغ الساضي مكدػرة أيزا، نحػ:

َيِخُث، وَوِثَق َيِثُق، وَوِفَق َيِفُق، وَوِعَع َيِعُع ، أم كانت عيغ الساضي مفتػحة، 
 .(ٖ ، وَوَجب َيِجُب، وَوَصَف َيِرُف..."نحػ: َوَصَل َيِرُل، وَوَعَج َيِعجُ 

ٚ 
َ
ؽز
 
 اٌٛاٚذ

 
، نحػ: َوَعى َيِعي، ِٓ ِضاسع اٌٍف١ف ادلفشٚقأ٠ضا  ف

 .(ٗ ، وأصميا: َيْػِعي، َيْػِفي، َيْػِقيووَفى َيِفي، ووَقى َيِقي

                                                           

(:"  وذلظ أن الفعل إذا كان ثالثيا، واوي  الفاِء، ٙٓٗ/ٗجاء في أوضح السدالظ  (ٔ 
مفتػَح العيِغ فإن فاءه ُتححف مغ أمثمة السزارع، وفي األمخ، وفي السرجر السبشي 

 عمى ِفْعَمة(...".
 (.ٜٖٙ/ٕ حاشية يذ عمى الترخيح يشطخ: (ٕ 
 (.ٛ٘ٔدروس الترخيف  (ٖ 
 .(ٖٕٖيشطخ: ححف الحخف  (ٗ 
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 ٚال ذ

َ
 ؽز

 
  ِٓ ِضاسع ادلصايِ  ف

 
، نحػ: َيَشَع َيْيِشُع. وُسسع اٌفاءِ  ٠ائٟ

، وَيِئَذ (ٔ َيِدخُ البعيُخ حكاىسا سيبػيو، وىسا: َيَدَخ تان شاذمغ ذلظ لفطتان 
 .(ٕ ، وأصميسا: ييِدُخ، وييِئُذ (ُذ في لغة  َيئِ 

ؽزف 
 
 ادلىرِٕ ٚال ذ

 
 أؼذ

َ
مذ
 
 إرا ف

َ
 ف

َ
ِٓ ذلا، أٚ ض

ْ
١ 

ْ
 ث

 
ٗ ادل

 
 غ

َ
طشر
َ
فال ، (ٖ ُُ ش

، ، نحػ: َأْوَعَج ُيػِعجُ الثالثيِّ  غيخِ  مزارعِ مغ  فيو الياءُ  ْت س  ُتححف مسا ُض 
، َوُجو َيْػُجوُ " ، نحػ:كدخةٌ  هفاءَ  لِ سا لع يَ وال م .، وَأْوَقَع ُيػِقعُ وَأْوَرَد ُيػِردُ 

؛ ألنيا في " " ِحَل َيْػَحلُ ، ووَ ِجَل َيػَجلُ ووَ ُضَع َيْػُضُع، ووَ ُضؤ َيْػُضُؤ، ووَ 
" وقعت بيغ أجشبيّ   ، وَيْػُضعُ وَيْػُجو، وَيْػُضؤُ وُيػِرُد، وُيػِقُع، ُيػِعُج، 

وقعت َيْػَحُل" "  وفي" َيػَجلُ ووجػُد السجاِنذ ُيقػِّييا؛ فتثبت، ، (ٗ اِنذ  ومج
 . ؛ فَخف  ثبػُتيا(٘ بيغ مدتثَقل  ومدتَخفّ  

                                                           

 .وانقادَ  َيْدًخا: النَ  َيِدخُ  فخُس الاإلنداُن و  َيَدخَ  (ٔ 
 (.ٜٚ٘ٗ/ٙ-المدان ي سخ -    

، ٜٙٔ، ٜ٘ٔ/ٔالسشرف و (، ٕٚٚ/ٖ(، واألصػل في الشحػ ٗ٘/ٗيشطخ: الكتاب  (ٕ 
شخح شافية ابغ و (، ٗ٘ٔ وإيجاز التعخيف (ٖٖٙ، ٖٖ٘  وشخح السمػكي(، ٕٛٓ

وىسع ، (ٖٗٙٔ/ٙوتػضيح السقاصج والسدالظ ، (ٜٔ، ٛٛ/ٖالحاجب لمخضي 
 .(ٖٔٗ/ٗشخح األشسػني ومعو حاشية الربان (، و ٕٕٗ/ٖ  اليػامع

-ٕٔٓ/ٔ(، والسشرف ٕٚٔ/ٕ(،  ٕٕٚ/ٔ(، والسقتزب ٖ٘/ٗيشطخ: الكتاب  (ٖ 
، ٖٖٗ، ٖٖٖكي (، وشخح السمػ ٖٖٔ(، والتدييل ٖ٘ٚ(، والسفرل  ٜٕٓ، ٖٕٓ
(، ٜٖٙ/ٕ(، والترخيح ٜٖٕ/ٔ  ارتذاف الزخبو  (،ٖ٘ٔ(، وإيجاز التعخيف ٖٖٚ

 (.ٕٖٚ، ٕٖٙالحخف  وححف(، ٕٕٗ، ٕٔٗ/ٖ  وىسع اليػامع
" األجشبي ىػ الكدخة بعج الػاو، والسجاِنُذ ىػ الزسة  " ُيػِعُج، وُيػِرُد، وُيػِقعُ في (ٗ 

 ىػ الياء السفتػحة، والسجاِنُذ ىػ الزسة. األجشبي َيْػُجو، وَيْػُضُؤ "قبميا، وفي" 
 السدتَخفُّ ىػ الفتحة األصمية بعجىا.و  قبل الػاو، ةالسدتثَقُل ىػ الياء السفتػح (٘ 
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 " يف ٌغح تٕٟ عاِش
 
ذ
 
ع
َ
٠ 
َ
ذ
َ
، وأصمو: َيْػُجُج بزع ٚشز لٛذلُ: " ٚظ

الجيع(، عمى مثال" َيْشُرُخ "، لكشيع ححفػا الػاو عمى الخغع مغ ضع ما 
 .(ٔ شحوذابعجىا 

 ِّ
 
 ِا ؼ

َ
 " ٚحنِٖٛعٍٝ ً

 
عِذ
َ
٠ ": 

: َأِعُج، وَنِعُج، في السثال، نحػ، السبجوء بغيخ الياءالفعل السزارع  -ٔ
وفي المفيف أيزا، نحػ: َأِعي، ، وأصميا: َأْوِعُج، وَنْػِعُج، وَتْػِعُج، وَتِعجُ 

 مى الخغع مغححفػا الػاو عوَنِعي، وَتِعي، وأصميا: َأْوِعي، وَنْػِعي، وَتْػِعي. 
َخى في " لئال  يختمف بشاء السزارع، وُيجْ ؛ افتقاد الياء السفتػحة قبميا

؛ وألن (ٕ "التخفيف    ، مع ما في الححف مغ ترخيفو عمى شخيق واحجة
 .(ٖ غ، فيي كاألصل ليالسزارعةِ  ُأمُّ حخوفِ  الياء

ُأكِخُم، : " ُأْكِخُم "، وأصمو: أُ مسزارع الحي فاؤه ىسدة، نحػل مساثلٌ  ىحاو 
ُأسُتثِقَل اجتساُع ىسدتيغ زائجتيغ؛ فححفت الثانية مشيسا تخفيفا، ثع ُحِسَل 

ُيكِخُم، و ، فقالػا: ُنْكِخُم، مشو عميو بقيُة أخػاِتو، وَوْصفا الفاعِل والسفعػلِ 

                                                           

وىسع (، ٜٖٙ/ٕ(، والترخيح ٓٙ/ٓٔيشطخ: شخح السفرل البغ يعير  (ٔ 
، ودروس (ٖٔٗ/ٗشخح األشسػني ومعو حاشية الربان (، و ٕٕٗ/ٖاليػامع 

 (.ٕٖٛ، ٕٖٚ(، وححف الحخف ٙ٘ٔالترخيف 
 (. ٖٖ٘شخح السمػكي  (ٕ 
، ٗٛٔ/ٔ(، والسشرف ٕٓٔ(، والسدائل العدكخية ٕٕٙ/ٔيشطخ: السقتزب  (ٖ 

(، ٕٕٗ/ٔ(، وشخح الجسل البغ عرفػر ٗ٘ٔ/ٕ(، وأمالي ابغ الذجخي  ٜٔٔ
(، وشخح شافية ابغ ٖٕٙٔ/ٗ(، وشخح الكافية الذافية  ٖ٘ٔوإيجاز التعخيف 
 .(ٖٓٗ/ٗشخح األشسػني ومعو حاشية الربان و ، (ٜٛ-ٚٛ/ٖالحاجب لمخضي 
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؛ َؤْكَخمٌ ، ومُ ُمَؤْكِخمٌ و ُتَؤْكِخُم، و ُيَؤْكِخُمُ، و ، وأصميا: ُنَؤْكِخُم، ، وُمكَخمٌ ُمكِخمٌ و ُتْكِخُم، و 
 .(ٔ جخًيا لمباب عمى شخيق واحج

؛ حفت الػاوُ ، حُ ْوِزنْ ْوِعْج، واِ : اِ يساوأصموِزْن،  ، نحػ: ِعْج،األمخ -ٕ
لو، َيْدَمُع إذا َسِمَع،  مػافقٌ  عمى السزارع؛ ألن األمخَ  األمخُ  لَ سا، وحُ تخفيفً 

"، ولػ لع نْ ، فرارتا: ِعْج، وزِ عغ ىسدة الػصل يَ وُيعلُّ إذا ُأِعل ، ثع اسُتغشِ 
لقمبػىا ياء؛ لدكػنيا وانكدار ما قبميا فقالػا:" ِاْيِعَج " بياء  يححفػا الػاو

 .(ٕ ؛ فراروا إلى الححفلٌ بيغ كدختيغ، وىحا مدتثقَ 

" ِوْعٌج، وِوْزٌن "، ، وأصميسا: (ٖ السرجر، نحػ: ِعَجٌة، وِزَنةٌ  -ٖ
، وبقيت الكدخة ُححفت إلى ما بعجىا، ثع ْت مَ قِ اسُتثِقمت الكدخة عمى الػاو فشُ 

                                                           

شخح و (، ٕٜٔ، ٘ٛٔ، ٗٛٔ/ٔوالسشرف (، ٖٓٔالسدائل العدكخية  يشطخ: (ٔ 
ارتذاف (، و ٘٘ٔ، وإيجاز التعخيف (ٕٙٗ/ٕ  الكبيخ (، والسستعٖٖ٘السمػكي 
، ٜٖ٘/ٕ  (، والترخيحٙٓٗ/ٗ(، وأوضح السدالظ ٕٕٗ، ٕٔٗ/ٔالزخب 

 (.ٖٖٗ/ٗني ومعو حاشية الربان وشخح األشسػ (، ٜٖٙ
(، ٖ٘ٔوإيجاز التعخيف (، ٖٖٗ(، وشخح السمػكي ٕٕٔ/ٔقتزب الس يشطخ: (ٕ 

وتػضيح السقاصج (، ٜٛ/ٖ  شخح شافية ابغ الحاجب لمخضيو 
 (.ٜٖٙ/ٕ، والترخيح  (ٙٓٗ/ٗأوضح السدالظ (، و ٖٔٙٔ/ٙوالسدالظ 

نحػىا بأنيا لسا سكشت بعج عمل ابغ جشي وابغ يعير لححف الػاو مغ" ِوْعَجة " و  (ٖ 
نقل حخكتيا إلى ما بعجىا ألدمػىا الححف؛ ألنو ال يسكغ االبتجاء بالداكغ، ولػ 
جاءوا بيسدة الػصل مكدػرًة ألدى ذلظ إلى قمب الػاو ياء؛ لدكػنيا وانكدار ما 

 قبميا، فيقال: " ِاْيِعَجة " بياء بيغ كدختيغ، وىحا مدتثقل؛ فراروا إلى الححف.
 (.ٖٓٗ(، وشخح السمػكي ٘ٛٔ، ٗٛٔ/ٔطخ: السشرف يش -    
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حسال عمى "؛ وذلظ  ِوْزَنة، ْعجةُعػَِّض مشيا التاء، فرارتا:" و داللة عمييا، 
 .(ٔ مباب عمى َسَشغ  واحج  ا لو، وجخيانً الل فعمِ تعألن السرجر َيعتلُّ باالفعل؛ 

ٚ 
 
 ف١ّا عثك  اٌٛاِٚ  ؼزف

َ
  ع١ٍٗ أمجع

 
 ُٙ اخرٍفٛا يف، ٌىٕإٌؽاج

 : (ٕ ٘زا احلزف إىل فش٠منيعٍح 

  (٘ اٌضظـاض ٚٚافمٙـُ – (ٗ ٚشعٍة ِٓ اٌىـٛف١ني (ٖ ر٘ة اٌثصش٠ْٛ
 

                                                           

 (، والسشرفٙ٘ٔ/ٖ(، و ٕٚٔ/ٕ(، و ٕٕٚ، ٕٕٙ/ٔالسقتزب  يشطخ: (ٔ 
(، ٖٓٗ، ٜٖٖ، ٖٖٗ(، وشخح السمػكي ٗ٘ٔ/ٕوأمالي ابغ الذجخي   (، ٗٛٔ/ٔ 

أوضح و (، ٜٛ/ٖ  شخح شافية ابغ الحاجب لمخضيو  (،ٗ٘ٔوإيجاز التعخيف 
 .(ٜٖٙ/ٕ، والترخيح (ٙٓٗ/ٗالسدالظ 

، ٖٖٗ(، وشخح السمػكي ٕٔٔم ٛٗٙ-ٗٗٙ/ٕيشطخ ىحا الخالف في: اإلنراف  (ٕ 
وشخح شافية ابغ الحاجب  (،ٖٕٙٔ/ٗ(، وشخح الكافية الذافية ٖٖ٘

شخح األشسػني ومعو حاشية (، و ٖٖٔوائتالف الشرخة ، (ٛٛ، ٚٛ/ٖلمخضي 
 .(ٖٓٗ/ٗالربان 

(، ٕٚٔ/ٕ(، و ٕٕٙ/ٔب (، والسقتزٖٖٚ، ٖٖٙ، ٖ٘، ٕ٘/ٗيشطخ: الكتاب  (ٖ 
 (، والسشرفٖٓٔ، ٕٓٔوالسدائل العدكخية  (،ٕٙٚ/ٖواألصػل في الشحػ 

 ٔ/ٔٛٗ.) 
لع ُيذخ أحٌج مغ أصحاب السرادر التي اشمعت عمييا، والتي ذكخت الخالف في  (ٗ 

ىحه السدألة إلى مػافقة ثعمب البرخييغ، ومخالفتو جساعة الكػفييغ في ىحا الخأي، 
 و في مجالدو.كالمِ  صخيحَ  وقج ذكختُ 

انَّذِيٍَ يُؤْيِنُىٌَ ( في حجيثو عغ قػل هللا تعالىٖٚ/ٔيشطخ: معاني القخآن وإعخابو  (٘ 

 [. 3]البقرة/ بانْغَيْبِ ويُقِيًُىٌَ انصَّهَاةَ
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ِـٓ  ادلرـأخش٠ٓ أوصـشٚ ،(ٖ ظٕـٟ ٚاتـٓ (ٕ ٚاٌفاسعـٟ (ٔ اتٓ اٌغشاض
وقػُعيـا ســاكشًة، ضـعيفًة، بــيغ : اليــاء حـحفِ  إلـى أن عمــةَ  - (ٗ صــشف١نياٌ

َفيــا اكتش وقــج والــػاو مدــتثَقَمٌة، الالزمــة، عــجوتييا: اليــاء السفتػحــة والكدــخة
إضـافة إلـى ذلـظ  .غِ ارَبيْ قـمتبيغ  بيغ أخػيغ، وبعيجةً  أجشبيةً  تعثقيالن، ووق

، ومــا ىــػ أثقــل مــغ االســعفــي الفعــل، و  اليــاء والــػاو والكدــخة فقــج اجتسعــت
؛ شمبــا مــشيغ واحــجة   ؛ فمــدم حــحفُ مســا َيعــِخُض فــي االســع َيعــِخُض فيــو أثقــلُ 

  .الػاو أثقُميغ، وىي تفُحِحفَ  لمتخفيف،

:" اعمع أن ىحه الػاو إذا كان الفعل عمى َيْفِعل( سقصت في بخدقال الس
السزارع، وذلظ قػلظ: َوَعَج َيِعُج، وَوَجَج َيِجُج، وَوَسَع َيِدُع. وسقػُشيا ألنيا 

. وُجعمت حخوُف وذلظ أنيا بيغ ياء  وكدخة  وقعت مػقًعا تستشع فيو الػاوات، 
 لباُب؛ وألنو َيمَدُم الحخوَف ما لدمَ ُخ تػابَع لمياء؛ لئال يختمف اخَ السزارِع األُ 

ا. وقج بي شُت لظ أنو إذا اعتل الفعل اعتل حخًفا مشيا؛ إذ كان مجازىا واحج
إذا كان فيو مثل ما يكػن في الفعل، فإن كان السرجر مغ ىحا  ؛السرجر

( ثبتت واُوه؛ ألنو ال عمة فيو، وذلظ قػلظ: َوَعجُتو  الفعل عمى مثال َفْعل 

                                                           

 (ٕٙٚ/ٖيشطخ: األصػل في الشحػ  (ٔ 
 (.ٖٓٔ، ٕٓٔيشطخ: السدائل العدكخية  (ٕ 
 (.ٗٛٔ/ٔيشطخ: السشرف  (ٖ 
(، ٖٚٚ/ٗالتخسيخ (، و ٗٗٙ/ٕ (، واإلنرافٗ٘ٔ/ٕالي ابغ الذجخي : أميشطخ (ٗ 

(، وشخح الجسل ٖٖٗ، ٖٖٖ(، وشخح السمػكي ٜ٘/ٓٔوشخح السفرل البغ يعير  
(، وشخح التعخيف ٖ٘ٔ(، وإيجاز التعخيف ٕٖٔ(، والتدييل ٕٕٗ/ٔالبغ عرفػر 

 (،ٖٔٙٔ/ٙ(، وتػضيح السقاصج والسدالظ ٕٖٕ-ٖٕٓبزخوري الترخيف 
 (.ٕٔٗ/ٖ(، وىسع اليػامع ٜٖٙ/ٕ (، والترخيحٗٛٔ، ٖٛٔ/ٗسداعج الو 
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َصمُتو َوْصاًل. وإن بشيت السرجَر عمى ِفْعمة( لدمو ححُف الػاِو؛ َوْعًجا، ووَ 
، وذلظ قػلظ:  وكان ذلظ لمكدخة في الػاو، وأنو مرجرُ  فعل  معتلّ  مححوف 

َوَعجُتو ِعَجًة، وَوزنُتو ِزَنًة، وكان األصل: ِوْعَجًة، وَوزَنًة، ولكشظ ألقيَت حخكَة 
، وال ُيبتجأ بحخف ساكغ. والياء الػاِو عمى العيِغ؛ ألن العيغ كانت ساكشة

 .(ٔ  الزمة ليحا السرجر؛ ألنيا عػٌض مسا ُححَف..."

:" وأممى عميشا أبػ العباس: َوَعَج َيِعُج، وَوَزَن ٚظاء يف رلاٌظ شعٍة
، فمع يجتسع الػاُو مع الكدخة والياء، ثع بَشػا " وَيْػِعجُ  ،َيْػِزنُ "   َيِدُن، كان

و" َوِجَل َيْػَجُل " ثبتت الػاو ألن بعجىا فتحة،  ِدن.يَ    الفعَل عمى ىحا فقالػا:
 .(ٕ فمع يجتسع ما ُيدتثقُل "

عًٍ اتٓ ٠ع١ش حلزف اٌٛاٚ، ٚعذَ ؼزف ا١ٌاء أٚ اٌىغشج، ٚ
إنسا ُححفت الػاُو لػقػعيا بيغ ياء وكدخة، نحػ: َيِعُج، وَيِدُن، وَيِخُد؛  :"فماي

. والفعل َفيا ثقيالن: الياُء والكدخةوقج اكتشلمثقل. وذلظ أن الػاَو مدَتثَقَمٌة، 
في االسع؛ فمسا  َيعِخُض مسا  نفدو أثقُل مغ االسع، وما َيعِخُض فيو أثقلُ 

مة، وجب تخفيُفو بححف شيء  مغ ىحه األشياء السدتثقَ  اجتسع ىحا الثقلُ 
فمع يجد ححُف الياِء ألنيا حخُف السزارعِة، وححُفيا ُيِخلُّ بسعشاىا، مع 

ء بالػاو. ولع يجد ححُف الكدخِة ألنو بيا ُيعَخُف وزُن الكمسِة، كخاىية االبتجا
مغ الياء  إال ححُف الػاِو، وكان أبمَغ في التخفيف؛ لكػنيا أثقلَ  قَ بْ فمع يَ 

والكدخة، مع أنيا ساكشة ضعيفة؛ فَقِػَي سبُب ححِفيا. وجعمػا سائخ 
ِعُج، فححفػا الػاو وإن لع السزارِع محسػال عمى" َيِعُج "، فقالػا: َتِعُج، وَنِعُج، وأَ 

                                                           

 (.ٕٚٔ/ٕ(. ويشطخ ٕٕٚ، ٕٕٙ/ٔالسقتزب  (ٔ 
 (.ٖٓٙ/ٕمجالذ ثعمب  (ٕ 
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تقع بيغ ياء وكدخة؛ لئال  يختمف بشاء السزارع، وُيجَخى في ترخيفو عمى 
" ُأكِخُم "   شخيقة واحجة، مع ما في الححف مغ التخفيف. ومثمو قػليع:

، فقالػا: ُتكِخُم، وُيكِخُم، وأصمو: " ُأَأكِخُم " بيسدتيغ، ثع َأتَبُعػا ذلظ سائخ الباب
فححفػا اليسدة، وإن لع تػجج العمُة؛ ليجخي الباُب عمى َسَشغ   وُنكِخُم،

 .(ٔ "واحج  

 ٚإىل ٘زا احلزف أشاس اتٓ ِاٌه تمٌٛٗ:
ٕٚ ذَاكٜ اطَّسَدِ فٜا أوٍس أِ وضازٍع ؤَِ نـ َٔعَدِ   (ٕ احِرٔفِ، ٔفٔ٘ نٜـ عٔدَ

 شعٍة  ِٓ اٌىٛف١نيٚر٘ة 
 
: التفخيق الياء ححفإلى أن عمة  غري

مغ الستعجي، نحػ: َيِعُج،  فْت حِ مغ ىحا الباب ، فالػاو حُ  والالزم الستعجيبيغ 
وكان َجُل. ػْ ِجل يَ ُل، ووَ حَ ػْ يَ  لَ ، نحػ: َوحِ الالزم، وبقيت في وَيِدُن، وَيِععُ 

وقالػا:  .ى بالححف؛ ألن التعجي صار عػًضا مغ ححف الػاولَ وْ الستعجي أَ 
لػ كانت عمة الححف وقػعيا بيغ نيا ُححفت في نحػ: َأِعُج، وَنِعُج، وَتِعُج، و إ

 ؛ ألنيا ليدت واقعة بيغ ياء وكدخة.في ىحه األفعالِ  حفْت ا حُ سَ ياء وكدخة، لَ 
كسا أنيا لع ُتححف في نحػ:" َأْوَعَج ُيػِعُج " عمى الخغع مغ وقػعيا بيغ ياء 

 .(ٖ ؛ فجل ذلظ عمى فداد عمة البرخييغوكدخة

                                                           

 .(ٜ٘/ٓٔ يشطخ: شخح السفرلو  (.ٖٖ٘، ٖٖٗشخح السمػكي  (ٔ 
 (.ٙٙمتغ ألفية ابغ مالظ  (ٕ 
بغ وشخح السفرل ال (.ٗٗٙ/ٕ(، واإلنراف ٛٛٔ/ٔيشطخ: السشرف  (ٖ 

(، ٖٖٔوائتالف الشرخة  ،(ٖٖٙ، ٖٖ٘  ، وشخح السمػكي(ٓٙ، ٜ٘/ٓٔيعير 
 .(ٖٕٖ، ٕٕٖالحخف  وححف
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وَجَعَهْنَا قػل هللا تعالى ج( فيمعم اًل لكدخ العيغ في َمْػعِ  لاي اٌفشاء

نًََهْهِكِهِى يَّىْعِدًا
؛ ألن الفعل فيو إذا ُفِتَح يكػن ُلو الػاوُ و  :" وإنسا َكَدخوا ما أَ (ٔ 

فالػاُو مشو ساقصٌة، مثل" َوَزَن َيِدُن ".  (ٕ عمى وجييغ: فأما الحي َيقعُ 
تدتػي في الػاقع وغيخ  ُل ". والسرادرَيَقُع َتثُبُت واُوه في " َيْفعِ والحي ال 

سا تكػن الفخوق في" َفَعَل الػاقع، فمع يجعمػا في مرجرييسا فخًقا، إن
 .(ٖ "ُل"َيْفعِ 

 ٚذشظ١ػ
 
 :سأٞ

لمػاو   الطاىخة أو السقجرة(السفتػحة والكدخة الياءِ  اكتشافِ  لُ ااستثق
، ف الػاولحح قػيةٌ  ،ضاىخةٌ  عمةٌ ، اىحػِ " ون ، وَيِعي، وَيِخثُ " َيِعجُ  في الداكشة

 َفَعَل( بفتح العيغ، أو مزارًعا لـيدتػي في ذلظ السثال والمفيف السفخوق، 
حيث ، اجسيع يا َفِعَل( بكدخ العيغ، فِعم ُة الححِف متحققٌة في مزارعلـ

 ،بيغ عجوتييا: الياء السفتػحة والكدخة الالزمة الػاو راانحراسُتكخِه 
ىػ أثقل في الفعل الحي  معيسا ياعاواجتس أجشبية بيشيسا، ياػعُ وقاسُتثِقَل و 

؛ ألنيا أثقميا، فُحِحَفت الػاوُ ، الثالثةِ  أحجِ ححُف  كل ىحالمغ االسع؛ فمدم 
وثعمب مغ  ،البرخيػن  . وىحا ما ذىب إليوفي التخفيف أبمغُ  يافُ حْ وحَ 

 وىػ الخاجح. ،الستأخخيغأكثخ الكػفييغ، و 

                                                           

 .ٜ٘الكيف/ (ٔ 
الػاقُع، وغيخ الػاقع " مغ مرصمحات الكػفييغ، استعسمو الفخاء كثيخا في معانيو، "  (ٕ 

 .فسرصمح الػاقع( يقابل عشج البرخييغ  الستعجي(، و غيخ الػاقع( يقابل الالزم(
 (.ٓٛٔيشطخ: السرصمح الشحػي نذأتو وتصػره  -   

 (.ٓ٘ٔ/ٕمعاني القخآن  (ٖ 



 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

564 

بيغ  تفخقةً  فْت حِ غ مغ أنيا حُ غيخ ثعمب مغ الكػفيي ذىب إليووأما ما 
 بسا يمي: مخدودةٌ  ُحَجُجيعو ؛ فسخجػحٌ  والالزم الستعجي

، ومشيا: وَكَف مشيا الػاوُ  أن كثيخا مغ األفعال الالزمة ُححفْت  :أٚال
وَوَخَج البعيُخ َيِخُج، البيُت َيِكُف، ووَنع الحباُب َيِشُع، ووَجَج في الحدن َيِجُج، 

. وأما عجم ححفيا . وكميا الزمةِخجُ وَيْػِجُج، وَيػ واألصل فييا: َيْػِكُف، وَيْػِنُع، 
مغ " َوِحَل يػَحُل، ووِجل يػَجُل " فميذ لمدوميسا، بل ألن ما بعج الػاو في 

 .(ٔ السزارع مفتػح غيخ مكدػر، فيسا مغ باب" عِمَع يعَمُع "

ْق فيو يا مغ " َأِعُج، وَنِعُج، وَتِعُج " ونحػىا مسا لع ُتدبَ ححفَ أن  :شا١ٔا
أخػاٌت،  السزارعةِ  ألن حخوفَ عمى السبجوء بالياء؛  محسػلٌ بالياء  ػاوُ ال

مع أخػاتيا حساًل عمييا؛  فْت حِ حُ  مع الياء الػاوُ  حفتْ فمسا حُ والياء رأُسيغ، 
 .(ٕ يجخي الباب عمى سَشغ  واحج  كي ال تختمف تراريف الكمسة، و 

غع مغ وقػعيا عمى الخ  مغ:" َأْوَعَج ُيػِعُج " عجم ححف الػاوأن  :شاٌصا
 :بيغ ياء وكدخة إنسا ىػ لألسباب التالية

                                                           

، ٖٖٙ(، وشخح السمػكي ٘ٗٙ/ٕ(، واإلنراف ٕٔٓ، ٛٛٔ/ٔالسشرف يشطخ:  (ٔ 
 (،ٕٜ/ٖشخح شافية ابغ الحاجب لمخضي و  (،ٖٖٚ

 (.ٙٗٙ/ٕيشطخ: اإلنراف  (ٕ 
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أن ماضيو ليذ ثالثيا مجخدا، بل مديًجا بحخف، ومزارعو " ُيػِعُج  -ٔ
يا، والػاو َتثُبُت بعج الياء السزسػمة؛ ألنيا الياء وليذ مفتػحَ  " مزسػم

 . (ٔ تتقػ ى بػقػعيا بعج ما ُيجانديا مغ الحخكات

 ساًل حَ  ا،تخفيفً  حفت اليسدةُ ِخُم "، وحُ " مثل" ُيَؤكْ  أصمو" ُيَؤْوِعجُ أن  -ٕ
عمى الححف مغ السزارع السبجوء باليسدة " ُأوِعُج "، وأصمو:" ُأَؤْوِعُج "، 
اجتسعت ىسدتان فححفت ثانيتيسا تخفيفا، فرار" ُأوِعُج "، ثع حسمت أخػاتو 

، كسا كان في " احج  عميو" ُنػِعُج، وُيػِعُج، وُتػِعُج "؛ جخيانا لمباب عمى َسَشغ  و 
وما ، تخفيفا ُأكِخُم " وأخػاتو.  فـ "ُيػِعُج " وأصمو" ُيَؤْوِعُج " ُححفْت ىسدُتو

 بيغ الياء والػاو َفَرمْت ا فقج يحلو  ؛ُححف لمتخفيف فيػ في حكع الثابت
ْت بيا الػاو؛ فمع يمدم اكتشاف الياء والكدخة ليا، حكًسا  .(ٕ ؛ فمع ُتححفوَتقػ 

مػىا بححف الػاو بعج ححف اليسدة لتػالى في الكمسة أنيع لػ أع -ٖ
 .(ٖ الكمسةإعالالن، وىػ مستشٌع؛ لسا فيو مغ اإلجحاف ب

                                                           

ح التعخيف بزخوري وشخ  (،ٖ٘ٔ(، وإيجاز التعخيف ٖٖٛيشطخ: شخح السمػكي  (ٔ 
وشخح األشسػني ومعو حاشية  (،ٖٛٔ/ٗ(، والسداعج  ٕٖٕالترخيف 

 (ٖٔٗ/ٗالربان 
 – ٙٗٙ/ٕ(، واإلنراف ٘٘ٔ/ٕ(، وأمالي ابغ الذجخي ٜٗٔ/ٔالسشرف يشطخ:  (ٕ 

 (،ٕٖٕ(، وشخح التعخيف بزخوري الترخيف ٖٖٛوشخح السمػكي   (،ٛٗٙ
 (.ٗٛٔ/ٗوالسداعج 

 .(ٕٖٕ وشخح التعخيف بزخوري الترخيف (،ٛٗٙ/ ٕيشطخ: اإلنراف  (ٖ 
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 اخلامتح

 خيخِ سيجنا محسج  في الَسْبَجِأ والُسْشَتَيى. والرالة والدالم عمى  الحسج هلل
 َثخِىع، وألَ بُيجاىع اقَتَجى غْ ومَ  ،وأصحابو ،وعمى آلو ،ىجَ اليُ  ِعمَ ى، وعَ رَ الػَ 

 اقَتَفى.

 ،،أما بعج

 التحميميةُ  الرخفيةُ  ىحه الجراسةُ  ْت س  تَ  وُحْدِغ تػفيِقو تعالى هللاِ َعْػِن بِ ف
بقخاءة  بجأُتيا، " االورٕاف ٚأششٖ يف ت١ٕح اٌىٍّح اٌعشت١ح ":لسػضػع

 ىحا السػضػعمغ أجل حرخ صػر  لسباحث عمع الرخف استقرائية
في مجى تأثيخ  الشطخَ  مشِعًسايا، ودراستيا ثع قست بتختيبيا، وتبػيب، وأشكالو

اًل ، في كل صػرة مشيا في بشاء الكمسة االكتشاف  الرخفييغ آراءَ  ومتأمِّ
  .والتخجيح ، مع التعميلفييا يعومحاىبَ 

 أىسيا ما يمى: و كثيخ مغ الشتائج،  إلى ىحه الجراسة وانتيت
يو وغيخه مغ و سيبػ فَ عخَ  ،قجيعٌّ  ،تخاثيٌّ  ،عخبيٌّ  مرصمحٌ  االكتشافُ   -ٔ

 .الشحػييغ والرخفييغ

ُيخاُد بو: إحاشُة حخَفْي عمة ، أو ىسدتيغ، أو  الرخفيُّ  االكتشافُ   -ٕ
، أو ياء  وكدخة ، أو ساكَشْيِغ بحخف  مغ حخوِف العمِة، أو  كدخة  وألف 

 باليسدِة، أو بحخف  صحيح  غيِخ اليسدِة.

إذ سة العخبية؛ الكتشاف في بشية الكمأضيخت الجراسُة األثَخ الكبيَخ ل  -ٖ
إنو َيْشَبِشي عميو قمُب بعِس حخوِف الكمسِة قمًبا إعالليًّا أو مكانيًّا، أو ححُف 

 ،وعمى العكذ مغ ذلظ فقج َيمدُم بشاًء عميو ترحيُح الكمسةِ  بعِس حخوِفيا.
 .؛ صػًنا لبشائيا مغ االلتباس بغيخه مغ األبشيةوالحفاُظ عمى سالمة حخوفيا
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 لالكتشاف، وىي: ا عجيجةً رً صػ  ت الجراسةُ جَ َص رَ   -ٗ

 "." َحْسَخاَوان " تثشية " َحْسخاءألفيغ لمػاو في نحػ : اكتشافُ األٚىل

 واويغ لأللف في نحػ" َعْذَػاَوان " تثشية " َعْذَػاء ". : اكتشافُ اٌصا١ٔح

َدَتْيِغ حخًفا صحيًحا مكدػًرا عشج الشدب،  :اٌصاٌصح اكتشاُف ياَءيِغ مذج 
ِتّي، وَشْيِبّي، وَىْيِشّي، في الشدبة إلى: َسيِّج، وَميِّت، نحػ: َسْيِجّي، وَميْ 

. ، وَىيِّشيٌّ ، وَشيِّبيٌّ ، وَميِّتيٌّ  وَشيِّب، وَىيِّغ. وأصميا: َسيِّجيٌّ

" عشج مغ قال: إن أصميا"  اءَ يَ شْ : اكتشاُف ىسدتيغ ألَف " أَ اٌشاتعح
 َشْيَئاء " أو    " أشِيَئاء ".

ة  ألَف الجسع األقرى التي بعجىا حخفان، خَفْي عمحَ  : اكتشافُ حاخلاِغ
 نحػ: أوائل، ونيائف، وسيائج. وأصميا: أواِول، ونَياِيف، وَسَياِود.

ألفيغ لميسدة في الجسع األقرى، نحػ: َىَجاَيا،  : اكتشافُ عحاٌغاد
وَقزاَيا، وَخَصاَيا، ومَصاَيا، وىَخاوى. وأصميا الحي آلت إليو قبل القمب: 

 ، وَخَصاَءا، ومَصاَءا، وىَخاَءا.َىَجاَءا، وَقزاَءا

ىسدتيغ ألَف الجسِع األقرى التي بعجىا حخفان،  : اكتشافُ حاٌغاتع
 نحػ: َذَوائب. وأصميا: َذَأاِإب.

عيًشا لسرجر  ُأِعم ْت في  لمػاو الػاقعةِ  واأللفِ  الكدخةِ  : اكتشافُ اٌصإِح
ا: ِصَػام، وِقَػام، فعِمو، نحػ: ِصَيام، وِقَيام، واعِتَياد، وانِقَياد. وأصمي

 واعِتَػاد، وانِقَػاد.
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لمػاو الػاقعِة عيًشا لجسع  صحيِح  واأللفِ  الكدخةِ  : اكتشافُ اٌراععح
(، بالُسَعم ِة، نحػ: ِسَياط جسع: َسْػط   الالم، وىي في السفخد شبييةٌ 

 (. وأصميسا: ِسَػاط، وِحَػاض.وِحَياض جسع: َحْػض  

، ساكَشْيِغ حخَف  : اكتشافُ اٌعاششج ، واْعَػار  عمة ، في الفعل نحػ: اْسَػاد 
، أو في االسع نحػ: ِمْدَػاك، وِمْقَػال، وِمْخَياط، وَتْقَػال، وَتْجَػال،  وابياض 

 وَتْدَيار.

لمػاو في مزارع الفعل السثال،  والكدخةِ  الياءِ  : اكتشافُ عششج احلاد٠ح
ي، وَيِقي. وأصميا: نحػ: َيِعُج، وَيِخُث، والفعل المفيف السفخوق، نحػ: َيعِ 

 َيْػِعُج، وَيْػِرُث، وَيْػِعي، وَيْػِقي.

 و زائجةٌ األلفيغ لمػاو في مثشى االسع السسجود الحي ىسدتُ  اكتشافُ  -٘
، إذ إن ألف الزم   مغ ألف التأنيث، نحػ" صحخاوان، وحسخاوان " غيخُ  مبجلةٌ 

ليحا و  ؛الجخي الشرب و ىا إلى الياء في حالتَ خِ غيُّ التثشية غيخ الزمة، بجليل تَ 
يا ىشا، أو قمبُ  اليسدةِ  وإقخارُ  .اواوً  ىحه اليسدةِ  األغمُب في لغة العخب قمبُ ف

يؤدي إلى اجتساع شبو ثالث ألفات؛ ألن اليسدة والياء قخيبتان مغ  ياءً 
 األلف.

يا وقمبِ  اليسدةِ  ترحيحِ ما ذىب إليو الكػفيػن مغ جػاز الخاجح   -ٙ
خالفا لسا ذىب إليو ونحػىسا،  َعْذَػاء "" " أَلَْواء "و     ا في تثشيةواوً 

إال أنشي أرى أن جػاز الػجييغ ليذ عمى البرخيػن مغ وجػب الترحيح. 
ألن ؛ أرجح مغ القمب الترحيحعمى أن الدػاء كسا قال الكػفيػن، بل 

غيخ حريغ،  الترحيح أخفُّ مغ اجتساع واويغ متحخكتيغ بيشيسا حاجدٌ 
تػالي ألفيغ ساكشيغ بيشيسا  إال أنفات، وإن كان فيو اجتساع شبو ثالث أل
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َفَتْيِغ ألًفا ىسدٌة متحخكٌة ُتقاِرُبيسا أخفُّ مغ تػالي واويغ متحخكتيغ، مكتشِ 
.  ساكشًة، ضعيفًة، وجػُدىا كالعجِم، والفرُل بيا َكاَل فرل 

َة أثقَل الكمس مكدػًرا يجعلُ صحيًحا، حخًفا  دتيغِ مذج   ياءيغِ  اكتشافُ  -ٚ
ىػ الحي  الكمسةِ  اجتساَع خسِذ ياءات  في آخخِ ُو بِ ذْ يُ ما تكػن؛ إذ إنو 

 َمِطش ُة التخفيِف.

َح  جون التخفيفَ شذُ وىحا ما جعميع يَ  بححف إحجى ىحه الياءات، فَتَخج 
لجييع ححُف الياِء السكدػرِة، السجغِع فييا مثُميا، السترمِة بآخِخ الكمسِة، 

، وَشيِّ  ، وميِّت  : َسْيِجّي، وَمْيِتّي، وَشْيِبّي، فقالػا في الشدب إلى: َسيِّج  ، وَىيِّغ  ب 
 وَىْيشّي. وكحا في أمثاليا.

في  غُ بمَ يا أَ ى بالححف مغ الداكشة؛ ألن ححفَ لَ وْ أَ  وكانت ىحه الياءُ 
بدوال شيئيغ: حخف وحخكة، وألنيا لػ  الثقلِ  إذ في ححفيا نقُز  ؛التخفيف

يا مَ دِ مَ لَ و ف الرحيح، بقيت لبقي الثقل بتػالي كدختيغ: كدختيا وكدخة الحخ 
 : ، وَىيِّغ  ، وَشيِّب  ، وميِّت  القمُب ألًفا لتحخكيا وانفتاح ما قبميا، فيقال في َسيِّج 

ا لتػالي الحخكات مع تخفيفً  َساِدّي، وماِتّي، وشاِبّي، وىاِنّي، أو اإلسكانُ 
 ابتجاءً  الداكشةِ  وإبقاءُ  .وَمْيِتّي، وَشْيِبّي، وَىْيشيّ  الياءات، فيقال: َسْيِجّي،

 يا. إلى إسكانِ  دِ ػْ ثع العَ  الستحخكةِ  ى مغ إبقاءِ لَ وْ أَ 

مفخد مؤنث، وأصميا:" َشْيَئاء " بدنة" أنيا "  " َأْشَياءَ الخاجح في -ٛ
األولى الم الكمسة( عمى الذيغ فاء الكمسة(، فرارت"  اليسدةُ  متَفْعاَلء "، ُقجِّ 

 لف التأنيث السسجودة. مغ الرخف أل  ْت عَ شِ َلْفَعاء"، ومُ "  َأْشَياء " بدنة 
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: الــتخمز مــغ الثقــل الشــاتج عــغ اكتشــاف القمــب السكــاني فييــاوعمــة 
ىســـــدتيغ لأللـــــف، وىـــــي حـــــاجد غيـــــخ حرـــــيغ، ترـــــيخ معـــــو اليسدتـــــان 

 .االستعسالِ  كثيخةِ  كمسة   كالسجتسعتيغ، في شخفِ 

مع والسيسا َيديُج مغ ثقمو،  األقرى الجسعِ  ألفَ  عمة   يْ حخفَ  اكتشافُ  -ٜ
 التخفيفَ  بُ دتػجِ ؛ مسا يَ التغييخِ  ا بالصخف الحي ىػ محلُّ اترال ثانييس

لأللف واويغ كـ  فانِ شِ ، يدتػي في ذلظ أن يكػن الحخفان السكتَ ىسدةً  وبقمبِ 
َياِئف أصميا: نَياِيف(، أو مختمفيغ كـ ئل أصميا: أواِول(، أو ياءيغ كـ نَ اِ وَ أَ 

و الخميل ، عمى ما ذىب إلياِيج(اِئج أصميا: سَياِود(، وَصَػاِئج أصميا: َصػَ يَ سَ 
فسع  .، السؤي ُج بالدساع والقياس، وىػ الخاجحُ رخفييغال أكثخوسيبػيو و 

السختمفيغ، إال أن و الياءيغ، اجتساع مغ  الػاويغ أثقلُ  التدميع بأن اجتساعَ 
دتحِدُغ القمَب فييسا الثقل مػجػد أيزا في الياءيغ والسختمفيغ؛ مسا يَ 

عغ  عمةِ ال يِ الجسيع في حال ُبْعِج ثاني حخفَ  عشج التحقيقُ ويدمع  .أيزا
" و" بياييع "،  َنَػاِويذيذ " و" اوِ ػَ الصخف، وَضْعِف عمِة القمِب، كسا في " شَ 

 ونحػىا.

يا قمبُ  جبَ و لمجسع  ، العارضةَ السفتػحةَ  ألفان اليسدةَ  فَ شَ إذا اكتَ  -ٓٔ
 في ثالثة مػاضع: ياءً 

"، جسع" ، كـ "َىَجاَيا "، و"َقَزاَياةً سالس ياءً  السفخدِ  : أن تكػن المُ األٚي
 َىِجي ة "، و" َقِزي ة ".

، كـ "َمَصاَيا" جسع" عغ واو   مشقمبةً  ياءً  السفخدِ  : أن تكػن المُ اٌصأٟ
 َمِصي ة ".
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، كـ َخَصاَيا، و َرزَاَيا جسع "َخِصيَئة" ىسدةً  السفخدِ  : أن تكػن المُ اٌصاٌس
 و" َرِزيَئة ".

في ىحه السػاضع الثالثة؛ لكػن الياء  واوً  ال اءً وإنسا قمبت اليسدة ي
 ا إلى مخخج اليسدة. مشيا مخخجً  مغ الػاو، وأقخبَ  ف  خَ أَ 

 واوا في مػضع واحج، وىػ: أن تكػن المُ  ىحه اليسدة ويجب قمب
، كـ" َىَخاَوى "، و "َأَداَوى" جسع" ِىَخاَوة "، و" ِإَداَوة "؛ وذلظ ا سالسةً واوً  السفخدِ 

 الجسُع مفخَده. ذاكلَ ليُ 

، وباكتشاف األلفَ  وُ بِ وعمة القمب في الجسيع: أن اليسدة السفتػحة ُتذْ 
ألفيغ ليا يريخ ذلظ كاجتساع ثالث ألفات، وىػ ثقيٌل، مدتكَخٌه، السيسا في 

 صيغة مشتيى الجسػع.

اكتشاُف ىسدتيغ لأللف ثقيٌل، وَيديُج مغ ثقمو أن يكػن في بشاء  -ٔٔ
ذلظ ألن األلف حاجد غيخ حريغ، تريخ معو األقرى؛ و  ثقيل كالجسع

يحا وجب اليسدتان كالسجتسعتيغ متحخكتيغ في كمسة ثقيمة بالػضع؛ ول
بدنة" َفَعاِئَل "، ومفخده: " ُذؤاَبة " بدنة " ُفَعاَلة " القمُب في" َذَواِئَب " 

"َذَواِئَب":" َذَأاِئب " بيسدتيغ متحخكتيغ خىسا: ُدَعاَبة وَدَعاِئب. وأصلونطي
َف بقمب الثانية ياء، فُيقال:" ألف الجسع األقرى، وكان حقو أن بيشيسا  ُيَخف 

متحخكتيغ ثانيتيسا مكدػرة، سا ىػ القياس عشج اجتساع ىسدتيغ َذَأاِيب "، ك
 لكشيع آثخوا قمب األولى واوا لعمتيغ:

سدتو : مذاكمُة السفخِد، حيث قيل فيو:" ُذَواَبُة " بقمب ىاألٚىل      
الحخِف الدابِق الحال(، فقمبػىا في الجسع واوا أيزا؛ جاِنَذ ضسَة واوا؛ لتُ 

 مذاكمًة لمسفخِد.
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مغ حخف  مبجلةٌ  ، والثانيةَ األولى أصميةٌ  : أن اليسدةَ ٚاٌصا١ٔح       
 لَ زائج، فكانت األولى أحق  بالقمب؛ ألن مالزمة اليسدة تجل عمى أن السبجَ 

  .زائجٌ 

مغ أن إعالل أولى  ومغ وافقووالخاجح ما ذىب إليو ابغ مالظ 
وما عجا ذلظ ، وفيسا ماَثَمو جسًعا وإفخاًدا. " بائِ وَ ذَ مقيذ في" اليسدتيغ ىشا 

يا ىسدتان مفرػل بيشيسا باأللف فالقياس اجتسع فيمغ الجسػع التي 
الصخف الحي ىػ محل التغييخ، وألن الثقل بيا لقخبيا مغ  إعالل الثانية

 وقع.

، كدخٌة وألفٌ  في فعمو عيًشا لسرجر  ُأِعم ْت  الػاقعةَ  وَ الػاإذا اكَتَشَف  -ٕٔ
ِصَيام، وِقَيام، واعِتَياد، وانِقَياد، وأصميا: ِصَػام،  ، نحػ:بالقمب ياءً  ُأِعم ْت 

ُتذِبُييا،  ؛ وذلظ ألن الكدخة بعس الياء، واأللفُ وانِقَػادَػام، واعِتَػاد، وقِ 
ػجب قمُبيا ياًء لُتَجاِنَذ الكدخَة التي والػاُو بيشيسا مدتثَقَمٌة، ُمدتكَخىٌة؛ ف

قبميا، وُتقاِرَب األلَف التي بعجىا، وَتِخف  الكمسُة في السرجر، كسا َخف ْت في 
االنتقال مغ الكدخة إلى الياء ثع إلى و الفعل. فاأللف والياء أخفُّ مغ الػاو، 

  األلف أخفُّ مغ االنتقال مغ الكدخة إلى الػاو ثع إلى األلف.

في السفخد،  الزعيفةِ  الداكشةِ  لمػاوِ  الجسعِ  وألفِ  اكتشاُف الكدخةِ  -ٖٔ
مدتحَدًشا، مشو بقمب ىحه الػاو ياء كان التخمز  ؛ وليحاثقاًل  الجسعَ َيديُج 

، وَحْػض   ، وأصميسا: ِسَػاط، وِحَػاض، نحػ" ِسَياط، وِحَياض " جسَعْي: َسْػط 
العمِة الثالثِة؛  ذِبُو أحخفَ يُ  ما اجتسعَ ، و واأللف بيغ الكدخةتػسصت الػاُو 

التي قبميا،  الكدخةَ  ُذ إلى حخف ُيجانِ  –وىػ الػاو  -فػجب قمب أثقميا
التي بعجىا، وىػ الياء. وَقػ ى مغ إعالِل عيِغ الجسِع صحُة  وُيقاِرُب األلفَ 
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؛ لعجم جػاز عمى األصح ُمَعم ًة لَسا ُأِعم ْت عيُشو الِمو، إذ لػ كانت الُمو
  ليغ في كمسة واحجة. اجتساع إعال 

 في بعس السػاضع كسا كان عمةَ  حيح  تر يكػن عمةَ  االكتشافُ  -ٗٔ
التي يكتِشُف حخَف العمِة األسساء واألفعال غيخ الثالثية  ومغ ذلظ، الل  تعا

، فييا ساكشان، نحػ: ،  اْسَػاد  ، واْبَياض  َصػ ام، وَقػ ام، وُحػ ال،  وواْعَػار 
، وِمْعَػان، وِمْدَػاك، وِمْذػاٌر، وِمْخَياط، وِمْذَياط، وَتْقَػال، وُعػ ار، وِمْقَػال

وَأْمَيال، وَأْعَيان، وإْرَواء،  وَأْحَػال، وَأْقَػال،وَأْفَػاج، وَتْجَػال، وَتْدَيار، 
 .وَشاُووس، وناُووس

التقاُء ساكشيغ، أو  عميوقج يتختب اإلعالل  ولدم الترحيح ىشا؛ ألن
ا؛ ومغ ثع يمدم ححف بعس أحخف الكمسة؛ فيدول ذلظ ججثالثة؛ فيثقل 

 بشاؤىا، ويمتبذ بغيخه مغ األبشية.

 الطاىخة أو السقجرة( والكدخةِ  استثقاُل اكتشاِف الياِء السفتػحةِ  -٘ٔ
َيِعُج، وَيِخُث، وَيِعي " ونحِػىا، عمٌة ضاىخٌة، قػيٌة لححف " لمػاو الداكشة في 

لسفخوق، مزارًعا لـ َفَعَل( بفتح الػاو، يدتػي في ذلظ السثال والمفيف ا
  .العيغ، أو لـ َفِعَل( بكدخ العيغ

فِعم ُة الححِف متحققٌة في مزارعيا جسيعا، حيث اسُتكخِه انحرار الػاو 
بيغ عجوتييا: الياء السفتػحة والكدخة الالزمة، واسُتثِقَل وقػُعيا أجشبية 

ححُف  لحلظفمدم  ىػ أثقل مغ االسع؛و بيشيسا، واجتساعيا معيسا في الفعل 
في التخفيف. وىحا  يا أبمغُ يا، وححفُ ؛ ألنيا أثقمُ ، فُحِحَفت الػاوُ الثالثةِ  أحجِ 

، الستأخخيغوافقيع أكثخ ما ذىب إليو البرخيػن، وثعمب مغ الكػفييغ، و 
  وىػ الخاجح. 
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أنيا ُحِحفْت تفخقًة بيغ مغ  غيخ ثعمب مغ الكػفييغما ذىب إليو  وأما
 .خجػحٌ والالزم فس الستعجي

بسديج مغ الجراسات التصبيقية الشحػية  ٠ٚٛصٟ اٌثاؼسىحا، 
 والرخفية، التي ُتبخز أثخ ىحه الطاىخة في كالم العخب نثخا وشعخا. 
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األنباري. تحقيق أ/ دمحم بيجة بغ أسخار العخبية ألبي البخكات  -5
 (.مٜٚ٘ٔ = هٖٚٚٔدمذق  –البيصار مصبعة التخقي 

 مؤسدة الفتمي/عبجالحديغ د تحقيق. الشحػ البغ الدخاج فياألصػل  -6
 (.مٜٜٙٔ=  ه ٚٔٗٔط: الثالثة  -بيخوت  -الخسالة 

العكبخي. تحقيق أ/ دمحم الديج إعخاب القخاءات الذػاذ ألبي البقاء  -7
 ه(.ٜٜٙٔ = هٚٔٗٔط: األولي  –بيخوت  –أحسج عدوز عالع الكتب 



 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلهامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

574 

الخامدة عذخة  ط: –بيخوت  –األعالم لمدركمي دار العمع لمسالييغ  -8
 م(.ٕٕٓٓ

الصػبجي  االكتشاف في بشاء الجسمة الذخشية القخآنية لمجكتػر/ شالل -9
العجد الحادي واألربعػن  –عخاق ال -جامعة السػصل - مجمة آداب الخافجيغ 

 م(.ٕ٘ٓٓ

دمحم شو عبج  في القخآن الكخيع وصحيح البخاري لمجكتػر/ االكتشاف -11
جامعة  –الخالق. دراسة نحػية داللية مجمة كمية المغة العخبية بالسشػفية 

 م(.ٕ٘ٔٓه=ٖٙٗٔالعجد الثالثػن  –األزىخ 

 –ة الخانجي أمالي ابغ الذجخي. تحقيق د/ محسػد دمحم الصشاحي مكتب -11
 .م(ٕٜٜٔ = هٖٔٗٔط: األولى -القاىخة 

 بجون(. –بيخوت  –األمالي ألبي عمي القالي دار الكتب العمسية  -12

في مدائل الخالف بيغ الشحػييغ البرخييغ والكػفييغ ألبي اإلنراف  -13
البخكات بغ األنباري. تحقيق الذيخ/ دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج السكتبة 

 (.مٕٚٓٓ = هٕٛٗٔ تصيجا، بيخو  –العرخية 

: عجة كتاب أوضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ البغ ىذام، ومعو -14
الدالظ إلى تحقيق أوضح السدالظ لمذيخ/ دمحم محيي الجيغ 

 بجون(. –بيخوتو صيجا،  –عبجالحسيج السكتبة العرخية 

إيجاز التعخيف في عمع الترخيف البغ مالظ. تحقيق أ/ دمحم  -15
 م(.ٜٕٓٓ = هٖٓٗٔط: األولى –القاىخة  –شية عثسان مكتبة الثقافة الجي

/ مػسى تحقيق الجكتػر .فرل البغ الحاجباإليزاح في شخح الس -16
 م(.ٕٜٛٔبغجاد  -مصبعة العاني يالعاليم يبشا
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بغية الػعاة في شبقات المغػييغ والشحاة لمديػشي. تحقيق أ/ دمحم أبػ  -17
 م(.ٜٜٚٔ=  ه ٜٜٖٔدار الفكخ  الفزل إبخاىيع

غ جػاىخ القامػس. تحقيق أ/ عبج الدتار أحسج العخوس م تاج -18
 م(.ٜ٘ٙٔ = هٖ٘ٛٔ –فخاج مصبعة حكػمة الكػيت 

تحقيق د/ فتحي أحسج مرصفى دار  التبرخة والتحكخة لمريسخي. -19
 م(.ٕٜٛٔ = هٕٓٗٔط: األولى  - دمذق -الفكخ

التبيان في إعخاب القخآن ألبي البقاء العكبخي. تحقيق أ/ عمي دمحم  -21
 م(.ٜٙٚٔ = هٜٖٙٔالقاىخة  –البابي الحمبي وشخكاه  عيدى  البجاوي 

التبيان في ترخيف األسساء لألستاذ الجكتػر/ أحسج حدغ كحيل ط:  -21
 بجون(. -الدادسة 

التبييغ عغ محاىب الشحػييغ البرخييغ والكػفييغ ألبى البقاء  -22
 - مكتبة العبيكانسميسان العثيسيغعبجالخحسغ بغ /د تحقيق -ي العكبخ 

 .(مٕٓٓٓ=ه ٕٔٗٔولى األ : ط -الخياض

دمحم كامل  /أتحقيق . تدييل الفػائج وتكسيل السقاصج البغ مالظ -23
 (.مٜٚٙٔ=  هٖٚٛٔبخكات دار الكاتب لمصباعة والشذخ

 دار إحياء الكتب األزىخي خالج  الترخيح بسزسػن التػضيح لمذيخ/ -24
 (.بجون  –القاىخة  - العخبية

د/ عمي  تحقيق أ. لشاضخ الجير. تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج -25
القاىخة،  – دار الدالم يغَ د/ جابخ دمحم البخاجة، وآخخِ  أ. دمحم فاخخ، و
 م(.ٕٚٓٓ = هٕٛٗٔط: األولى  –واإلسكشجرية 
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تحقيق أ/ دمحم عبج السشعع خفاجي، و أ/  ٙتيحيب المغة لألزىخي. ج -26
محسػد فخج العقجة، ومخاجعة أ/ دمحم عمى البجاوي الجار السرخية لمتأليف 

 .(بجون  -القاىخة  –مصابع سجل العخب  – التخجسةو 

تحقيق . يتػضيح السقاصج والسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ لمسخاد -27
ط:  –القاىخة  -دار الفكخ العخبي  عبجالخحسغ عمى سميساند/

 م(.ٕٔٓٓ=  هٕٕٗٔاألولى

التيديخ في القخاءات الدبع ألبي عسخو الجاني. ُعشي بترحيحو/  -28
 = هٗٓٗٔط: الثانية  –بيخوت  –اب العخبي أوتػيختدل دار الكت

 م(.ٜٗٛٔ

تحقيق د/ فخخ الجيغ قباوة  .الجشى الجاني في حخوف السعاني لمسخادي -29
ه ٖٔٗٔألولىا: ط  -بيخوت  –دار الكتب العمسية أ/ دمحم نجيع فاضل  ، و
 م(.ٕٜٜٔ= 

 دار إحياء فية ابغ مالظعمى أل األشسػنيحاشية الربان عمى شخح  -31
 (.بجون  – القاىخة - يةالكتب العخب

 –القاىخة  - دار إحياء الكتب العخبية حاشية يذ عمى الترخيح -31
 (.بجون 

ححف الحخف في الشحػ والرخف لألستاذ الجكتػر/ الديج حدغ حامج  -32
 م(.ٜٚٛٔ = هٚٔٗٔط: األولى -مرخ - مصبعة األمانة  البيػتي

 -ة الخرائز البغ جشي. تحقيق أ/ دمحم عمي الشجار السكتبة العمسي -33
 م(.ٕٜ٘ٔه = ٖٔٚٔ ط: الثانية
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دروس الترخيف لمذيخ/ دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج شخكة أبشاء  -34
 م(.ٜٜ٘ٔ = هٙٔٗٔ –شخيف األنراري لمصباعة والشذخ والتػزيع 

 دار ابغ قتيبة وليع البخوسي رحيح وتختيبت .ديػان رؤبة بغ العجاج -35
 بجون(. –الكػيت  –

لمسالقي. تحقيق د/ أحسج دمحم  اني في شخح حخوف السعانيرصف السب -36
 بجون(. – مصبػعات مجسع المغة العخبية بجمذق الخخاط 

في معاني كمسات الشاس ألبي بكخ بغ األنباري. تحقيق د/حاتع  الداىخ -37
 = هٕٔٗٔط: األولى –بيخوت  –صالح الزامغ مؤسدة الخسالة 

 م(.ٕٜٜٔ

الدبعة في القخاءات البغ مجاىج. تحقيق د/ شػقي ضيف دار  -38
 بجون(. –القاىخة  –السعارف 

 –سخ صشاعة اإلعخاب البغ جشي. تحقيق د/ حدغ ىشجاوي دار القمع  -39
 م(.ٖٜٜٔه = ٖٔٗٔط:  –دمذق 

سفخ الدعادة وسفيخ اإلفادة لإلمام عمع الجيغ الدخاوي. تحقيق د/  -41
 م(.ٜٜ٘ٔ = ه٘ٔٗٔط: الثانية  –بيخوت  –دمحم أحسج الجالي دار صادر 

وتخقيع أ/ دمحم فؤاد عبج الباقي مصبعة دار سشغ ابغ ماجة. تحقيق  -41
 بجون(. -إحياء الكتب العخبية

 كدخوي  سيج/ وأ البشجاري، عبجالغفار/د تحقيق. الكبخى  الشدائي سشغ -42
 .(مٜٜٔٔ = هٔٔٗٔاألولى: ط – بيخوت – العمسية الكتب دار حدغ
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شحا العخف في فغ الرخف لمذيخ/ أحسج الحسالوي. تجقيق وتعميق  -43
ط:  -الخياض –ج عبج العميع مكتبة السعارف د/مرصفى أحس

 م(.ٕٔٓٓ = هٕٕٗٔاألولى

، ومعو كتاب: مشحة الجميل شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ -44
 –التخاث دار دمحم محيي الجيغ عبجالحسيج بتحقيق شخح ابغ عقيل لمذيخ/

 . (مٜٓٛٔ=ىـ ٓٓٗٔط: العذخون  -القاىخة

/ دمحم باسل عيػن أقيق تح .شخح ابغ الشاضع عمى ألفية ابغ مالظ -45
 (.مٕٓٓٓ = هٕٓٗٔط: األولى  –بيخوت  -الدػد دار الكتب العمسية 

ومعو حاشية الربان وشخح ، عمى ألفية ابغ مالظ ياألشسػن شخح -46
 (.بجون  –القاىخة  - دار إحياء الكتب العخبية يالذػاىج لمعيش

 /دمحم بجوى د/عبجالخحسغ الديج، و د تحقيق. شخح التدييل البغ مالظ -47
 (.مٜٜٓٔىـ = ٓٔٗٔاألولى : ط –السختػن ىجخ لمصباعة والشذخ 

الترخيف لمثسانيشي. تحقيق د/إبخاىيع بغ سميسان  شخح -48
 م(.ٜٜٜٔ = هٜٔٗٔط: األولى –الخياض  –البعيسي مكتبة الخشج 

التعخيف بزخوري الترخيف البغ إياز. تحقيق أ. د/ ىادي  شخح -49
ط:  –األردن  –عسان  –يخ، و أ. د/ ىالل ناجي دار الفكخن

 م(.ٕٕٓٓ = هٕٕٗٔاألولى

 / صاحب أبػدتحقيق  .البغ عرفػر الدجاجيشخح جسل  -51
 (.جشاح بجون 

دار ألبي عمي السخزوقي. تحقيق أ/ غخيج الذيخ  ديػان الحساسة شخح -51
 (.م ٖٕٓٓ = هٕٗٗٔاألولى ط: –الكتب العمسية، بيخوت 
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الحدغ،  دمحم نػر ابغ الحاجب لمخضي. تحقيق األساتحة/شخح شافية  -52
بيخوت  –ودمحم الدفداف، ودمحم محيي الجيغ عبج الحسيج دار الكتب العمسية 

 م(.ٕٜٛٔه=ٕٓٗٔ –

عبج  /د شخح شافية ابغ الحاجب لخكغ الجيغ األستخباذي. تحقيق -53
األولي  -القاىخة  – مكتبة الثقافة الجيشية السقرػد دمحم عبج السقرػد

 (.مٕٗٓٓ ه =ٕ٘ٗٔ

يػسف حدغ  /دتحقيق . ضىشخح كافية ابغ الحاجب لمخ  -54
 م(.ٜٜٙٔط: الثانية  -بشغازي  –عسخ مشذػرات جامعة قاريػنذ

  ي/عبجالسشعع أحسج ىخيجدتحقيق  .شخح الكافية الذافية البغ مالظ -55
=  هٕٓٗٔوإحياء التخاث العمسيمخكد البحث  -جامعة أم القخى 

 (.مٕٜٛٔ

أحسج حدغ  تحقيق أ/ .شخح كتاب سيبػيو ألبي سعيج الديخافي -56
ط:  –بيخوت  – السكتبة العمسية أ/ عمي سيج عمي ، وييجلم

 م(.ٕٛٓٓه = ٜٕٗٔاألولى

 (.بجون  –القاىخة  -الستشبيمكتبة  شخح السفرل البغ يعير  -57

شخح السفرل في صشعة اإلعخاب السػسػم بالتخسيخ لمخػارزمي.  -58
بيخوت  –تحقيق د/ عبج الخحسغ بغ سميسان العثيسيغ دار الغخب اإلسالمي 

 م(.ٜٜٓٔولى ط: األ  –

شخح السمػكي في الترخيف البغ يعير. تحقيق د/ فخخ الجيغ  -59
 م(.ٖٜٚٔ = هٖٜٖٔط: األولى -قباوة السكتبة العخبية بحمب 
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الذخيف  تحقيق د/. شفاء العميل في إيزاح التدييل لمدمديمي -61
 ط: – مكة السكخمة –  السكتبة الفيرمية عبجهللا عمي الحديشي

 (.مٜٙٛٔ = هٙٓٗٔاألولى

لألستاذ/دمحم خالج  "الطػاىخ والعمل"  اذ الشدب في العخبيةشػ  -61
 –جامعة الشجاح الػششية  -كسيل رسالة ماجدتيخ في كمية الجراسات العميا

 م(.ٕٕٔٓفمدصيغ –نابمذ 

لمجػىخي. تحقيق أ/أحسج عبج  " " تاج المغة وصحاح العخبية الرحاح -62
 م(.ٜٜٓٔة ط: الخابع –بيخوت  –الغفػر عصار دار العمع لمسالييغ 

 صمى -هللا رسػل حجيث مغ السدشج الجامع الرحيح البخاري  صحيح -63
 دمحم بغ عبجالدالم هللا عبج أبػ/بو اعتشى(وأيامو وسششو -وسمع عميو هللا
 = هٕٚٗٔ الثانية: ط – الخياض -الخشج مكتبة عمػش عسخ بغ

 .(مٕٙٓٓ

ط:  –الدعػدية  –دار السغشي لمشذخ والتػزيع صحيح مدمع  -64
 .م(ٜٜٛٔ ه =ٜٔٗٔاألولى

 ط: – بيخوت –دار الكتب العمسية العقج الفخيج البغ عبجربو  -65
 (.هٗٓٗٔاألولى

 بيخوت –دار الكتب العمسية عيػن األخبار البغ قتيبة الجيشػري  -66
 ه(.ٛٔٗٔ

الفػائج الزيائية شخح كافية ابغ الحاجب لمجامي. تحقيق د/ أسامة  -67
 –العخاق –شية شو الخفاعي مصبعة وزارة األوقاف والذؤون الجي

 م(.ٖٜٛٔه=ٖٓٗٔ
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السحيط لمفيخوزآبادي الييئة السرخية العامة  القامػس -68
 (. مٜٜٚٔ=  هٜٜٖٔلمكتاب

 –مكتبة الخانجي /عبجالدالم دمحم ىارون أتحقيق  .الكتاب لديبػيو -69
 م(.ٜٛٛٔ=  هٛٓٗٔط: الثالثة  -القاىخة 

وعمميا وحججيا لسكي بغ أبي  الكذف عغ وجػه القخاءات الدبع -71
مصبػعات مجسع المغة العخبية لب. تحقيق د/ محيي الجيغ رمزان اش

 م(.ٜٗٚٔ ه =ٖٖٗٔبجمذق

الكشاش في الشحػ والترخيف ألبي الفجاء. تحقيق د/ جػدة مبخوك  -71
 م(.ٕ٘ٓٓ = هٕٙٗٔط: الثانية  –القاىخة  –دمحم مكتبة اآلداب 

تحقيق  ٔ. جالمباب في عمل البشاء واإلعخاب ألبي البقاء العكبخي  -72
دمذق  – دار الفكخ و نبيانعبجاإلل/تحقيق د ٕجازي مختار شميسات. أ/غ

 (.مٜٜ٘ٔ= هٙٔٗٔط: األولى –

وآخخيغ  دار  ،الكبيخ عمى/عبجهللا أتحقيق . لدان العخب البغ مشطػر -73
 (.بجون  -مرخ -السعارف

ط:  –القاىخة  –متغ ألفية ابغ مالظ في الشحػ والرخف مكتبة اآلداب  -74
 .(مٕٔٓٓه =  ٕٕٗٔ األولى

مجالذ ثعمب شخح وتحقيق أ/ عبج الدالم دمحم ىارون دار السعارف  -75
 (.بجون  -مرخ –

 بجون(. –بيخوت  –السخرز البغ سيجه دار الكتب العمسية  -76
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بغ األنباري. تحقيق أ. د/دمحم عبج الخالق ي بكخ السحكخ والسؤنث ألب -77
مرخ  –وزارة األوقاف  – السجمذ األعمى لمذئػن اإلسالمية  عزيسة
 م(.ٜٔٛٔ= هٔٓٗٔ

العدكخية ألبي عمي الفارسي. تحقيق د. دمحم الذاشخ السدائل  -78
 .م(ٕٜٛٔ = هٖٓٗٔط: األولى  -القاىخة  –أحسج مصبعة السجني 

. تحقيق د/ عمى تدييل الفػائج وتكسيل السقاصج البغ عقيل السداعج -79
 –مخكد البحث العمسي وإحياء التخاث  –دمحم كامل بخكات جامعة أم القخى 

 م(.ٕٜٛٔىـ= ٕٓٗٔحتى  مٜٓٛٔىـ = ٓٓٗٔ ولى: األ ط

السرصمح الشحػي نذأتو وتصػره حتى أواخخ القخن الثالث اليجخي  -81
جامعة الخياض  –ؤون السكتبات لمجكتػر/ عػض بغ حسج القػزي عسادة ش

 م(.ٜٔٛٔه=ٔٓٗٔط: األولى  –

 = هٖٓٗٔ ط: الثالثة –بيخوت  –معاني القخآن لمفخاء عالع الكتب  -81
 م(.ٖٜٛٔ

اني القخآن وإعخابو لمدجاج. شخح وتحقيق د/ عبج الجميل عبج مع -82
 م(.ٜٛٛٔ = هٛٓٗٔ ط: األولى -بيخوت  –شمبي عالع الكتب 

 الذخوق  مكتبة – مرخ – العخبية المغة مجسع الػسيط السعجع -83
 (.مٕٗٓٓ = هٕ٘ٗٔ الخابعة: ط – الجولية

م. تحقيق الذيخ/ دمحم مغشي المبيب عغ كتب األعاريب البغ ىذا -84
 = هٔٔٗٔصيجا، وبيخوت  – السكتبة العرخية عبج الحسيجمحيي الجيغ 

 م(.ٜٜٔٔ



 

 االكتنافىفيىبنوةىالكلمةىالعربوةىجمًعاىوتأصواًل

584 

 ط الثانية - بيخوت –  دار الجيللمدمخذخي عمع العخبية  فيالسفرل  -85
 (.بجون  –

السقاصج الذافية في شخح الخالصة الكافية لمذاشبي. تحقيق  -86
 –مكة السكخمة  –جامعة أم القخى د/عبجالخحسغ بغ سميسان العثيسيغ 

ىـ = ٕٛٗٔط: األولى  -عيج البحػث العمسية وإحياء التخاث اإلسالميم
 م(.ٕٚٓٓ

السقاصج الشحػية في شخح شػاىج شخوح األلفية شخح الذػاىج  -87
 القاىخة –د/ عمى دمحم فاخخ، وآخَخْيِغ دار الدالم  الكبخى( لمعيشي. تحقيق أ.

 م(.ٕٓٔٓ = هٖٔٗٔ ط: األولى –

 عبجالخالق عزيسة السجمذ /دمحمد أ.تحقيق . السقتزب لمسبخد -88
 (.مٜٜٗٔىـ = ٘ٔٗٔالقاىخة  -األعمى لمذئػن اإلسالمية 

بعة  سعيج مصالسقرػر والسسجود البغ الدكيت. تحقيق أ. د/دمحم دمحم -89
 م(.ٜ٘ٛٔ = ه٘ٓٗٔط: األولى  -مرخ –األمانة 

السستع الكبيخ في الترخيف البغ عرفػر. تحقيق د/ فخخ الجيغ  -91
 م(.ٜٜٙٔ ط: األولى –بيخوت  –خون قباوة مكتبة لبشان ناش

السشرف البغ جشي شخح كتاب الترخيف لمسازني(. تحقيق أ/إبخاىيع  -91
، ٔط: األولى ج -أ./عبجهللا أميغ دار إحياء التخاث القجيع مرصفى، و

 م(.ٜٓٙٔه=ٜٖٚٔ /ٖم ، جٜٗ٘ٔ=  هٖٖٚٔ /ٕج

الشذخ في القخاءات العذخ البغ الجدري. صححو وراجعو الذيخ/ عمي  -92
 بجون(. –بيخوت  – الربا) دار الكتب العمسية دمحم

أحسج  /أتحقيق  لمديػشي.شخح جسع الجػامع  فيىسع اليػامع  -93
 (.مٜٜٛٔ= هٛٔٗٔاألولى:ط -بيخوت - دار الكتب العمسيةشسذ الجيغ


