
  
  

  
  

  ي ِفكِْر ابِن ماِلٍك الصرِفورتطَ
  

  ـــيِف
  

  ِل واِإلبداِلباِب اِإلعالَ
  
  

  إعداد ودراسة 
   اهلامشيد بن أمحد القُرشيمأمحد بن حم/ الدكتور

  ة غة العربياألستاذ املشارك بقسم اللّ
   باملدينة املنورة  - ة املعلمنيليكُ 
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   ملخص البحث
 اللّغـة،   حاة، وحـافظُ  هو إمام الن  ،  )هـ ٦٧٢(ئي، اجلياينّ، األندلسي، الشافعي   ابن مالك الطا    

  .رفو والصة، وأخص منها النح علوم العربيتهد يفا داد العامل العرب، وهو وحجةُ
 تد تعـد .لغاية، وأرىب على املتقدمنياغة حىت بلغ فيها      واللّ و والصرف تقان النح إ إىل   صرف مهّته   

تصر على موضـوٍع  ق، ومطوٍل وخمتصٍر، ومنها ما ا   منثوٍرو  ما بني منظومٍ    والنحوية ويةلّغ ال  مصنفاته توتنوع
  .واحٍد

 ،، ودواوين الشعر   ، والنحو  غةكُتب اللُّ على   الدائم   طالعواال ،التعدد يف التصنيف  هذا التنوع و    
  .ة يف مصنفاتهرفية والصوي عرض ابن مالك للمسائل النح يف تطورنتج منه

رائه والزيادة فيهـا، وتـارةً   آ آلخر، تارةً بتهذيب   والصريفّ من مصنفٍ   النحوي ه وتطور يف فكر  
  . أُخرى مبخالفتها

ـ  ،هبعٍض منها يف شروحهم ملـصنفات       على اني، ونبهو  هلذه الظاهرة فئةٌ من النحوي     وقد تنبه    ) األلفيـة  (كـ
    .)التسهيل ( و 

ـ  ي فِ رِف الص ٍكاِل م ِن اب كِْرر فِ وطَت: ( هي بعنوان وقد حاولت يف هذه الدراسة و        ـالِل   اِبي باِإلع 
  :، وهـي  ) اإلعـالل واإلبـدال      ( بـاب  الـيت تناولـت      مصنفاتهيف  أنْ أرصد هذا التطور     )  واإلبداِل

  . ) لتسهيل، وإجياز التعريفشرح الكافية الشافية، واأللفية، وا (                   
   :   فصوليف ستةهذه الدراسة  جعلت وقد 

فتو،  بإجياٍزبن مالك   احياة  يف الفصل األول     تناولتفاته الـيت ورد فيهـا بـاب           عراإلعـالل   ( مبـصن
  .هلا يبـيالتقروالزمن ،)واإلبدال

ـُ،   الدراسةمن  الفصول اخلمسة   أما    ) اإلعالل واإلبدال  ( يف مسائل     الصريفّ  ابن مالكٍ   ِفكْرِ  بتطورِ ىعنفت
فاته األربعة يف مصن.  
روتتلخريفّ عنده يف مظهرينص مظاهر التطوأساسيني  الص :  

 ع:هلماأويف املسألة الواحدة     التنو،     كمٍ أو زيادةِ  ،وذلك بزيادة شرٍط أو أكثرمن مواضـع    موضٍع أو،    ح 
  . الغالب والشائعوهذا هو  ،رأيه فيها  يخالفنمن غري أ اإلعالل يف مصنٍف دون اآلخر

  .اختياٍر آخر   عنه إىل رأٍي أو والعدولُ، ه يف املسألةخمالفة رأيه أو اختياِر  :ينهراملظوثاين 
  . صريف  عليه اجلمهور من علماء الت ما استقر وتوثيقها، وترجيِح،وقد قمت بدراسة هذه املظاهر

  . حسبنا ونعم الوكيـلهو و ، واهللا املوفق          
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m    
  : وبعد، وأسلّم على سيدنا حممٍد وآله يليق جبالله وكماله، وأصلّيأمحد اهللا محداً

 ـ سننيفلقد عشت ـ   من عمري  ) األلفيـة ( مع ابن مالٍك األندلسي، طالباً أدرس ومازلت 
رنـاطي   الغبـن هـانئ   الهارحاً من شـروح ش قاً باحثاً ودارساً وحمقِّم ثُ ة،ييف املرحلة اجلامع  

أستاذاً يف املرحلة   ، ثُ  )وراهالدكت(يف مرحلة   ) هـ٧٧١( األندلسي ة اجلامع مأشرح للطالب  ي  
ـ   ( أو   ،)هـ٧٦١ ( األنصاري البن هشامٍ ) أوضح املسالك ( البـن عقيـل   ) ةشـرح األلفي 
   . )هـ٧٦٩(

  يف بعض املسائل بينهاقارناًوازناً وممتب ابن مالك  أعود إىل كُ  خالل ذلك   كنت وقد  
  ة أو الصحويستعيناً النة، مت على  بالشروح اليت أُلّف   رفي) ن يل  ، )التـسهيل (أو  ) ةاأللفيوتبـي  

ـ أنّ ابن مالٍك قد يكون له رأي أو اختيار            يف كُتبه  )اإلعالل واإلبدال (بعد دراسة باب    ـ  
         ٍف مل يرتضه يف آخر، وقد ييف إعالل مـسألٍة  ورد شروطاًيف مسألٍة من مسائل الباب يف مصن 

من املسائل يف مصنٍف ،ثُم يأيت يف آخر فيزيد شروطاً أُخرى، أو أحكاماً يف إعـالل املـسألة           
  . نفسها من غري أن يخالف رأيه فيها

ـ  ن اهتم بشرح مـصنفاته،     مم بعض  هذه الظاهرة لدى ابن مالكٍ     ن إىل ِط فَ وقد    أيبك
 ان األندلسيهـ٧٤٥( حي(  قاسـمٍ   ، وابـن أم   املـرادي  )ـ ٧٤٩  ، وابـن هـشامٍ    )هـ

هـ٧٦٩( يٍلق ع ، وابن )هـ٧٦١(األنصاري( وأيب ،  إسـحاق   الـشاطيب) ـ  ٧٩٠ ،  ) هـ
  هـ٩٠٥( والشيخ خالد األزهري(       يوطيواحلافظ جـالل الـدين الـس ، )ـ ٩١١ ، )هـ

   . )هـ١٢٨٧  (ريضالـخحممد بن مصطفى ، و)هـ٩٢٨( موينّشواُأل
،   يف كُتٍب شتى ،وإشاراٍت عابرةً  لكن ما ورد يف كُتب القدامى كان بدداً        وقد أفدت منهم ،   

 نِّفت يف باب، على طريقة القدامى ،      وال ص مل جيمعها كتاب ،      ينقُصها االستقصاء والتحليل،  
ظهر يل فيها أنّ ابـن      ) اإلعالل واإلبدال   ( من مجع مسائلَ يف باب      وقد مكِّنت بتوفيٍق إهليٍّ     

   : فكره فيها من مصنٍف آلخر، فجمعتها يف هذا البحث الذي مسيته مالٍك تطور
  .) ِل واِإلبدال اإلعال بابكِْر ابِن مالٍك الصريفّ يف ِفتطور (

  : البحث يف ستة فصولجعلت  وقد 
  .  وفيه مبحثان: ومصنفاتهتعريف موجز بابن مالك، :  ل األولـالفص

  . وفيه مخسة مباحث : ف العلّة مهزةً قلب حرو:  يـالفصل الثان
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  .  مباحث سبعةوفيه : اإلعالل يف حروف العلّة : ثـالفصل الثال
   . وفيه مبحثان: إلعالل بالنقل  ا: عـالفصل الراب

  .  وفيه مبحثٌ واحد: ة حاإلبدال يف احلروف الصحي: الفصل اخلامس 
  .واحد  وفيه مبحثٌ: إلعالل باحلذف  ا:الفصل السادس

  : أنين يف دراسة هذه املسائل كان منهجيوقد 
فاته  يف مـصن   ) اإلعالل واإلبدال  ( من مسائل     يف كلّ مسألةٍ   تتبعت آراء ابن مالكٍ    .١

 . ) إجياز التعريفوالتسهيل، وة، األلفيوشرح الكافية الشافية،  ( : األربعة
٢.   بترت  كْر فِ املسائل اليت تطوفٍ    ابن مالكٍ  رخر، وفق ترتيب   آل  فيها من مصن) ةاأللفي(    

  .غالباً
٣. آراء ابن مالكٍ   عرضت      ـبي التقر  يف املسألة وفق الترتيب الزمينفاته النملصن ـ ي ة حوي

والصة ، يف الغالبرفي .  
٤. بالن دتأيالص صوص الرأيوالر حيحالذي عليه اجلمهور من علماء الت صريفاجح. 
٥. رفياملسائل الص اة من مصوثّقتادرها ومظا. 
٦. األمثضبطت لْكَلة، وششكلتما ي  . 

ه   سليٍماه بقلٍب، وأن ينفع به من تلقّ  أن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي أسألُواللّهإن ،
قريب عليه توكّ،  إالّ باللّهيوما توفيق ، جميب لت ،وإليه أُنيب  .  
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  الفصل األول
بابن مالٍكتعريف فاته موجزومصن   

  :  مبحثانيه وف
  

  )١ (التعريف بابن مالٍك: املبحث األول 
ال ـمج،  كـاهللا بن مال  بن عبدعبد اهللا حممد بن   :  ، حجة العرب   هو اإلمام، العالّمة  

  . ، الشافعي ، اللُّغوي حوي، الن ، اجلَياينّ ، الطائي أبو عبد اهللالدين 
ـ   ـ  الودن األندلسمن م) جيان(بـ ولد ـ رمحه اهللا  طى، وكـان مولـده سـنة    س

  . )٢ ()هـ٦٠١ (، أو إحدى وستمائة)هـ٦٠٠(ستمائة
  بن ثابت) : يانج(بـمن أخذ عنه يف األندلس      مها عن غري واحٍد، ف     وغري خذ العربيةَ أَ
 عمر بن   لوبني الش  عليٍّ ، وأبو )٣) (هـ٦٢٨(رناطي   الغ يبن يوسف بن حيان الكُالع    حممد  

اإلحممد األزدي  ٤) (هـ٦٤٥(شبيلي . (  
ـ ٦٤٣(ع من أيب احلسن علي بن حممد الـسخاوي          مس) دمشق(ويف   ، وأيب  )٥) (هـ

       املخزومي اح القرشيبم بن حممـد       )٦) (هـ٦٣٢(صادق احلسن بن صكروأيب الفضل م ،
  .  )٧) (هـ٦٣٥(املسند القرشي، املعروف بابن أيب الصقر 

ـ  ـ ٦٤٣(علي بن يعـيش احللـيب       أبا البقاء يعيش بن     ) حلب(وجالس ب ، )٨) (هـ
  . )٩) (هـ٦٤٩(رون احلليب محممد بن حممد بن أيب علي، املشهور بابن ع: وتلميذَه 

ته إىل إتقان لسان العرب حىت بلغ فيه الغاية، وحاز قصب السبق،            صرف ابن مالك مهّ   
  .وأرىب على املتقدمني

كان إليه املنتهى يف اإلكثار مـن نقـل         غة ف  وأما اللّ  إماماً يف القراءات وعللها،   وكان  
ارى، وحرباً  جصريف فكان فيهما حبراً ال ي     حو والت وأما الن  ، على وحشيها  طالعواالغريبها،  

  . يبارى ال
حو، فكانـت األئمـة األعـالم       غة والن  العرب اليت يستشهد ا على اللّ      أشعاروأما  

  .! من أين يأيت ا ؟جبون عيتحيرون فيه، ويت
  ..... بسيطه، طويله، و رجزه، ووكان نظم الشعر سهالً عليه 
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ق اللّهجة، وكثـرة النوافـل، وحـسِن        دما هو عليه من الدين املتني، وصِ       هذا مع   
  ).١٠(ؤدة  والت،وقارالو القلب، وكمال العقل، السمت، ورقِّة

ـ   وأقـام ـا    ،)دمـشق (، مثّ انتقل إىل     )حبلب(راء العربية   قتصدر إل  ـ   م ة يفدصن 
ن روى عنـه    م، فم  كثريةٌ  مجاعةٌ لية وباجلامع املعمور، وخترج به    ويشتغل،وتصدر بالتربة العاد  

س مشو ،)١٢) (هـ٦٧٦(الم اإلمام النووي     وشيخ اإلس  ،)١١) (هـ٦٨٦(ابنه بدر الدين    
 اء و ،)١٤) (هـ٦٨١(كان  لّبن خ ا وقاضي القضاة    ،)١٣) (هـ٦٨٢(الدين بن جعوان    

 ومشـس   ،)١٦ ()هـ٧٠١( وشرف الدين اليونيين     ،)١٥) (هـ٦٩٨(الدين بن النحاس    
 ليع١٨()هـ٧٣٣(بن مجاعة   وبدر الدين    ،   ) ١٧)(هـ٧٠٩ (الدين الب(    كـثري وخلْـق ، 

  . )١٩(غريهم 
    ه كان جيلس يف وظيفته مشيخة اإل         " :  قال ابن اجلزرياك  راءقوحدثين بعض شيوخنا أنببش 

: باك، ويقـول    أخذ عنه، فإذا مل جيد أحداً يقوم إىل الـش         يالعادلية، وينتظر من حيضر     التربة  
 تربأ إالّ ذا، ميتذأنا ال أرى : ، مث يدعو ويذهب، ويقول العربيةَ العربيةَ،ِتا القراء القراءاِت"

ي جالسعلم أنه قد ال ي٢٠ ("ان لذلك ـملكاذا ـ يف هفإن . (  
ـ            بن مالكٍ اي  توفّ ني وسـبعني   تبدمشق ليلة األربعاء ثاين عـشر شـعبان، سـنة اثن

ربة القاضي  موي، ودفن بسفح جبل قاسيون، بت      عليه باجلامع األُ   ، وصلّي )هـ٦٧٢(وستمائة
الدين بن الصائغ، وقيل عز :عربة ابن جف على السبعنيبتوان، وقد ني.   

قربه، يف ه، ونور ضرحيه، وأفسح له ، وقدس اهللا روحةً واسعةًرمحـ تعاىل ـ  اهللا  رمحه
ه مسيعوأمطر عليه شآبيب رمحته، إن٢١ ( جميب . (  

  

  لتأليفهاالتقرييب التعريف مبصنفاته النحوية والصرفية والزمن :املبحث الثاين 
ـ  رزقه اهللابن مالٍك  ـ وجلّ  عز  العمر الطويل، والصرب اجلميل، والعقل الـراجح،   

انيف صت ال فاً، ومصنِّ ماًعاش طيلة عمره معلِّ   ،  طالعواالة على القراءة والبحث     والقدرة الفائق 
 أثرى املكتبة اإلسـالمية  ،ا، فجاء إنتاجه غزيراً، ومرياثاً ضخماً  املفيدة يف علوم العربية وغريه    

 ثية، واحلد، كالقراءات القرآني املختلفة ى العلوم واملعارفره من العلوم املفيدة يف شت مبا سطّ 
الشريف، والنغة، وغريهارف، واللُّحو، والص .  

ـ فقد عرف  ـ  رمحه   ألنه كان كثري املطالعـة، سـريع   وجودته؛ بكثرة التأليف  اهللا 
قـات،  ثّايخ الِ ه، وهذه حالـة املـش      حىت يراجعه يف حملّ    ملراجعة، ال يكتب شيئاً من حمفوظه     ا

  . )٢٢( والعلماء األثبات
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ومصن   ا،  : " فاً، وهي كما قيل   فاته قاربت ستني مصنهرا طارت يف اآلفاق بشمع كثر
  ) . ٢٣ ("سن غُرا  حب مسري الشمسوسارت

ـ  اهللا رحم: "وكما قال املقَّري فلقد أحيا من العلـم رسـوماً   ؛  ابن مالٍكـ  تعاىل   
ن مع  اِردسةامل طام ـسة، وبي  ـع من ذلك ما تف    ،  ومجر ـقّق، وحن    قمنـه وال     ما مل يكن تبي
حقّق ت "    

غزيرة املسائل، ولكنها علـى النـاظر بعيـدة    : وهي كما قيل : " وقال ـ أيضاً ـ   
 ت هي ملن هو يف هذا الفـن الوسائل، وهي مع ذلك كثرية اإلفادة، موسومةٌ باإلجادة، وليس       

  ) .٢٤ (" نتهائهاابتدائه، بل للمتوسط يرقى ا درجة  يف درجة
رةٌ يف الكتـب    ها والتعريف ا، فهي مـسطّ     ِدفاته وسر مصنكْر  ولست اآلن بصدد ذِ   

  ).٢٥(فاته  ومصنابن مالٍكدرست والدراسات اليت 
ـ  يينوالذي يعن  ةرفيالـص وحوية فاته الن ملصنيـ هو التسلسل الزمين التقريب ـ هنا 
عدا ذلـك مـن   ا وما ، املوجز والتعريف   ،بالدراسة) اإلعالل واإلبدال (اليت تناولت باب    

ه ال فائدة من ذكرهـا       يف هذا امل   فاته اليت مل تتعرض هلذا الباب فليست داخلةً       مصنبحث؛ ألن 
  . وإيرادها
ي ملصنفات ابن مالـك الـيت   ـإنّ الترتيب الزمين التقريب: فأقولُ ـ واهللا أعلم ـ     

  :على النحو التايل) إلبدالاإلعالل وا(درست باب 
  شافية الكافية ال: أوالً

  يسرةٌوهي أُرجوزةٌ سهلةٌ ميف الن ا حو والصمهبيتاً،) ٢٧٥٧(رف، عدد أبياا ابن قس
النحو والصرف وضبطها،   مسائل  الً، مجع فيها     وستني باباً ، واثنني وستني فص      مالٍك إىل ستةٍ  

ـ  لتكون للمبتدئني تبصرة ، وللمنتهني تذكرة ،       ورتب القول يف أبواا وبسطها؛     ل وهي أص
  .كتب ابن مالٍك، وإن مل تكن أوفاها 

 )حلب( انتقل إىل    ،)دمشق  ( وقد أشارت املصادر التارخيية إىل أنّ ابن مالٍك بعد أن قدم إىل             
، نص على ذلك ابن اجلزري إالّ )الكافية الشافية ( ، وا نظم     املربِّزين فيها  ليفيد من علمائها  

  .)٢٦(أنه مل يحدد زمن نظمها  
  ) اخلُالصة(ة األلفي: اًثاني

  أُرجوزتـه  خالصة ما يف ابن مالك  جز، أودع فيها   من حبر الر   تقع يف ألف بيتٍ   وهي    
   " من الكافية اخلُالصهىصأَح: " فقال يف خامتتها،  من حنٍو وصرٍف )الشافية الكافية(السابقة 
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 بواب ، كباب القسم،   فصوٍل، وقد خلت من بعض األ      مقسمةٌ على سبعني باباً، وعشرة    وهي  
   .وباب التقاء الساكنني 

 إىل وهو يف طريق عودتـه  ،)حلب( من جخرعندما  تب التراجم أنّ ابن مالكٍ   وقد ذكرت كُ  
   :قـال ابـن الـوردي        ، )األلفيـة   ( وا نظـم    ةً ،   د م  ا أقامو،  ) ماة  حب  (مر )دمشق(
نظم شيخنا مجال الدين    : لبارزي، قال ي القضاة شرف الدين هبة اهللا بن ا       اضأخربنا شيخنا ق   "
  ) .٢٧( " ماةحب) اخلالصة األلفية(بن مالك ا

 ، ثُـم إىل     )محـاة   ( إىل   )حلـب ( إالّ أنّ التاريخ مل حيفظ لنا زمناً حمدداً النتقال الشيخ من            
   .)دمشق(

  )التسهيل(لفوائد وتكميل املقاصد تسهيل ا: ثالثاً 
 ،)ةة واملقاصد احملويحويالفوائد الن(املفقود  هلكتابتسهيلٌ وتكميلٌ هو يف األصل : قيل  

وهو من أبدع كتب ابن مالك، إذْ هو عنوانٌ على عظمة مؤلّفه، وقـوِة اقتـداره، وسـعِة                  
  .  ملا ينقله عقله، وحفظه، وذكائه، وحتريهورجحان، طالعها

مالـك  دوم ابن ، وهو مثرةُ قاشتمل على مثانني باباً، تتضمن مائتني وأحد عشر فصالً        
الكافيـة  (وكان قد نظم  : "ابن اجلزري ، قال   ) محاة(حتاله عن   ار واستيطاا بعد ) دمشق(إىل  

  . )٢٨ (" بدمشق) التسهيل( ، وحبماة ) اخلالصة(حبلب، و) الشافية
 وبناًء على ما ذكره ابن الوردي وابـن اجلـزري   ، ـ مل يعرف زمن تأليفه   إالّ أنه ـ أيضاً 

   .بعدمها ) التسهيل ( ثُم، ) ة األلفي(  ثُم ، تصنيفاّ الكُتب الثالثةأسبق)  الشافيةفيةالكا( تكون
  شرح الكافية الشافية: رابعا

سواٌء أكانت نظماً أم  ، النحوية أو الصرفية     أنه يضع املتون    من أبرز مسات ابن مالكٍ      
إىل الـدافع  وقـد ذكـر   ، )  الشافية الكافية( ومن تلك املتون منظومة     ها،  شرح ي ثُمنثراً ؟   
ونة،  معه املؤ  ِخفبشرٍح ت : "بعض اِأللباء أن يتلو النظم       سؤال   يف إجابة ، وهو الرغبة    شرحها
به املعونة، ويكون به الوحتف ناُء مأموغ٢٩ (" ناًناُء مضموناً، والع( .  

واهللا -بب يعـود  استشهاده، والس أيضاً  وقد تفاوت شرحه بني اإلطناب واإلجياز، و        
دى أف،   مل يشرح املنظومة دفعة واحدة، بل شرحها يف أوقاٍت متفرقةٍ           إىل أنّ ابن مالكٍ    -علمأ

  . هلا وآخرها ويف وسطها  أويف املنظومة ذلك إىل اختالف منهجه يف شرح
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وانتهائـه  ، ) التسهيل  ( فرغ منه ابن مالٍك بعد فراغه من تصنيف         ) شرح الكافية الشافية  (و
إىل ما ورد يف    ) شرح الكافية ( ودليلنا على ذلك أنه أحال لبعض املوضوعات يف          حه ، من شر 

   .  )٣٠( املعرف باألداة ، وباب االبتداء ، وذلك يف باب  )شرح التسهيل (
ـ ) شرح التسهيل   ( وهذا يدلّ على أنّ      فه بعد أن   صنأنه  و ،) شرح الكافية الشافية    (سابق ل

زمن تأليفه  عرفاستقر بدمشق ، لكن مل ي.  
  إجياز التعريف يف علم التصريف: ساًخام

إىل ستني فصالً، وقد  وقسمه  ،ه قضاياهمِّأاشتمل الكتاب على جلّ مسائل التصريف، و        
رد واملزيد مـن األمسـاء واألفعـال،        ث عن ا   بالتعريف بعلم التصريف، مث حتد     همسائلبدأ  

ث عن امليزان الصريف،    ناء الفعل للمفعول واألمر، مث حتد      حركة عني املضارع، وب    مثوأوزاا،  
    مـن  : ث عن مسائل اإلبدال و اإلعالل بأنواعه الثالثـة        وحروف الزيادة، ومواقعها، مث حتد

إنها استغرقت جـلّ    إذْ  عد مسائل هذا الباب هي جوهر الكتاب،        ، وحذٍف، وت  ، ونقلٍ قلٍب
 عـن اإلدغـام،     وختم كتابه باحلديث   ،فصالًفصول الكتاب، فقد وقعت يف سبعٍة وثالثني        

    ٠)٣١(وحروفه، وأحكامه 
      ه ذكر يف مقدمة الكتاب           ومل يه ألّفه   حدد ابن مالٍك زمن تأليفه ،لكنللملـك  وأهـداه  أن

 قتلـه هـوالك      آخر ملوك بين أيوب،    ،يوسف بن العزيز حممد األيويب    الناصر صالح الدين    
 بـه ابـن   اتصل قد ، و) هـ٦٤٨( سنة  )دمشق ( حكم ر الناص لكاملتولّى  ،)هـ٦٥٩(سنة

ف له هذا الكتاب وغريه مالٍك وتشر٣٢ ( ف خبدمته ، وصن  ( .  
  ).هـ ٦٥٩ـ  ٦٤٨( ما بني سنة ) دمشق(فه يف  يثبت لنا أنه ألّ وعلى ذلك

ـ مل ينص: أقول  سبق ذكره  وحاصل ما        ه   ابن مالٍك وال املصادر التارخيية على زمن تأليف
أنـه  يبـدو   حياته الطبقات عن يف كُتب ه الرواةكرلكن بالرجوع إىل ما ذ ب السابقة ، تللكُ

  اخلامسة والعشرين إىليف :، أي  )دمشق  ( من األندلس إىل بالد الشام    يف شبابه املبكر    رحل  
ـ  ٦٠٠ ( يف ذلك إىل تاريخ والدته سنة      تقريباً، وقد استندت  الثالثني من عمره     إىل و ،) ـ ه

ـ           وهو أبو    ،بدمشق   م من تتلمذ عليه   أقد املت اح القرشـيوفَى صادق احلـسن بـن صـب
؛ليفيد من )حلب(دةً يدرس على أساتذا ،ثُم انتقل إىل مابن مالٍك    أقام   ، وا  )هـ٦٣٢(سنة

الكافيـة  ( إلقراء العربية ،وا نظـم      ،وظهر فضله، وتصدر    ، وهناك استحكم علمه   علمائها
، وـا  اًونشر فيها علماً مجدةً،وأقام ا م) حبماة(مر) دمشق(يق عودته إىل ، ويف طر ) الشافية

 عكـف ـا علـى اإلفـادة     )دمشق(وعندما استوطن  ،  )األلفية(خلّص منظومته السابقة يف   
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 إجيـاز (  ، ثُـم  ) الكافيـة الـشافية    حشر(حه ، ثُم    رش، ثُم   )التسهيل  (والتصنيف، فصنف   
 إىل أن تويف ـا      ن كتب اللُّغة ،وانتفع به خالئق ، واحتلّ مكانةً ساميةً         وغريها م  ،)التعريف

  . ) ٣٣( ) هـ ٦٧٢(سنة 
مصنفاته يف التأليف ، ميكننا أن نضع زمناً         يف ترتيب     تارخييٍّ  وبناًء على ما أوردته من تسلسلٍ     

   اً لتأليفها ، فأقول ـ واهللا أعلم ـ إنّ منظوميتة ( و) ية الكافية الشاف( تقريبينظمهما ) األلفي
  ه ،ح، وشـر )التسهيل (، وإنّ  )هـ٦٤٠ـ٦٣٥(  سنة    ما بني  ) ومحاةحلب،(ابن مالٍك يف    

  سـنة  ، وقبل اتصاله بامللك الناصر  بعد ذلك ) دمشق(يف   ،صنفها)  الكافية الشافية  حشر( و
  . )هـ٦٥٩ ـ ٦٤٨ (  سنة صنفه بعد اتصاله بامللك ما بني)إجياز التعريف(، وإنّ  )٦٤٨( 
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  الفصل الثاين
    مباحثمخسةوفيه :  ة مهزةًف العلّقلب حرو

      زائدٍة لتطرفها بعد ألٍفمهزةًة قلب أحرف العلّ:  األول املبحث 
 منهما إذا وقعت كلٌّ وجوباً من الواو أو الياء،  اهلمزة تبدلإىل أنّ )األلفية( يفذهب ابن مالٍك
  : فقال، زائدٍةطرفاً بعد ألٍف

  ) .٣٤(يد ٍف ِز آِخراً اثْر أَِل  .اياٍو و ونةَ ِمزمه الْفأَبِدِل
ـ : (األصل فيها    ،) ودعاء، وِبناء، وقَضاء     ِكساء،: ( حنو  وذلك    ـ  سِك عود ،او ،او

وِبن وقَض ،اياي (     ها من؛ ألن) :   يت، وقَضنوت، وبعوت، ودتطرفت الواو والياء  )  يتكَس 
  ).٣٥(لٍف زائدٍة فقُلبت مهزة بعد أ

: الن، وذلك حنو  ىل على الكلمة إعال   ا؛ لئالّ يتو  فإن وقعتا بعد ألٍف غري زائدٍة فال إبدال       
  .ةٌما أصليف فيهل؛ ألنّ األ) آي  ( و) واو (

 فـالواو   ) ، وبايع عاوٍن، وتبايٍن، وقَاولَ   ت (: ، حنو    تتطرف الواو والياء   إذا مل وكذلك  
  .طرف لعدم الت ؛ تبدل مهزةًوالياء فيها ال

عدم تقدم األلف الزائـدة      ل ؛) بٍيغَزٍو، وظَ  (: وكذلك ال تبدل الواو أو الياء يف حنو         
  ) .٣٦( عليهما

 من كلّ ياٍء أو      اهلمزةِ الُبدِإجيب  " : ، فقال   )إجياز التعريف ( مذهبه يف    - أيضا –وهو  
واٍو تطر٣٧ ( "ئدةٌ زافت لفظاً أو تقديراً، وقبلها ألف. (  
تـشارك     ، فقد ذهب إىل   )التسهيل(وكذلك  ) شرح الكافية الشافية  (ا يف   أم أنّ األلف 

ـ  رمح(: فت بعد ألٍف زائدٍة، وذلك حنو      يف إبداهلا مهزة إذا تطر     الواو أو الياء   اء، وصحاءر( ،
  ).٣٨ ( "فاًدةً متطرٍني يلي ألفاً زائ ِل حرِفباً من كلِّتبدل اهلمزةُ وجو  ") :التسهيل(قال يف 

حرف ":  فقال ،)شرح الكافية الشافية  ( حرف اللّني يف     ه من  مراد  مالكٍ وضح ابن وقد  
  .، والواو، والثالثة داخلةٌ يف هذا الضابطاللّني يعم األلف، والياَء

 التأنيث من ينصرف للتأنيث، ولزوِمال ا  وحنوه مم)اءرحص(ة من األلف يف فإبدالُ اهلمز
  . ي ألٍف ممدودٍةذ
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، لكن ألف )رىكْس(لَبٍة للتأنيث كاجتالب ألف  من ألف جمت يف هذا النوع بدلٌ فاهلمزةُ
)رىكْس(    مسبوقٍة بألٍف فس ِل غري مت، وألف )صراءح(فـراراً مـن   رِّكت مسبوقةٌ بألٍف فح 

  . التقاء الساكنني فانقلبت مهزةً؛ ألنها من خمرجها
ها آِخرةٌ، واألواخر بالتغوكانت الثانية بالتحريري أَك أَوىل؛ ألنها حرف لَوى؛ وألن

  .ا يف حركٍة ـ فال حظَّ هل،)اةرطَ أَ( فيه مقدرةٌ، واُألوىل رد املد كألف إعراب، واحلركةَ
 )ىءحاِرص:(فقيل،  لسِلمت يف اجلمع مل تكن اهلمزةُ املشار إليها مبدلةً من ألٍف لو و

  ).واٍطش(ال )واِطىءش( ):شاِطىء(قيل يف ، كما )حاٍرص(ال
على ذلك التقدير حرف دلّ  بدلٍة آكد ؛ألنهاكانت غري م لو)صحراء (بل سالمةُ مهزِة

 من سالمة ما ال ) شاطىء(، ومهزةُ على معىن وسالمةُ ما يدلّ آكد ، دالٍّة على معىن غري
  ) .٣٩("يدلّ

) التسهيل (و) لشافيةرح الكافية اش(ابن مالك يف ك هو ما ذهب إليه حيح يف ذلوالص:قلت 
هو  ، وبعد ألٍف زائدٍةفت بدل مهزةً إذا تطرشارك الواو والياء يف كوا ت األلف تمن أنَّ

  التأنيث بعد ألٍفحلقته ألف  ماهذا باب " :سيبويِهني، قال حوي النومجهورمذهب سيبويه 
 ،راَءض، وخراَءفْص، وراَءمح(:ذلك حنوو ،عرفةوامل كرةالنف يف من االنصرافمنعه ذلك 

وصوطَ ، راَءحَءافَر فَ، وناَءس وع ،شوقُ اَءر ،وءت يف هذه األبنية كلِّها  فقد جا،....)  ، اَءب
رة ك مهزت اآلِخن إذا كانت وحدها ، إالّ أ،د ألٍف مثلها إذا كانت بعاأللف وللتأنيث ،
 من األلف مبرتلة األلف لو مل ت اهلمزة اليت هي بدلٌرجزم حرفان ، فصاين ه الألن؛ للتحريك 

تكما صارت اهلاء يف جري عليها إذا كانت ثابتةًبدل ، وجرى عليها ما كان ي ، )هراق( 
  ) .٤٠ " (مبرتلة األلِف

ب إىل أنّ هذا اإلبدال مستصح )األلفية(يف غري يف املسألة نفسها ذهب  ابن مالك واعلم أنّ
لبت فيها الياء ، قُ ) ، وعـباءٍة ، وصالءٍة ، وعـظاءٍة ناءٍةبِِ(: حنو مع هاء التأنيث العارضة، 

ّمهزةً ؛ ألفال اعتداد به ، فإذا نب على تاء التأنيث ؛ إذْا مل ت ا عارض كانت هاُء إحلاق التاء 
نيت ها ب؛ ألن ) ، وشقاوة وِعالوة، وِسقاية ِهداية،(:  عارضٍة امتنع اإلبدال، حنو نيث غريالتأ

غي٤١( را على تاء التأنيث ، فبقيت الياء والواو على أصلهما ، ومل ي( .   
ه اإلبدال مع عروض هاء التأنيـث       أنّ ما حقُّ  : ) التسهيل(د ابن مالٍك يف     وكذلك زا 

 عارضـةٍ  أنيث غري  هاء الت  ه عدم اإلبدال؛ ألنّ   ما حقُّ  ، و  )عباية ، وصالية    (  حنو    صح، ربما
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وربمـا   : " فقال ، ) سـقَّاء ، وعـداء : ( يف تأنيث ) سـقَّاءة ، وعـداءة : ( و حن يبدل،
  ).٤٢ ("  مع العارضة، وأُبدل مع الالّزمةصحح

وحنوها شاذٌّ ، وذهب الرضي إىل       ) اءٍةعب(  اإلبدال يف    وقد ذهب ابن احلاجب إىل أنّ     
   .) ٤٣( ك نظرا إىل عدم لزوم التاء جواز اإلبدال ، وذل

 اإلبدال جائز مع تاء التأنيث العارضة ، وهو مذهب سيبويِه نّأ: والقول عندي يف ذلك 
ذلك ، وخرج على األصل إذا مل يكن حرف إعراٍب ما يهذا باب:" واجلمهور ، قال سيبويه 

يت حيث مل تكن ِو قَ،)  هايةالنِّاية، وقَالنة، وقاوة ،والنتاوة، واِإلداوقاوة، واِإلالش (: قولك
قَ (يت الواو يف ِو كما قَ إعراٍبحرفمحدٍةو ( .  

ه عن قوهلموسألت :)الءةٌصباءةٌ، وع؟ فقال ) اءةٌظ، وع:ما جاءوا بالواحد على إن
   .)باٌء وع،ٌء و عظا،ٌءصال(: قوهلم 

 فيه  ما اهلاُءةَ قووقْ فلم ت،نها ويلزمه اإلعرابى معر ياًحرفراً حلقت اهلاء آِخأُوإمنّا 
، ء الَالص (  على بالواحديءه مل جينفإ ،) ةٌايبوع ، ةٌيالص (: ا من قالأم و،  تفارقهالّعلى أ

 . )٤٤( "  ) اءبالعو
يفأ  : "وقال ابن جنا قوهلمم :) عبالَاءة، وصحلقت اهلاء    فقد كان ينبغي ملّا، ) اءةظَءة، وع

   إالّ الـق ي، وأالّ همز يالّيت الياء ببعدها عن الطرف، أِو، وقَ، وجرى اإلعراب عليها راًِخآ
) عب الَاية، وص ايةظَية، وع ( في ،  مـران،  يه األ جيوز ف  الّصحيح دون اإلعالل؛ وأ   قتصر على الت

ايةهاية،ِن(صر يف كما اقتاية، وِرمقَاوة، وِسعاوة، وشصحيح دون اإل)  وغَبأنّإالّ،عاللعلى الت  
ا كـانوا يف    نوا الواحد على اجلمع، فلم    ما ب نهم إ نإ: ل ذلك، فقال  قد علّ  – رمحه اهللا  –اخلليل

 )اهلاء(دخلوا  ، أ لوقوعها طرفاً ؛عالل الياء   ،فيلزمهم إ )ءالَوص اء،باء، وع ظَع(: اجلمع يقولون 
     .) ٤٥( "  قبلهاةً كما كانت معتلّ)اهلاء( بعد ةًمعتلّم  ، فبقيت الالّم مهزةًوقد انقلبت الالّ

    فعلهيف أُعلّت  قد السم فاعل وقعتا عيناًإذاالياء مهزة  وأقلب الواو :الثاين املبحث 
 ذاإالياء مهزةًَ    وأ إبدال الواو    إىل وجوب ) شر ح الكافية الشافية   ( يف   ذهب ابن مالكٍ  

  .يف فعله ت أُعلّ قدرط أن تكون بش، منهما عيناً السم فاعٍل كلٌّوقعت
 )فاعٍل(تبدل اهلمزةُ من    : "  يف اسم الفاعل، فقال    ت العني يف الفعل صحت    ح ص وإذا

 ،بـايع (: ، أصـلهما )بائع، وقَائم(: إذا كانت ياًء أو واواً، كما ناهلا اإلعاللُ يف الفعل، حنو         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٤

منهما يف الفعـل،       فأُبدلت اهلمزةُ يف اسم الفاعل من الياء والواو،ك       ،)وقاوم ما أُبدلت األلف
  .) وقَوم،بيع(: ، واألصل)م وقَا،باع(:  قيلحيثُ

  : ح مجرى واحداً، فقيل   وكما جريا يف اإلعالل مجرى واحداً، كذلك جريا يف التصحي         
  . )٤٦ (" )  فهو عاورِورع ( و ،)  فهو عاينن عِي(

  . )٤٧ ()إجياز التعريف(و، )األلفية(يه يف  الذي اقتصر علهمذهب ـ أيضاً وهو ـ 
  يـاءٍ  كـلّ  هذا اإلبدال  يكون جاريا يف القول بأنّ فقد ذهب إىل  )  التسهيل(ا يف   أم 

  . )قائل، وبائع(:  أُعلّت فـي فعله، حنو قدأو واٍو وقعتا عيناً السم فاعٍل
، ومل يكن اسـم     ) اعلٍةفاعٍل، وف  ( فيما كان على     ياًجعل هذا اإلبدال جار   و  زاد إالّ أنه 

وجوباً من كـلّ يـاٍء أو واٍو    وتبدل اهلمزةُ ـ أيضاً ـ   ":ل له ، فقال عِف  اسم اله؛ ألنفاعٍل
  أو اسـٍم ال    ، عٍل معتلّ العني   معتٍز إىل فِ    من اسمٍ  ) فاعلةً ( أو   ) فاعالً (وازن   ملا ي  وقعت عيناً 

  ) . ٤٨ (" ل لهعِف
، هي  )جاِئزة(: حنو: "وضحه ابن عقيل بقوله     " علَ له ِف  ال أو اسمٍ : "الٍكفقولُ ابن م    
  .)اجلاِئز(:  وكذايف وسط السقف،خشبةٌ تجعل : )اجلائزةُ(عل له، وِف اسم ال

ـ  ـ اً أيض ومثّلَ  وفَـسره  .... بالبستان، :  له، وفُسرعلِف ، وجعل امساً ال)حاِئر( بـ  
  ).٤٩ (" احلائر الذي يتحير فيه املاء :مبجتمع املاء، وقال ابن فارس: بعضهم

ـ   ثْلُ ذلك وِم عل له من معنـاه،  ِف  ال اسم الذي ليس اسم فاعل؛ ألنه)فاعل( من  ـ أيضاً 
يف ؛ ألنهمـا مـن الـس      )ايلٌوخ ،ايفس(: ، وأصلهما )ائلائف، وخ  س (: قوهلم يف النسب  

  . يالء واخلُ
 إذا وقعتا عيناً السم فاعٍل، ب الواو والياء مهزةً من وجوب قلما ذهب إليه ابن مالٍك: قلت 

، قال ني من املتقدمني واملتأخرين  مجهور النحويذ هبشرط أن تكون قد أُعلّت يف فعله هو مب
 )تع، وِبتلْقُ( :من نيت فاعالً بنْفإ ،اسم الفاعل و املفعول من هذا الفعلهذا باب  ":املربد 

له، ع اسم الفاعل العتالل ِف ، فاعتلّ معتلٍٍّلع تبنيه من ِفكألنلعني؛  اهمز موضع تك أنْمِزلَ
 وذاك ،)ائع، وبائلٌقَ(: ك ، وذلك قولُ من احلرفني مهزةً واحٍد كلِّه قلبتولزم أن تكون علَّ

 لفانواأل،  ألفانا التقت  فلملبة،قبل هذه املنق) ٍلاِعفَ ( ألفدخلتفأَ ، )اعوب، الَقَ(ه كان نأ
 اللتبس ذفتح اللتقاء الساكنني، أو التحريك ، فلو فك احلذمِز ساكنتني لَتكونان إالّ ال

الٌقَ(: ، وصار االسم على لفظ الفعل، تقول فيهما، وذهب البناُءالكالم(،فح نّ؛ألكت العنير 
  .) ٥٠( " ائعو ب،ائلٌقَ:وذلك قولك،كت صارت مهزةًرِّ إذا حواأللف احلركة، أصلها
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من جواز إبدال كلٍّ من الواو والياء مهزةً فيما كان على ) التسهيل(وأما ما ذهب إليه يف 
  األمساءمن باب أنّ هذه ل له، فهوعِف ، ومل يكن اسم فاعل؛ ألنه اسم الٍ(فاعلة( أو ٍ(فاعل(

ب، أو أننا وع وطرداً للبا لكثرة هذا الن على اسم الفاعل الذي أُعلّ فعله؛قد أُعلّت محالً
ندعي أنه سمي به منقوالً من اسم الفاعل املعلّ، وعلى ذلك يكون إعالل أمثال هذه األمساء 

  ).٥١(مع القياس 
 بأنـه قد كثّـر    ه األمساء قل يف هذ  ـ الن ىوقد رد الشيخ خالد األزهري  على من ادع        

  . )٥٢(ممنوع ، أو  نقل يف أمساء األجناس، وهو قليلٌال
  : ني طريقتإبدال الواو أو الياء مهزةً يف كيفية  ج مالٍكأنّ ابنعلم وا

  الـسابق ، وهو ظاهر كالمـه     مباشرةً ذهب إىل أنّ الياء والواو تبدالن مهزةً      :الطريقة األوىل   
  .  )٥٣) (األلفية(، و)التسهيل( يف  مذهبهوهو ـ أيضاً ـ،)شرح الكافية الشافية(يف

 ولـيس بـني      ما قبلهما،  وانفتاحكهما  اء والواو أُبدلتا ألفاً؛ لتحر    هي أنّ الي  :الطريقة الثانية   
  الفتحة وبينهما حاجز     ـا     حصني غري    إالّ األلف الزائدة، وهي حاجزا، فلما وزياد؛ لسكو

كت الثانية وانقلبت مهزةً،وهو صريح     فحران،  ت، ومها ساكن  اللفظلبتا ألفاً، التقت ألفان يف      قُ
 اسم الفاعل املوازن فاعالً      من عنيِ  -أيضاً-وتبدل اهلمزة " :، فقال   )عريفإجياز الت (كالمه يف   
لـواو  اكت الياء ورح، فت)عاِوبايع، وطَ (:  أصلهما ،)ِئع، وطَاِئع با(: ه، حنو ِلع فِ  عني إن اعتلّت 

هما فتحـة   من وكان قبل كلّ واحدةٍ   ل،  عما يف الف  م إعالهلُ رف، وتقد مبجاورة الطّ  مع ضعفهما 
، اللفـظ  سقوطها واتصال الفتحة، فانقلبت ألفاً، فالتقت ألفان يف          فنوي  زائدةٍ  بألفٍ مفصولة

رل  ـوك، وانقلبت مهزةً  كت الثانيةُ فحذف إحدى األلفني؛ ألنّ احلذف ـى من حـان ذلك أَو
  . )٥٤ ("ع يف اإللباسيوِق

  :  فقـال  سيبويه،ب  ـ مذه هي يف اإلبدال،     ابن مالكٍ  ذهب إليها  وىل اليت الطريقة األُ : قلت  
"  فـاعالً  علم أنّ  ا ،هلا ة على اعتال   من أمساء األفعال املعتلّ     ما اعتلَّ  هذا باب      منـها مهمـوز 

يل منه، ومل يـصلوا إ    ) لَع فَ ( ماال يعتلّ   على األصل جميءَ   هم يكرهون أن جييء   أنوذلك  ،العني
 الياَءو ه الواومزوا هذ فيه فيلتبس بغريه، فهواحلذف  وكرهوا اإلسكانَ،)األلف(اإلسكان مع 

 حيـث   ،)قاٍء و سِ  ،ضاٍءقَ(  )ياء( من    اهلمزة أبدلوا كما   ،األلفاتبعد   وكانتا   لّتنيكانتا معت  إذْ
  . )٥٥ ()"ائع و ب،ائفخ(:  وذلك قوهلملّتني وكانتا بعد األلف،كانتا معت

 وأيب، خمشري، والز رجاينّ، واجلُ  الفارسيأيب عليٍّ،ك نيحويئةٌ من الن ِفذه الطريقةوقد أخذ 
وابِن هشاٍم، وابِنانَحي ،و، قيٍل عالس٥٦ ( وغريهم يوطي(  .  
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 مجهرةُ ا، فقد ذهب إليه)از التعريفإجي( يف  ابن مالكٍ ا أخذ   الطريقة الثانية اليت  وأما    
  ذّاِق أهل التكاصريفح، بن السر  اج، وابن جني    وابن يعيش، وابن ع ،ـ  ور، واب فُص اظم، ن الن

والرواجلَضي ،اربواملُردي ،٥٧ ( وغريهمرادي . (  
ـ ( أُدخلت قبل األلف املنقلبة يف       )ٍلاِعفَ( فقد زعم أنّ ألف      وأما املربد    ـ  الَقَ وب ،اع( 

 ألنّ أصـلها احلركـة، واأللـف إذا         ؛وأمثاهلما، فالتقى ألفان ومها ساكنان، فحركت العني      
كت صارت مهزةً توهو صحر ،الن كالمه يفريح ص٥٨(ابق  الس( .  
  )لاِعفَم(نني بينهما ألف لي  الواو والياء مهزةً إ ذا وقعتا ثاينقلب: املبحث الثالث 
نني بينـهما  فيها إبدال الواو والياء مهزةً أن تقع إحدامها ثاين حرفني لي          من املواضع اليت جيب      

: واوين، حنـو  ، أم كانا    )فيِّن( : مجع )فاِئين( :نان ياءين، حنو  كان اللي أ، سواء    )لاِعفَم(ألف
  ).٥٩ ()ةداِئد، وصيِّس(:  مجع)داِئود، وصاِئيس(: خمتلفني، حنو، أم كانا )لوأَ(: عـ مج)لاِئوأَ(

 يهما متصلٌ بالطّرف، فأُبدل مهزةًاكتنف ألف اجلمع حرفا لني ثان  ": وعلّة اإلبدال أنه      
متنع اإلبدالُ،  االطرف   فلو انفصل الثاين من   نٍة يليهن الطرف،    أحرف لي قاالً لتوايل ثالثة    استث
  .)٦٠ (")راِووالع ( ـكلوكان االتصال بالطرف عارضاً، وكذلك ،)يسِواير، وطَوعواِو(كـ

  ،ني جلمهـور النحـوي    موافـق  ، وهـو  املـسألة  يف    هذا مـذهب ابـن مالـكٍ        
التكسري بني حريفّ علٍة وجب إبدال اهلمزة مـن          وقعت ألف    إذا") : إجياز التعريف ( قال يف   

 : مجع )داِئيس(، و )نيِّ ب (: ع مج )ناِئيب(، و )لوأَ(:  مجع )لاِئوأَ(: ثانيهما إن اتصل بالطرف، حنو    
)(، و)ديِّسصاِئدة (:  مجع)داِئواَأل: من)ص صدي .  

 بعدها واو،    مثالٌ لذي ياءٍ   ين، والثاين مثالٌ لذي ياءين، والثالثُ     و لذي ووا  فاألولُ مثالٌ 
  ) . ٦١ ("مثالٌ لذي واٍو بعدها ياٌء والرابع 

أالّ يكون ثانيهما   : (زاد شرطاً آخر إلبدال ثاين اللينني مهزةً، وهو         ) التسهيل(إالّ أنه يف    
ـ      ف بينهما ألِ  ٍنيإذا اكتنف طرفا اسٍم حريفْ لِ     : "فقال،  )بدالً من مهزة   دوٍر ، وجب يف غـري ن

  ).٦٢" ( إنْ مل يكن بدالً من مهزٍة اهلمزة من ثانيهماإبدال 
، بإبـدال   )ي زوائِ (: ألصل إِذ ا   ثاين اللينني أصله مهزة؛    ؛ ألنّ )زوايا(: احترز به من حنو   

        ا ثاين لينني اكتنفا ألف مفاعل، فاستفّقل كسر اهلمزة    ثالواو مهزةً؛ لكوبإبداهلا فتحةً،   ففخ 
، مثّ أُبـدلت    ) ازواَء(: كها وانفتاح ما قبلها، فصار    اء ألفاً لتحر  ، مث قُلبت الي   )يزواَء(: فصار

   . )زوايا(: اهلمزة ياًء؛ ألنها وقعت بني ألفني، فكان ذلك كتوايل ثالث ألفات، فصار
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ة فإن كان ثاين حريف العلّ: "، فقال)إجياز التعريف(يف   ابن مالٍك     الشرطَ وقد أبان هذا    
ـ ِج( : مـن  )ليِّع: (، مثال )ءيِّج: ( مجع )جيايا(، سِلم، و  )ااييج( مبدالً كالياء الثانية يف    ، )تئْ

أمر الياء يف احلالة    سهل  ت فاس ،)اياطَخ( معاملة   م، ثُ )لاِئيع(ومل معاملة    ع م، ثُ )ياِئيج: (أصله
   تـصحيحها كتـصحيح واو     ، فكـان     من مهـزةٍ    وبدلٌ ها مفتوحةٌ ؛ ألن )ااييج(الثانية من   

 )ويعب(،  ّستسهل أمرها يف احلالة اُألومل يمـن   غـري مبدلـةٍ  ، وياٌء مكسورةٌا حينئٍذوىل؛ أل 
  . )٦٣("يٍءش

ـ  هو الـص  ) إجياز التعريف (و) التسهيل( يف   ما ذهب إليه ابن مالكٍ    :  قلت  محيح؛ ألنه
 لذلك اشـترط  ا منها؛أَبدلوا اهلمزة املنقلبة عن واٍو ياًء، فكيف يعودون إىل اهلمزة، وهم فرو       

  . )اين اللينني بدالً من مهزٍة  يكون ثأالّ  (ابن مالٍك
ـ   دون غريه مبخالفته ) التسهيل( يف املسألة نفسها يف كتاب ح ابن مالٍك صرـ أيضاً 

    ).٦٤" (واوين يف مجٍع، خالفاً لألخفشوال خيتص هذا اإلعالل ب: "ملذهب األخفش، فقال
  ذهب   ألخفشا:قلته الإىل أن همز من ذلك إالّيبني واوين يف مجٍعه من ما كانت األلف  
ـ  ِيايب: (، وال يف الواو مع الياء، فيقول      ينهمز يف الياء  ي ، وال )لاِئوأَ: (فقط، حنو  ن، وسداِوي ،

وص(مجع ، ) داِيو :يِّبيِّن، وسدةاِئد، وص (.  
وقعت إحدامها ثاين    ياٍء أوٍو  كلّ وا   يف جيبذهب إىل أنّ هذا اإلبدال       فقد   ا ابن مالكٍ  أم 

بينهما ألف  نني حرفني لي)ن سابقاً)لاِعفَمفشمل ذلك أربع صوٍر، كما هو مبي ،.  
: قـال الـصيمري    ،  واجلمهور، وسيبويه،هو مذهب اخلليل      ابن مالكٍ  وما ذهب إليه  

  . واوينواٍو مبرتلة وقوعها بني الو، وبني ياٍء نيءوجعل سيبويه وقوع ألف اجلمع بني يا"
لياء والواو، كما أنّ اجتمـاع   ا يف الياءين، والإنّ القياس أالّ يهمز   : وأما األخفش فقال  

، كما وجـب ذلـك يف   جب اإلبدالَ يف شيٍء منها  و ال ي  يف أول كلمةٍ  ، والواو والياء    الياءين
  ).٦٥ ("اجتماع الواوين

 كـان  مـا الـواوين إن  إبدال ن يف أنّ م تكْ  األخفش نستنبط من النص السابق أنّ شبهةَ     
 ت اليـاءان ، وأما إذا اجتمعالكلمة أول  يف وهو اجتماع الواوينلثقلهما؛ وألنّ لذلك نظرياً،   

، تهمـز كلمة فال   اللياُء والواو يف أول     ا إذا التقت الياءان، أو    ه والواو فال إبدال؛ ألن    الياء أو
  ).٦٦(؛ وغري ذلك من احلُجج )، ويِوٍمييٍن(: حنو

 كـابن  ، ومجهور النحويني   ،ما ذهب إليه اخلليل وسيبويه     هو   : والقول عندي يف ذلك   
  ). ٦٧ (مالٍك؛ ألنّ القياس والسماع يؤيد مذهبهما 
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:  فقال ،ح رأي اخلليل وسيبويه   ـ حججه، ورج  د، وفن شـ مذهب األخف   ابن جني  در دـوق
ل ص ما ذكره أبو عثمان يف هذا الف       س، اهلمز هو القيا    وأنّ ة مذهب اخلليل،   على صح  ويدلّ"

عن األصمعي :هم يقولون يف مجع من أن)ليِّع( :)عفيه واوان ومل جيتمع ، باهلمز،)لاِئي .  
  .قاس عليه فال ينبغي أن ي، من الشاذّ)لاِئيع(مهزهم  إنّ:  منتصراً أليب احلسنفإن قال قائلٌ

ـ     نظريه يف كثريٍ   واهم مل يهمز   مسعت  لو كنت  اًيكون هذا شاذّ  إمنّا كان   : قيل  ممن املواضـع، ثُ
اِئل(هم قد مهزوا    رأيتيع(،    إنّ: قالفهذا كان ميكن أن يمهز ذٌّ شاها ، فأم  حوا ومل نـرهم صـح

 فليس لـك أن حتكـم   ـمن املواضع   الياء ما يف الواو من االستثقال يف كثٍريويف نظريه ـ  
بل إذا جاء    ،   هوذذُبشيٍء بش السماع ، وعضد ايةَ    ،ه القياس من  وسبيلُ،ه   وراءَ  فذلك ما ال 

  أبو زيـدٍ    وقد حكى  مع ن ع الفاعل، وهذا ما ال يقول به أحد،        من طعن يف رف    طعن فيه سبيلُ  
  ).٦٨ (" باهلمز أيضاً )ائدي وسدةٌيِّس(، و)ائقي، وسقةٌيِّس(: عنهم
ص تبأنّ هذا اإلبدال ال خي) التعريفإجياز (يف  انفرد ابن مالك  يف املسألة نفسهاـ ضاً   ـ أي

 ك إذا ب  بينهما ألف اجلمع، بل إ    نني  بثاين ليالقَ(نيت من   ن( : مثل )ِلوعك تعاملـه    )ضاِروفإن ،
املذكور يف حكمه، قال ابـن  عامل يف اإلعالل معاملة اجلمع    نّ املفرد ي  إ: ، أي   )لاِئوأَ( معاملة
ـ اوأَ(كما وقعا يف    ، علّة بينهما ألف      حرفا ولو وقع يف واحدٍ   : "مالك  وأخواتـه عومـل    )لِئ

 ،)لاِئوقَ(: ، فإنك تقول فيه   )لوقَ( من   )ضاِروع(: معاملتهن؛ لشبهه ن، وذلك حنو بناء مثل      
، والثانية عني مبرتلة ثانيـة      )ضاِروع( أوالمها زائدةٌ يف مقابلة واو       ،بواوين )لِواوقَ(: واألصل
  .، فعمل ا ما عمل ا هناك لتساويهما)لاِووأَ(واوي 

بـيِّن،  (ويقول يف مجع    ،)لاِئوأَ(كـ  ان،   يكتنف ألفه واو   ص هذا اإلعالل جبمعٍ   واألخفش خي 
ـ (: )لوالقَ( من   )ضاِروع( ويف مثال    ؛)داِيو، وص داِوين، وس اِييب(: )دهاِئ، وص دوسيِّ          )لاِووقَ
  . )٦٩ ("يهمز فال

عامل  أنّ املفرد ي   )إجياز التعريف  ( يف ذهب إليه ابن مالكٍ    ما هو: قول عندي يف ذلك     الو
استثقال توايل ثالثة أحرف    : ة اإلبدال، وهي  لّ وذلك لشبهه به يف عِ     ؛لمعاملة اجلمع يف اإلعال   

ر وهو مذهب سيبوبه ومجهو     يليهن الطرف،  نٍةلي الن األخفش ومن وافقه    إالّ أبا احلسن  ،ني  حوي 
حيح ص، والته خبالف اجلمع فقد خالفا يف ذلك، وذهبا إىل منع اإلبدال يف املفرد خلفّ      اججلزكا

أل ؛)لُواِئقَ( ):قلت(من  ) لُواِعفَ(وكذلك  :" سيبويه ، قال خالف ذلك  هو   اجحوالر هـا ال   ن
   . )٧٠( " ) لَاِئوأَ(  ومن )ترِوع( من )لَاِعوفَ( من  حاالًتكون أمثلَ
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   أول الواوين املصدرتني مهزةًوجوب إبداِل: رابعاملبحث ال 
ا واوان، وكانـت    عين ا كلَّ كلمٍة اجتمع يف أوهل      صت ا الواو، أ   ختا هذه مسألةٌ   

والمها تبدل   يف الواوية، فإنّ أُ    لةً متأص ساكنةً مطلقاً، وإما     إما متحركةً   والثانيةُ ،وىل مصدرةً اُأل
  .  اًــ وجوبمهزةً

: ، أصـلهما    )ٍقأَوا(، و )ِصـل اأَو: (، تقول فيهمـا   )واِقية(، و )واِصلة: (وىل حنو مجع  فاُأل  
، )واِصلة، وواِقيـة  ( من ألف    وىل فاء الكلمة، والثانية بدلٌ     األُ ،بواوين) وواٍق(و  ، )لوواص(

  . فت باإلبدالفّثقل اجتماعهما فختفاس
، بواوين أوالمها فاء مضمومة   ) وولََى: ( أصلها ،)لاَألو(أنثى  ) اُألولَى: (ية حنو   والثان  

  ).٧١ (بـدلت أوالمهـا مهـزةً     والثانية عني ساكنة، لكنه استثقل لزوم واوين يف أولـه، فأُ          
  . )٧٢: (اشترط هلذا اإلبدال شرطني) شرح الكافية الشافية( يف وابن مالٍك

  .  )ووِري(و ) ِفيوو:  (، حنو)فَاعل(الّ تكون الثانية بدالً من ألف أ: أوهلما
: ، أي   )اَألوأَل(أنثـى   ) لَىالـوؤ (خمفف  ) الوولَى: (أالّ تكون بدالً من مهزٍة، حنو       : وثانيهما

  :قال ، فأجلْاَأل
  ادل مهزاً حيث ثاٍن سِلمـــيب  اــواوين إنْ تقَدمــوأولُ ال" 
  فـِشي الذي كُوِرو: اعل، حنو فَ      أَِلف  األصل مهزاً، أويف من كونِه   

، )أَواِصـل (: )واِصلة(:، كقولك يف مجع   والمها تبدل مهزةً   اجتمع يف أوهلا واوان فأُ      كلمةٍ كلُّ
 ألنهـا   ؛)واِصـلة (  الكلمة، والثانية بدلٌ من ألف     اُءوالمها ف  أُ ، بواوين )وواِصل(: واألصل  

  .  وىل منهما مهزةًبدلت اُألفأُ من إبداهلا، فاجتمعت واوان يف األول ، فالبد)ضاربة(كألف 
:  أي   ،)وأَلاَأل(أنثـى   ) ىلَالـوؤ (ف   خمفّ )ىلَالوو(كـ  ،ولو كانت الثانية بدالً من مهزة        -

  .  يف النيةوىل؛ ألنّ الثانية واو يف اللفظ مهزةٌاأللْجأ، مل جيب إبدال اُأل
  مل جيب اإلبدال ـ أيـضاً ـ ؛   )يِروو(: ، حنو)اعلفَ( وكذا لو كانت الثانية بدالً من ألف -

ةألنّ الثانية واوييف الن يف اللفظ ألف  .  
 ، )اَألول( أنثـى    )اُألولَى( ذلك وجب اإلبدال يف األول، كـ        يةُ غري فلو كانت الواو الثان    -

أَول (:  يف قـوهلم   )نِم( من كذا، ولذا صحبته      )أفعل( من باب    )ولوأ( ،)وول(: أصله    فإنّ
ع فصِن،  )وول (:)أُول(، وأصل   ) كُبر(و) كُبرى( كـ ،)أُول(ع مؤنثُه على    وجِم ،) أمس من

  . )٧٣ ( "به من اإلبدال ما جيب لنظائره
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ل ومن أَبدل اهلمزة ـ أيضاً ـ   ت" : ، فقال )لتعريفاإجياز (  مذهبه يفـ أيضاً ـوهو  
  .... أو مبدلةًدةً، وليست الثانية مدةً مزيل كلمٍةوواوين وقعتا أَ

 مبدلةً من أصٍل، أو من زائٍد مل جيـب إبـدال            ، أو مدةً  فلو كانت الثانية مدةً زائدةً      
  . )٧٤ ("لك  مبا هو كذ ما قبلها، أو شبيهةٌ؛ ألنّ الثانية عارضةٌ لضم وىل مهزةًاُأل

  :  فلم يشترط فيها إالّ الشرط األول السابق ذكره، فقال) ةاأللفي(أما يف 
   .)٧٥ ("شدْ اَأل) ووِفي( غَيِر ِشبِه دِءيف ب   ردْ  ومهزاً أَول الواويِن...."
، مـا مل تكـن   رد أول الواوين املصدرتني مهزةًو: يعين: " قال بدر الدين ابن الناظم      

  . )ووِفي(ـ ك، )فاعل(الثانية بدالً من ألف 
، إذا كانـت  ل الواوين املصدرتني مهزةًب إبدال أوجي: وأمتّ من هذه العبارة أن يقال       
 االثانية إم  اِص(كـ   ،ة غري مدأَ(و،   )لةواِصل(:  أصله ،)اِصلووبواوين   )و ...، وإم ة غري  ا مد

  ) .٧٦("  )ولاَأل(؛ ألنه مؤنث )ىلَالوو(: أصله ،)اُألولَى(كـ مزيدة، وال مبدلة،
اتصال أالّ يكون  (:شرطاً ثالثاً لوجوب اإلبدال،وهو    فقد زاد )التسهيل(وأما يف كتاب      

 وليست الثانيةُ مـدةً      ومن أول واوين صدرتا،    ":، فقال  )الواوين عارضاً حبذف مهزٍة فاصلةٍ    
  . )٧٧ (" ض اتصالُهما حبذف مهزٍة فاصلٍة فوجهان فإن عر وال مبدلةً من مهزٍة،غري أصلية،

    ح املراديفعوعلا(مثال ذلك أن تبين     : " ث البن مالك، فقال    الشرط الثال  وقد وض (
وىل ياًء؛ لسكوا بعـد     لبت الواو األُ  ، فقُ )وأَيِإوأَ(: ، وأصله )يوأَِإيأَ(: ، فتقول   )الوأْي(من  

وىل كها وانفتاح ما قبلها، فإذا نقلت حركة اهلمزة األُ        الياء األخرية ألفاً؛ لتحر   لبت  كسرة، وقُ 
   ذفت مهزة الوصل لالستغناء عنها، ورجعت الياء إىل أصلها وهو الـواو؛        إىل الياء الساكنة ح

، فقد اجتمع ووان أول الكلمة، وال جيـب         )يووأَ(لزوال موجب قلبها، فتصري الكلمة إىل       
) ووا(اإلبدال، ولكن جيوز الوجهان، وكذلك لو نقلت حركة اهلمزة الثانية إىل الواو فصارت 

، سواء نقلـت     اإلبدال يف ذلك   بوذهب غريه إىل وجو   : سي، قيل لفارلجاز الوجهان وفاقاً    
٧٨ (" نقلالثانية أو مل ت.(  
ل الواوين  لوجوب إبدال أو  ) التسهيل( يف   الشرط الثالث الذي اشترطه ابن مالكٍ     : قلت

ـ رتني مهزةًاملصد ـ  ،لٍةص حبذف مهزة فا يكون اتصال الواوين عارضاًأالّ:  وهو  رض  فإن ع
  هو مـذهب أيب علـي  اإلبدال وعدمه ـ  : لكن جيوز الوجهان جيب اإلبدال،واتصاهلما فال

يف ذلك، وتبعه ابن مالٍكالفارسي  .  
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، وإن عـرض    رتني مهزةً ل الواوين املصد   هو وجوب إبدال أو    :يف ذلك عندي  والقول  
 :يهني ، قال سيبو   حوي ومجهور الن  ، وسيبويه ،، وهو مذهب اخلليل   اتصاهلما حبذف مهزة فاصلةٍ   

"   ؛  ذلك ، وال يكون فيها إالّ    وىل مهزةً بدلت األُ  أُ الًوإذا التقت الواوان أو ا اسـتثقلوا  هم ملّ  ألن 
، مل جيعلوا    بدلبدلت وإن شئت مل ت    ، إن شئت أَ    رداً، وكان ذلك مطّ    بدلواة فأَ مضاليت فيها ال  

 يف املضموم كذلك     البدلُ رد فكما اطّ  ، ة من الواو والضم   ما أثقلُ ألّ ؛  البدل يف الواوين إالّ  
  . )  ٧٩(" يف هذالزم البدلُ

ـ أَو(مـن  ) ندوداغْ: (وتقول يف مثل: "أبو عثمان املازينّ يف توضيح املسألة وقال   تي :(
ـ   ،ا عني الفعل   ألّ ر اهلمزة؛ كر فت ،)ىعوعيِا(: )تيعو(، كما تقول من     )أَيوأَيِإ( رت ر كما كَ
  .)نَدوداغْ( يف )الدال(

 ت قل ،انيةفت اهلمزة الثّ  فّفإن خ) :أَايأَ ،)ىو  لقيت حركت   ها على الواو فحكت الـواو   ر
  . وحذفت اهلمزة

 أَى: ( ، قلت   انيةوىل وتركت الثّ  ت األُ ففّوإن خأَى: (  وكان األصل  ،)أَووـ  ؛) و ك  ألن
     صل، فانقلبت يـاًء  وكانت واواً يف األ   ) الفاء(وىل على    األُ ألقيت حركة اهلمزة اليت هي العني

  وبعدها الـواو  بعدها، فرجعت واواً،  ك ما ذفت ألف الوصل؛ لتحر    فح لكسرة مهزة الوصل،  
 جتتمع واوان يف   مزت موضع الفاء؛ لئالّ   الزائدة فه لـت قُ، فتهما مجيعا  فإن خفّل الكلمة،أو :

  . )٨٠  ( " واحدةٌةُ والعلّ)أَوى(
واوين املـصدرتني   لعلّة يف وجوب إبدال أول ال     وقد أشار الشيخ خالد األزهري إىل ا        

ل الكلمة ف يف أوأنّ التضعي: أحدمها: ألمرين : " فقال سواٌء نقلت الثّانية أو مل تنقل ،     ،  مهزةً
حاح يف  عيف باحلروف الـص   ، فلما قلَّ التض   )ددن(ـ، ك  معلومةٍ ما جاء من أحرفٍ    وإن ،قليلٌ

  . لها لثق؛أول الكلمة امتنع يف الواو
؛ ألجل أنهـا     مفردةٌ  وحنوه، وهي واو   )وٍهجو(جيزون البدل يف    ا كانوا ي  أنهم ملّ : والثاين

لواوان؛ ألنّ الواوين أثقلُ مـن      ابالضمة كالواوين، كانوا خلقاء أن يلتزموا اإلبدال إذا وجد          
  .  )٨١("  ٍة؛ وهذان التعليالن لسيبويهمواٍو وض

   حروف العلّة وغريها مهزةًع قلب ضموا: املبحث اخلامس 
ة ومن غريها يف عشرة مواضع،       إىل أنّ اهلمزة تبدل من حروف العلّ       ذهب ابن مالكٍ    

بدل اهلمزة فيهـا مـن      ، وهي املواضع اليت ت    )إجياز التعريف ( و ،)ةاأللفي( يف    منها ذكر مخسةً 
ـ (ده يف   ما أور لى  زاد موضعني ع  ) شرح الكافية الشافية  (ة وجوباً ، ويف     حروف العلّ  ةاأللفي (

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٢

زادذكر املوضـعني الـسابقني، و  ) التسهيل(ويف كتاب دل اهلمزة فيهما من الواو جوازاً،     بت 
، ، فصارت املواضـع عـشرةً  ) ، واهلاء، والعني الياء(ثة مواضع إلبدال اهلمزة من       ثال عليهما
  :بيااوهذا 

هي مخسة مواضع، اقتصر فيها ابن ، ف)ريفعإجياز الت(ويف ) ةاأللفي(أما املواضع اليت ذكرها يف      
ما لإلبدال اجلائز، واملواضع     على إبدال اهلمزة من حروف العلّة وجوباً، ومل يتعرض فيه          مالٍك

  :هي
: ، أصلهما )ِكساء، وبناء(:حنوتطرفتا بعد ألٍف زائد، تبدل اهلمزة من كلّ واٍو أو ياٍء        .١

) ايوِبن ،او( :وتشاركهما يف ذلك األلف، حنو،  )ِكسح(:، فإنّ أصلها)راءمحمىر(  ،
 .لبت الثانية مهزةً فقُ،)حمراا (  فصارت،)تابِك( قبل اآلخر للمد كألف يدت ألفِز

 أُعلّت يف فعله،     قد وقعت إحدامها عيناً السم فاعل،    تبدل اهلمزة من كلّ واٍو أو ياٍء         .٢
 . الً على الفعل، أعلّومها مح)وبايع،قَاول(: ، أصلهما )قَائل، وبائع(: حنو

 ، وقد كانت مـدةً    )فاعلم(تبدل اهلمزة من كلّ واٍو و ياٍء وقعت إحدامها بعد ألف             .٣
ـ ِحص(، و)زاِئجوز وعجع(:  يف الواحد، حنو زائدةً يفة وصوتـشاركهما يف  ،)فاِئح 

  . )لاِئسالة ورسِر(: ذلك األلف، حنو 
 ثاين حـرفني ليـنني بينـهما ألـف     تبدل اهلمزة من كلّ واٍو أو ياٍء وقعت إحدامها       .٤

)فاعلم(   نان ياءين، حنو  ، سواء كان اللي :)(مجع  ) ف  ياِئن :أو واوين، حنـو    )فيِّن ، :
 . )دِويس(: ، أصله )ديِّس:(  مجع)دياوس(: ، أو خمتلفني، حنو )ولأَ( : مجع)لواِئأَ(

٥.   كلمةٍ  بالواو، وهو كلُّ   هذا املوضع خاص    وىل ان، وكانـت األُ   هلـا واو   اجتمع يف أو
 ،وىل مهزةً ة، أُبدلت الواو األُ   واوي يف ال   متأصلةٌ ، أو ساكنةٌ  ا متحركةٌ  والثانية إم  مصدرةً

 .)وواِصل(: ، أصلها) أَواِصل(:، تقول) واِصلة(مجع: فاُألوىل حنو
 ، مضمومةٌ والمها فاءٌ  أُ ، بواوين )وولَى(: ، أصلها )اَألول( أنثى   )اُألوىل(: انية حنو والثّ
  ) .٨٢ ( ساكنةٌانية عنيوالثّ

 وزاد عليهـا    ،)شرح الكافية الـشافية   (اخلمسة ذكرها ابن مالك يف       عهذه املواض 
  :، ومها موضعني آخرين تبدل اهلمزة فيهما من الواو جوازاً

٦.  إذا كانت الواو مضمومة ضمدٍة، حنواً الزماً غري مشد :)وه وأُججـ (، و )وهو    وت وقُ
 .)دؤردور وأَأَ(، و )تووأُقُ
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٧.      اح، وِإكَاف(: ل الكلمة، حنوإذا كانت الواو مكسورة يف أووِإِإش ،أصلها،)ادةس  :
)ادةِوش٨٣ ()اح، وِوكَاف، وِوس.( 

، وزاد عليهـا    )التسهيل(  يف تلك املواضع السبعة السابق ذكرها، أوردها ابن مالكٍ       
اهلاء، أو العني، جوازاً، هي بدل اهلمزة فيها من الياء، أوثالثة مواضع ت :  

: ، وقبل ياٍء مـشددٍة، حنـو      تبدل اهلمزة من الياء جوازاً إذا كانت الياء بعد ألفٍ          .٨
ـ ي، ور اِيغَ(: ، األصل )ايٍة، ور ايٍةغَ( : يف النسب إىل   )يي، ورائِ غَاِئ(  بـثالث   )ياِي

وىل مهزةًفت بقلب اُألفّياءات، فخ. 
ـ (): مـاه ( ، وأصل )اهم: (، األصل )ماء(: ، حنو تبدل اهلمزة من اهلاء قليالً     .٩ همو(، 

لبت ألفاً، وإعالل حرفني متالصقني من الشاذّكت الواو وانفتح ما قبلها فقُحتر . 
  .؟)هل فعلت(:  مبعىن،) فعلتأال(، و)علتأَلْ ف: (قوهلم  -أيضاً-ومن ذلك   

 . )اببع:(أصلها قيلو، )أُباب(: تبدل اهلمزة من العني قليالً، حنو   .١٠
  واوٍ وكذا كلُّ  ":  إىل املواضع اخلمسة األخرية، فقال     )التسهيل( يف   وقد أشار ابن مالكٍ   

 يـاٍء   وكذا كلُّ وال موصوفة مبوجب اإلبدال السابق،    ،دٍة غري مشد  ةً الزمةً  ضم مضمومٍة
  .  بني ألٍف وياٍء مشددٍةمكسورٍة
رةومهزمطّر الواو املكسورة املصد على لغٍةد  "   

  . )٨٤ (" بدل اهلمزة قليالً من اهلاء، والعني، ومها كثرياً منهاوت " : قالمثُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٤

  الفصل الثالث
   وفيه سبعة مباحث:ة اإلعالل يف حروف العلّ

   صدٍر أُِعلّت يف فعله عيناً ملقلب الواو ياًء إذا وقعت: املبحث األول 
لواو يـاًء يف مـصدر      إىل وجوب قلب ا   ) شرح الكافية الشافية  ( يف   ذهب ابن مالكٍ    

لواو عيناً ملصدٍر، قد أُعلّت يف فعله، بشرط أن         اأن تقع   :  عيناً بشروط أربعٍة، هي    الفعل املعتلّ 
انقاد ( و ،ً(صام صياما (:  وأن يقع بعدها ألف يف املصدر، وذلك حنو        يكون قبل الواو كسرة،   

اُستثقل بقاؤها يف املصدر    يف الفعل   ، لكن ملّا أُعلّت الواو      )ادِقوام، وان وِص(: ، واألصل )انقياداً
عتلّت محالً للمصدر على فعله بقلبها ياًء؛ ليصري العمل          الكسرة وقبل حرٍف يشبه الياء فا      بعد

  .رفَن:   مبعىنً،)نار ِنوارا(: يف اللفظ من وجٍه واحٍد إالّ فيما شذّ من قوهلم
جـاور  (، و ً(اذاالَوذ ِلو (: حنوفلو صحت الواو يف الفعل مل يؤثر كوا بني الكسرة واأللف،            

  . ً(اراوِج
: ألنّ العمل حينئٍذ مع التصحيح يكون أقلّ، وذلك حنو        وكذا لو مل تكن قبل األلف؛         

  ).٨٥ (ً(عاد املريض ِعودا(، وً(ال ِحوالح(
األلف بعـد العـني     وقوع  ط  ارتش يرى أنّ ا   ) شرح الكافية الشافية  ( يف   ابن مالكٍ و  
  شرطٌ وجويب لقلب الواو ياًء يف مصدر الفعل املعتـلّ          أنهايرى  ،  )ِفعال(املصدر على   ليصري  

صـام  (:  للواو الواقعة عيناً ملصدر فعٍل معلٍّ، حنـو   -أيضاً-وجيب هذا اإلعالل  ": عيناً، فقال 
  .ً( ِلواذاوذَالَ(:  باملعتلّ عيناً من مصدر املصحح عيناً، حنوواحترز،ً(ياماِص

بل (هه بتصحيح ما وزن   ون(، كـ   )ِفعالَ(:  مصدر )لاِحلوـ )ح :  مصدر )دالِعو( ، وك
، على أنّ إعالل املصدر املـذكور مـشروطٌ         )اجع(:  مصدر )جوالِع(، وكـ   )عاد املريض (

  .)٨٦ ()"ِفعال(بوجود األلف فيه حىت يكون على 
، لكنها   إىل أنّ األلف ليست شرطاً وجوبياً يف اإلعالل         ذهب ابن مالكٍ   )ةاأللفي(ويف    

  )٨٧( :ذوذ بل بالقلّة، فقال وأنّ القلب دوا ال يوصف بالش،شرطُ كثرٍة وأغلبيٍة
  وايضاً رأَا أَ، ذَ..........                                         

يف مصلِّ عدِر املْعتالِْفيلْ ناً وِم  عنغَه حيحص الباً، نحلْ: والِْحو  
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لـيس   اشتراط األلف بعد العني       أنّ ديفي"  حولْاِل: ِفعلْ منه صحيح غالباً، حنو    لْا و ":  فقوله
اليت تدلّ علـى الكثـرة ، ال علـى          ) غالباً  ( واجباً، بل هو شرطٌ أغليب؛ ألنه عبر بكلمة         

  . )٨٨(الوجوب 
   العني بعدها ألف وجـب      أنّ ما كان من مصدر الفعل املعتلّ      : يعىن ": قال املكودي 

  .... . صحيحبغري ألٍف فالغالب يف  عينه الت) علِف(له، وما كان منه على إعال
ـ    " والِفعلْ منه صحيح غالباً    ":بعد العني من قوله    وفُهم اشتراط األلف   الت صحيح؛ ألنّ سبب 

 ")عاد املـريض ِعـوداً    (، و ً(والحال حِ (:حنوصحيح،الت) علِف(:فالغالب يف حنو  عدم األلف، 
)٨٩.(  

 يف فقد صرح بأنّ األلف ليست شرطاً يف قلب الواو يـاءً    ) التسهيل( وأما يف كتاب      
  معتلِّ من واٍو، هي عني مصدٍر لفعلٍ   رٍة بعد كس  تبدل الياءُ " : قالف مصدر الفعل املعتل عيناً،     

  .  "العني 
 على عدم يربهنوالذي يؤكّد ذلك ولف شرطاً بعد العني لقلبها واواً،     أنه مل جيعل األ    فاملالحظ

) ِفعـال (راً، أو مجعاً؛ و   مصد) ِفعٍل(وقد يصحح ما حقُّه اإلعالل من       ": اشتراطه األلف، قوله  
  ).٩٠ ("مصدراً

من ) ةاأللفي(م يف ما تقد يف أنّ حقهما اإلعالل،وهو خيالف) ِفعال(و) ِفعل(فسوى بني   
) شرح الكافية الشافية  (م يف   ما تقد  -اًأيض-صحيح، ويخالف مصدراً الت ) ِفعل(أنّ الغالب يف    

  ).٩١) (ِفعال(من أنّ إعالل املصدر املذكور مشروطٌ بوجود األلف فيه حىت يكون على 
 كتاب يفا صرح به    عم ليس ببعيدٍ ) إجياز التعريف ( صريح كالمه يف كتابه      -أيضاً-و  

  ).٩٢(اً ، وهو عدم نصه على اشتراط األلف بعد العني لقلبها واو)التسهيل(
 يف  صريف هو ما ذهب إليه ابن مالكٍ       الذي عليه علماء الت     والراجح حيحالص: قلت  

 معلٍّ،  ٍلعِف، وهو اشتراط وجود األلف بعد الواو الواقعة عينا ملصدِر           )شرح الكافية الشافية  (
: ب سيبويه واجلمهور، قال سـيبويه     ، وهو مذه  ً(ياما صِ امص(: ، حنو )ِفعال(حىت يكون على    

"  ت ا وبعدها ياًء، وذلك قولك             هذا بابقلب الواو فيه ياًء، ال لياٍء قبلها ساكنة، وال لسكو :
)حما قلبوها حيث كانت معتً(قمت ِقياما (، و )ِحياالً التا أن تعتـلّ   الفعل، فأرادويفةً لّ، وإن

ـ وبعدها حرف يشبه الياءإذا كانت قبلها كسرة ،  ـ :  يعين   ـ  فلما كان ذلاأللف  ا ك فيه
ذلـك   وجسروا علـى   ،  من وجٍه واحٍد أخف عليهم     وكان العملُ مع االعتالل مل يقروها،     

  . )٩٣ ("لالعتالل
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 ،...صدراً لفعٍل معتلِّ العني بـالواو إذا كان م) ِفعالٌ(فمن ذلك  ": وقال ابن عصفور    
علـى   مع احلمل     قبلها، ؛ النكسار ما   ياءً )امِقو(، فقُلبت الواو يف     ...)قام ِقياماً (: وذلك حنو 

به من الياء، فلما اجتمعت هـذه   الشالفعل يف االعتالل، مع أنّ الواو بعدها ألف، وهي قريبةُ 
قلب الواو ياًء،    األسباب مل ت    من هذه  فظ بقلب الواو ياًء، ولو نقص شيءٌ      األسباب خفّف الل  

صحت واوه؛ لكوا لـيس     ) لِحو( و ،)الَوذ(واوه لصحتها يف     صحت   )ِلواذاً ( ترى أنّ  أال
و،بعدها ألف)امالقَو (ها ليس قبلها كسرةٌصت واوه؛ ألنح ") ٩٤.(  

  

   بشروٍط مخسٍة ) ِفعاٍل( على جلمٍع  عيناً ياًء إذا وقعتقلب الواو : املبحث الثاين 
  علـى   جلمـعٍ عينـاً    ، إذا وقعت الواو    وجوباً لب فيها الواو ياءً    اليت تق  من املواضع   

)كسرةٌيف اجلمع  قبلهاأن يكون و الالّم ،، صحيح  )اٍلِفع،ا  وهي يف ال ، وبعدها ألفواحد إم
  .ة، وهي الساكنة لّشبيهةٌ باملعمعلّةٌ ، وإما 

لكن ملّا انكسر ما قبل الواو يف اجلمع،   ،)ِدوار :( ، واألصل ) ياردار وِد(:  حنو، ةلّفمثال املع
فت فتسلّطت الكسرة عليها ، وقوى تسلّطها وجـود   عها ألفاً ،ض   بقلب وكانت يف املفرد معلّةً   

  .  األلف 
 ،)حـوض وِحيـاض   ( و ،)سوط وِسياط ( و ،)ثَوب وِثياب (:  فنحو ،وأما مثال الشبيهة باملعلّة   

، لكن ملّا انكسر ما ) ِثواب ، وِسواط ، وِحواض ، وِرواض : (  ، واألصل  )ياضروض ورِ (و
فتسلّطت ـ ـ أيضاً لسكوا ضعفت  ؛  باملعلّة وكانت يف املفرد شبيهةً ،جلمع يف اقبل الواو 

  .الكسرة عليها ، وقوى تسلّطها وجود األلف 
 وشـذّ  ،) زةز وِكـو كُو (، و ) د و ِعودة   عو ( : صحت الواو، حنو   فإن فُقدت األلف        
   . بالتصحيح )ِثورة: (  ، والقياس )ثَور(:   مجع،) رةِثي(: قوهلم
         ح الواو إن حترال (: كت يف املفرد، حنو   وكذا تصحِطيال(: ، وقال بعضهم  )طَِويل وِطو(، 

  .)٩٥( ألنّ الواو يف مفرده مل تعلّ ، ومل تسكّن؛  و شاذٌّوه
 ، فقط القلب أربعةَ شروٍط لوجوباشترط) األلفية ( و،)شرح الكافية الشافية( يف وابن مالٍك

بعـدها  أن يكـون   و ،وأن يكون قبلها كسرةٌ، )ِفعاٍل (  جلمٍع على تقع الواو عيناً  أن  : هي  
فقال لّةع بامل أو شبيهةٌةٌـن يف الواحد معلّ وأن تكو،ألف ،  :  

  عالَِل ِفيه حيثُ عنفَاحكُم ِبذا اِإلٍن أُِعلّ أو سكَن     ي عيوجمع ِذ  "
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، لكن ملّا انكسر ما قبل الواو يف اجلمـع،          )ِدوار(:  أصله ،)ديار(: أشار يف هذا البيت إىل حنو     
فت فتسلّطت الكسرة عليها، وقوى تسلّطها وجود       عض،ألفاً   وكانت يف اإلفراد معلّة بقلبها    

  .األلف
يف اجلمع،  ، ولكن ملّا انكسر ما قبل الواو)ِثواب(:  أصله،)ِثياب(أيضاً إىل حنو  وأشار    

ـ وقوى تسلّطها و   فتسلّطت الكسرة عليها،     -أيضاً-فت ضع وكانت يف اإلفراد ساكنةً     ودج
   .األلف

ز كُـو ( و ،)ةد وِعود عو(صحيح، كـ   تعين الت ) ٍةِفعلَ(ولو مل توجد األلف وكان املثال على        
زثِِ ( :، وشذّ إعالل)ةوِكويةر (.  

حاجـة  ( و ،)يمقامة وقِ  (: جاز التصحيح واإلعالل، حنو   ) ِفعٍل(فإن كان اجلمع على       
 )ِثيـاب ( وضعفت الواو بسكوا يف الواحد كضعفها بإعالهلا فيه، فوجب إعاللُ            ،)وجوِح

  . " )ِديار(كوجوب إعالل 
  : قال مثُ        

  )يلْاِحل(كـ  واإلعاللُ أَولَى،جهانو)     ِفعلْ(ويف ) ِفعلَةً (وصححوا" 
لة(ما كان   إنِفع (أحق صحيح من    بالت)لِفع (  صحبيث اُلتِزم ت  حيح)َلـل (، وجـازيف    )ةِفعِفع (

 عف سـبب  ضادة التاء، والبعد من اآلِخر ي     تباعدت من اآلخر بزي   ) ةِفعلَ(ني  الوجهان؛ ألنّ ع  
  .)٩٦ (" ِخر ضعيف، وجماور الضعيف ضعيفاإلعالل؛ ألنّ اآل

   :اٍم     وحاصل كالم ابن مالٍك السابق أنّ اجلمع ينقسم ثالثة أقس
  .، وهو حملّ البحث ) ثياب ( و ) ديار : ( ، حنو ) ِفعال  ( وهو: قسم جيب إعالله 

لة ( ن تصحيحه ، وهو وقسم يتعيدة : ( ، حنو ) ِفعد و ِعووزة ( و ) عز و ِكوكُو( .  
، )م قامة و ِقي  ( و)حيلة و ِحيل    :( ، حنو )ِفعل  ( وقسم جيوز فيه الوجهان ،واإلعالل أوىل،وهو     

   .؛ ألنّ قبلها كسرة والواو أُعلّت يف املفرد ) ِحيج : ( ، والقياس )حاجة و ِحوج : ( وشذّ 
لوجوب إعالل الواو الواقعة عيناً جلمع      ـ   فقد زاد شرطاً خامساً   ) التسهيل(وأما يف     

عني ... . من واٍو هي     تبدل الياُء بعد كسرةٍ      ":، فقال )مة الالّ صح(وهو   ـ  ) ِفعال  (  على
  .)٩٧ ( "مالّ، وصحت اليها يف اجلمع ألفِل وها، إنْ، أو ساكِن مطلقاً العِني لواحٍد معتلِّمجٍع

ـ (:  أخرج حنو  ،الّم ال وصحت" : قال ابن عقيل     جـ  و ، )اءويـان ورِ  ر( و ،)اءو وِج
ة إعالالن؛  ، وإنما صحت الواو؛ لئالّ جيتمع على الكلم       )ىرو( من   )فَعالن() رويان:(واألصل
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ألن فيها إبدالَ الواو والياء مهزة؛ ألجل التطرف بعد ألف زائدٍة، فلو قُلبـت الـواو يـاًء                  
  ).٩٨ ("ِخر؛ ألن األواخر حملُّ التغيري للكسرة، الجتمعا، وإنما أُوثر اآل

بب والعلّـة يف     الـس  ، حيث بين ابن مالكٍ    )إجياز التعريف ( مذهبه يف    -أيضاً-وهو  
وكذلك جيب إبدال الواو يـاًء إذا       " : يف وجوب قلب الواو ياًء، فقال     ) ملالّصحة ا (اشتراطه

   ِفعال(، وكان   )ِفعال(كانت عني (ًت المه وأُعلّت عينه،     مجعاكـ    لواحٍد صح ) دار وِديار( ،
  . )ريح وِرياح(، أو جمع فيها األمران، كـ )ثَوب وِثياب( كـ ،أو سكنت
جب تصحيح العني يف اجلمع، لئالّ يتـواىل إعـالالن،         ياًء و   واواً أو  م كانت الالّ  فلو  

    .  ملا تقدم ذكره، فيجب إبداهلا مهزةًف بعد ألٍف زائدٍة هذا اجلمع تتطريفم نّ الالّأ وذلك
، )ياءِر(: )ريان( ويف مجع    ،)اءِجي(: ّ(جٍو( بإبداهلا ياًء، فقيل يف مجع       - أيضاً -فلو أُعلّت العني  

، ) وِرواء ِجواء،: ( باألصل، فلُجئ إىل تصحيح العني، فقيل      ك إجحاف لزم توايل إعاللني، وذل   
  ).٩٩ ("وكذلك حكم ما أشبههما 

يف وجوب قلب الواو يـاًء، إذا  ) مصحة الالّ: ( هو اشتراط  الصحيح والراجح : قلت  
أو شبيهة باملعلّة، وهي الـساكنة،   واحده، ، أُعلّت يفوقعت الواو بعد كسرٍة، وهي عني مجعٍ    

طُوشر     ار وِديـار (: ، وذلك حنو القلب يف هذه أن يكون بعدها يف اجلمع ألفب  (، و )دثَـو
  . )ياحيح وِرِر(، و)وِثياب

، وأكّده بالتعليل والتبيني يف كتابه      )التسهيل(ب   يف كتا  وهو ما ذهب إليه ابن مالكٍ     
  ). إجياز التعريف(

 قال ابـن  ور من علماء التصريف،هو قول اجلمهيف وجوب اإلعالل    ) مصحة الالّ (واشتراط  
يا قوهلم" : جنما قُلبت ال،)ياضياض، وِرياب، وِحِث: ( فأمواو ياًء وإن كانت متحركة من  فإن
  : اجتمعت مخسة أشياءه أنقبل

  .  من الواحد أثقلُأنّ الكلمة مجع، واجلمع: منها  -
 .  )  وروضٍة،ثَوٍب، وحوٍض( :أنّ واو الواحد منها ضعيفة ساكنة يف: ومنها -
 .  ) ِثواب، وِحواض(: ؛ ألنّ األصل أنّ قبل الواو كسرةً :ومنها -
 . به بالياء الش قريبةُأنّ بعد الواو ألفاً، واأللف: ومنها -
 . )باء، وضاد(: م صحيحةٌ، إمناّ هيأنّ الالّ: ومنها -

 م أمكن إعالل العني، ومىت مل     ت الالّ وإذا صح كُذْ ت  ببعـضها   ها،   كلَّ ر هذه األسباب وأخللت
  ).١٠٠ ("انكسر القول، ومل جتد هناك علّةً 
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  معا يف كلمٍة بأربعة شروطقلب الواو ياًء إذا اجت: املبحث الثالث 
ذكر منـها  ا يف كلمٍة بشروط أربعٍة، ىل أنّ الواو تقلب ياًء إذا التقت   إ ذهب ابن مالكٍ    
  )١٠١): (ةاأللفي(، فقال يف )التسهيل(، و )ةاأللفي(ثالثةً يف 

  ا عروٍض عِريناتصالَ، وِمو  ويا واٍو الساِبق من نْ يسكُِنِإ
فَياًء الْو اقِْلنب او ِغمدما  اــم طًى غَريعذَّ موش اقَدِسمر   

  : هي  ،والشروط الثالثة املستنبطة من البيتني
 ،)يدعو ياسر(:وحن كلمتني،نا يف فلوكا واحدٍة،والياء يف كلمٍةأن جتتمع كلّ من الواو  .١

 .  مل جيز اإلبدال واإلدغام،) يرمي واعد(و
٢. اً، فلو كان عارضاً، حنوأن يكون سكون السابق منهما أصلي) :يقَِوي(خمفف ) قَو( ،

 . فإنّ أصله الكسر مث إنه سكّن للتخفيف، مل تبدل الواو ومل تدغم
، فال تبدل الواو ياًء؛ )رؤية(خمفف )  روية: (أالّ يكون الساكن بدالً غري الزم، حنو .٣

 .لعروض السكون
من عروض : ، أي"وٍض عِرياومن عر: "خريان مأخوذان من قول ابن مالٍكوالشرطان األ

  . ذاٍت، أو من عروض سكوٍن
: ، أصله)سيد(: م الياء على الواو، حنوتقد: إحدامها: ومشل ما استوىف الشروط صورتني

  . )ودسساد ي( : منه؛ ألن)دسيِو(
؛ ألنه اسم مفعول )مرموي:(، أصله)مرِمي(:  الياء، حنوم الواو علىتقد: خرىواأل

  )١٠٢(وىل الياءين يف اُألخرى ، فأُبدلت الواو فيهما ياًء، مثّ أُدغمت أُ)ى يرِميمر:(من
الواو املالِقيةُ تبدل ياًء " : ذكر هذه الشروط جمملةً، فقال)التسهيل( يف كتاب وابن مالٍك

  ).١٠٣ (" ومل يكن بدالً غري الزمأصلياً، إن سكَن سابقُهما سكوناً ياًء يف كلمٍة،
د شرطاً رابعـاً لوجـوب      ، فقد زا  )إجياز التعريف ( ويف   ،)شرح الكافية الشافية  (وأما يف   
لٌ ذاتاً، وسكوناً، متأص اجتمع فيها الواو والياء، والسابق منهما ساكن،    كلّ كلمةٍ اإلعالل يف   

أالّ يكون الثاين واواً حتركت لفظاً يف إفراٍد وتكسٍري غـري الزٍم بعـد يـاء                : ( هووالشرط  
شرح الكافية  ( يف    تصغريه وجهان، قال ابن مالكٍ     يف فلك   ،)ولدج(: وذلك حنو ،  ) التصغري
  ):الشافية

"يف ت لكغِري حنو ووِل: صدج  هاِن، واإلعاللُ أَوِلي لَى ماوجو  
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 اليـاُء والـواو يف      ت، فاجتمع )جديول( : على القياس؛ ألنّ أصله    )جديل(: )جدول(غري  صت
وهو غري مبدٍل من شيٍء، فاستحق من اإلعالل مـا           ، كلمٍة، وسكَن سابقُهما سكوناً أصلياً    

، )جديالً(اإلعاللُ ومل يالزم     هذا   الزمه )سيداً(إالّ أنّ    ،)سيد(:  قيل فيه  ؛ إذْ ) سيِود(استحق  
 التصغري بوقوعهـا بعـد   )ياء(، تشبيهاً لوقوع الواو فيه بعد      )جديول(: -أيضاً- فيهبل قيل   

  ).١٠٤( ")جداِول( التكسري يف )ألف(
لتقت الواو والياء يف    إذا ا : " ، فقال )إجياز التعريف ( يف   مالٍكوهذا الشرط أكّده ابن       

، أُبدلت الواو ياًء، وأُدغمت إحدى      ه ومل يكن عارضاً هو وال سكون      ،سابقهمان  كلمٍة، وسك 
ـ (: هما مـن  ؛ ألن ) يسيود، وطَو (: ، أصلهما ) طَي ، و  سيد(الياءين يف اُألخرى، كـ      ادس 

يى يطِْوىطَ(، و)ودسما ما ذُكر)و ففُعل ، " .  
:  يف تصغري  )ديولج(: ل حيمل التصغري على التكسري، فيقو     من العرب من  و ":مث قال   

لـى مثـال   عوكذلك ما أشبهه مما صحت الواو يف مجعه      ،  )جديل( :، واللغة اجليدة  )جدول(
  ).١٠٥ () "لاِعمفَ(

الشروط الثالثة اليت اشترطها ابـن مالـٍك يف    هو صريف،مجهور علماء الت  الذي عليه   : قلت
ـ أيضاًـ  )ءاليا(بدل وت" :مريي قال الص،)التسهيل( و،)األلفية(  يف موضع عني )الواو( من  

سواٌء، منهما ساكناًلُالفعل إذ اجتمعا وكان األو كان الساكن واواً أو ياًءلُ األو   .  
 ).دِويس( :، واألصل )دسي(: كقولك،والياء   ،) ياًولَ: ( واألصل ،)اًلويته لي (: كقولك،فالواو  

لبت الواو ما قُ  وإن ،لبت الواو وىل منهما ساكنة قُ   وكذلك الواو والياء إذا اجتمعتا، وكانت األُ      
ا اجتمعتـا ووجـب      من الواو، فلم    أخف  الياء قلب الياء واواً؛ ألنّ    يف هذا املوضع ومل ت     ياًء

 يف لب الواو إىل الياء أكثـر      قَ  وألنّ ر؛م أو تأخ   تقد  إىل األخفِّ  قلُلب األث  للمقاربة قُ  اإلدغام؛
 من خمرج الـواو؛      خمرج الياء أمكن    وألنّ ة اليت ذكرنا؛  للخفّ؛لواو  الكالم من قلب الياء إىل ا     

  .)١٠٦ ("ه إليه  غريردوىل أن ي وأَ املتوسط أمكن واحلرف،ط اللسان الياء من وسألنّ
  )فُعول(لواو ياًء يف اجلمع على قلب ا: املبحث الرابع 

  ول( لواو ياًء إذا كانت الم قلب اتـ  ) فُع عِصي، ودِلي، : (عاً، حنومج ـ بضم الفاء 
لْو، وقفا(: ، مجع)وقُِفيلُو(: أصلهاو، ) عصا، ودود ،ووصع،وفأُبدلت الواو األخرية ،)وقُفُوو 

 وكُسر  ،وىل بالقلب ياًء واإلدغام   ياًء؛ الستثقال اجتماع الواوين يف اجلمع، مث أُعلّت الواو األُ         
ما قبل الياء لتصح .  

أٍَب(: ، حنوشاذٌّمع صحيح يف اجلوالتوٍو( و،) وأُبجنوج(و  ،) وننحٍو ونحو( .  
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، فمثال مـا     وشاذٌّ صحيح، واإلعالل قليلٌ  مفرداً فاألكثر فيه الت   )  ولفُع (فإن كان     
  صحيحجاء على الت :)ا علُوو ً(ال ع ،)ن ماًما نوهذا على الكثرة، وقد جـاء اإلعـالل يف         ،)و 

  ).١٠٧ (كَبر، وهو قليلٌ: ، أي)شيخ ِعِتياًتا الع(: قوهلم
عدم التسوية بني   ، وهو   )شرح الكافية الشافية  ( يف  ابن مالكٍ   إليه ذهبا  مهذا  : قلت  

صحيح، فاإلعالل يف اجلمـع أكثـر،       اجلمع يف اإلعالل والت   يف  ) فُعول( املفرد، و   يف )فُعول(
قالفوِخفّة املفرد ، ع صحيح يف املفرد أكثر، وسبب ذلك يعود لثقل اجلموالت:  

"وول(ذا الوجهاِن يفكَهِم) الفُعِذ       نمعاً أوي الواِو الماًجِعنفَرداً ي  
  جوراإلع حاللُ يف جـٍع، ويفم      لَرٍد فْمأَو صحيحِفيى ـالتا اقْتم    

ـ  ،...)، والعتو ...القُِسي(:  حنو ، وفرداً ،) عِصي، ودِلي (:  حنو ،اًعمج) الفُعول( صحيح يف   والت
، ) وأُبوأٍب(: صحيح  يف اجلمع قليلٌ، حنو والت،) اً ما نمون( ، و )ال علُواًع(: املفرد أكثر، حنو

  .)١٠٨ ( " ) ونجونجٍو( و
  .)١٠٩( ) إجياز التعريف (و) التسهيل ( وهو ـ أيضاً ـ مذهبه يف             

اإلعالل اجلمع يف  يف)فُعول( املفرد، و يف)فُعول( فظاهر نظمه التسوية بني )ةياأللف(وأما يف     
١١٠(:صحيح، فقالوالت(   

  ٍع أو فَرٍد يِعنْ ِذي الواِو الم جم     ِمن) الْفُعولُ(كَذاك ذا وجهِني جا 
ني  الوجه عدم التسوية بينهما يف جميء ـحيحالص وهوـ : والقول عندي يف ذلك

، فالوجه فيه إثبات الواو، والقلب )وٍّتع: (مفرداً، حنو) ولعفُ( فما جاء على ، يف كلٍّ منهما
وهو قليلٌجائز ،ةٌموىل مدغه اجتمع يف الطرف واوان، اُأل؛ ألنِف فخليس بني التاء يت، فكأنه 

  . حاجز؛ لضعف الواو باإلدغامخرة اآلوبني الواو 
  فُ(ا ما جاء على وأم(مجعاً، حنو ) ولعِصعا،  ، فالوجه فيه قلب الواو ياًء ومل جيز)يثبا

ثُصحيح شاذٌّوالت ،إن شئت كسرتم ليكون العمل من ل الكلمة إتباعاً لكسرة العني؛ أو 
  .، وإن شئت ضممته واحٍدوجٍه

ملفرد على  من املفرد، فإذا كان ا أثقلُ اجلمعأنّ لزوم القلب يف اجلمع دون املفرد، والسبب يف
  ).١١١( لثقله ؛ اإلبدالَى أن يلزم اجلمعلَونه قد جاز فيه القلب، فمن باب اَألته ومتكّفِّخ

حيث  ـ هوها شب، )ي ِتع( : وقالوا " : ، قال سيبويهنيحويالنهو مذهب مجهور  هذكرت وما 
كان قبلها حرفومل يكن بينهما إالّ مضموم حرف أَ(ـبـ   ساكنفالوجه يف هذا  ، )ٍلد

كثريةٌخرى عربيةٌ واُألحو الواو،الن   .  
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 ،مجع )لياًدأَ( كما أنّ  هذا مجع ألنّ؛)يِصوع،  يِدثُ( :  ، وذلك قولكوالوجه يف اجلمع الياُء
ا ، وإنم، وهذا قليلٌ)وٍّتع(ـهوها ب، فشب "إنكم لتنظرون يف نحوٍّ كثريٍة  ": وقد قال بعضهم

    )ميص(:هاً، يعين شب تدخل فيما هو أبعدكانت الياُءا لزمتها الياء حيث ، فإنم)حوالن(أراد مجع 
وذلك قول بعضهم جيدةٌاحلروف ملا بعده من الكسرة والياء،وهي لغةٌل وقد يكسرون أو ، :

  ) .١١٢ (") يِث، وِجيِص، وِعيِق، وِحيِدِث(
  او ياًء  مواِضع قَلِْب الو:  املبحث اخلامس 

قلب إىل أنّ الواو ت   ) ةاأللفي(وخالصتها  ) الكافية الشافية  شرح   ( يف   ذهب ابن مالكٍ    
 يف  ثـةٌ ياًء يف تسعة مواضع، وقد أشرت إىل بعٍض منها يف مباحث هذا الفصل، وهـي مبثو               

  يف ذلك إطالـةً دها؛ ألنّرها وسِركْقام ِذوغريها، وليس املقام ـ هنا ـ م  ) ةاأللفي(شروح 
  . )١١٣(  من ورائهاطائلَال

قلب فيه الواو   ، فقد زاد فيهما موضعاً عاشراً ت      )إجياز التعريف (و) لتسهيل ا (وأما يف     
ات، قزان، وِمي ِمي( : حنو ،)ةً إثْر كسرٍة، وهي ساكنةٌ مفردةٌ     أن تقع الواو متوسط   (: ياًء، وهو 

قُلبت الـواو فيهـا يـاًء؛       ،  )أَوعد(:  مصدر ،)وزان، وِموقات، وِإوعاد  ِم  (:، أصلها )ادعيوِإ
  .ٌ ساكنة  الواو فيه متحركةٌ ال؛ ألنّ) ِصوان(: نكسار ما قبلها، خبالف حنوالسكوا و

 ِملَ، أو قبل ع   فٍة متطر وكذلك الواو الواقعة ِإثْر كسرةٍ    "): التسهيل( يف   ابن مالكٍ قال    
  . )١١٤ ( "أو تقديراًساكنةً مفردةً لفظاً   أو،)فَعالن (التأنيث، أو زياديتْ

وكذلك تنقلب الواو الساكنة ياًء إذا انكسر ما قبلـها،       " ): إجياز التعريف (وقال يف     
  .ه بدلٌ من الواو اليت هي فاء الكلمةي الياء ف، فإنّ) أَوعد(:  مصدر)يعادِإ(: حنو

 ،)والوقـت الوزن، والوراثـة،    (:  فإنهن من  ،)واِمليقاتاث،  اِمليزان، واِملري : (ه  لُوِمثْ  
  ).١١٥ (" ياًء؛ لسكوا وانكسار ما قبلها فانقلبت فيهن الواو

 علـى   جاٍر) إجياز التعريف ( و ،)التسهيل( للموضع العاشر يف      ابن مالكٍ  ِإيراد: قلت  
او ياًء، وذلك إذا سكنت وقبلـها     ما تقلب فيه الو     هذا باب  : "مذهب اجلمهور، قال سيبويه   

، وإنما كرهوا ذلك كما كرهوا الواو مع اليـاء          )زان، واِمليعاد اِملي(: سرة، فمن ذلك قوهلم   ك
 ليس يف الكـالم أن  هعد الكسرة، حىت إن   ة ب  وحنومها، وكما يكرهون الضم    ،)ٍدي وس ،لَيةٍٍ( :يف

ل( حنو ،ل حرف ويضموا الثاينيكسروا أوزان(وترك الواو يف ، ) ...ِفعِمو(ل أنه أثقل، من ِقب 
  ).١١٦ ( "  عن الكسر شيٌءساكن فليس حيجزه
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   امساً)فَعلى(لـاً إذا كانت الماً قلب الياء واو: املبحث السادس 
   لَى(قلب فيها الياء واواً، أن تكون الماً         من املواضع اليت تى،  (: ، حنو   امساً ال صفةً   )لفَعقْـوت
تقيـت، وشـريت،    ( :من نها؛ أل ) تقْيا، وشريا، وفَتيا   (: األصل فيها   و،  )وشروى، وفَتوى 

ف  أخه وخصوا االسم باإلعالل؛ ألنالياء فيهن واواً فرقاً بني االسم والصفة،   ، أُبدلت   )وفتيت
  .من الصفة، فكان أمحلَ للثقل
  :  ، فقال)األلفية(و) شرح الكافية الشافية( يف هذا ما ذهب إليه ابن مالٍك

   الْبدلْذا  غالباً جا)تقْوى(ـياٍء ك   او بدلْوالْ أَتى اسماً)فَعلَى(ن الِم ِم             " 
  لَى (إذا كان المفَع (  ًياًء وكان صفة   ومل ي حنو عتلّ صح ،): يازيا، وخدفإن كان امساً غـري     ، )ص

ـ   ـ  لَّصفٍة أُِع ـ الب:  مبعـىن ،)قْـوى الب(و ،)قْـوى الت(كـ ،بإبدال الياء واواً  غالباً   اء، قَ
  ).١١٧ ( "اِملثْل: مبعىن ،) روىالش( الفَتيا، و: مبعىن،  )الفَتوى(يا، والثَّن : مبعىن، )نوىالثَّ(و

 من وشذَّ إبدالُ الواِو: "  فقد ذهب إىل أنّ هذا القلب شاذٌّ، فقال          )التسهيل(وأما يف     
  ). ةاأللفي(و) ة الشافيةشرح الكافي( يف هركَوهو عكس ما ذَ،)١١٨ ("امساً ) لفَعلَى(الياء الماً 

ـ   آنفاً من شواذّ اإلعالل، إىل القول بأنّ القلب املذكور) إجياز التعريف(يف ـ  أيضاً وذهب 
 إبدال الواو من   : اإلعالل واذّمن ش  " :ة والتعليل، فقال   باالحتجاج واألدلّ  مؤيداً ما ذهب إليه   

 ؛  واألصل فيهن اليـاء    ،)، والتقوى، و الفَتوى   الثَّنوى، والبقْوى (مساً، كـ   ا) فَعلَى(الياء يف   
  .  ، والفُتيا  اتقيت:مبعىن، تقيت : مصدر، الثَّني، والبقْيا، والتقى:ألنهن من

 وأكثر النبني االسم والصفة    ني جيعلون هذا مطرداً، ويزعمون أنَّ ذلك فُِعل فرقاً        حوي 
فة، كما أنهم    الص ِلقَ له خلفته وثِ    أمحلَ السم، فكان ا  قلٌ اإلعالل؛ ألنه مستث   ر االسم ذا  وِثوأُ

كوا عني االسم وأبقوا عني الصفة      ، حر )فَعلَة(حني قصدوا التفرقة بني االسم والصفة يف مجع         
 زاعمني  ،)ىعووى، والر ى ، والطَّغوى، والع   الشرو( :ذكورة وأحلقوا باألربعة امل   ،على أصلها 
ـ    ؛ى عندي جعل هذه األواخر من الواو      لَو واألَ ، الياءمن   أنَّ أصلها  ر مـن    سداً لباب التكثّ

ذوذ حني أمكن سدهالش"   .  
بدلت الواو من اليـاء يف      أُ: ي إىل قول من قال      ؤد ي ىل من شذوذٍ  ووهذا أَ :  " قال مثُ  

  . بة عليها يف معظم الكالمكانت هي املغلّ  إذْ؛ منهاةً امساً مقاص)فَعلَى(
  وحسه يوجب أن يكون ما فُِعل من  اإلعالل املطـرد الـذي        بهذا القول ضعفاً أن 

  . عدٍّ املقاصةُ ال تكون يف غري تاقتضته احلكمة ظلماً وتعدياً؛ إِذ
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ـ (ق بينهما يف مجع     رفُِعل هذا اإلعالل فرقاً بني االسم والصفة كما فُ        : وقوهلم    )ةفَعلَ
، ، ونـدباٍت، وعـدالَتٍ    جلَـداتٍ (ـ، ك  االلتباس هناك واقع   ؛ ألنَّ  ـ أيضاًـ   ليس جبيدٍ 
 :مبعـىن ،  )بـة دن( و ، شـديدة  : مبعىن ،)جلْدة( :كني عيناا يعلم أنهن مجع    ، فبتس )وحشراٍت

ـ بفتحهاـ  و ،رقيقة :مبعىن، )حشرة( و،دالة ذات ع: مبعىن، )دلةع( و،نشطية   نهأن لَمعي 
مجع ملَد( :نة مرر،جشحب، ودفظهرت فائدة الفرق هناك،) ون  .  

يـف   لـو خ كتفى يف بيان أمرها بأدىن قرينـةٍ   ي  قليلةٌ  وأخواا فألفاظٌ  )وىنالثَّ(وأما    
  .وأخواا لفظاً) ثَنوى(ال توجد صفات توافق   إذْالتباس، فكيف وااللتباس مأمونٌ؛

   ا يوِمما( تصحيح ياء     شاذٌّ ن أنَّ إبدال يائها واواً    بيغيـا الطَّ( و ، وهي الرائحة  :)الري(: 
ـ ةقرة الوحشيب الوهو ولد  ت و، ـ  ضمفتح طاؤه وت )سياع(:فهـذه الثالثـة   ، موضٍع اسم 

اجلائية على األصل، والتجنذوذ أَب للش١١٩ ( "ى بالقياس عليهالَو( .  
 ،)شـرح الكافيـة الـشافية      ( يف اجح هو ما ذكره ابن مالكٍ     حيح والر الص: قلت    

؛ ألنـه   )تقْوى(: امساً ال صفةً، حنو   ) علَىفَل(ء تقلب واواً إذا وقعت الماً       من أنّ اليا  ) ةاأللفي(و
  الياء فيها شاذٌّ ، يف كون القلب لالسم مطرداً، وإقرارنيحوي الن  ومجهور موافق ملذهب سيبويه  

إذا ) فَعلَى(فة واالسم، وذلك فصل بني الص   واواً؛ لي   ما تقلب فيه الياء    هذا باب ": قال سيبويه 
  . )الشروى، والتقْوى، والفَتوى(: مساً، أبدلوا مكاا الواو، حنو كانت ا

) ريـا ( ولو كانت    ،)صديا، وخزيا، وريا  (:صفة تركوها على األصل، وذلك حنو     وإذا كانت   
  . )١٢٠ ("لالم،وتثبت الواو اليت هي عنيواواً موضع ا؛ ألنك كنت تبدل )روى(:مساً لقلتا

 فيمـا ذكـره يف      ني، وفيه رد على ابـن مالـكٍ       حوي الن وما قاله سيبويه هو مذهب مجهور     
   . امساً شاذٌّ)لفَعلَى(بأنّ قلب الواو من الياء الماً ) إجياز التعريف(،  و)التسهيل(

   فاًواو أو الياء ألشروط قلب ال: املبحث السابع
  : أحد عشر شرطاً لوجوب قلب الواو أو الياء ألفاً، وهي) األلفية( يف  اشترط ابن مالٍك

١. ِم: "ه اإلشارة بقولهيلإكا، وأن يتحر ن ااٍو وياٍء ِب وتٍكيرح ". 
 . " أُِصلْ : "  أصلية، وهو املشار إليه بقولهأن تكون حركتهما .٢
 .  " ٍحت فَدعب:  " لهقبلهما، وهو املشار إليه بقوأن ينفتح ما  .٣
 . " ِصلْ مت: " متيهما، وهو املشار إليه بقولهيف كل: أن تكون الفتحة متصلة، أي .٤
 . )١٢١ ("لْ ِصمت: "  أصلياً، وتشمله اإلشارة بقولهأن يكون اتصاهلما .٥
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٦.  بعدمها إن كانتا   ك ما أن يتحر    وال ياءٌ   عينني، وأالّ يليهما ألف ،  إن كانتـا    دةٌ مـشد 
 :مني، وإىل هذا أشار بقولهال

  فْ ال يكَيه وِر الالِّمي غَإعاللَ        ن كَفْنْ سكِِّإ التاِلى وكإنْ حرِّ 
  د أُِلفا قَيهيد ِفِدــشاٍء التأَو ي        ِر أَِلفيـــٍن غاِكا ِبسلُهِإعالَ             

 ). أَفْعل(الذي الوصف منه على ) لفَِع(أالّ تكون إحدامها عيناً لوزن  .٧
وإىل هذين ،)أَفْعل( الذي الوصف منه على أالّ تكون إحدامها عيناً ملصدر هذا الفعل .٨

  :الشرطني أشار ابن مالك بقوله
وصع حٍل وفَِعالَيفَع ذَا أَفْ    نٍل، كأَغْيوالَعٍد وأَح  

٩.  افتعل( بالواو، أالّ تكون عيناً لوزن       وهو خمتص (   ال علىالد)التشارك  :، أي )التفاعل 
يف الفاعلية، وإىل هذا أشار بقولهة واملفعولي: 
ِبِإوفَنْ يت نلٌ ِماععلِْن افْت   الْوعو ِلنيساومو لَتمعلّ ت  

 :أالّ تكون إحدامها متلوةً حبرٍف يستحق هذا اإلعالل، وإىل ذلك أشار الناظم بقوله .١٠
ِلِإنْو حرا اِإلِن ذَفَيالَعِْحقتحِّ    لُ اسصِْحقي قَد عكْسلٌ، وأَو ح  

 :مساء، وإليه أشار ابن مالك فقال تكون إحدامها عيناً ملا آخره زيادةٌ ختتص باألالّأ .١١
و يعم نقَا آِخر همد اـَ ِزيد  صخاِل ايلَمسأَنْ ي اِجبو ماس  

  .االسم واجب سالمته  آخره ما خيُص ما قد ِزيد يف وعني:  وتقدير البيت      
احها، وهو مـذهب    ر وتابعه يف ذلك ش    ،)األلفية(ما ذكره ابن مالٍك يف      هذا  : قلت

  .)١٢٣) (التعريفإجياز (مذهبه يف كتابه ـ أيضا ـ هو و،)١٢٢(ن، حويي النمجهور
طني آخرين، أحدمها ذكره ، فقد زاد شر)التسهيل(و ) شرح الكافية الشافية(أما يف و

  :فيهما، وهو
 .ون العني بدالً من حرف ال يعلّأالّ تك .١٢

، قال ابـن    )يماجل( من    بدلٌ )الياء(لّوا؛ ألنّ    يعِ ، فلم )شيرة): (شجرة(حترز به عن قوهلم يف      ا
،  عدها، إن مل يسكَّن ما ب      لُّ العني بعد الفتحة باإلعالل املذكور     وتع  ":  )التسهيل( يف   مالٍك
علّ، أوأو يع١٢٤("لُّ تكن هي بدالً من حرٍف ال ي( .  

  :، وهو )شرح الكافية الشافية( ذكره يف ،فقدالشرط الثالث عشر واألخريأما و
 . لّ، وإن مل يكن بدالً حرف ال يع يف حملّأالّ تكون إحدامها حالّةً .١٣
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كت وانفتح ما قبلـها ومل      حتر، فالياء فيه    )سيِئ( : مبعىن ،)ِيسأَ(:احترز بذلك عن حنو   
عها وقعت موقع اهلمزة،    تب       لّ؛ ألنواهلمزة لو كانت يف موضعها مل ت  الياء  وملتدل، فع 

شرح (ك يف    الشرطني األخريين أشار ابن مال      وإىل هذين  معاملتها؛ لوقوعها موقعها،  
  :، فقال)الكافية الشافية

  ِمنحيٍح قَصتٍف ِبر حنـ عباين   نِْل أَعالَ اِإلبب سكُف يدوقَ" 
  )رهشج(و ) سوايِئ(ى  منحنيناِح  )هشير(و)  أَِيسوادقَ: (همِلقوكَ

 اهلمـزة،   موضـع  اليـاء، واليـاءَ     موضع ، فيضعون اهلمزةَ  )أَِيس: يِئس(مبعىن  : يقال  
ويصح   ها وقعت موقع اهل       حون الياء وإن حترلو كانت   مزةُمزة، واهل كت وانفتح ما قبلها؛ ألن 

بدل،يف حملِّها مل توملت الياء معاملتها؛ لوقوعها موقعها فع. 
  . )١٢٥ ( ")اجليم( موقع )يائه(ح لوقوع ، صحِّ)ةشجر(:  مبعىن)ةشير(: وكذا قوهلم     

  ، صورى (:التأنيث املقصورة، حنو  إعالل ألف   يف  املسألة نفسها اختلف رأي ابن مالك       يف  و 
ـ احلادي عـشر  الشرط الياء ألفاً ـ وهو  وأط قلب الواو و شر؛ ألنّ من)وحيدى  أالّ (:  

، كاأللف والنون، وألف التأنيث، فلذلك      )تكون إحدامها عيناً ملا آخره زيادةٌ ختتص باألمساء       
الن، واهلَ (: تا يف حنو  صحى اجلَورومان، والصى  ، يدلف والنون،  ؛ ألنّ االسم بزيادة األ    ) واحلَي

فما جاء من هذا النـوع       هو األصل يف اإلعالل، وهو الفعل،         يبعد شبهه مبا   ،وألف التأنيث 
شاذّم دع حنواًعال ، :)ماهان، ودانار(.  
صورى، ( :، حنو  ألف التأنيث املقصورة    إعالل أو تصحيح    يف األخفش واملازينّ  وقد اختلف   

 عليه؛ قاس ال ي تصحيح ما فيه ألف التأنيث املقصورة شاذٌّ  فذهب األخفش إىل أنّ  ،) وحيدى
، فلم  )فَعال: ( دالٍّة على التثنية، حنو    ألنّ هذه األلف يف آخر االسم لفظاً كألٍف اتصلت بِفعلٍ         

  ). فَعل(خترجه هذه الزيادة عن صورة 
 باالسـم،   ةٌيث خمتص ؛ ألنّ ألف التأن   هب إىل أنّ تصحيح هذا النوع قياسي      وأما املازينّ فقد ذ   

  .)انفَوالطَ(فهي كاأللف والنون يف 
  . )١٢٦(قاس عليه  ال ي وعند األخفش شاذٌّ، مقيس عند املازينّ) وحيدى،صورى(فتصحيح 

  : فقال،)شرح الكافية الشافية( يف أشار ابن مالٍكوإىل هذا اخلالف 
 "وعيم ـا آِخـنرـ قَهدم اـ ِزيد    يصاِلخ اسو اِجمأَب لَمسانْ ي  
 ين قَاِزاملَوع ى(ـ ى كَلَاسروالص(     هداَألوع فَخمم اـشرــدا ن  
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)روىص( :من مياه العرب، وتصحي     ماءٍ اسم ه عند املازينّ   واوِ ح   قياسي     ؛ ألنّ آخـره ألـف 
  ). قَولَى: (لقيل على رأيه) لقَو(لُها من فلو بين مثْ باألمساء، تأنيث، وهي خمتصةٌ

مة تثنيـة،  إذا جعل عال) فَعال(؛ ألنّ ألفها يف اللفظ كألف      واألخفش يرى أنّ تصحيحها شاذٌّ    
 به  يلوحِذ) قائالً(كما أنّ   . جرياً على القياس  ) قَاالَ: (على رأيه لقيل  ) ولقَ(فلو بين مثلُها من     

  . )١٢٧ ("ذوذه  يف ش؛ ألنّ ما شذّ ال يتبعباتفاٍق) قَاالَ: ( لقيلوزناً) حوكة(يف اجلمع حذو 
 ها وعدمإعاللَ) التسهيل(ختار يف ا يف هذه املسألة قد اضطرب اختياره، فابن مالٍكو  

قاس  ال يشاذٌّ) صورى: (وتصحيح حنو " : تصحيحها، وهو مذهب أيب احلسن األخفش، فقال      
  . )١٢٨(  "اقاً أليب احلسنفَعليه، ِو

مذهب املازينّ، ، وهو  ، إعالهلاها وعدمتصحيح  فقد اختار)إجياز التعريف(يف  وأما
، اجلَوالن(، كـ )فَعالن( كون حرف اللني عني  من اإلعالل املذكوِر ـ أيضاًـ منعوي:"فقال
النوالسلَ(، أو عني )ي(، كـ )ىفَعالصريواحلَى، ودهذان املثاالن؛ ألنّ حر)ي ما صحكة ، وإن

، والفتحةُ خلفتها )انان ، وسبعِربظَ(ـ ك،لصحيح على قلٍّةعينهما ال تكون غري فتحة إالّ يف ا
  . ال يعلّ ما هي فيه 

 لَِّعفأُ ،)فُِعل،وفَعل (فإنه يوازن) فَعل(ـكوازن مكسوراً أو مضموماً،  إالّ فيما يوليس بالزٍم
  .محالً عليهما

، وال  )فَعـالن (فيحمـل عليـه   ،  ) فُِعـالن ( ، وال   )فَِعـالن ( لنا يف املعتلّ العـني       وليس   
  . )١٢٩( " هما لذلك ، فوجب تصحيح)ىفَعلَ(ه حمل علي في،)ىفُِعلَ(،وال)ىفَعلَ(لنا

قلت :الص وهو مذهب   )إجياز التعريف (اجح يف املسألة هو ما اختاره ابن مالٍك يف          حيح والر ،
ى، روص: ( ذهبوا إىل تصحيح الواو وعدم إعالهلا يف حنو     ؛ إذْ نيحوي ومجهور الن  سيبويه واملازينّ 

وحيـ  للكلمةزمِة الالّ التأنيِث ألِفمبا حلقه يف آخره من زيادِة،وذلك خلروج االسم ـ  )ىد   
ا ختتص بـه    ، مم )النواجلَ: (، حنو وِن األلف والن  ، وزيادةَ  ألنّ هذه الزيادةَ    مشاة الفعل ؛   عن

 :، حنـو  )لـى عفَ( و ،جرى على األصل  في)  النٌع فَ (اوأم : "فعال، قال سيبويه   دون األ  األمساُء
)جالٍنو ، وحداٍني وص ،وىر، وح يىد(،    ه مبرتلة ماال زيادة فيه مما مل        جعلوه بالزيادة حني حلقت

وا ما  نوا ليجيئُ هم مل يكو   ومع هذا أن   ،)ةمو واللُّ ،ريالِغ، و ل  واِحل( :حنو ،ِلع على مثال الفِ   جيئْ
 تركـان يف املعتـلّ     وي ، )ياٍنفَ، ون واٍنز، ون اٍنوز غَ (:حنو،  ف على األصل    ـ األضع يف املعتلّ 
  . األقوى
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 وال زيادة فيه، جعلوا الزيادة يف )ٍلعفَ(يف : كما قالوا ،)ىلَعفَ( و)النع فَ ( يف:وقد قال بعضهم
دار ( : من )انٌارد(:  وذلك قوهلم  الله وال زيادة فيه،    كاعت ، وجعلوه معتال  ) اهلاء(آخره مبرتلة   

ي(، و )وردح( : من ) انٌاد (، و) يدِححاد يهانٌام رد كما ال تطّ،رد  وهذا ليس باملطّ،)االنٌ، ود
  .   كثرية ذكرناهاأشياُء

فُ(ا وأملَى وى،لَعِفع(كما ال تدخل ، فال تدخله العلّة ،حو وهذا الن )ُفلٌع،١٣٠ () "لٌ وِفع( .  
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  الفصل الرابع
   وفيه مبحثان : الل بالنقلـــاإلع

  
   صحيح قبله ساكن ِفعٍل أجوٍفحرف الِعلّة عنيأن يكون : املبحث األول 

   ومتحركتني  ياًء    إذا كانت عني الفعل واواً أو      هاعلم أن   قبلهما سـاكن  صـحيح  ،
، ) ويِبني ،ميقُو(:  على حرف العلة، حنو    ثقاهلا الست نقل حركة العني إىل الساكن قبلها؛     وجب  

 :يف) القـاف (قلت حركة الواو والياء إىل الساكن قبلهما، أعين         ، فن )نيقْوم، ويبيِ (: األصلو
  .  فسكنت الواو والياء)يِبني( :يف) اءبال(، و)ميقُو(

ة، وذلك   جانس احلركة املنقول    إنْ  جيب بعد النقل أن يبقى احلرف املعتلّ       هعلم أن مث ا   
: أصلهماو،  )يفاف، ويخِ يخ(:  حرفاً جيانس احلركة، حنو    لبت مل جيانسها قُ   مثل ما تقدم، وإنْ   

)خيخف، وي١٣١ ()ِوفو( .  
  )١٣٢: ( فقط، هيأربعةً) ةاأللفي( يف ، ذكر منها ابن مالٍكوهلذا النقل شروطٌ مخسةٌ

 : مل ينقـل إليـه، حنـو   ٍةأن يكون الساكن املنقول إليه صحيحاً، فإن كان حرف علّ      .١
 : ، وإىل هذا الشرط أشار بقوله)قَاول، وبايع(

  ) أَِبن(ـ عٍل كَني ِفٍني اٍت عِذي ِل     يك ِمنِرحح انقُِل التٍن صاِكسِل
  ! ) بهبنيأَ( و)  الشيَءنيبما أَ(: ، حنو تعجٍب فعلَأالّ يكون الفعلُ .٢
 .  ) سودا، و بيضا (:  حنو،أالّ يكون من املضاعف الالّم .٣
الن وإىل  ىل إعـال  ادخله النقل لئالّ يتو   ، فال ي  )أَهوى(: م، حنو أالّ يكون من املعتل الالّ     .٤

 :فقال ،هذه الشروط الثالثة األخرية أشار ابن مالٍك
ا لَممِفع لَ يكُنٍب وعجـكَ   الَ ت)ضياب( أو )وِبالَ)ىأَه لِّالٍَم ع  

 ،)التـسهيل (و،)شرح الكافية الشافية  ( يف   اخلامس فقد ذكره ابن مالكٍ    رط  أما الش   
ـ الِفعلُ  الّ يكون   أ : وهو ،)إجياز التعريف   (و ، وكذا ما   ) لَّعفْا  (: الذي مبعىن ) فَِعل (موافقاً ل

وذلك حنو  ،ف منه تصر  :)روعِور( :مضارع) يره اهللا (: ، وحنو )عوشرح الكافية  (قال يف    ،)أَع
  ):شافيةال

  )فَِعل (نححوه ِما ص ممكيوأَ  لِل تعتو أَهمف الَاع مل تضنِْإ" 
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، وجب صحيِح للتملستحقِّا) فَِعل( اإلعالل املذكور من تصاريف كان ما فيه سبب فلو
تصحيحكـ ، ـأيضاً - ه )ورعه اهللا( و، ) يرو١٣٣ (" ) أَع( .  

، وال ٍب، ال لتعج)عٍلِف(  أو الواو عنيإن كانت الياُء" : ) يلالتسه( يف ـ أيضاً ـ قال و
   ).١٣٤ (" منهما مصرٍف، وال )افْعلَّ (: الذي مبعىن)  فَِعل( لـ موافٍق
ل نق بعلّتا ومل ت صح،) لّعافْ  (: مبعىن) لِعفَ( أو ،ٍب تعجِلع ِفالواو عيين وأنت الياء ا كإن:أي

  .لهاحركتها إىل الساكن قب
 يكـون  أالّ: هووـ  يف اإلعالل بالنقل)  األلفية  ( غري يفالذي زاده ابن مالكٍ الشرط  : قلت
 الذي  والراجححيح هو الصـف منه   وكذا ما تصر،) لَّعفْا: ( مبعىن) لِعفَ(وافقاً لـ  ملُعالِف

  عليه مجهور النحنو ، السبب يف عدم إعالل    ني؛ ألنّ حوي ) :استعـ ر، وأَ و عكانـا يف    إن، و )رو 
ـ  حىت يعال ليس م أصلهما، أنّ )موقْم، وأَ وقْتاس(كـ،الظاهر الل عليـه، قـال   حمال يف اإلع
 على  هنوا بِ ا جاءُ مفإن،)ديص ي دِيص( ، و  )لُوح ي لَِوح(، و )روعر ي ِوع(: ا قوهلم   وأم: " سيبويه

     األصل يف معىن ما ال بـ (:  حنـو  ،لى األصـل   له من أن خيرج ع     د اعوررت، واح ـ لَو ، تلْ
وابيضضت واس ،وددت( ا كُ ، فلمن   يف معىن ما ال ب ؛ له من أن خيرج على األصلدكون ما  لس

 قبله حترفلو مل تكن يف هذا املعىن اعتلَّ       ،كن  ت ولكنه كان األمر علـى     نيت على األصل إذْ   ا ب 
   "هذا

  فإنَّ،)تدِيوص، ترِوع( :حنو،   الواو يف هذا وال الياُءفإذا مل تعتلّ: "  خر آوقال يف موضٍع
، ) يتوش( الواو مبرتلة واو  ألنَّفت؛ وتصرن إذا حلق األفعال الزيادةُالواو والياء ال تعتالّ

 أردت  إذا،)ه اهللا عينروعأال أَ(: ك تقول أن ترى ، أال) يتِيح( ياِءمبرتلة    والياَء
  . )١٣٥( " ) هريِع اهللا بديصأَ( ، و)ترِوع( :من)تلْعفْأَ(
  )اسِتفْعال ( أو ) ِإفْعال ( مصدٍر على أن يكون حرف الِعلّة عني : املبحث الثاين 

 مما اُعلّت )اسِتفْعال(أو ) إفْعال( على  الكائنصدرامل عاللُإ: من مواضع اإلعالل بالنقل 
 علّاألجوفني، بشرط أن يكونا قد أُ) علفْتل، واسعفْأَ: ( محال على فعليهمانعالّي، فهما عينه

قلت فتحة الواو إىل ، فن)اموقِْتام، واسوإقْ: (أصلهماو، )ةامقَِتة، واسامقَِإ: (فعالمها، حنو
 وىل بدلُفان، اُأل وانفتاح ما قبلها، فالتقى ألكها يف األصلحرلبت الواو ألفاً؛ لت قُم، ثُ)القاف(

 ـ وهو مها، واختار ابن مالٍكاحد إفذْ، فوجب ح)عالفِْتال، واسعإفْ(العني،والثانية ألف 
ال عإفْ(ألف :  الثانية، أي  األلِف حذف ـنيحويذهب اخلليل وسيبويه وجهور النم
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عالفِْتواس(ا قريبةٌ؛ ألنا ح من الطرف، وألنّها زائدة؛ وأل ل، وملاص االستثقالذفت  ح
قَِإ: (ض عنها تاء التأنيث، فقيلوِّاأللف عامقَِتة، واسةام.(  

 املنقلبة عن العني؛ ألنّ : اُألوىل، أي  األلف هياحملذوفة ىل أنّا األخفش فقد ذهب إأمو
ذا كان مداً؛ وألنّ األلف يف  األول منهما إقاء الساكنني حذفتمن ال صاألصل يف التخلّ

 مع قواعد ه متمٍشة عليها، وهو األقيس؛ ألنعالمة املصدر فينبغي احملافظ) العفِْت واسال،عفِْإ(
  . )١٣٦ ( سيبويه ومن تبعه من البصرينيهاقرتقاء الساكنني اليت يص من الالتخلّ
  )١٣٧ ( :)األلفية(، قال يف  ما سبق ذكره هو مذهب ابن مالٍك: قلت

  اِلعفِْتاس واِلعـفْ اِإلفِلوأَ                                          
  ضرما عب رِلقْها بالنفُذْوح      ضو ِعمزالْ ا والتالِلعا اِإلذَ ِللِْزأَ

ـ روجيب اإلعالل املذك"  : )إجياز التعريف(وقال يف   ت عينه من مـصدرٍ  اعتلّا ـ ِلم  أيضاً 
 ؛ وتنقلب ألفـاً ،نقل حركتهان العني حني ت  سكّ فت ،لى فعله  محالً ع  )عالفَِتاس( أو   )العفِْإ(على  
عامالن معاملـة    ،م فتلتقي مع األلف الزائدة قبل الالّ      كها يف األصل وانفتاح ما قبلها،     لتحرفي 

ـ  ٌ واو الذي عينه    )مفعول(الواوين من    ه صـحيحةٌ  والم وي ، ـ   عـو ذوف هـاء   ض مـن احمل
 ،ل هلما من النقل   ِع فُ مثُ،  )اموقِْت واس ،اموقِْإ(:  يف األصل ومها   ،)امةقَِتاسامة، و قَِإ(،كـالتأنيث
  .  )١٣٨ ( "رِك والتعويض ما ذُ، واحلذف،والقلب

ـ ( قد ورد تصحيح     إىل أنه ) إجياز التعريف (ها يف   يف املسألة نفسِ  لكن ابن مالٍك ذهب      الإفْع( 
 ، غْيـال وِإ ، عـوال ِإ( :وذلك حنـو وفروعهما، ) ال عفِْتاس ( وكذا تصحيح   كثرياً،مصدراً  

  ).  واحرِتواق، واسنِتيال، واسغِتواذ، واسحِتاس : ( وحنو ،) يامغْوِإ وِإجواد ،
لكثرة مـا ورد  رآه مقيساً ؛  نصاري األبا زيٍد أنّ بأ)إجياز التعريف ( ح ـ أيضاً ـ  يف   صرو

 ع ومل خيالفه، ويف ذلك داللةٌ    ابن مالٍك   حاً ،وسكت   منهما مصح  فقـال ،  ه يرى ذلك    لى أن :
ـ      ، التخفيف  طلب علّ أُ ا على إعالل م    كان الباعثُ  لَما" وكان الثقل احلاصـل بت ك هـذا   ر

 علـى   ا يستحقه تنبيهاً   مم ك يف كثريٍ  ِر ت ،ةلسكون ما قبل حرف العلّ    ؛ من غريه    اإلعالل أهونَ 
ــ ــا ت ــر م ــك، وأكث ــالفْاِإل(ك يف ِرذل ــصدراً)ع ــ(و ،م ــا ،،وفروع) عالفِْتاالس  هم

   . )١٣٩( "  مقيساً األنصاريزيٍد،حىت رآه أبو )واذحِتواالس،يالغْاِإل(ـك
كـر  ،وذ، فيما سبق ذكره   األنصاري ح مبخالفته أليب زيدٍ   صر) التسهيل(  يف  ابن مالكٍ  إالّ أنّ 

) فْعالاالسِت(و ) الفْعاِإل(ح حِّما ص بور"  :قاس عليه مطلقاً، فقال   حاً ال ي   ما ورد منه مصح    أنّ
  .  )١٤٠ ( "قاس على ذلك مطلقاً، خالفاً أليب زيٍدي وال وفروعهما،
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أنه ال ينقاس ما جاء من ) التسهيل(  يفهو ما ذهب إليه ابن مالٍك: والقول عندي يف ذلك 
ذلك مصححاً مطلقاً،وهو مذهب مجهور الننيحوي .  

 قاس على ذلـك؛   ه ي  أن ، وهو وهري وتبعه يف ذلك اجل    ، األنصاري أما ما ذهب إليه أبو زيدٍ     و
قومٍ ه لغةُ ألن    ه عند ال، فهذا كلّ فصيحةٌ ها لغةٌ  من العرب، وأنحاة شاذٌّني قاس عليه، حفظ وال ي
 على  وقد جاءت حروف  : " ، قال سيبويه  )أفْعل، واستفْعل (مع من تصحيح    لك لقلّة ما س   وذ

 معتلّ األصل غري  فيما ذَ  ،سكن ما قبله  ا أُ ة مم     فاعلْ(ـهوه ب كرت لك قبل هذا، شبإذا كان   )ت 
 بدل التاء يف باب ، كما أنّرٍد وليس هذا مبطّ،)تفاعلْ(ن ما قبل واو     سكّقبله ساكناً،كما ي   ما
ب، يطْوح، وأَ رتاسو،  ، واستحوذ ولتطْودت، وأَ جأَ(: ،وذلك حنو قوهلم  رٍد ليس مبطّ  )أوجلت(

ا مل نسمعهم قالوا     أن إالّغة املطّردة،    هذا فيه اللّ   ، فكلّ )لَيغت، واس تميغْ،وأَتلَيغْوأَ ،تلَيخوأَ
ـ (نوا يف   نوا يف هذه األحرف كما بي     ، بي )ذوحتت، واس لَيغْح إليه، وأَ  ورت اس : (إالّ ، )تفاعلْ

: حنـو ،  يه   ف ها ال تتغري، كما جعلوها مبرتلتها حيث أحيوها فيما تعتلّ         جعلوها مبرتلتها يف أن   ف
)اجتووار( ْإذ ،موا  توه)١٤١ () " تفاعلوا(  .  

يما خرجت كالتنبيه على أُةُاذّ الشفهذه األشياُء: " وقال ابن جنه لوال ما  إنر، وأنصول ما غُي
  ) .١٤٢( "ه أن جييء على غري هذه اهليئة املستعملة لل العارضة ، لكان سبيلُحلقه من الِع

على أنّ ما ) التسهيل(ها قوالً ثالثاً، فقد نص يف ٍك أحدث له يف املسألة نفِسم أنّ ابن ماللواع
 مهل فعله الثالثي،اً بشرط أن يكون قد أُحاً يكون قياسيمصح) العفِْتال، واالسعفْاِإل(ورد من 

قاس على يا، وال موفروعه) العفِْتاالس(و ) العفْاِإل(ح حما صبور: " ، فقال)اقونِتاس: (حنو
  . )١٤٣) " ( اقونِتاس(، كـ مهل الثالثي، بل إذا أُ ذلك مطلقاً، خالفاً أليب زيٍد

ح ابن عقيٍلوقد وضبل إذا أُ: "  ابن مالٍك فيما ذهب إليه، فقال رأي،مهل الثالثي 
ن إن كا: ، وهي  ثالثةًختار لنفسه مقالةًا ف،)مطلقاً(: ن قولهبي وهذا ي،)اقونِتاس(ـك
)فِْتاسلع (لٌ ثالثيـ ك،ليس له ِفع)استن(:   فلم يقولوا من هذارد تصحيحه، اطّ)قوناق( ،

 : حنو،، وإن كان له ذلك)است(: )اةت الشسيتتاس(، وال من )اذَح(: )ذوحتاس(من وال
)اسرد تصحيحه، مل يطّ)امقَت.     

س على ما سمع ما  كذلك، فقادروحا  مصح)لعفْتاس( املسموع من  أنّف رأى املصنِّوكأنّ
  ) .١٤٤" (ناسبه دون غريه 
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الذي عليه مجهور : قُلتالنويؤـ  نيحويده نصو  سيبويِه،ينص  يمها  ابن جنابق ِذكْرـ الس
 وال  حفـظ  ي ، بل هو شاذٌّ   رٍد ليس مبطّ  مصححاً) االسِتفْعال  ( و) اِإلفْعال( هو أنّ ما ورد من      

ِةقاس عليه، وذلك لقلّيممع منه ما سحاًا مصح .  
أيضاً ـ يبطل ما أحدثه ابـن   و من وافقه ، و ـ   مذهب أيب زيٍد األنصاري ، وبذلك يبطلُ

  .من قوٍل ثالٍث يف املسألة مالٍك 
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  الفصل اخلامس
  اإلبدال يف احلروف الصحيحة 

  
   )العِتالفْتاء ا(ن  م)الدال( أو )الطاء(هو إبدال :  واحدوفيه مبحثٌ

تبدل وجوباً من ) الطاء(إىل أنّ ) األلفية(و ) شرح الكافية الشافية( يف ذهب ابن مالٍك: أوالً
  . طباق ، وتسمى أحرف اإل)صاداً، أو ضاداً، أو طاًء، أو ظاًء: (إذا كانت فاؤه) تاء االفتعال(

دغم،  وال ت،)برطَاض: ضرب(، ومن  دغمت ، وال)راصطَب: صبر(من )  لعتافْ (تقول يف 
 الجتماع املثلني يف كلمة وأوهلما ؛) راطّه:( فتقول،  جيب اإلدغامم، ثُ)رهطَ اطْ:رهطَ(  ومن
وتقول يف ساكن ،)ظهار لكلٍّ منهما، واإلدغام  اإل : أوجٍه وجيوز لك فيه ثالثةُ،)ماظْطَلَ: ظَلَم

  .ومع عكسه،  مع إبدال األول من جنس الثاين
تبدل وجوباً من ) الدال( إىل أنّ   يف الكتابني السابقني ذهب ابن مالٍكـً  أيضاـ: ياًـثان
، )ددانا: دانَ(من )  لعتافْ (تقول يف  ،)داالً، أو ذاالً، أو زاياً: (ؤهإذا كانت فا) تاء االفتعال(
، )راذْدكَ: ذَكَر(دغم، ومن ت  وال)رجازد: زجر(، ومن )اطّهر( اإلدغام ملا ذكرناه يف  جيبمثُ

 ، وإىل هذين املوضعني أشار ابن مالٍك)١٤٥ ()مطَلَاظْ: (الثالثة األوجه املتقدمة يفولك فيه 
  )١٤٦(:  فقال،)األلفية(يف 

   ِكر داالً بِقىديف ادانَ وازدد وا         طْبِقرد ِإثْر م) تا افْتعاٍل(طَا      
  :، فقال)شرح الكافية الشافية( يف  ـ أيضاً إليهما ـشاروأ

  الـاٍل جِععِتها تاُء افْأو أُخت          ظاًء أو الصاد تالو طاًء ا إنْ" 
  أَوذَاٍل اوزاي كِمثِْل ازدجرا    راداالً صيِّ     طاًء، وبعد الذّاِل 

 ينعالٌِتافْ (إذا ب (       ا فاؤهأو شيٌء من تصاريفه مم :)صاد  وجـب  ،  )، أو ظاءٌ   أو طاءٌ  ،، أو ضاد
ر، اصـطَب : (؛ ألنّ وقوع التاء بعد هذه األحرف مستثقلٌ، وذلك حنو          ل التاء طاًء ختفيفاً   ابدإ

طَرام، وواضنلَوا، واظَّطّعوام (.   
 ينا فاؤه   وإذا بذلك مم  ) :    فَ (:، حنو )التاء(جيء بداٍل بدل    )  دالٌ، أوذالٌ، أو زايـ اد ، ) واقُ

ـ :  ، مبعـىن  ) ازدان (وا، و رذكَّت:  ، مبعىن  ) واركَاد (، و  تدفقوا: مبعىن ن، واأل تصـل زي  :  
 )تقُفَادكَوا، واذْتوار ت١٤٧(  ") ان ، واز( .  
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تـاء  ( يف هذين الكتابني على هذه املواضـع يف اإلبـدال مـن    تصار ابن مالكٍ واق  
) التسهيل( بعد سائر احلروف وال تبدل، وهو خبالف ما ذكره يف             مقتضاه أنها تقر   ،)االفتعال

ذُكر آنفاً، وهو ما سنوضـحه يف       تبدل من غري ما   ) تاء االفتعال ( من أنّ ) إجياز التعريف (ويف  
  . املوضع التايل

تـاء  (على اإلبـدال مـن      ) إجياز التعريف (ويف  ) التسهيل( يف   مل يقتصر ابن مالكٍ   : ثاًـالـث
بعـد  ) ثاًء(تبدل  ) فتعالتاء اال (يما ذُكر يف املوضعني السابقني، بل ذكر فيهما أنّ          ف) االفتعال

  . )درات(: قالفي) اءثال(، أو تدغم فيها )ثَرد(  :من) لعتافْ(وهو  ،)اثَّرد(: قال، في)الثاء(
، والتـاء   و رخ  حرف الثاُء: "، فقال )إجياز التعريف ( يف   الٍكوإىل اإلبدال املذكور أشار ابن م     

حرف االفتعـال (، ومها مشتركان يف اهلمس، وخمرجامها متقاربان، فإن اجتمعـا يف             شديد (
فا جبعل ، فخفّ، وضدان من وجٍهثْالن من وجٍه ثقل تالقيهما؛ ألنهما ِم)الثاء(وفروعه وتقدمت 

، وهـو اختـاذ    )ادرتِّاد، واال راالثِّ(آلخر، كـ   ا ثاًء، وإدغام أحدمها يف      )التاِء( تاًء، أو    )الثاء(
مها، ومـن    وتقد ؛ ألصالتها )الثاء(، غلّب جانب    )داراثِّ(: ، فمن قال  )ادرثِْتا: (ريد، وأصله الثّ

  . )١٤٨ (" لشدا ولكوا مزيدةً ملعىن ؛)التاء(ب جانب ، غلّ)ادراتِّ(: قال
ـ  فيهما وزاد ـ ماجت(يف قـال  ، في)اجلـيم (بعـد  ) داالّ(قد تبدل)التاء(أنّ  ـ أيضاً  واع(  :

)داجم(، ويف   )واعتاجز :زداإلبدال قيل فيه  وهذا  ،   )اج : ال ي  يف   ابن مالكٍ  قاس عليه، وكالم 
فلـو    ":فقـال  يستشف منه أنه جيوز القياس عليه ،    لبعض العرب،    أنه لغةٌ ) إجياز التعريف (

ـ  نالعرب م  ن، فمِ )االجِتماِع(،كـ)جيماً ()فاء االفتعال (كانت   التـاء (ستثقل سـالمة    ي(، 
  : الشاعر، وعلى ذلك قولُ)االجِدماع(، كـ)داالً(فيجعلها 

  انزِع أُصولِه واجدز ِشيحب   اناسفقُلت ِلصاحيب ال حتِب
   .)١٤٩ ("واجتز : أراد     

ها، ركْلسابق ِذها يف املواضع الثالثة اوفروعه من احلروف اليت ذكرت)  االفتعالتاِء (وإبدالُ
: بعد) ثاًء( وفروعه ) تاء االفتعال ( وتبدل : "إمجاالً، فقال) التسهيل( يف ٍكأشار إليها ابن مال

الطاء، أو (: بعد) طاًء(، و)الدال، أو الذّال، أو الزاي(: بعد) داالً(دغم فيها، و، أو ت)الثاء(
ظهران، وقد تجعل ، أو ي)الذال(و  )الظاء(دغم يف بدهلا ، وت) الظاء، أو الصاد، أو الضاد

  . )١٥٠()" اجليم: (بعد)داالً( وقد تبدل، صفٍري، أو حرِف)ذاٍل(، أو )ظاٍء: (ِمثْل ما قبلها من
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 هو مذهب )األلفية ( و) شرح الكافية الشافية (  يف ما ذهب إليه ابن مالٍك :قلت  
جهور النقال سيبويه ال خالٍفني ِبحوي ، " :لُالدا(ا وأم (بدل من فت) افْ(يف ) التاءتإذا ،)لع 

  .   وحنوها،)رجداز( يف )زايال(كانت بعد 
 وكذلك إذا )دهطَاض( :، حنو)لعتافْ( يف )الضاد( إذا كانت بعد ،)لعتافْ(منها يف ) الطاُء(و

  ) .١٥١" ( يف هذا )الظاء( وبعد ،)ربطَاص( : يف مثل)الصاد(كانت بعد 
د عب) ثاًء(تبدل ) تاء االفِْتعال( ، وهو أنّ )إجياز التعريف( و) التسهيل(  يف وأما ما زاده

 وإذا كانت هذه : "سيبويه قال، أو تدغم فيها، فهو مذهب سيبويه واجلمهور، )الثاء(
قالً واعتالالً،كما كان ِثا  احلرفان منفصلني ازداد يف حرٍف واحٍد، ومل يكِن املتقاربةاحلروف

ثقلون، فمن ذلك قوهلم يف ؛ ألنّ احلرف ال يفارقه ما يست  مل يكونا منفصلني أثقلَإذْالن ثْاِمل
، )مثْتِرد : ( ؛ ألنهما متقاربان مهموسان، والبيانُ حسن، وبعضهم يقول) مثَِّرد): (مثْترٍد(

  " يف اآلِخر ؛ ألنّ أصل اإلدغام أن يدغم األولُ ) متِرد: (وهي عربيةٌ جيدةٌ، والقياس
 واحٍد، ويف ٍز كانا من حي ؛ إذْ)ٍدِرتثْم( يف )  دِرمثَّ( :  كثريوقال ناس: "   آخروقال يف موضٍع

  . )١٥٢ " (حرٍف واحٍد
  فاملسألةُ،)اجليم(بعد ) داالً) (التاء ( إبدال ـ أيضاً ـ ما زاده يف الكتابني السابقني منوأما 

 فيها خالف ،فمن النمن ذهب إىل نيحوي تهم ذهب إالقياس، وعامه ال يبل  قاسىل أن ،
ييِتتاء االفْ( وقد قُلبت : " قتصر فيه على السماع، قال ابن جنيف ) اجليم(مع ) داالً ()الع

 قاس ذلك إالّ أنْ، وال ي)زاجت( : يف)اجدز(و، )واعماجت( يف )واعماجد(:  بعض اللّغات، قالوا
 . )١٥٣ () " حاجدر( : )حراجت(، وال يف )أَاجدر(: ) أَاجتر(ال تقول يف  ، معيس
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  السادسالفصل 
  ذفـالل باحلـاإلع

 وفيه مبحثٌ واحد:ذْحوجوباً يف املضارع من املثال ا الواوف واملصدرواألمرلواوي  
 ذكر ابـن    رداملطّ احلذفو،  د، وهو مطّرد، وغري مطّر    اإلعاللُ باحلذف : من وجوه اإلعالل  

 ، يف املاضـي   اً، واوي الفاء، مفتوح العـني     ن الفعل ثالثي  إذا كا : ٍك له ثالثة أنواٍع، منها    مال
: ، واألصـل  )وعد يِعـد  : (املضارع، حنو  أمثلة   حذف يف فإنّ فاءه ت  مكسورها يف املضارع ،     

)ِعدوذفت الواو استثقاالً؛ لوقوعها)يالزمٍة وكسرٍةمفتوحٍة  بني ياٍء ساكنةً، ح   .  
ِعأَ: (مل على ذي الياء أخواته، حنو     وح ِعد، ون ِع: (حنو ،واألمر،)دِعد، وتئن  واملصدر الكا  ،)د

ـ  بكسر ـ) لعِف(على وزن  ـ ِو(: أصله، فإنّ) ٍةدِع: (، حنوالفاء وسكون العني  ععلـى  ) د
حبركة الفاء، وهي الكـسرة؛     كت عينه   رذفت فاؤه محالً على املضارع، وح     ، فح )ِفعل(وزن

    ليكون بقاء كسرة الفاء دليالً عليها، وعوضوا منها تاء التأنيث، وتعويض  التـاء هنـا الزم ، 
  ).١٥٤(ولذلك ال جيتمعان

  )١٥٥ ():شرح الكافية الشافية( يف قال ابن مالٍك
  زلْتخ ت فاٌءياِووـ الْ)لَِعفَ (وأَ)      لْعفَ (ن ِمٍرم وأَارٍعض ماُءفَ"
  رادِّ قُرـس فيه كَاٍحتِف ذا انأو  ِسرانكَ منهما مني كان عنِْإ
  "افَذْحالْا  ذَبوِجتسم) ٍةدِع(ـكَ  ا الفَوِفذُح مدرصم) ةٌلَعِف(و

  )١٥٦: (وقد اشترط ابن مالٍك حلذف الواو املذكورة شروطاً ثالثة 
   .الواوحذف فال ت)دوعِي(:، حنوفإن كانت مضمومةً،)دِعي: (، حنوأن تكون الياء مفتوحةً: أوهلا

   يقَع،(كـ،،أوكسرةً مقدرةً)د يِع( كـ كسرةً ظاهرةً ،  الفعل مكسورةً أن تكون عني:ثانيها
       عس(:، حنوكانت مفتوحةًفلو، )و ييو(، حنو، أو مضمومةً)لج :يوضؤ(،الواوحذف مل ت .  

 يف  ف احلـذْ  حذف الـواو؛ ألنّ    مل ت  ، فلو كان يف اسمٍ    ٍلع الواو يف فِ   فأن يكون حذْ  : ثالثهاو
 من اإلعـالل،  ىلَوصحيح فيه أَ خبالف االسم، فالت، الستثقال ذلك يف ثقيلٍ  ما كان إن  الفعل  

   .) ١٥٧(   تحذف الواووال ،) يدِعوي) : (دعو(من ) نيِطقْي(يف مثال فعلى هذا تقول 
أنه يشترط يف حذف ) ِعدٍة ( كـ: وقد فُِهم من قوله   ،  املسألةابن مالٍك يف    هذا ما ذهب إليه     

  :شرطني ) ِفعلٍَة ( الواو من 
  .، فلو كانت يف غري مصدٍر مل تحذف الواو ) ِعدٍة : ( أن تكون مصدراً حنو: أحدمها 
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ود ما اهليئة، فال تحذف املقص)  الِوعدة ، والِوقْفَة :(، حنوأالّ تكون لبيان اهليئة: وثانيهما 
  :، فقال ) شرح الكافية الشافية(كالمه يف هذا مقتضى  لاللتباس ، ؛منهما الواو

  مستوِجب ذَا الْحذْفَا) ِعدٍة(  كَـ   مصدر محذُوِف الفَا) ِفعلَةٌ(و" 
 بهي(، و)ةًد ِعدِعي( به ذلك، كـ مصدر ملا فُِعلَ) ِفعلَة(ويعامل ذه املعاملة ـ أيضاً ـ  

  ) .١٥٨(" ل ع على الِف املصدِرِل، وهذا من مح)ةًبِه
 قـد يكـون يف غـري    )ِفعلٍَة ( أنّ حذْف الواو من  ذهب إىل   ) التسهيل(   يف أنّ ابن مالكٍ  إالّ  

  .) ١٥٩()"  ٍةدِل (،كـ، وصفات) ٍةقَِر (،كـلّ بذا اإلعالل أمساٌءِعورمبا أُ" :فقال  ، املصدر
  : الـواو، فيقـال  ِفحذْ  القياس فيه عدم ؛ ألنّ  نظرٍ حملُّ هو   )التسهيل(ما ذهب إليه يف     :قلت

ذا من وجـٍه ،     د أقلّ اجلمع من النوعني، ه     وجو ِفاحلذْ ؛ وألنّ مقتضى  ) ِولْدة  ( ، و )ِورقَة( 
    شرح الكافية الشافية    ( فيه خمالفةٌ صرحيةٌ ملا ذكره يف       ومن وجٍه آخر(،   الواو   وهو أنّ حذْف 

  )١٦٠ (: فقال من هذه األمساء والصفات يحفظ وال يقاس عليه، 
        )هقَِر(ـ،كَظْفَحا اذَكَماً هاس)ِفعلَةُ(و "  
  " ا ِثقَهذَكَ)  دٍةلِِِ (، و )شٍةِح(و                 

هو ، و)التسهيل( يف غري  ابن مالٍكحيح يف املسألة هو ما ذهب إليهاجح والصلراعليه فإنّ و
مذهب مجهور النا : "سيبويهقال ني، حويلَةٌ (  فأمهم حيذفون الواو )ِفعإذا كانت مصدراً ،فإن

ها ؛ألنّ الكسر يستثقل يف الواو ،فاطّرد ذلك يف املصدر، وشبه ِلعمنها كما حيذفوا من ِف
  : اً يف ِقيلك ر تضارع الفعل كثريوإذْ كانت املصاد ، ،إذْ كان الفعل تذهب الواو منهبالفعل

  . ذلك ، وأشباِه)سقْياً ( 
،  )ِجهٍة ( يف ) ِوجهةٌ :( فقالوا وا  اهلاء فال حذف ؛ألنه ليس ِعوض ، وقد أتمفإذا مل تكن
  . ذلك ا مكسورة كما يفعل ا يف الفعل وبعدها الكسرة ، فبذلك شبِّهت وإنما فعلوا 

  ) .ِعدةً ( ، كما حذفوا ) ِلدةٌ :(  ، وقالوا )ِولْدةٌ : ( فأما يف األمساء فتثبت ، قالوا
  ووزِنه ،) يفِْعلُ ( ؛ ألنه بعدد) ِفعلَةً ( ا كان وإنما جاز فيما كان من املصادر مكسور الواو إذ

  .فيلقون حركة الفاء على العني، كما يفعلون ذلك يف اهلمزة إذا حذفت بعد ساكٍن 
 :  قلـت  وإن بنيت مـصدراً    ،) ِوعدةٌ(  : قلت ،)ِفعلٍَة  (  على)  دوع ( من   فإن بنيت امساً  

)١٦١( " )ةٌِعد (.  
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  اهلوامش والتعليقات
  

 :  مالك على املصادر واملراجع التالية بن بااعتمدت يف التعريف
، والـوايف بالوفيـات     ٢/٢٢٧، وفوات الوفيات    ٥/٣٠٠، والعرب يف خرب من عرب       ٣٢٠إشارة التعيني    .١

، وغايـة النهايـة   ٢٠١، والبلغة ١٣/٢٨٣، والبداية والنهاية ٨/٦٧، وطبقات الشافعية الكربى     ٣/٣٥٩
، وشذرات الـذهب    ٢/٢٥٧، ونفح الطيب    ١/١٣٠، وبغية الوعاة    ٧/٢٤٤، والنجوم الزاهرة    ٢/١٨٠
٥/٣٣٩.  

 عـاة وبغية الو ،  ٥/٣٠٠، والعرب   ٢/٢٥٧ الطيب   ونفح،  ٢٠١، والبلغة   ٨/٦٧ طبقات الشافعية    :ينظر .٢
 .٥/٣٣٩، وشذرات الذهب ١/١٣٠
 .٧٢، وإشارة التعيني ١/٤٨٢عاة  الويةوبغ ،٧٥البلغة : ينظر .٣
        ، وشـذرات   ٢٤١، وإشارة التعيني    ١٧٢ والبلغة   ،٢/٢٢٤ الوعاة   وبغية،  ٢/٣٣٢ إنباه الرواة    :ينظر .٤

 .٥/٢٣٢الذهب 
 ٥٦٨ /١، وغاية النهاية    ٥/١٢٦، وطبقات الشافعية    ٢/١٩٢عاة  بغية الو ،و٢/٣١١ إنباه الرواة    :ينظر .٥

 . ٣/١٨١، والوايف بالوفيات 
، ٣/٣٥٩، والوايف بالوفيـات  ٢/١٨٠، وغاية النهاية   ٨/٦٧افعية  ش، وطبقات ال  ١٢٨ /٥  العرب :ينظر .٦

 . ٢/٢٥٧ونفح الطيب 
، والـوايف بالوفيـات     ٢/٢٥٧، ونفح الطيـب     ١/١٣٠ الوعاة   وبغية،  ٨/٦٧قات الشافعية    طب :ينظر .٧

٣/١٨١. 
رات ، وشـذ ٢/٣٥١ الوعـاة  وبغيـة ، ٢٨٩، والبلغة ٣٨٨، وإشارة التعني ٤/٣٩ه الرواة  ا إنب :ينظر .٨

 .٥/٢٢٨الذهب 
 . ٣٧٧، وإشارة التعيني ٥/٣٣٩، وشذرات الذهب ١/٢٣١، وبغية الوعاة ٢٤٦ البلغة :ينظر .٩

 . ٥/٣٣٩ الذهب رات، وشذ٢٥٨، ٢/٢٥٧، ونفح الطيب ١/١٣٠ بغية الوعاة :ينظر .١٠
 .  ٣٩٨/ ٥، وشذرات الذهب ١/٢٢٥ الوعاة وبغية، ١/٢٠٤  بالوفياتالوايف :ينظر .١١
 .٥/٣٥٤، وشذرات الذهب ٨/٣٩٥ طبقات الشافعية :ينظر .١٢
 .٥/٣٨١، وشذرات الذهب ١/٣٠٢ الوايف بالوفيات :ينظر .١٣
 . ٥/٣٧١ شذرات الذهب :ينظر .١٤
  ، وفـوات  ٥/٤٤٢، وشذرات الذهب    ٢٨٦التعيني  ، وإشارة   ١/١٣، وبغية الوعاة    ٢٠٠ البلغة   :ينظر .١٥

 .٢/١٧٢الوفيات 
 .٦/٣، وشذرات الذهب ٣/١٧٣ الدرر الكامنة :ينظر .١٦
، وشذرات الـذهب    ١/٢٠٧ة  ا، وبغية الوع  ٤/٢٥٧، و الدرر الكامنة     ٤/٣١٦ الوايف بالوفيات    :ينظر .١٧

٦/٢٠. 
 .٦/١٠٥، وشذرات الذهب ٣/٣٦٧ الدرر  الكامنة :ينظر .١٨
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عد بن محـدان الغامـدي، يف دراسـته     الدكتور س–علم أ واهللا –أمشل من كتب عن تالمذة ابن مالك       .١٩
 ).٤٤(إىل ص ) ٣٧(البن مالك ، من ص ) إكمال اإلعالم بتثليث الكالم ( لكتاب هوحتقيق

 . ٢/١٨١ غاية النهاية :ينظر .٢٠
، والنجـوم   ٣٢١، وإشارة التعـيني     ١٣/٢٨٣، والبداية والنهاية    )٢( املراجع السابقة يف هامش      :ينظر .٢١

 .٧/٢٤٤الزاهرة 
 .٢/٢٦٤  نفح الطيب:ينظر .٢٢
 .٢٢٩ البلغة :ينظر .٢٣
  .٢٦٧ ، ٢/٢٦٦ نفح الطيب :ينظر .٢٤
-١/١٤البن مالـك    ) شرح التسهيل (، ومقدمة حتقيق    ٤١-١٨)التسهيل(مقدمة حتقيق كتاب     :ينظر .٢٥

وفـاق  (، ومقدمـة حتقيـق      ٧١-٥٤حتقيق عبد املنعم هريدي     ) شرح عمدة احلافظ  (، ومقدمة حتقيق    ١٦
 .، وغريها١٩-٨) املفهوم

 .٢/١٨١لنهاية غاية ا :ينظر .٢٦
 ١/٤٥،ومقدمة حتقيق شرح الكافية الـشافية  ٧/٢٦٧نفح الطيب   : ،وانظر١٨١/ ٢غاية النهاية    :ينظر .٢٧
– ٤٦. 
 ٢/١٨١غاية النهاية  :ينظر .٢٨
 .١/١٥٤الكافية الشافية  شرح :ينظر .٢٩
  .٣٣٤، ١/٣١٩ الكافية الشافية  شرح:ينظر .٣٠
  .٣٣، ٣٢إجياز التعريف : ينظر .٣١
  .٣٠٠ ـ ٢٩٩ /٥ ، وشذرات الذهب ١٩١ / ٧البداية والنهاية : ينظر .٣٢
  .٤٧ / ١ ،وشرح الكافية الشافية ٩ ،٨ ،وشرح التسهيل ٥،٦مقدمة كتاب التسهيل  :ينظر .٣٣
 .٢٣٢ ، واملكودي٤/٢١٠، وابن عقيل ٨٣٧ ، وابن الناظم٨٢ األلفية :ينظر .٣٤
  وسـر ،٥٩٩ والتكملـة ، ٣/٢٤٤، واألصـول   ١٨٩،    ١/٦٢، واملقتضب   ٤/٢٣٧ الكتاب   :ينظر .٣٥

، وشرح امللـوكي  ١/٣٢٦املمتع و،٩٥، واملفتاح ٢/٨١٢ التبصرةو، ٢/١٣٧ واملنصف  ،٢/٩٣الصناعة  
 .٣/١٧٣، وشرح الشافية ٢٧٦

، ٣/٣١٦ املسالك، وأوضح   ٦/٩، وتوضيح املقاصد  ٣/١٧٦، وشرح الشافية    ٤/٣٨٥ الكتاب   :ينظر .٣٦
 . ١٧قات ، والقواعد والتطبي١٥٢ف ر، وشذا الع٤/٢٨٥ األمشوينو، ٢/٣٦٨والتصريح 

 .١٠٥ إجياز التعريف :ينظر .٣٧
 .٤/٨٨و املساعد ، ١/٢٥٥ االرتشاف :نظر، وا٣٠٠ التسهيل :ينظر .٣٨
 .٤/٢٠٨٠ شرح الكافية الشافية :ينظر .٣٩
، ١٠/٩ابن يعيش   و،  ٣٦٠ املفصل   ، و ١/٨٣ الصناعة    سر : املسألة يف  نظروا،   ٣/٢١٣ الكتاب   :ينظر .٤٠

، والتـصريح  ٣/٣١٦، وأوضح املسالك ١٥٠طرف ال ، ونزهة٦/١١، وتوضيح املقاصد    ١/٣٢٩واملمتع  
 .٢٩، ومنجد الطالبني ٣٦٨ /٢
 .٣٠٠، و التسهيل ١٠٥، وإجياز التعريف ٤/٢٠٨٢ شرح الكافية الشافية :ينظر .٤١
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شـفاء  ، و ٤/٨٩، واملـساعد    ١/٢٥٥ ، واالرتشاف    ٨٣٨ابن الناظم    :نظرا، و ٣٠٠ التسهيل   :ينظر .٤٢
 .٣٠  ومنجد الطالبني ،٣/١٠٨١العليل 

 . ١٧٧-٣/١٧٣ شرح الشافية :ينظر .٤٣
، وسـر الـصناعة    ٢/١٢٨، واملنـصف    ٣/٢٤٦ األصول   :  وانظر املسألة يف    ٤/٣٨٧ الكتاب   :ينظر .٤٤
 .١/٢٥٥، واالرتشاف ٣/١٧٣، وشرح الشافية ١/٣٢٧، واملمتع ١/٩٤
 .١٣٢ – ٢/١٢٧، وانظر املنصف ١/٩٤ سر الصناعة :ينظر .٤٥
 .٤/٢٠٨٣ شرح الكافية الشافية :ينظر .٤٦
 .١٠٧، وإجياز التعريف ٨٢ية األلف :ينظر .٤٧
 .٣٠٠ التسهيل :ينظر .٤٨
، وشـفاء العليـل   ٦/١١، وتوضـيح املقاصـد   ١/٢٥٦ االرتـشاف  :، وانظر٤/٨٩ املساعد  :ينظر .٤٩
 .٤/٢٨٨، واألمشوين وحاشية الصبان ٣/١٠٨٢
، ٥٨١، والتكملـة  ٣/٢٤٥واألصول ، ٣٤٨ /٤ الكتاب :، وانظر املسألة يف١/٢٣٧املقتضب   :ينظر .٥٠

 . ١/٣٢٧، و املمتع ٤٩١، وشرح امللوكي ٣٦٠، واملفصل١/٢٨٠و املنصف 
 .٣٨ ،٣٧، ومنجد الطالبني٢٠٤، ٣/١١٢ شرح الشافية :ينظر .٥١
 .٢/٣٦٩ التصريح :ينظر .٥٢
، ٤/٢١١ عقيـل     ابن ، و انظر  ٨٢، واأللفية   ٣٠٠التسهيل  و،٤/٢٠٨٣الشافية   شرح الكافية    :ينظر .٥٣

 . ٤/٢٨٧ ينواألمشو
 .١٠٧ إجياز التعريف :ينظر .٥٤
 .٤/٣٤٨ الكتاب :ينظر .٥٥
 املـسالك ، وأوضـح    ١/٢٥٦رتـشاف   ، واال ٣٦٠واملفصل  ،    ١٠٩ واملفتاح   ،٥٨١التكملة   :ينظر .٥٦
      ا، وشـذ  ٢/٢١٩، واهلمع   ١/٢٨٦، وحاشية ابن مجاعة     ٢٣٣ي  د، واملكو ٤/٢١١يل  ق، وابن ع  ٣/٣١٦

 .١٥٢العرف 
، وابـن   ١/٣٢٧ املمتـع و،٦٦،  ١٠/١٠، وابن يعيش    ١/٢٨٠و املنصف   ،  ٣/٢٤٥ األصول   :ينظر .٥٧

، والتـصريح   ٦/١٢ وتوضـيح املقاصـد   ،١/٢٨٦، واجلاربردي   ٣/١٢٧وشرح الشافية   ،  ٨٣٩الناظم  
 .٤/٢٨٨ ، واألمشوين٢/٣٦٨
 . ٢/٣٦٨التصريح و، ٦/١٣، وتوضيح املقاصد ١/٣٢٨، وانظر املمتع ١/٢٣٧قتضب  امل:ينظر .٥٨
 وشـرح الـشافية   ،٣٨١، واملفصل   ٢/٨٩٨، والتبصرة   ٤٦-٢/٤٣، واملنصف   ٥٩٣ التكملة   :ينظر .٥٩
 . ٤/٢٨٩ ين، واألمشو٣/٣١٦، وأوضح املسالك ٦/١٥، وتوضيح املقاصد ٣/١٣٠
، ٨٩٩،    ٢/٨٩٨، والتبـصرة    ٥٠-٢/٤٧ املنصف   :، وانظر ٤/٢٠٨٥ شرح الكافية الشافية     :ينظر .٦٠

 . ٢/٣٦٩، والتصريح ٨٣٩،  وابن الناظم ١٠/٩١وابن يعيش 
 :، وانظر ٨٣، واأللفية   ٣٠١، والتسهيل   ٤/٢٠٨٤ة  شرح الكافية الشافي  و،  ١١٠ إجياز التعريف    :ينظر .٦١

 .٢٣٣ودي ،واملك٨٣٩ابن الناظم 
  .٣٠١لتسهيل ا :ينظر .٦٢
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 .١١١ إجياز التعريف :ينظر .٦٣
 /٤، واملـساعد  ٦/١٨، وتوضيح املقاصد ١/٢٦٠ االرتشاف :وانظر املسألة يف،  ٣٠١ التسهيل   :ينظر .٦٤

 .٣/١٠٨٣، وشفاء العليل ٩٦ ،٩٥
 .٢/٨٩٨ التبصرة :ينظر .٦٥
، ١/٢٨٨، واجلـاربردي  ٣/١٣١، وشـرح الـشافية     ١/٣٣٨ واملمتـع ،  ١٠/٩١ ابن يعيش    :نظري .٦٦

 .٤٢، ومنجد الطالبني ٤/٢٨٩مشوين ، واأل٢/٣٧٠، والتصريح ٦/١٥قاصد وتوضيح امل
 . خفش يف مصادر اهلامش السابقوحجج اوزين ، والرد على األ أدلة :ينظر .٦٧
 ٤٦ ،٢/٤٥ املنصف :ينظر .٦٨
 .١١٢عريف  إجياز الت:ينظر .٦٩
رتـشاف  ، واال ٢/٤٤، واملنـصف    ٣/٣٩٦األصـول    : انظر املـسألة يف    ، و ٤/٣٧١ الكتاب   :ينظر .٧٠
  ٢/٣٧٠، والتـصريح    ١/٢٨٧، وحاشية ابن مجاعة     ٤/٩٤، واملساعد   ٦/١٨قاصد  ، وتوضيح امل  ١/٢٦٠

 .٤/٢٩١ ينواألمشو
 .٤٥لبني ، ومنجد الطا٢/٣٧٠، والتصريح ٨٤٢، وابن الناظم ٣/٣١٩ أوضح املسالك :ينظر .٧١
 .٤/٢٩٤، وانظر األمشوين ٦/٢١ توضيح املقاصد :ينظر .٧٢
 .٢٠٩٠ – ٤/٢٠٨٨ شرح الكافية الشافية :ينظر .٧٣
 .١٠٨ إجياز التعريف :ينظر .٧٤
 .٢٣٤، واملكودي ٢/٥٠٦، وابن عقيل ٨٤١، وابن الناظم ٨٣ األلفية :ينظر .٧٥
 .٨٤٢ ابن الناظم :ينظر .٧٦
 .٣٠٠ التسهيل :ينظر .٧٧
 . ٦/٢٣ توضيح املقاصد :ينظر .٧٨
، وشـفاء العليـل     ٤/٩٠، واملساعد   ١/٢٥٧ فاالرتشا :وانظر املسألة يف   ، ٣٣٣ /٤ الكتاب   :ينظر .٧٩
 .٤/٢٩٥ واألمشوين ٣/١٠٨٢
  .٢٤٧، ٢/٢٤٦ املنصف :ينظر .٨٠
 .٢/٣٧٠ التصريح :ينظر .٨١
                       ، وأوضـح  ٨٤٢-٨٣٨ النـاظم  ابـن  :انظرو، ١١٢-١٠٥، وإجياز التعريف ٨٣، ٨٢ األلفية  :ينظر .٨٢

-٢/٣٦٨، والتـصريح    ٢٣٤-٢٣٢ ، واملكـودي  ٥٠٧-٢/٥٠٤ وابن عقيل    ،٣٢٠-٣/٣١٥املسالك
 .٢٩٥-٤/٢٨٥،واألمشوين ٢٣-٨ /٦ املقاصد وتوضيح، ٣٧٠
 .١٥٣، وشذا العرف ٤/٢٩٦ األمشوين :،وانظر٤/٢٠٩٠ شرح الكافية الشافية :ينظر .٨٣
 .٣٠١، ٣٠٠ التسهيل :ينظر  .٨٤
، وشـذا  ٨٩، ومنجد الطالبني  ٢/٣٧٧، والتصريح   ٦/٣١ ، وتوضيح املقاصد  ٨٤٨ ابن الناظم    :ينظر  .٨٥

 .١٥٨العرف 
 . ٢١١٣-٤/٢١١٢ شرح الكافية الشافية :ينظر .٨٦
 .٥١٢، ٢/٥١١، وابن عقيل ٨٣ األلفية :ينظر .٨٧
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 ٥٣

 .٩١ منجد الطالبني :ينظر .٨٨
 .٢٣٦لمكودي ل شرح األلفية :ينظر .٨٩
 .١٢٤،  ٤/١٢٣، واملساعد ١/٢٧٧ االرتشاف :، وانظر٣٠٤ التسهيل :ينظر .٩٠
 .٤/٣٠٣، واألمشوين ٦/٣٢، وتوضيح املقاصد ٤/٢١١٣ شرح الكافية الشافية :ينظر .٩١
 .١٢٢ إجياز التعريف :ينظر .٩٢
 .٤/٣٦٠ الكتاب :ينظر .٩٣
 .٢/٤٩٥ املمتع :ينظر .٩٤

  .٣/١٣٧، وشرح الشافية ٥٩٢، والتكملة ١/٣٤١، واملنصف ٣/٢٦٤ل واألص :املسألة يفوانظر          
، ٢/٣٧٨، والتـصريح   ٢٣٧، واملكـودي    ٢/٥١٣ابـن عقيـل     ، و ٣/٣٢٧أوضح املسالك    :ينظر .٩٥

 .١٣٨ /٣، وشرح الشافية  ٣٠٤ ، ٣٠٣  /٤واألمشوين 
 .٨٣ بتصرف، واأللفية ٢١١٥ -٢١١٣ /٤ شرح الكافية الشافية :ينظر .٩٦

، ومنجد  ٣٦ -٦/٣٢، وتوضيح املقاصد    ٨٤٩،  ٨٤٨، وابن الناظم    ٤٩٥،  ٢/٤٧١ املمتع   :وانظر           
  .٩٧-٩١الطالبني 

 .٣/١٠٨٨، وانظر شفاء العليل ٣٠٤ التسهيل :ينظر .٩٧
 .٤/١٢٤ املساعد :ينظر .٩٨
 .١٢٣، ١٢٢ إجياز التعريف :ينظر .٩٩
 .٢/٧٣٣ سر الصناعة :ينظر .١٠٠

ـ ، وامل ٥٩٢، والتكملـة    ٣/٢٦٤، واألصـول    ٣٦١،  ٤/٣٦٠ الكتـاب    :وانظر املسألة يف   ف صن
أوضـح املـسالك    ، و ٤٧٣، وشـرح امللـوكي      ١/٢٧٧، واالرتشاف   ٢/٤٩٥، واملمتع   ١/٣٤١
  .٦٥ والقواعد والتطبيقات ،١٥٨رف ع، وشذا ال٨٨، ١٠/٨٧، وابن يعيش ٣/٣٢٧

 .٢/٥١٩، وانظر ابن عقيل ٨٤ األلفية :ينظر .١٠١
، ٢٣٩، واملكـودي    ٣/٣٣٠،وأوضـح املـسالك     ٦/٤٧، وتوضيح املقاصد    ٨٥٥ ابن الناظم    :ينظر .١٠٢

 .٩٧، ومنجد الطالبني ٤/٣١٣، واألمشوين ٢/٣٨١والتصريح 
 .٣/١٠٩٥، وشفاء العليل ٤/١٥١، وانظر املساعد ٣٠٨التسهيل  :ينظر .١٠٣
، واألمشوين ٤٨ /٦، وتوضيح املقاصد ٨٥٥ ابن الناظم    :، وانظر ٤/٢١٢٣ شرح الكافية الشافية     :ينظر .١٠٤

٤/٣١٤. 
 .١٥٠، ١٤٥ إجياز التعريف :ينظر .١٠٥
ـ  ٣/٢٦٢، واألصول   ٤/٣٦٥ الكتاب   :نظر املسألة يف  ، وا ٢/٨٢٥ التبصرة   :ينظر .١٠٦ ، ٥٩٠ة  ، والتكمل

، وابـن   ٣/١٣٩، وشرح الشافية    ٤٦١، وشرح امللوكي    ٧٣٥،  ٢/٥٨٥و،١/١٥٣وسر الصناعة   
 .١٠/٩٤يعيش 

 ٢/٥٣١، وابن عقيـل     ٣/٣٣٢، وأوضح املسالك    ٦/٧٢، وتوضيح املقاصد    ٨٦٣ ابن الناظم    :ينظر .١٠٧
، ٤/٣٢٧واألمشوين ،  ٢/٣٨٢، والتصريح ٢٤٣واملكودي. 

   .٤/٢١٤٥ شرح الكافية الشافية:ينظر .١٠٨
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 ٥٤

 .١٥١إجياز التعريف  ، و٣٠٩ ، ٣٠٨التسهيل  :ينظر .١٠٩
 .٤/٣٢٧، واألمشوين ٢٤٣، واملكودي ٦/٧٣ توضيح املقاصد :، وانظر٨٦ األلفية :ينظر .١١٠
 .١٢٤ ـ ٢/١٢٢ املنصف :ينظر .١١١
، واملنـصف   ٣/٢٥٦، واألصـول    ١/٣٢٥املقتـضب    :انظر املـسألة يف   ، و ٤/٣٨٤ الكتاب   :ينظر .١١٢

، وابـن يعـيش   ٤٧٩، ٤٧٧ ، وشرح امللـوكي ٢/٥٥١تع ، واملم١٠٥، واملفتاح  ١٢٤-٢/١٢٢
 . ١٥٤، ٤/١٣٦، واملساعد ٢٩٠، ١/٢٨٣واالرتشاف ، ٣/١٧١وشرح الشافية ، ١٠/١١٠

، وأوضـح املـسالك     ٦/٢٩، وتوضـيح املقاصـد      ٨٤٧ ابن الناظم    : مواضع قلب الواو ياًء يف     ينظر .١١٣
شـذا  و،  ٤/٣٠١وين  ، واألمش ٢/٣٧٥والتصريح  ،  ٢٣٦ ، واملكودي ٢/٥١٢، وابن عقيل    ٣/٣٢٧

  .٦٢، والقواعد والتطبيقات ٨٨، ومنجد الطالبني ١٥٨العرف 
، وشـفاء  العليـل      ٤/١٢٦، واملـساعد    ١/٢٧٨ االرتشاف   :، وانظر ٣٠٥،  ٣٠٤  التسهيل    :ينظر .١١٤

٣/١٠٨٩. 
 .١٢٥ إجياز التعريف :ينظر .١١٥
 .٤/٣٣٥ الكتاب :ينظر .١١٦

، ٢٤٢، وشرح امللـوكي     ٢/٤٣٦ ، واملمتع ٢/٨٢٢، والتبصرة   ٣/٢٦١ األصول   :نظر املسألة يف  او
٤٧٤ .  

  .٨٤، و األلفية ٤/٢١٢٠،٢١٢١فية  شرح الكافية الشا:ينظر .١١٧
، ٢٣٨، واملكـودي    ٣/٣٣٥، وأوضح املـسالك     ٦/٤٣، وتوضيح املقاصد    ٨٥٣ ابن الناظم    :وانظر

  .٤/٣١٠، واألمشوين ٢/٣٨٤والتصريح 
 .٣/١٠٩٧وشفاء العليل ، ٤/١٥٨، واملساعد ١/٢٩٣ االرتشاف :، وانظر٣٠٩  التسهيل:ينظر .١١٨
 . بتصرٍف١٦٤-١٥٨ إجياز التعريف :ينظر .١١٩
 .٤/٣٩٥ الكتاب :ينظر .١٢٠

، واملمتـع   ٢/٥٩١، و ١/٨٧، وسر الـصناعة     ٢/١٥٧صفن، وامل ٣/٢٦٦ األصول   :وانظر املسألة يف  
  . ٨٤١ /٢، والتبصرة ٢/٥٤٢
 .٦/٤٩ توضيح املقاصد :ينظر .١٢١
، وابـن   ٣/٣٣٦، وأوضح املسالك    ٦/٤٩د  ، وتوضيح املقاص  ٨٥٦، وابن الناظم    ٨٥ األلفية   :ينظر .١٢٢

 .٤/٣١٤، واألمشوين ٢/٣٨٦، والتصريح ٢٣٩، واملكودي ٢/٥٢٠عقيل 
، والتكملـة   ٢٥٣-٣/٢٥١، واألصول   ١/٢٥١، واملقتضب   ٣٨٣،  ٤/٣٥٨ الكتاب   :وانظر املسألة يف  

، وابن يعيش   ١٥٧،  ٣/٩٥، وشرح الشافية    ٢٢٧-٢١٨، وشرح امللوكي    ٢/١١٦، واملنصف   ٥٨٨
١٠/٨٢.  

 .١٧٧-١٦٤ ص :ينظر .١٢٣
 .٣/١٠٩٩، وشفاء العليل ٤/١٦٤، واملساعد ١/٢٩٧ االرتشاف :، وانظر٣١٠ التسهيل :ينظر .١٢٤
 .٤/٣١٨، واألمشوين ٦/٥٥ توضيح املقاصد :، وانظر٤/٢١٣٤ شرح الكافية الشافية :ينظر .١٢٥
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 ٥٥

 /٤، واألمشوين  ٣٩٠،  ٢/٣٨٩، والتصريح   ٣/٣٣٧، وأوضح املسالك    ٦/٥٤ توضيح املقاصد    :ينظر .١٢٦
٣١٨. 
 .  بتصرٍف ٢١٣٤-٤/٢١٣٢ شرح الكافية الشافية :ينظر .١٢٧
 . ٤/١٦٦، واملساعد ١/٢٩٩ االرتشاف :، وانظر٣١٠ التسهيل :ينظر .١٢٨
 .١٧٤، ١٧٣ إجياز التعريف :ينظر .١٢٩
 .٤/٣٦٣ الكتاب :ينظر .١٣٠

، واالرتشاف  ١٠٧-١٠٥،  ٣/١٠٠، وشرح الشافية    ٢/٤٩١، واملمتع   ٢/٦ املنصف   :وانظر املسألة يف  
 .٤/٣١٧ ، واألمشوين٣/١٠٩٩ وشفاء العليل ،٦/٥٣ضيح املقاصد ، وتو١/٢٩٨
 ، ٢/٣٩٣، والتـصريح    ٢٤١، واملكودي   ٣/٣٤٢، وأوضح املسالك    ٦/٥٩ توضيح املقاصد    :ينظر .١٣١

 . ١٨٤ ، ١٧٠ ـ ١٦٦، ومنجد الطالبني ١٦٦ا العرف ، وشذ٤/٣٢٠واألمشوين 
  . ٢/٥٢٥، وابن عقيل ٨٥٩ ابن الناظم :وانظر،  ٨٥ األلفية :ينظر .١٣٢
 .٢١٤٠، ٢١٣٨ /٤ شرح الكافية الشافية :ينظر .١٣٣
، ١/٣٠٤ االرتـشاف    : املسألة يف  وانظر.١٨٨،  ١٨٥از التعريف   إجي:  وانظر ،٣١١تسهيل   ال :ينظر .١٣٤

  .٣/١١٠١ ،وشفاء العليل ٤/١٧٠  واملساعد
 .٣٤٧، ٤/٣٤٤ الكتاب :ينظر .١٣٥

ـ  ٤٨٤-٤٨١و، ٢/٤٦٥، واملمتـع  ١/٢٥٩ املنصف :وانظر املسألة يف  -٣/١٢٣شافية ، وشـرح ال
  .٤/٣٢١، واألمشوين ١/٣٠٤، واالرتشاف ١٢٥

، وشرح  ٢/٤٨٩، واملمتع   ١/٢٩١، واملنصف   ٢٤٣،  ١/٢٤٢، واملقتضب   ٤/٣٥٤ الكتاب   :ينظر .١٣٦
  .١٧٨، ومنجد الطالبني ٤/٣٢٢، واألمشوين ١/٣٠٨االرتشاف ، و٣/١٥١الشافية 
 .٣١٢، ٣١١،والتسهيل ٤/٢١٤١ شرح الكافية الشافية :، وانظر٨٦، ٨٥ :ينظر .١٣٧
 .١٨٩ إجياز التعريف :ينظر .١٣٨
 .١٩٠ إجياز التعريف :ينظر .١٣٩
 .٣/١١٠٣، وشفاء العليل ٤/١٧٧، واملساعد ١/٣٠٩ االرتشاف :، وانظر٣١٢ التسهيل :ينظر .١٤٠
 .٤/٣٤٦ الكتاب :ينظر .١٤١
 .١/١٩١ املنصف :ينظر .١٤٢

، ٤/١٧٨، واملـساعد    ١/٣٠٩رتشاف  ، واال ٣/٩٧، وشرح الشافية    ٢/٤٨٢تع   املم :وانظر املسألة يف  
  .٤/٣٢٣، واألمشوين ٦/٦٦، وتوضيح املقاصد ١٠/٧٦وابن يعيش 

 .٣/١١٠٣، وشفاء العليل ١/٣٠٩رتشاف  اال:، وانظر٣١٢ التسهيل :ينظر .١٤٣
 .٤/١٧٨ املساعد :ينظر .١٤٤
 .٤/٢١٥٧، وشرح الكافية الشافية ٨٦ األلفية :ينظر .١٤٥

  .١٦٤ذا العرف ، وش٢٤٤، واملكودي ٣/٣٤٠، وأوضح املسالك ٦/٨٠ توضيح املقاصد :وانظر
 .٢/٥٣٤،وابن عقيل ٨٦٦ ابن الناظم :، وانظر٨٦  األلفية :ينظر .١٤٦
 .٢١٥٨، ٤/٢١٥٧ شرح الكافية الشافية :ينظر .١٤٧
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 ٥٦

 .١٨١  إجياز التعريف:ينظر .١٤٨
 .١٨٢ إجياز التعريف :ينظر .١٤٩

  . ليزيد بن الطثرية: ملضرس الفقعسي، وقيل: والبيت قيل
، ١٠/٤٩، وابن يعيش ٢٣٦، وشرح امللوكي   ١/٣٥٧تع  ، واملم ١/١٨٧ سر الصناعة    : املسألة يف  نظروت

  .١٦٠، ونزهة الطرف ٢٢٨ /٣وشرح الشافية 
، وشـفاء العليـل     ١٨٣-٤/١٨٠، واملـساعد    ١/٣١٠ االرتشاف   :، وانظر ٣١٢التسهيل   : ينظر .١٥٠
 .٤/٣٣٢، واألمشوين ٦/٨٤، وتوضيح املقاصد ٣/١١٠٤

، وسـر  ٢٧١،  ٣/٢٧٠، واألصول   ٦٥،  ١/٦٤املقتضب  :، وانظر املسألة يف   ٤/٢٣٩ الكتاب   :ينظر .١٥١
، ١/٣٥٦، واملمتـع  ٣٢٢، ٣١٦وشرح امللـوكي   ،٣٣١-٣٢٨/ ٢ واملنصف   ،٢١٧،  ١/١٨٥الصناعة  
، وتوضـيح   ١/٣١٠، واالرتـشاف    ٤٨ ،   ١٠/٤٦،، وابن يعيش    ٢٢٧،  ٣/٢٢٦، وشرح الشافية    ٣٦٠

  .٨٠/ ٦املقاصد 
 .٤٦٨، ٤/٤٦٧ الكتاب :ينظر .١٥٢

، واالرتـشاف   ٣/٢٨٦، وشرح الـشافية     ١/١٧١سر الصناعة   ، و ٣/٢٧١ األصول   :وانظر املسألة يف  
  .٤/١٨٠، واملساعد ١/٣١٠
 .١/١٨٧ سر الصناعة :ينظر .١٥٣

، واالرتـشاف   ٣/٢٢٨، وشـرح الـشافية      ١٠/٤٩، وابن يعـيش     ١/٣٥٧ املمتع   :نظر املسألة يف  او
   .١٥٩، ونزهة الطرف ١/٣١١
 ٥٣٥ /٢، وابن عقيـل ٣٤٦ /٣ ،وأوضح املسالك    ٩٤ /٦ ،وتوضيح املقاصد  ٨٦٧ابن الناظم : ينظر .١٥٤

 . ٣٤٠ /٤ ،واألمشوين٣٩٦ /٢ ،والتصريح٢٤٤،واملكودي 
  .٢١٦٤ ـ ٢١٦٢ /٤: ينظر .١٥٥
ـ ٢١٦٢ /٤،وشرح الكافية الـشافية   ٣١٣ ، ٣١٢،والتسهيل٨٦األلفية: ينظر .١٥٦  ،وإجيـاز   ٢١٦٥ـ

 .١٩٣ ـ١٩١التعريف
ـ  ،٢٠٨ــ  ٢٠٦و  ،١٨٦ ـ  ١٨٤  /١واملنـصف   ،٣٣٠/ ٤الكتاب: تنظر املسألة يف .١٥٧  رـوس

ـ ٤٢٦ /٢واملمتـع ، ٦٠٣،٦٥٠ /٢الصناعة ـ ٤٣٤ ،و٤٣٠  ـ ٢٣٩ /١ ،واالرتـشاف ٤٣٦   ٢٤١ ، 
  ، ٣٩٦ /٢والتـصريح   ، ٢٤٥  ، ٢٤٤ ،واملكودي ٩٥ /٦ ،وتوضيح املقاصد  ٩٠ ، ٨٧ /٣وشرح الشافية 

  .٣٤١ /٤واألمشوين
  .٢١٦٣ /٤شرح الكافية الشافية :ينظر .١٥٨

   .٣٤٢ /٤ ،واألمشوين٣٩٦/ ٢ ،والتصريح٩٦ /٦توضيح املقاصد : وانظر املسألة يف
  .٣١٣التسهيل : ينظر .١٥٩
  .٢١٦٤ / ٤شرح الكافية الشافية : ينظر .١٦٠
 ،٤٣٠ /٢ واملمتع    ، ٢٠١ـ١٩٦ /١ املنصف :وانظر املسألة يف    .٣٣٧ـ  ٣٣٦ / ٤الكتاب  : ينظر .١٦١
ــشافية   ،٤٣١ ــاظم   ،٩٠ ،٨٩  /٣وشــرح ال ــن الن ــشاف  ،٨٦٧واب   ،٢٤١  ،٢٤٠  /١ واالرت

   .٣٤٢ /٤واألمشوين  ،٣٩٦ /٢ والتصريح ،٩٧ ،٩٦ /٦توضيح املقاصدو ،١٨٧ /٤دـواملساع
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  فھرس المصادر والمراجع
  

رجب عثمان حممد، .د أليب حيان األندلسي، حتقيق ودراسة ،ارتشاف الضرب من لسان العرب -١
 . تبة اخلاجني، القاهرةهـ، مك١٤١٨، ١ط

، ١ايد دياب، ط عبد. باقي اليماين، حتقيق د لعبد ال،إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللُّغويني -٢
 . هـ، شركة الطباعة العربية السعودية، الرياض١٤٠٦

هـ، مؤسسة ١٤٠٥، ١احلسني الفتلي، ط عبد.د البن السراج، حتقيق ،األصـول يف النحو -٣
 . الرسالة، بريوت

  ،١٤٠٤، ١سعد محدان الغامدي، ط. البن مالك، حتقيق د،إكمال اإلعالم بتثليث الكالم -٤
 .  مكتبة املدين

 . تبة طيبة للنشر والتوزيع، املدينة املنورةهـ، مك١٤١٠ك يف النحو والصرف، ألفية ابن مال -٥
هـ، ١٤٠٦، ١إنباه الرواة على أنباه النحاة، للوزير القفطي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ط -٦

 .دار الفكر العريب القاهرة 
احلميد،   البن هشام األنصاري، حتقيق حممد حميي الدين عبد،كأوضح املسالك إىل ألفية ابن مال -٧

 . م، دار إحياء التراث العريب، بريوت١٩٦٦، ٦ط
، ١حممد املهدي عمار، ط.إجياز التعريف يف علم التصريف، البن مالك، حتقيق ودراسة د -٨

 . هـ اجلامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة١٤٢٢
 . هـ، دار الفكر، بريوت١٤١٨، ٢يق يوسف البقاعي، ط البن كثري، حتق،البداية والنهاية -٩

تبة  حممــد أبو الفضل إبراهيم، املك للسيوطي، حتقيق،بغية الوعاة يف طبقات اللُّغويني والنحاة -١٠
  .العصرية، بريوت

 . م، دمشق١٩٧٢ للفريوز آبادي، حتقيق حممد املصري، ،البلغة يف تاريخ أئمة اللُّغة -١١
، ١فتحي أمحد مصطفى علي الدين، ط. يب حممد الصيمري، حتقيق د أل،التبصرة والتذكرة -١٢

 . هـ، دار الفكر، دمشق١٤٠٢
هـ، دار الكاتب ١٣٨٧ البن مالك، حققه حممد كامل بركات، ،تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد -١٣

 . العريب للطباعة والنشر
 . خلالد األزهري، دار الفكر، دمشق ،التصريح على التوضيح -١٤
هـ، مطابع مديرية دار ١٤٠١كاظم حبر املرجان، .  علي الفارسي، حتقيق ودراسة د أليب،التكملة -١٥

 . الكُتب للطباعة والنشر، جامعة املوصل
رمحن علي سليمان، ال عبد.  للمرادي، حتقيق د،توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك -١٦

 . تبة الكليات األزهرية، القاهرةهـ، مك١٣٩٦، ١ط
 .مل الكتب، بريوتاهـ، ع١٤٠٤، ٣، ط)جمموعة الشافية(ة على اجلار بردي، حاشية ابن مجاع -١٧
 . حاشية الصبان على شرح األمشوين، مطبعة احلليب، القاهرة -١٨
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 . حاشية يس احلمصي على التصريح، دار الفكر، دمشق -١٩
 دار ، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، البن حجر العسقالين، حتقيق حممد سيد جاد احلق -٢٠

 .الكتب احلديثة، القاهرة 
  هـ ١٤٠٥، ١حسن هنداوي، ط.سر صناعة اإلعراب، البن جين، دراسة وحتقيق د -٢١

 . دار القلم، دمشق
 . رف يف فن الصرف، تأليف أمحد احلمالوي، املكتبة العلمية اجلديدة، بريوتعشذا ال -٢٢
 . راث العريب، بريوت البن العماد احلنبلي، دار إحياء الت،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -٢٣
هـ، املكتبة ١٤٢٢احلميد،  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، حتقيق حممد حميي الدين عبد -٢٤

 . العصرية، بريوت
 . شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، مطبعة احلليب، القاهرة -٢٥
 . هـ، مطبعة احلليب، مصر١٣٧٤، ٣شرح األلفية للمكودي، ط -٢٦
احلميد، دار اجليل،  احلميد السيد حممد عبد عبد.  الناظم، حتقيق د البن،شرح ألفية ابن مالك -٢٧

 . بريوت
 . هـ، عامل الكُتب، بريوت١٤٠٤، ٣، ط)جمموعة الشافيـة( للجاربـردي، ،شرح الشافية -٢٨
هـ، ١٤٠٢ حتقيق حممد نور احلسن وآخرين،، لرضي الدين االستراباذي،شرح شافية ابن احلاجب -٢٩

 . دار الكُتب العلمية، بريوت
عبداهللا حممـد العتييب، . لركـن الديـن االسترابـاذي، دراسـة وحتقيق د،شرح الشافية -٣٠

 . املدينة املنورةبهـ، اجلامعة اإلسالمية، ١٤١٤هـ ، ١٤١٣رسـالـة ماجستـري، 
 دار هـ،١٤٠٢، ١ طاملنعم هريدي، عبد.  البن مالك األندلسي، حتقيق د،شرح الكافية الشافية -٣١

 . املأمون للتراث
 .  البن يعيش النحوي، عامل الكُتب، بريوت،رح املفصلش -٣٢
، املكتبة العربية، ١٣٩٣، ١فخر الدين قباوة، ط. حتقيق د،شرح امللوكي يف التصريف، البن يعيش -٣٣

 . حلب
، ١الشريف عبداهللا الربكايت، ط. أليب عبداهللا السلسيلي، حتقيق د،شفاء العليل يف إيضاح التسهيل -٣٤

 . وتهـ، دار الندوة، بري١٤٠٦
 ، حتقيق عبد الفتاح احللو، وحممود الطناحي،  السبكي، لتاج الدينطبقات الشافعية الكربى  -٣٥

 . م، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة١٩٧٦
 . م، الكويت١٩٦٦ للذهيب، حتقيق صالح املنجد وآخرين،،العرب يف خرب من غرب -٣٦
هـ، دار ١٤٠٢، ٣ طبرجستراسر،.  نشره ج البن اجلزري،،غاية النهاية يف طبقات القراء -٣٧

 . الكُتب العلمية، بريوت
 . م، القاهرة١٩٥١احلميد،  حميي الدين عبد  البن شاكر الكُتيب، حتقيق حممد،فوات الوفيات -٣٨
هـ، ١٤٠٩، ٥القواعد والتطبيقات يف اإلبدال واإلعالل، تأليف الشيخ عبد السميع شبانه، ط -٣٩

 . اجلامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة
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 . تبة اخلاجني، القاهرةهـ، مك١٤٠٣، ٢السالم هارون، ط عبد لسيبويه، حتقيق ،لكتابا -٤٠
  ،هـ١٤٠٠ البن عقيل، حتقيق حممد كامل بركات، ،املساعد على تسهيل الفوائد -٤١

 .  دار الفكر، دمشق
هـ، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٧، ١املفتاح يف الصرف، لعبد القاهر اجلرجاين، حتقيق على احلمد، ط -٤٢

  . بريوت
 . ، دار جليل، بريوت٢قاسم الزخمشري، طال أليب ،املفصل -٤٣
هـ، مطابع ١٣٩٩، ٢اخلالـق عضيمة،ط  أليب العباس املربد، حتقيـق حممد عبد،املقتضب -٤٤

 . األهرام التجارية، القاهرة
هـ، دار املعرفة، ١٤٠٧، ١فخر الدين قباوة، ط.املمتع يف التصريف، البن عصفور، حتقيق د -٤٥

 . بريوت
، ٤البني يف اإلبدال واإلعالل واإلدغام والتقاء الساكنني، تأليف أمحد إبراهيم عمارة، طمنجد الط -٤٦

 . هـ ، اجلامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة١٤٠٨
هـ، ١٣٧٣، ١، طاملنصف على التصريف، البن جين، حتقيق إبراهيم مصطفى وعبد اهللا أمني -٤٧

 . احلليب، القاهرة مطبعة مصطفى البايب
  م، مطبعة دار ١٩٣٠ي بردي، ِرغ البن ت،اهرة يف ملوك مصر والقاهرةالنجوم الز -٤٨

 . الكُتب املصرية
هـ، ١٤١٠نزهة الطرف يف علم الصرف، البن هشام األنصاري، حتقيق ودراسة أمحد هريدي،  -٤٩

 . مكتبة الزهراء، القاهرة
 . هـ، القاهرة١٣٠٢ للمقري، ،نفح الطيب -٥٠
، ١ين بتصحيحه حممد بدر الدين النعساين، ط ع،طي للسيو،مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع -٥١

 . تبة الكليات األزهرية، القاهرةهـ، مك١٣٢٧
 . ، طبع اسطانبول م١٩٣١ لصالح الدين الصفدي، ،الوايف بالوفيات -٥٢
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Abstract :- 
 Ibn Malek ,  Mohammad  Bin  Abdullah  Attaa’y  ,  Al Jayyany  , Al Andalusy  ,  Al 

Shafea  (  672  Hijri  ) , is  considered  the  syntax  leader  ,  language  preserver  ,  Arab  genius  

,  innovative  assiduous  scientist  in  the  sciences  of  Arabic  especially  syntax  and  

morphology . 

 His  great  knowledge  led him  to   master  syntax  and  morphology  and  also  led  to  

the  diversity  and  variety  of  his  collections  of  which  rhyme  and  blank  verse , lengthy  

and  brief  ,  and  some  focus  only  on  one  subject . 

 This  variety  of  classification  and  constant  updating  of  phonology  and  syntax  

books  and  poetry  anthologies  was  coupled  with  a  development  in  Ibn  Malek’s  

presentation of  syntactic  and  morphological  matters  in  his  collections . 

 It  was  also  coupled  with a development  in  Ibn  Malek’s    syntactic and  

morphological  mentality  (  thinking  )  from  one  collection  to  the  other , sometimes  he  

would  contradict  them . 

 Some  of  the  scholars  of  syntax  noticed  this  phenomenon  and  drew  the  readers’ 

attention  to  it  in  their  explanations  to  Ibn  Malek’s  collections  like  “Al Alfeiyah ”  and  

“Al Tasheel ” . 

 I  tried  in  this  paper  which  entitled (  The  Development  of  Ibn  Malek’s   Syntactic  

and  Morphological   Thinking  in  the  chapter  of  Ale’lal  and  Ale’bdal  )  to  observe   this  

development  in  his  opinions  in  the  mentioned  chapter  focusing  on  the  following  

collections  : 

The  explanation  of  Alkafeyah  Alshafeyah ,  Al Alfeiyah  ,  Al Tasheel  ,  Ieejas  Al Ta’reef  ) 

 The  nature  of  this  study  required  it  to  be  in  two  parts  : 

The  first  part  briefly  dealt  with  Ibn  Malek’s    life  and  the  time  sequence  of  his  

collections  in  which  the  chapter  of  Ale’lal  and  Ale’bdal  was  mentioned  . 

The  second  part  of  the  study  was  about  the  development  of  Ibn  Malek’s  opinion  in  the  

issues  of  Ale’lal  and  Ale’bdal   ,so  that  I  worked  hard  following  the  issues  of  that  he  

had  an  opinion  in  one  of  his  collections  and  another  opinion  in  another  one. The  other  

opinion  may  have  differed  with  the  first  one  or  agreed  with  it  with some  modification  

and  addition . 

 That  is  what  I  studied  , and  authenticated  considering   what  was  the  scholars  of  

morphology  and  syntax  had  agreed  on . 
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