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 بني يدي البحث

يرل المغكيكف أف ألؼ المد صكت طارئ في البنية ، كأنيا متغيرة ال تصمد        
أماـ مقتضيات التغيير التي تستدعييا العكارض الطارئة عمى البنية ؛ مف تثنية 

 و أصؿه أن   ؽى يا إلى ما تحق  لي ف حينئذ تحك  كجمع كتصغير كتكسير كنحك ذلؾ ، كيتعي  
عمى أصؿ  ؼي طرائؽ  كقرائف ارتضكىا . كقد يستعصي التعر   ؽى فٍ كى  أك ياءو  ليا مف كاكو 

درل ال يي  األلؼ لجمكد في بنية أك ندرة في استعماؿ ، فتغدك األلؼ حينئذ مجيكلةن 
أصميا كمما نشأت ، كقد تنبو القدماء لذلؾ ، كاصطمحكا عمى بعض المعايير 

ة ، لمقضاء بأنيا مف الكاك أك أنيا إلى لفظية أك معنكي فٍ كاالستدالالت اإلجرائية ؛ إً 
الياء أميؿ . كقد كجدت في معالجة المغكييف ليذه الظاىرة ما ىك منثكر كمخبكء في 

بطكف المدكنات المغكية ، كىك جدير بالتتبع كالتناكؿ ، فجمعت منو ما تيسر لي ، 
لؼ عرضت فيو عمى عجؿ لطبيعة األ  ا بتمييدو رن كحررتو في ىذه الكريقات مصد  

بيا ، كتناكلت  تي فٍ كمعانييا ، ثـ األلؼ المجيكلة ، كىي قضية الدراسة ، عر  
يا ؛ أصمية ، كمبدلة ، كزائدة ، كما قالكه في شأف معالجتيا في ضكء ألكانيا صنكفى 

 المختمفة .



 

  

 

 
           األلؼ المجيكلة في حديث المغكييف                                   د/ محمد بف إبراىيـ السيؼ                                     

 

ُّٓٓ 

 : متهيد
، كىػي (ُ)األلػؼ، كىػي حػرؼ المػد، أك مػا يسػمييا المحػدثكف بالفتحػة الطكيمػة

ػ»ف الجكؼ عند الخميؿ، قاؿ: حرؼ ىكائي يخرج م كؼ كىػي: . . . كأربعػة أحػرؼ جي
كفا ألنيا تخرج مف الجكؼ فال تقع في الكاك كالياء كاأللؼ المينة كاليمزة، كسميت جي 

نمػػا ىػػي ػمدرجػة مػػف مػػدارج المسػػاف، كال مػػف مػػدارج الحمػؽ، كال مػػف مػػ درج الميػػاة، كام
 .(ِ)« كؼ ىاكية في اليكاء، فمـ يكف ليا حيز تنسب إليو إال الج

كعند سيبكيو األلؼ حرؼ غير ميمكس، أك حػرؼ مػد كلػيف، قػاؿ عنيػا كعػف 
ىػػػذه الحػػػركؼ غيػػػر ميمكسػػػات، كىػػػي حػػػركؼ لػػػيف كمػػػد،  »أختييػػػا اليػػػاء كالػػػكاك: 

« ة ليكاء الصكت، كليس شػيء مػف الحػركؼ أكسػع مخػارج منيػا ػا متسعػكمخارجي
(ّ). 

ثالثػػػة، فأقصػػػاىا  . . . فممحمػػػؽ منيػػػا»كمخرجيػػػا مػػػف أقصػػػى الحمػػػؽ، قػػػاؿ:  
 .(ْ)« ا اليمزة كالياء كاأللؼ مخرجن 

 .(ٓ)كالجميكر عمى ما قاؿ

                                           

 . ٖٕي عمـ المغة ) كماؿ بشر (: دراسات ف (ُ)

 . ٕٓ/ُالعيف ( ِ)

 . ُٕٔ/ْالكتاب ( ّ)

 . ّّْ/ْالسابؽ ( ْ)

، كسػر صػناعة اإلعػراب ْٕٕ، كعمػؿ النحػك: ّْ/ُ، تيػذيب المغػة ُِٗ/ُينظر: المقتضب ( ٓ)
 . ُُِ، كالشافية: ِّٓ/ُ، كالمباب في عمؿ البناء كاإلعراب ٕٓ/ُ
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 .(ُ)« ينسبكف األلؼ إلى مكاف ما في تجكيؼ الفـ  »كالمحدثكف 
بتػػدأ بػػو، كتكػػكف أصػػال فيمػػا ال يقضػػى لػػو باشػػتقاؽ؛ ال يي  سػػاكفه  كىػػي حػػرؼه 

يػة، كأمػا األسػماء كالحركؼ، كأسماء الحركؼ، كاألسػماء المبنيػة، كاألسػماء األعجم
المتمكنة كاألفعاؿ فال تككف فييا إال مبدلة أك زائدة، كال تكػكف فييػا أصػال، كقػد ثبػت 

أما في الثالثي فػنف  »، كفي تكجييو قاؿ الرضي: (ِ)كما قاؿ ابف جني ىذا استقراءن 
االبتػػػداء بػػػاأللؼ محػػػاؿ، كااخػػػر مػػػكرد الحركػػػات اإلعرابيػػػة، كالكسػػػط يتحػػػرؾ فػػػي 

 ا.يمكف كضعيا ألفن التصغير، فمـ 
فػي الثالثػي، كالثالػث لتحركػو  كأما في الرباعي فػاألكؿ كالثػاني كالرابػع لمػا مػر  

 في التصغير.
فػػي الثالثػػي كالربػػاعي،  كأمػػا فػػي الخماسػػي فػػاألكؿ كالثػػاني كالثالػػث لمػػا مػػر  

 كالخامس ألنو مكرد اإلعراب، كالرابع معتقب اإلعراب في التصغير كالتكسير.
 .(ّ)« ؿ الثالثي فمتحرؾ ثالثتيا في الماضي كأما في الفع

ذا اضػػطركا إلػػى  كاأللػػؼ بطبيعتيػػا ضػػعيفة كاسػػعة المخػػرج ال تقبػػؿ التحريػػؾ، كام
. . . فأما األلؼ المينػة فػال صػرؼ »، قاؿ األزىرم: (ْ)ذلؾ عدلكا بيا إلى أقرب حرؼ

ليا، إنما ىي جرس مدة بعد فتحة، فإذا كقعت عمييػا صػركؼ الحركػات ضػعفت عػف 
ػحتماليا كاستنامت إلى اليمزة أك الياء أك الكاك، كقكلػؾ: عً ا ػابة كعى صى ؿ اًىػب، ككى ائً صى

ات فيمف يجمع بالتاء، فاليمزة التي فػي العصػائب ىػي يى مى عٍ ة كثالث سً الى عٍ ؿ، كسً اىً كى ككى 
األلؼ التي في العصابة، كالكاك التي في الككاىؿ ىي األلؼ التي فػي الكاىػؿ جػاءت 

                                           

 . ّْٓدراسة الصكت المغكم: ( ُ)

 . ُُٖ/ُينظر: المنصؼ ( ِ)

 . ٖٔ/ّشرح الشافية لمرضي ( ّ)

 . ٖٔ/ُسر صناعة اإلعراب ( ْ)
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التي في السعميات خمؼ مف األلؼ التػي فػي السػعالة، كنحػك ذلػؾ  خمفا منيا، كالياء
 .(ُ)« كثير، فاأللؼ المينة ىي أضعؼ الحركؼ المعتمة 

عميو تعػددت ألقابيػا، فمنيػا ألػؼ  ككظائؼ متنكعة، كبناءن  كتأتي األلؼ لمعافو 
الفػػرؽ، كألػػؼ اإلشػػباع، كاأللػػؼ المبدلػػة، كاأللػػؼ الزائػػدة، كاأللػػؼ األصػػمية، كاأللػػؼ 

مجيكلػة، كألػػؼ الندبػػة، كألػؼ اإلشػػارة، كألػػؼ التأنيػػث، كألػؼ التثنيػػة، كألػػؼ الرفػػع، ال
 .(ِ)كألؼ الجمع، كغيرىا

مف العكارض التي تستدعي التحكير كالتبديؿ فييػا،  كقد يطرأ عمى البنية شيءه 
لمتغييػػر  كالتثنيػػة، كالجمػػع، كالتصػػغير، كالنسػػب، كنحػػك ذلػػؾ، فتغػػدك األلػػؼ عرضػػةن 

ا لعارض، فيتعيف حينئذ عكدتيا إلى أصميا؛ كاكن ااستدعاه النظاـ  ؾو ركء تحريبسبب طي 
كاف أك ياء، كيستعينكف في معرفػة األصػؿ عمػى جممػة مػف اإلجػراءات األدائيػة التػي 
تسػػتدعي رجػػكع األلػػؼ إلػػى أصػػميا؛ كالتثنيػػة، كالجمػػع، كالتصػػغير، كتصػػريؼ الفعػػؿ، 

سناده إلى الضمائر، كاإلمالة، كغيرىا  .(ّ)كام
يسمـ شيء مػف تمػؾ اإلجػراءات المصػطمي عمييػا عنػد التصػريفييف إلػى كقد ال 

معرفػػة أصػػؿ األلػػؼ، كمػػا فيمػػا ال ييقضػػى فيػػو باشػػتقاؽ، كػػالحركؼ، كأسػػماء حػػركؼ 
اليجاء، كاألسماء المبنية، كأسماء األصكات، كاألسػماء األعجميػة، أك مػا غػاب فيػو 

المتمكنة كاألفعاؿ التػي  ي فيو باشتقاؽ، كما في بعض األسماءضً األلؼ فيما قي  أصؿه 

                                           

 . ِْ/ُتيذيب المغة ( ُ)

، كتػػػاج العػػػركس ُُ-ٔ/ِ، كبصػػػائر ذكم التمييػػػز َْٖ-ْٕٔ/ُٓينظػػػر: تيػػػذيب المغػػػة ( ِ)
َْ/ُّٔ- ّٖٔ . 

اء كاإلعػػػػراب ، كالمبػػػػاب فػػػػي عمػػػػؿ البنػػػػُِٔ – ُُٔينظػػػر: نظػػػػـ الفرائػػػػد كحصػػػػر الشػػػػرائد: ( ّ)
ِ/ِْٖ-ّْٖ  . 
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و النحكيػكف ألمػر ىػي أـ مػف يػاءق كقػد تنب ػ ف كاكو ًمػلـ تبمغنا تصػاريفيا، فػال يعػرؼ أى 
 ىذه األلؼ كناقشكىا كاصطمحكا ليا باأللؼ المجيكلة.

 األلؼ المجيكلة:
كذا جاء المصطمي عند األزىرم في التيذيب، كأيًلؼ عند كثير مف خالفيػو،     

ف مرجعيػا ػحتكـ إليو في تعييا ما يي ا أك تصريفن أ ليا كضعن لتي لـ يتيي  كييراد بو األلؼ ا
د(، كمػػػا فػػػي ػفيمػػػا ال اشػػػتقاؽ لػػػو )الجامػػػ أك اليػػػائي، كينػػػدرج تحتيػػػا األلػػػؼي  الػػػكاكم  

درل ممػػا أبػػدلت، ي ال ييػػػػػػالحػػركؼ، كاألسػػماء المبنيػػة، كغيرىػػا، كاأللػػؼ المبدلػػة الت
 كاأللؼ الزائدة.

ف كانػت »بػيف األصػمية كالمجيكلػة، قػاؿ:  التفريؽي  كالـ ابف مالؾ كظاىري  . . كام
األلػػؼ أصػػال لككنيػػا فػػي حػػرؼ أك شػػبيو؛ كػػػح أال ح االسػػتفتاحية، كمتػػى، أك كانػػت 

 .(ُ)« ا ح بمعنى: فرد سى مجيكلة األصؿ كػح خى 
ر بعضػيـ عػف األصػمية كعب ػ »ا عمػى ىػذا التفريػؽ: تعقيبنػ ده قكؿ المرادم  كيؤي  

، كلعمػو األظيػر؛ ألف ح األلػؼ المجيكلػة ح (ّ)كمف ىؤالء ابػف جنػي ،(ِ)« بالمجيكلة 
طػػرأ عمييػػا شػػيء مػػف التحػػكير أك التبػػديؿ الػػذم  ألػػؼو  قضػػيتو كػػؿ   مصػػطمي تصػػريفي  

يسػػتدعي تحكيميػػا إلػػى الػػكاك أك اليػػاء، مػػف غيػػر نظػػر إلػػى ككنيػػا محكلػػة فػػي أصػػؿ 
 ضػيو الصػنعة مػف كاكو منيا إلػى اسػتدعاء مػا تقت محكلة؛ لحاجة كؿ   كضعيا أك غيرى 

 مف ىذا النكع، كيشمؿ ذلؾ: ألؼو  أك ياء، لذا يندرج تحتيا كؿ  
 
 

                                           

 . ُٗ/ُشرح التسييؿ ( ُ)

 .  ُّٕٔ/ٓتكضيي المقاصد ( ِ)

 . ُِٓ/ُينظر / المنصؼ ( ّ)
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 أوال: األلف األصليت
كىػػي األلػػؼ فػػي كػػؿ مػػا ال يصػػي فيػػو تصػػريؼ كال اشػػتقاؽ، كػػالحركؼ،      

 كأسماء حركؼ اليجاء، كاألسماء المبنية، كأسماء األصكات، كاألسماء األعجمية.
 احلروف: -1

ا، ا كضػعا أـ ثالثينػا باأللؼ، سػكاء كػاف ثنائينػمنيا ما كاف مختكمن  ني  كالمع     
 فأما الحػركؼ، فػاأللؼ فػييف   »فال تككف األلؼ فييا زائدة كال مبدلة، قاؿ ابف جني: 

زائػػدة كال منقمبػػة. كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ أنيػػا غيػػر مشػػتقة كال متصػػرفة، كال  أصػػؿ غيػػري 
عمػى مػا ىػي عميػو حتػى  ، فيجػب أف تقػر  غير ىػذا الػذم  ىػي عميػو عرؼ ليا أصؿه يي 

 تقـك داللة عمى أنيا زائدة أك منقمبة.
زائػػػدة ألنيػػػف غيػػػر مشػػػتقات،  كال داللػػػة عمػػػى ذلػػػؾ، فػػػال تكػػػكف األلػػػؼ فػػػييف  

عمـ الزيادة مف األصؿ، كال تككف منقمبة؛ ألنو لك كانت األلػؼ فػي ح مػا كباالشتقاؽ تي 
ػكٍ ، كما قػالكا: لىػكٍ ح مف الكاك، لقالكا: مى  ، كمػا قػالكا: يٍ ، كلػك كانػت مػف اليػاء لقػالكا: مى

 .(ُ)« ، فبطؿ أف تككف األلؼ في الحرؼ زائدة أك منقمبة يٍ كى 
ة الجمػكد، فتخمػع عمييػا قىػبٍ عدؿ بيا إلى االسمية اسػتعماال، فتنعتػؽ مػف رً كقد يي 

ػ ح كزف بإلييا، كتي  نسبي ر، كيي صغ  جمع، كتي ى، كتي عرب، كتثن  أحكاـ االسـ كخصائصو، فتي 
فعؿ ح، فتغدك األلؼ فييا حينئػذ  عرضػة لمتغييػر إلػى الػكاك أك اليػاء بحكػـ العػكارض 

 »اإلجرائيػػة الطارئػػة عمػػى البنيػػة، قػػاؿ  ابػػف جنػػي فػػي  ) بػػاب فػػي عكػػس التقػػدير (: 
ر في ذلؾ الشػيء عينػو ا ما، ثـ تحك  ا ما كقتن كذلؾ أف تعتقد في أمر مف األمكر حكمن 

فػي  ا آخر. . . مف ذلؾ ما نعتقده فػي األلفػات إذا كػف  في كقت آخر فتعتقد فيو حكمن 
ك ألػؼ ح ال ح ك ح مػا ح. . . كألػػؼ ح ػؾ نحػػالحػركؼ كاألصػكات أنيػا غيػر منقمبػة، كذلػ

عمى ح ك ح إلى ح ك ح لػدل ح ك ح إذا ح، فػإف نقمتيػا فجعمتيػا أسػماء أك اشػتققت منيػا 
                                           

 . ْٓٔ- ّٓٔ/ِ، كينظر: سر صناعة اإلعراب ُُٗ -ُُٖ/ُالمنصؼ ( ُ)
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ّٓٓٔ 

يػت، ك  المنقمب. كذلؾ قكلؾ: مى فعال استحاؿ ذلؾ التقدير، كاعتقدت فييا ما تعتقده في 
يت، إذا كتبت ح ال ح. . . كلك سميت رجال بػ ح عمى ح أك ح إلػى ح ك  إذا كتبت ح ما ح، كلى 

كاف، لىػػكاف، كأى دى كاف، كلىػلىػػكاف، كامً مىػ ح أك ح إذا ح، لقمػػت فػي التثنيػػة: عى الى أك ح لػدل ح أك ح أى 
عنػد االشػتقاؽ منيػا االنقػالب، ا ك ػة بيػػكاف، فاعتقدت في ىذه األلفات مع التسميػذى كامً 

 .(ُ)« كقد كانت قبؿ ذلؾ عندؾ غير منقمبة 
، كمػا فػي ح ال ح كح مػا ح كح يػا ح، فالقيػاس فإف كانت األلؼ آخػر حػرؼ ثنػائي   

 تضعيؼ الحرؼ الثاني كما فعمكا بػ ح لك ح عندما أعربكىا فقالكا:
 تي ٍيػػػػػػي لى ن ػػػػػػمً  فى ٍيػػػػػػأى م كى رً عٍ ًشػػػػػػ تى ٍيػػػػػػلى 

 

 (ِ)اءي نىػػػػػػػػػػػػػػػػا عى ك  لىػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  امً ا كى تنػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ لى  ف  إً  
 

ألف االسـ ال يككف عمػى أقػؿ مػف ثالثػة أحػرؼ، فػإذا كػرر الثػاني تمتقػي ألفػاف 
ساكنتاف، كال بد حينئػذ مػف الػتخمص مػف السػاكنيف بالحػذؼ أك بالتحريػؾ، كال يسػكغ 
الحذؼ لئال نعكد إلى الثنائي الذم فررنػا منػو، فيتعػيف تحريػؾ األلػؼ الثانيػة فتنقمػب 

 .(ّ)اؿ: الء، كماء، كياء، كقد حكاه المحياني عف الكسائيىمزة، فيق
ت د  إذا ميػ »كقاؿ األزىرم عف األلؼ المينة في الحركؼ الثنائيػة المسػمى بيػا: 

 مػاءي  مكتكبػة، كىػذه مػاءه  ءه صارت مدتيا ىمزة ممتزقة بيا مف خمفيا، كقكلػؾ: ىػذه الى 
ة إذا كقعػت مكاقػع األسػماء ر المجازاة، كنحك ذلؾ مف الحركؼ المصػك   الصمة، ال ماءي 

أسماء، ألف االسـ  فى صرٍ مدت كما تمد حركؼ اليجاء إذا نسبت أك كصفت؛ ألنيف يى 
 .(ْ)« عمى ثالثة أحرؼ  مبني  

                                           

 . ِٕٓ – ِِٕ/ُالخصائص ( ُ)

 . ُِْالبيت ألبي زبيد الطائي، ينظر: ديكانو: ( ِ)

 . ُِٕ/ُينظر: المنصؼ ( ّ)

 . ُِٕ/ُينظر: المنصؼ  (ْ)
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ّٕٓٓ 

لى، كبمى، كأما ما كاف أصمو ثالثين  ا  كثالثو ألؼ مف ىذه الحركؼ فػ ح عمى، كام
 كأال، كىيا ح.

نقميا إلى االسمية ركنػكا إلػى  كفي تقديرىـ ألصؿ األلفات في ىذه الحركؼ بعد
أف تنحػك بالفتحػة نحػك الكسػرة، فتميػؿ األلػؼ التػي بعػدىا نحػك اليػاء  »اإلمالة، كىي

، كىػي ممارسػة لفظيػة اعتادتيػا عامػة أىػؿ نجػد مػف (1)لضرب مف تجػانس الصػكت 
، كسماعيا فيما كانت فيو ألػؼ مجيكلػة يشػعر بأنيػا مػف اليػاء؛ (2)تميـ كأسد كقيس

ا مػف حضػكر عنصػرم اليػاء ىرة بينيما؛ إذ ال تخمػك أسػباب اإلمالػة غالبنػلمعالقة الظا
، كىك سمع  فيو فألفو كاكيةه باليائي، كمالـ تي  ، فما سمعت فيو فألفو ممحقةه (3)كالكسرة
أكصػػى بػػو سػػيبكيو فيمػػا لػػـ يظيػػر فيػػو أمػػر األلػػؼ فػػي الحػػركؼ ك األسػػماء  تأصػػيؿه 

ثػر، فيحمػؿ عميػو مطمقػا مػالـ يظيػر مػا كاألفعاؿ، كظاىر قكلو أف األلؼ مف الػكاك أك
 ب الياء مف إمالة أك غيرىا، قاؿ:م  غى يي 

ف جاء اسـ نحك الناب ال تػدرم أمػف اليػاء ىػك أـ مػف الػكاك فاحممػو عمػى  » كام
الكاك حتى يتبيف لؾ أنيا مف الياء؛ ألنيا مبدلة مف الكاك أكثر، فاحممػو عمػى األكثػر 

 .(ْ)« حتي يتبيف لؾ 
ء شيء مف المنقكص لػيس لػو فعػؿ تثبػت فيػو الػكاك، كال لػو فإذا جا »كقاؿ:  

اسـ تثبت فيو الكاك، كألزمت ألفو االنتصاب، فيك مف بنػات الػكاك؛ ألنػو لػيس شػيء 

                                           

 . ٕٔ/ُسر صناعة اإلعراب ( ُ)

 . ْ/ّ، كشرح الشافية لمرضي ْٓ/ٗينظر: شرح المفصؿ ( ِ)

 . ْْ/ّينظر: المقتضب ( ّ)

 . ِْٔ/ّالكتاب ( ْ)
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ّٖٓٓ 

ف بنات الياء يمزمو االنتصاب ال تجكز فيو اإلمالة، إنما يككف ذلؾ في بنػات الػكاك ػم
 »(ُ). 

ف؛ ألف ػػػف كاكيػمنقمبتػاف مػ ألؼ ح إلى ح كح عمى ح »كنقؿ عنو الجكىرم قكلو: 
« كاف مىػكاف كعى لىػات ال تككف فييا اإلمالة، كلػك سػمي بػو رجػؿ قيػؿ فػي تثنيتػو: إً ػاأللف

(ِ). 
لػى ح بػالكاك؛ ألف اإلمالػة ال تحسػف كىك ظاىر تطبيقو، فقػد ثن ػ ى ح عمػىح ك ح كام

لػى ح لقمػت: عى  »فييما، قاؿ:  اف، كى لىػامً كاف، ك مىػإنؾ إذا سميت رجػال بػػ ح عمػى، كلػدل، كام
. فاإلمالػػة ىػػي المعيػػار عنػػده (ّ)«اف، فتثنيػػو بػػالكاك؛ إلف اإلمالػػة ال تحسػػف فيػػو كى دى كلىػػ

فإف جاء شيء مف المنقػكص لػيس لػو  »مالـ يرد استعماؿ يرد االستدالؿ بيا، قاؿ: 
فعؿ تثبت فيو الياء، كال اسـ تثبت فيو اليػاء، كجػازت اإلمالػة فػي ألفػو، فاليػاء أكلػى 

ف ىػك، ػ، إال أف تككف العرب قد ثثنتػو فتبػيف لػؾ تثنيػتيـ مػف أم البابيػبو في التثنية
 .(ْ)« كما استباف لؾ بقكليـ: قنكات، كقطكات، أف القناة كالقطاة مف الكاك 

 .(ٓ)«ليس شيء مف بنات الياء ال يجكز فيو إمالة األلؼ  »كقاؿ: 
ليؾ، مع امتناع اإلمالة  فييمػا، ففسػر كأما قمب األلؼ ياء في قكليـ: عميؾ، كام

 »بنكع مف تبادؿ المكاقع بػيف األلػؼ كاليػاء لنلفػة بينيمػا، قػاؿ أبػك عمػي الفارسػي: 
 فإف قاؿ قائؿ في: ح عميو ح كح لديو ح.

                                           

 . ّٖٖ/ّ كتابال( ُ)

 . ِّْٓ/ٔالصحاح ( ِ)

 . ُِٕ/ُالمنصؼ ( ّ)

 . ّٖٖ/ّالكتاب  (ْ)

 . ّٖٔ/ّالسابؽ ( ٓ)
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ّٓٓٗ 

ما باليما قمبا يػاءيف لمػا اتصػال بالمضػمر، كاإلمالػة ال تجػكز فييمػاق كىػال لػـ 
 كافقمى كعى  كافلى يقمبا ياءيف كلكف كاكيف، كما أنؾ لك سميت بيما لقمت: إً 

كاف ح صحيي، بداللة أف اإلمالة منيما غيػر مى اف ح كح عى كى لى قيؿ لو: قمبيما في ح إً 
ذا لـ تجز اإلمالة عممت أنيما ليسا مف الياء.  جائزة، كام

فأما قمبيما إلى الياء مع المضمر فنف الياء لما كانت تقمػب إلػى األلػؼ فػي ح 
 .(ُ)« مبت األلؼ إلييا ح كنحك ذلؾ، كذلؾ ق ي  ائً ح كح طى  تي يٍ احى حى 

نمػا  »اؿ: ػة، قػاؿ اإلضافػابف كالد بالفرؽ بيف المعرب كالمبني في ح وي يى ككج   كام
ػاؾ كرى صى قالكا: عميؾ كلديؾ، كلـ يقكلكا: عالؾ كلداؾ، كما قالكا: عى  اؾ، إذا أضػافكا؛ حى

ليفرقػكا بػػيف مػا حقػػو اإلعػراب كالػػتمكف كبػيف المبنػػي فػي اإلضػػافة؛ ألف عصػا كرحػػى 
 .(ِ)« حقيما التنكيف، كعمى كلدل غير متمكنيف يم

 .(ّ)ؾالى ؾ كعى الى كحكي عف بعض العرب: إً 
 (ْ) و في الرككف إلى اإلمالة أشير مذاىب ثالثة ذكرىا المػرادمػب سيبكيػكمذى

في األلؼ المجيكلة، ثانييا: أف األلؼ إذا أميمت أك قمبت يػاء فػي مكضػع مػا تحمػؿ 
ف لػػـ يكػػف ذلػػؾ فمػػ ى ح عمػػى ح ك ح إلػػى ح باليػػاء؛ ف الػػكاك، كعميػػو يثن ػػعمػػى اليػػاء، كام

اف، كىػػك اختيػػار ابػػف يىػػلى اف كامً يىػػمى النقػػالب األلػػؼ فييمػػا يػػاء مػػع الضػػمير، فيقػػاؿ: عى 
 .(ٔ)كابف مالؾ (ٓ)عصفكر

                                           

 .  َٖٓ-ْٖٗائؿ البصريات: المس( ُ)

 . ُُٓالمقصكر كالممدكد: ( ِ)

 . ِْْٓ/ٔالصحاح ( ّ)

 . ُّٔٔ/ْينظر: تكضيي المقاصد  (ْ)

 . ُُْ/ُينظر: شرح جمؿ الزجاجي ( ٓ)

 . ُِٖٕ/ْينظر: شرح الكافية الشافية ( ٔ)
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َّٓٔ 

ي بػػ ح إلػى ح م  إف سيػ »ا، قػاؿ: بقمبيا كاكن  القياس مالـ يرد سماعه  كجعمو اليزدم  
يػاف، بػدليؿ قكلػؾ: إليػؾ، كعميػؾ مى ياف، كعى لى ي تثنيتو: إً ميمت؛ ألنؾ تقكؿ فك ح عمى ح أي 

 .(ُ)« حالة ككنيما حرفيف 
 .(ِ)عزكالثالث: قمب األلؼ ياء مطمقا، كلـ يي 

كأمػػػا األلػػػؼ الثانيػػػة المجتمبػػػة زيػػػادة عمػػػى األلػػػؼ فػػػي  ح مػػػا ح كح ال ح عنػػػد 
ػعىػاستعماليما اسميف فقضكا ليا بأنيا مف الياء، كقالكا في تمثيميما بػ ح فى  ل، كن ؿ ح: مى

يت ح أكثر فػي االسػتعماؿ كى يت ح كح شى كى ل، حمال عمى أكسع البابيف؛ ألف باب ح طى كن كلى 
فإف بنيت مف ىذيف االسميف المػذيف ىمػا ح مػاء ح  »ة ح، قاؿ ابف جني: ك  مف باب ح قي 

ل، فقضيت عمى األلؼ األكلى أنيػا كن ل، كلى كن ؿ ح قمت: مى مى ر ح كح عى جى كح الء ح مثؿ ح حى 
نقمبة عف كاك، كعمػى األلػؼ ااخػرة التػي كانػت قمبػت ىمػزة بأنيػا منقمبػة مػف يػاء، م

عمى األلؼ ااخرة أنيا  يت ح، كلـ تقضً كى يت ح ك ح طى كى فخرجت المفظتاف إلى باب ح شى 
مف الكاك كاأللؼ األكلى مف قبؿ أف العيف قد ثبت أنيػا مػف كاك، كالػالـ بعػدىا حػرؼ 

يػػاء، كال تكػػكف ممػػا المػػو كاك، كذلػػؾ أف بػػاب ح  عمػػة، فالكجػػو أف تكػػكف ممػػا المػػو
ة، ك  يػػت، كالقيػػػكً يػػػت، كحى كً يت. . . أكثػػػر مػػف بػػاب ح قى كى يػػػت، كشىػػكى يػػت، كحى كى يػػت، كلى كى طى 

« ى التصػريفيكف ة، كالصٌكة، مما عينو كالمو كاكاف، ىذا ىك القانكف، كبو كص  ك  كالحي 
(ّ). 

أصػػؿ ليػػا فػػي اليػػاء حتػػى  ألف ألفاتيػػا ال »كاألصػػؿ فػػي الحػػركؼ أال تمػػاؿ     
، إال (ْ)« يتطمب مجانستيا باإلمالة، كلقمة تصرفيـ فييا، كاإلمالة مف باب التصرؼ 

                                           

 . ِْٕ/ِشرح الشافية لميزدم ( ُ)

 . ُّٔٔ/ْينظر: تكضيي المقاصد ( ِ)

 . ٖٕٓإلعراب: سر صناعة ا( ّ)

 . ُّٓ، ك أسرار العربية: ُّٓ/ْ، كينظر: الكتاب َُّ/ِاإليضاح في شرح المفصؿ ( ْ)
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ُّٓٔ 

ػػػإال أنػػػو سػػػمع فػػػي ح بمػػػى ح، ك حيػػػا ح، كح ال ح فػػػي قػػػكليـ:. . . إً  ا ال، عمػػػى غيػػػر م 
 غو شبييا باألسماء القائمة بنفسيا كاستقالليا.، كيسك  (ِ)ذه الشاطبي، كشذ  (ُ)قياس

ى ح ألنيػا تقػـك بنفسػيا؛ إذا قػاؿ القائػؿ: أمػا مىػيمػت ح بى مً . . . أي »بف جني: قاؿ ا
قػػاـ زيػػدق قػػاؿ لػػو المجيػػب: بمػػى، فممػػا حسػػف الكقػػكؼ عمييػػا أميمػػت، أمػػارة لمشػػابية 

 .(ّ)« االسـ فييا 
ألف الػكاك  »كلـ تتأكد إمالتيا عند ابف سيدة، لػذا جعػؿ ألفيػا مػف الػكاك؛ قػاؿ: 

ممػػت مػػالـ تظيػػر فيػػو عمػػى مػػا ظيػػرت فيػػو. كقػػد قيػػؿ: إف أظيػػر ىنػػا مػػف اليػػاء، فح
 .(ْ)« اإلمالة جائزة في ح بمى ح، فإذا كاف ذلؾ فيك مف الياء 

إنمػا أميمػت ألنيػا  »ككاف أبك عمػي الفارسػي يقػكؿ فػي ح يػا ح مػف ح يػا زيػد ح: 
 .(ٓ)« قامت مقاـ ح أدعك ح ك ح أنادم ح 

، كمػػا فػػي ح يػػاال ح مػػف قػػكؿ ر األلػػؼ فػػي ح يػػا ح متحكلػػة مػػف الػػكاككقػػد تقػػد  
 :(ٔ)الشاعر

 ـي كي نٍ ًمػػػػ اسً الن ػػػػ دى ٍنػػػػعً  في ٍحػػػػنى  يػػػػره خى فى 
 

 االى يىػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػاؿى  بي ك  ي المثىػػػػػػػػػػاعً إذا الػػػػػػػػػػد   
 

بالكقكؼ عمى الالـ لتصير الكممة ح ياؿ ح  مستقمة، كػػ ح بػاب ح، فػيحكـ لنلػؼ 
و عنػػو بأنيػا مػػف الػكاك؛ ألنيػػا عػيف، قالػػو أبػػك عمػي الفارسػػي، كىػك مػػف طرائفػو، نقمػػ

عف ألؼ ح يا  –رحمو ا  -كسألني أبك عمي   »تمميذه ابف جني كاستحسنو قائال: 

                                           

 . ُٕٓٗ/ْينظر: شرح الكافية الشافية ( ُ)

 . ََِ/ٖينظر: المقاصد الشافية ( ِ)

 . ُِّ/ُالمنصؼ ( ّ)

 . ّْْ/َُالمحكـ ( ْ)

 السابؽ نفسو( ٓ)

 . ُِر ألبي زيد: زىير بف مسعكد الضبي. ينظر: النكاد( ٔ)
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ِّٓٔ 

ىػيق قمػت: ال؛ ألنيػا فػي حػرؼ، أعنػي ح يػا ح.  ح مف قكلو:. . . يػاال، فقػاؿ: أمنقمبػةه 
فقاؿ: بؿ ىػي منقمبػة، فاسػتدلمتو عمػى ذلػؾ، فاعتصػـ بأنيػا قػد خمطػت بػالالـ بعػدىا 

أنيا جزء منيا، فصػارت: يػاؿ، بمنزلػة ح قػاؿ ح، كاأللػؼ ككقؼ عمييا، فصارت الالـ ك
في مكضع العيف كىػي مجيكلػة، فينبغػي أف يحكػـ عمييػا بػاالنقالب عػف الػكاك. ىػذا 

 .(ُ)« جمؿ ما قالو؛ ك ىك كعميو رحمتو 
ا م ػككذلؾ قكليـ: ح افعػؿ كػذا ككػذا إً  »ا ال ح: م  كقاؿ أبك عمي  في ح ال ح مف ح إً 

ػػح ال ح مػػف ح إً   ح، فإمػػالتيـالً  ا ال ح إنمػػا ىػػك ألف معنػػاه: افعػػؿ كػػذا ككػػذا إف كنػػت ال م 
ػ ذؼ الفعػػؿ كأقيمػػت ح ال ح مقامػػو كأغنػت عنػػو، أميمػػت لمشػػابيتيا تفعػؿ غيػػره، فممػػا حي

 .(ِ)« الفعؿ 
 أفعػؿ كػذا، بإمالػة ح ال ح، ككجيػو ابػف جنػي باسػتقالليا كحكى قطرب عنيـ: الً 

نما جاز ىذا فييا »أيضا فقاؿ:  عندم؛ ألنيػا قػد تكػكف جكابػا فتقػـك بنفسػيا فػي   كام
 ِ.(ّ)« نحك قكلؾ جكابا لػ ح ىؿ قاـ زيدق ح: ال. فمما قامت بنفسيا أميمت 

 ـ أمساء حروف اهلجاء :2
أسػػػػماء حػػػػركؼ اليجػػػػاء، أك حػػػػركؼ التيجػػػػي، أك حػػػػركؼ المعجػػػػـ، أك حػػػػركؼ 

مكقكفػة، كليسػت  ، كىي حكاية صكتية أك خطية لمحركؼ كضعت لمتعمػيـ، كىػي(ْ)العربية
لػـ تعػرب حػركؼ المعجػـ؛  »معربة؛ ألنو لـ يقصد بكضعيا أف تككف مركبة، قػاؿ الفػراء: 

ألف المػػتكمـ أراد أف يعمػػـ المخاطػػب اليجػػاء، فقػػاؿ: أ ب ت ث حكايػػة لحػػركؼ األسػػماء 
اؿ: ىػذه بػاء ػػػفكقفو؛ ألنو لـ يرد أف يخبر عنو بشيء، فإف أخبر عنػو بشػيء أعربػو، فق

                                           

 . ِٕٔ/ُالخصائص ( ُ)

 . ُِّ/ُالمنصؼ  (ِ)

 .ُِّ/ُ رجع السابؽالم (ّ)
 . ُِٔٓ/َُينظر: تمييد القكاعد ( ْ)
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ّّٓٔ 

ؿ مػف ثالثػة ػ، لػذا جػاء بعضػيا عمػى أقػ(ُ)« إف نسؽ فقاؿ: ىذه ألػؼ كبػاء  قصيرة، ككذا
، كتأتي عمى ضربيف؛ ثنائية، كػ ح با، تا، ثا، (ِ)أحرؼ، كىذا ال يككف في األسماء المعربة

اد، قػاؼ، كػاؼ. . . ح، ػاد، ضػػحا، خا. . . ح، كثالثية عينيا إمػا ألػؼ، كػػ ح داؿ، ذاؿ، صػ
 ف، غيف. . . ح، أك كاك كػ ح نكف ح.ػف، عيأك ياء كػ ح جيـ، سيف، شي

كقػػد تجػػرم أسػػماء الحػػركؼ مجػػرل األسػػماء المعربػػة، فتثنػػى، كتجمػػع، كتصػػغر،  
كتغدك عرضة لمتغيير كالتبديؿ جراء مػا يمحػؽ بيػا مػف عػكارض، كتػزاد عمػى ألػؼ الثنػائي 

 ألنػػو لػػيس فػػي األسػػماء اسػػـ عمػػى حػػرفيف »منيػػا ألػػؼ أخػػرل كمػػا تقػػدـ فػػي ح ال كمػػا ح؛ 
ؽ ػو بحػػػكالثػػاني منيمػػا يػػاء كال كاك كال ألػػؼ؛ ألف ذلػػؾ يجحػػؼ باالسػػـ؛ ألف التنػػكيف يدخمػػ

، (ّ)« االسمية، كالتنكيف يكجب حذؼ الحرؼ الثاني منو، فيبقى االسػـ عمػى حػرؼ كاحػد 
ي ح ال كمػػا ح، ػػػػفتمتقػػي ألفػػاف سػػاكنتاف فتحػػرؾ األلػػؼ الثانيػػة فتنقمػػب ىمػػزة كمػػا تقػػدـ ف

ثػػاء، حػػاء، خػػاء، ك أمػػا مػػا ركم عػػف الفػػراء مػػف أف بعػػض العػػرب فتصػػبي: بػػاء، كتػػاء، ك 
ػا، فحكايػة شػاذة ال يسػكغ القيػاس  يقصرىا  فيقكؿ: ىذه حا فػاعمـ، كيػا فػاعمـ، كشػربت من

 .(ْ)عمييا كما قاؿ أبك الفتي بف جني
كىاتػػاف األلفػػاف العػػيف كالػػالـ فػػي: بػػاء، كتػػاء، كثػػاء، كحػػاء، بعػػد زيػػادة عػػدة المفػػظ 

كقمبيا ىمزة بعد تحريكيا، كاأللؼ الكاقعة عينا في الثالثي كالداؿ، كالذاؿ، باجتالب األلؼ 
كالصاد، كالضاد  كنحكىا، تعد مجيكالت، كمقتضى ما يطرأ عمييػا مػف تغييػر جػراء طػركء 

 بعض العكارض اإلجرائية أف تقمب إلى ما تقتضيو الصنعة مف كاك أك ياء.

                                           

 . ْٕ: ألبي جعفر النحاس صناعة الكتاب( ُ)

 . ُِٗ/ِ، كشرح الشافية لمرضي ٖٕٓ/ِينظر: سر صناعة اإلعراب ( ِ)

 . ُْٔ/ٓينظر: المخصص ( ّ)

 . ِٗٓ/ْ، كالمخصص ٖٕٔ/ِاعة اإلعراب ينظر: سر صن( ْ)
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ّْٓٔ 

، تي ٍيػي  ، كتى تي ٍيػي  بى  »قمبيا يػاء؛ إذ قػالكا: كالمسمكع عنيـ  في الثنائي المزيد فيو ألؼ 
، (ُ)حسػػنة، ككػػذا بقيػػة أخكاتيػػا ( يػػاءن  تي ٍيػػي  ، كيى تي ٍيػػي  ، كظى تي ٍيػػي  ، كطى تي ٍيػػي  ، كخى تي ٍيػػي  ، كحى تي ٍيػػي  كثى 

كالػذم حمميػـ عمػى ىػذا  »يو ابف جني بسماع اإلمالة فييا قبؿ التسمية بيا، فقاؿ: ككج  
ا ا ًتػلفاتيف قبؿ التسمية كبعدىا؛ أال تراؾ تقكؿ إذا تيجيت: ًبػعندم سماعيـ اإلمالة في أ

اء، اء، كًطػاء، كًحػاء، كًثػاء، كًتػا، كقالكا بعد التسمية كالنقػؿ: ًبػا يً ا ىً ا فً ا ظً ا طً ا رً ا خً ا حً ثً 
اء، فمما رأكا اإلمالة شائعة في ىذه األلفات قبؿ النقؿ كبعػده حكمػكا لػذلؾ بػأف األلفػات كظً 

 .(ِ) «عف ياءات فييف منقمبات 
ى فػػي ت  أى فيمػػا كانػػت ألفػػو مػػف اليػػاء، كىػػذا ال يتىػػ في ؿ بػػأف اإلمالػػة إنمػػا تحسيػػكً ٍشػػكاستي 

أسماء حركؼ التيجي؛ ألنيا جامدة، فأجاب ابػف جنػي بػأف إمالتيػا إنمػا كػاف حمػال عمػى 
: إمالة ح بمى ح؛ الستقالؿ ىذه األسماء كتماـ الكالـ بيا كاستغنائيا عمػا بعػدىا، فػإذا قيػؿ

ا قامت ىذه الحركؼ بأنفسيا، كلـ تحتج إلى شػيء يقكييػا، كال إلػى شػيء مػف ا ثى ا تى بى   »
المفػػظ تتصػػػؿ بػػػو، فتضػػػعؼ، كتمطػػػؼ لػػػذلؾ االتصػػػاؿ عػػػف اإلمالػػػة المؤذنػػػة بقػػػكة الكممػػػة 
كتصػػرفيا. . . كأمػػا إمالتيػػا كقػػد نقمػػت فصػػارت أسػػماء كمػػدت، فإنمػػا فعمػػكا ذلػػؾ ألف ىػػذه 

كالمػػد مألكفػػة فييػػا اإلمالػػة، فأقركىػػا بعػػد المػػد كالتسػػمية  األلفػػات قػػد كانػػت قبػػؿ النقػػؿ
كاإلعراب بحاليا؛ ليعممكا أف ىذه الممدكدة المعربة ىي تمؾ المقصكرة قبؿ النقػؿ المبنيػة، 
ال ألف ىذه األلفات عندىـ ااف بعد النقؿ كالمػد ممػا سػبيمو أف يقضػى بككنػو منقمبػا عػف 

 .(ّ)« ياء 

                                           

 . ّٕٗ/ِسر صناعة اإلعراب ( ُ)

 . ْٕٗ -ّٕٗ/ِالسابؽ   (ِ)

 . ٕٓٗ -ْٕٗ/  ِسر صناعة اإلعراب  ( ّ)
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ّٓٔٓ 

جػػاء مقصػػكر مكقػػكؼ، فػػإذا جعمتػػو اسػػما مددتػػو، الحػػاء: حػػرؼ ى »كقػػاؿ الخميػػؿ: 
تقػػكؿ: ىػػذه حػػاء مكتكبػػة، كمػػدتيا يػػاءاف، ككػػؿ حػػرؼ عمػػى خمفتيػػا مػػف حػػركؼ المعجػػـ 

 .(ُ)« ت صارت في التصريؼ ياءيف د  فألفيا إذا مي 
كالقياس الذم تستدعيو حقيقة النظر عند أبي عمي الفارسي فػي األلفػيف فػي ح بػاء 

أف تكػػكف األلػػؼ األكلػػى كاكا، كالثانيػػة المنقمبػػة ىمػػزة  يػػاء،  ح ك ح تػػاء ح كبقيػػة أخكاتيمػػا
ح حمػػال عمػػى أكسػػع  تي ٍيػػيً ح، ال مػػف بػػاب ح عى  تي ٍيػػكى ح ك ح طى  يتي كى لتكػػكف البنيػػة مػػف بػػاب ح شىػػ

، كمف تي يٍ ك  ، كمف الثاء: ثى تي يٍ ك  ، كتى تي يٍ ك  مت ح يقاؿ: بى ع  البابيف، فإذا اشتؽ منيا فعؿ عمى ح فى 
، كمػف الظػاء: تي ٍيػك  ، كمػف الطػاء: طى تي يٍ ك  ، كمف الراء: رى تي يٍ ك  ، كمف الخاء: خى تي يٍ ك  الحاء: حى 

 .(ِ)تي يٍ ك  ظى 
كلـ يكترث ابف جني بإمالة ىذه األسماء؛ ألف إمالتيا إنما لحؽ بيا شبيا باألسماء 
المتمكنة في استقالليا كاستغنائيا عما بعدىا كما ذكر فػي نصػو السػابؽ، كال داللػة فييػا 

فػإذا لػـ   »ؼ مف الياء، كارتضى قياس أبػي عمػي فػي أنيػا مػف الػكاك، قػاؿ: ػأف األلعمى 
ى ح ك ح ال ح، ك ح مىػا داللة عمى ككنيا منقمبة، كما لـ يدؿ ذلؾ في ألػؼ ح بى ػي إمالتيػيكف ف

يػا ح فػػي النػداء، ثبػػت أف األمػر فييػػا عمػػى ذىػب إليػػو أبػك عمػػي مػف أف العػػيف سػػبيميا أف 
ػ تي يٍ كى ح كح شىػ تي ٍيػكى لالـ ياء لتككف الكممة مػف بػاب ح طى تككف كاكا، كتككف ا ح؛  تي يٍ كى ح ك ح ضى

ة ح مػػف القػػك   تي ٍيػػكً ح ك ح حى  تي ٍيػػكً ح، كمػػف بػػاب ح قى  تي ٍيػػيً ح ك ح عى  تي ٍيػػيً ألنػػو أكثػػر مػػف بػػاب ح حى 
ة. فمػػك لػػـ يكػف فػػي ىػػذا إال الجنػكح إلػػى الكثػػرة كالرجػكع إلييػػا عػػف القمػة لكػػاف سػػببا كالحػك  

 .(ّ)« ا، فكيؼ بو كقد دلمنا عمى قكتو بما قدمناه ا قاطعن عذرن ا، ك قكين 

                                           

 . ُّٔ/ّالعيف ( ُ)

 . ٖٕٗ/ِ، كسر صناعة اإلعراب ُِٓ/ُينظر: المنصؼ ( ِ)

 . ٕٕٗ – ٕٔٗ/ِسر صناعة اإلعراب  ( ّ)
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ّٓٔٔ 

يف بتقدير األلؼ في الثنائي مف الػكاك فػي تكجيػو قػراءة، كمػا فػي قػراءة عً كربما استي 
الحسف بضـ أحد الحرفيف الياء أك الياء مف ح كيػيعص ح، ال عمػى التعيػيف، فقػد قيػؿ فػي 

 عمػى التعيػيف؛ ألنػو تصػكر أف عػيف إنمػا أقػدـ الحسػف عمػى ضػـ أحػدىما، ال »تكجييو: 
ف  الفعؿ في الياء كالياء ألؼ منقمب عف الكاك، كالدار كالماؿ، كذلػؾ ألف ىػذه األلفػات، كام
كانػػت مجيكلػػة؛ ألنيػػا ال اشػػتقاؽ ليػػا، فإنيػػا تحمػػؿ عمػػى مػػا ىػػك مشػػابو ليػػا فػػي المفػػظ، 

ب فػي المغػة ذلػؾ، كاأللؼ إذا كقع عينا فالكاجب أف يعتقد أنو منقمب عف الػكاك؛ ألف الغالػ
فمما تصكر الحسف أف ألؼ الياء كالياء منقمب عف الكاك جعمو فػي حكػـ الػكاك، كضػـ مػا 

 .(ُ)« قبمو؛ ألف الكاك أخت ىالضمة 
ا مف أسماء حركؼ اليجاء كثانيو ألؼ كالداؿ، كالذاؿ، كالزام فػي كأما ما كاف ثالثين 

حكػػى المحيػػاني عػػف الكسػػائي فػػي  ، كالصػػاد، كالضػػاد، كالػػالـ، كالػػكاك، فقػػد(ِ)إحػػدل لغاتيػػا
ألفاتيػػا لغتػػيف، الػػكاك كاليػػاء، فيقػػاؿ: دٌكلػػت داال، كدٌيمػػت، كقٌكفػػت قافػػا، كقٌيفػػت، ككػػذا فػػي 

 .(ّ)ا حسنة كاكن  تي يٍ ي  الباقي إال الكاك فإنيا بالياء ال غير؛ لكثرة الكاكات، فيقاؿ: كى 
ا فيػي مػف الػكاك؛ و سيبكيو أف األلػؼ إذا كانػت مجيكلػة ككانػت عيننػبى ص  كالذم كى 

ف جػػاء اسػـ نحػك النػػاب ال  »ألنػو األكثػر، مػالـ تظيػػر قرينػة تصػرفيا إلػػى اليػاء، قػاؿ:  كام
تدرم أمف الياء ىك أـ مف الكاك، فاحممو عمى الكاك حتى يتبيف لؾ أنيػا مػف اليػاء؛ ألنيػا 

 .(ْ)« مبدلة مف الكاك أكثر، فاحممو عمى األكثر حتى يتبيف لؾ 

                                           

 . َٔٓ/ُِالغيب (: تفسير الرازم ) مفاتيي ( ُ)

ا ح بالقصػػر ح بالتشػػديد، ك ح زن  م  فػػي الػػزام خمػػس لغػػات: ح زام ح كىػػي المغػػة الفصػػيحة، ك ح زى ( ِ)
 .  ٕٓ-ْٕكالتنكيف، ك ح زا ح بالقصر كالتنكيف، ك ح زاء ح بالمد. ينظر: صناعة الكتاب: 

 )كيك(.  ِْٔ/َْ) كا (، كتاج العركس  ْٕٖ/ُٓ، كالمساف ْٖٓ/ُٓينظر: تيذيب المغة ( ّ)

 . ِْٔ/ّالكتاب ( ْ)
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ّٕٓٔ 

ني في تقديره لما تؤكؿ إليو األلؼ المجيكلة في ىذه األسماء كعمى ىذا اتكأ ابف ج
كأما ما ثانيو ألؼ فداؿ، كذاؿ، كصاد، كضاد. . .  »حيف قضى ليا بأنيا مف الكاك، قاؿ: 

فيػػذه الحػػركؼ مػػا دامػػت حػػركؼ ىجػػاء لػػـ تمثػػؿ، كلػػـ يقػػض فييػػا بقمػػب كال غيػػره ممػػا ال 
تقضي بأف األلؼ فييف منقمبػة عػف  فٍ يكجد في الحركؼ، فإف نقمتيا إلى االسمية لزمؾ أ

 .(ُ)« ى بو سيبكيو؛ ألنو ىك األكثر في المغة ص  كاك، كذلؾ مما كى 
 .(ِ)ككذا عند ابف سيده

ؼ في األلؼ في ح كاك ح، ففي حكاية السيكطي المذككرة قيؿ أنيا مف اليػاء ال مً كاختي 
 .تي يٍ ك  ، كأى تي يٍ ك  ، كحكى  األزىرم فييا: كى تي يٍ ي  غير، فال يقاؿ فييا  إال: كى 

كحمميػػا أبػػك الحسػػف األخفػػش عمػػى الػػكاك كسػػائر أخكاتيػػا محتجػػا بتفخيميػػا كعػػدـ 
، كيترتب عميو أف تكػكف حػركؼ الكممػة مػف نػكع كاحػد، كىػك مػردكد (ّ)سماع اإلمالة فييا

كرأيػت أبػا  »بعدـ النظير عند أبػي عمػي الفارسػي، لػذا جعميػا مػف اليػاء، قػاؿ ابػف جنػي: 
نيا مف اليػاء، كيعتمػد فػي ذلػؾ عمػى أنػو ال ينبغػي أف يكػكف مػف الػكاك؛ عمي يذىب إلى أ

 .(ْ)« لئال تجعؿ حركؼ الكممة كميا مف مكضع كاحد 
ككذا ال يسمـ القكؿ بأنيا مف الياء مف عدـ النظير؛ ألنو ليس مف كالميػـ مػا فػاؤه 

ده مػف مػألكؼ ي ػمنيمػا مػا يؤ  لكػؿ   كالمو كاك، كالستكاء االحتمػاليف فػي عػدـ النظيػر، كألف  
كلست أرل بمػا أنكػره أبػك عمػي  »كالميـ، استكل المذىباف أك كادا عند ابف جني، فقاؿ: 

عمى أبي الحسف بأسا، كذلؾ أف أبا عمي إف كاف كره ذلؾ لئال تصير حػركؼ الكممػة كميػا 
ؼ الحػركؼ فقػد حصػؿ معػو بعػد ػكاكات، فإنو إذا قضي بػأف األلػؼ منقمبػة مػف يػاء لتختمػ

                                           

 . ٕٗٗ/ِسر صناعة اإلعراب ( ُ)

 . ُُٓ/َُينظر: المحكـ ( ِ)

 . ٖٗٓ/ِينظر: سر صناعة اإلعراب ( ّ)

 . ُِْ/ِالمنصؼ ( ْ)
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ّٖٓٔ 

 نظير لو؛ أال ترل أنو ليس في الكالـ حرؼ فاؤه كاك كالمو كاك إال قكلنػا: كاك، ذلؾ لفظ ال
ف أف يكػػكف. . . فػػذا ال نظيػػر لػػو، ػفػػإذا كػػاف قضػػاؤه بػػأف األلػػؼ مػػف اليػػاء ال يخرجػػو مػػ

 فقضاؤه بأف العيف كاك أيضا ليس بمنكر، كيعضد ذلؾ أيضا شيئاف:
في مكضػع العػيف فػأف تكػكف  : ما قضى بو سيبكيو مف أف األلؼ إذا كانتأحدهما

 منقمبة عف الكاك أكثر مف أف تككف منقمبة عف الياء.
: ما حكاه أبك الحسف مف أنو لـ تسمع عنيـ فييا اإلمالػة، كىػذا أيضػا يؤكػد واآلخر

 أنيا مف الكاك.
كألبي عمي أف يقكؿ منتصرا لككف األلؼ منقمبة عػف يػاء: إف الػذم ذىبػت أنػا إليػو 

ف قضػػيت بػػأف الفػػاء كالػػالـ أسػػكغ كأقػػؿ فحشػػا ممػػا ذ ىػػب إليػػو أبػػك الحسػػف، كذلػػؾ أنػػي كام
كاكاف، ككاف ىذا أيضا ال نظير لو، فإني قد رأيت العرب جعمت الفاء كالالـ مػف لفػظ كاحػد 

ؽ. . . كلـ نرىـ جعمكا الفاء كالعيف كالالـ جميعا مف مكضع كاحػد مً س، كقى مً كثيرا، نحك: سى 
كيمػػـ ابػػف يعػػيش إلػػى أنيػػا مػػف الػػكاك تبعػػا ألبػػي ، (ُ)« ال مػػف كاك كال مػػف غيرىػػا. . . 

 .(ِ)الحسف
ف خػػالؼ عػػاداتيـ فػػي  -كيتػراءل لػػي أف اختيػػار األخفػش بجعػػؿ األلػػؼ مػػف الػكاك كام

ا فػي الجيػد العضػمي، كأيسػر فػي أكثػر اقتصػادن   -تحامييـ تكالي ثالثة حركؼ متجانسػة 
 ياء ثـ يرتفع.النطؽ مف كاكيف تتكسطيما ياء مفتكحة؛ ألف المساف ينخفض إلى ال

 األمساء املبنيت: -3
كحاليا  كما سبؽ كحاؿ الحركؼ، كألفاتيا أصكؿ غير زكائػد كال منقمبػة، إذ ال      

يعرؼ ليػا أصػؿ إال باالشػتقاؽ، كىػي غيػر مشػتقة كال متصػرفة، كيجػرم عمييػا مػا يجػرم 
خضػػاعيا لشػػيء مػػف التحػػكيرات  عمػػى الجكامػػد مػػف إجرائيػػا مجػػرل األسػػماء المتمكنػػة، كام

                                           

 . ٗٗٓ/ِ المنصؼ (ُ)

 . ٗٓ-ٖٓ/َُشرح المفصؿ ( ِ)
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كالتبديالت التي تعرض ليا، فما كاف منيا عمى حرفيف أك ثالثة الثاني منيػا ألػؼ فػاأللؼ 
فييا تعد مف المجاىيؿ، كيعرض ليػا مػف التغييػر مػا يسػتدعي قمبيػا كاكا أك يػاء كمػا فػي 
نظائرىا مف الحركؼ، كالمعيار فييا اإلمالة كما في الحركؼ كأسماء حركؼ التيجي، فما 

ثػػاني ألػػؼ كػػػ ح مػػا ح االسػػمية فػػي صػػنكفيا المختمفػػة؛ المكصػػكلية، كػػاف عمػػى حػػرفيف كال
كالشرطية، كاالستفيامية، كسائر أخكاتيا، فيجرم عمييا حيف نقميا إلى األسماء المتمكنة 
مػا يجػػرم عمػى ح مػػا ح الحرفيػة مػػف اجػػتالب ألػؼ زائػػدة عمػى ألفيػػا، كالقضػاء عمػػى األلػػؼ 

اإلمالة كال تحسف فييا؛ ألنيا ال تستقؿ بنفسيا األكلى بأنيا مف الكاك ألنو لـ تسمع فييا 
، كأمػا الثانيػة فمػف اليػاء حمػال (ُ)كتستغني عما بعدىا كما في جميكر األسػماء المتمكنػة

عمى أكسع البابيف، ككذا كؿ ألؼ في آخر ثالثػي لػـ تسػمع فيػو اإلمالػة  كػػ ح لػدل ح، ك ح 
 ف فييا، فإف األلؼ فييا مف الكاك.إذا ح كال تحسي 

 ا.ى، ذى ن  ى، كأى تى تسمع اإلمالة في األسماء المبنية إال في: مى كلـ 
قضػػى ليػػا بأنيػػا مػػف اليػػاء مػػف غيػػر نظػػر إلػػى ى ح فػػاأللؼ فيػػو رابعػػة، كيي ن ػػأمػػا ح أى 

 اإلمالة.
كأمػػا ح متػػى ح ففػػي كمتػػا حالتييػػا مػػف االسػػتفياـ كالشػػرط غيػػر مضػػافة؛ لػػذا أشػػبيت 

إذا سػمي بيػا جعمػت مػف بنػات اليػاء فتظيػر األسماء القائمػة بنفسػيا فمحقتيػا اإلمالػة، فػ
 .(ِ)اتيى تى اف، كمى يى تى فييا في التثنية كالجمع فيقاؿ: مى 

، (ّ)ب قـك منيـ السيرافي إلى أنيا ثنائية الكضع كػػ ح مػا حػفذى ةي ا ح اإلشاري  ا ح ذى ػكأم
كاأللؼ فييا أصؿ غير منقمبة عف شيء، كينظر إلييا عمى أنيا مجيكلػة حػيف طػركء مػا 

                                           

 . ٔٔ/ٗ، كشرح المفصؿ ُّٓ/ْينظر: الكتاب ( ُ)

براز المعاني ُِّ/ُ، كالمنصؼ ِِٔ/ّالفارسي ينظر: التعميقة ألبي عمي ( ِ)  . َِٖ/ُ، كام

 . ْٕٗينظر: االرتشاؼ: ( ّ)
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َّٕٓ 

ا، ي ػ، فقيػؿ فػي تصػغيرىا: ذى (ُ)ي قمبيا، كجعمت مف الياء لثبكت إمالتيػا عنػد سػيبكيويقتض
 .(ِ)افي  كفي تثنيتيا: ذى 

 كلػيس لػو أصػؿه  كلػك ذىػب ذاىػب إلػى أف ح ذا ح ثنػائي   »كارتضاه ابف يعيش قائال: 
ذا ح  ـٍ ككى  فٍ في الثالثية نحك ح مى   رى لػـ أى ح في المبيمة، كأف ألفو أصػؿ كػاأللؼ فػي ح لػدل كام

ا؛ لعػػدـ اشػػتقاقو كبعػػده عػػف التصػػرؼ، كالػػذم يؤيػػد ذلػػؾ أنػػؾ لػػك سػػميت بػػػ ح ذا ح بػػو بأسنػػ
لقمػػت: ذاء، فتزيػػدىا ألفػػا أخػػرل ثػػـ تقمبيػػا ىمػػزة الجتمػػاع األلفػػيف، كمػػا تقػػكؿ: الء، إذا 
سميت بػح ال ح، كلك كاف أصميا الثالثية كالميا ياء لكنػت تقػكؿ إذا سػميت بػو: ىػذا ذام، 

 .(ّ)« اء األصمية، كال تقمبيا لكقكعيا بعد ألؼ أصمية فتأتي بالي
ؿ ح، عى م، عمى زنة ح فى كى ب البصريكف إلى أف ح ذا ح ثالثية، كأنيا متحكلة مف: ذى ػكذى

كاأللػؼ فييػا مػػف الػكاك، كالـ الكممػػة يػاء ألنػػو لػيس فػػي كالميػـ مثػػؿ ح حيػكت ح، كحػػذفت 
 .(ْ)تأكيدا لإلبياـ

ؿ ح، فحػذفكا اليػاء الثانيػة تخفيفػا ٍعػليػاء، عمػى زنػة ح فى ، بتشػديد ام  كقيػؿ: أصػميا: ذى 
ح، فألحقػػت بػػػ ح متػػى ح، فصػػارت: ذا،  يٍ ، فأبػػدلكا اليػػاء ألفػػا لػػئال تشػػبو بػػػ ح كىػػمٍ فصػارت: ذى 

، كقػد راجػع (ٓ)ده عندىـ جػكاز إمالتيػا كمػا تقػدـ عػف سػيبكيوؤي  فاأللؼ فييا مف الياء، كيي 
 يا مف الياء فقاؿ:ابف جني أستاذه أبا عمي في قرينة ككن

يػػت، كى قمػػت لػػو: مػػا الػػدليؿ عمػػى أف عينػػو مػػف اليػػاء، كلػػـ ال يكػػكف مػػف بػػاب ح طى  »
 يت حقيً يت كعى يً يت ح ألنو أكثر مف باب ح حى كى كشى 

                                           

 . ُِِ/ُينظر: المنصؼ ( ُ)

، كتمييػػد القكاعػػد ُُْْ/ّ، كتكضػػيي المقاصػػد ِٖٖ، كالتسػػييؿ: ُّٕ/ِينظػػر: اإلغفػػاؿ ( ِ)
َُ/ُْٖٕ . 

 . ُِٕ/ّشرح المفصؿ ( ّ)

 . ْٕٗ، كاالرتشاؼ: ْْٕ/ِلمرضي ، كشرح الكافيةَٕٔ-ٗٔٔ/ِينظر: اإلنصاؼ ( ْ)

 . َٕٔ/ِ، كاإلنصاؼ ُِِ/ُينظر: المنصؼ ( ٓ)
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ُّٕٓ 

 .(ُ)« فقاؿ: ألف سيبكيو حكى فيو اإلمالة، فيذا يدؿ عمى أنو مف الياء 
ػػبػػػ ح فى  كيشػػكؿ عميػػو أنيػػـ جعمػػكا ح ذا ح متحكلػػة، كمثمكىػػا مػػف الفعػػؿ ؿ ح كمػػا فػػي عى

ا فػي ركا لنلؼ الكاك أك الياء لجيؿ أصميا، فيي إذن األسماء المتمكنة، كىي مبنية؛ لذا قد  
 منزلة بيف المنزلتيف.

ر، كيػػدخميا كثيػػر مػػف ق ػػحى ى، كتي ن ػػثى كصػػؼ بيػػا كاألسػػماء، كتي كصػػؼ كيي يػػب بأنيػػا تي جً كأي 
مػت مػف ث  التحػكؿ مػف الثالثػي، كمي  أحكاـ األسماء، كلشبييا بيا أجريت مجراىا فقدر فييػا

 .(ِ)ؿ األسماءث  مى الفعؿ كما تي 
ا، كذىب الككفيكف إلى أف االسػـ مػف ح ذا ح ىػك الػذاؿ كحػدىا، كاأللػؼ زيػدت تكثيػرن  

 .(ّ)فً يٍ ، كرأيت ذى افً كاستدلكا بحذؼ األلؼ منيا في التثنية؛ إذ يقاؿ: قاـ ذى 
كلػيس بمضػػمر بػدليؿ التكنيػػة عنػػو  ح ذا ح اسػـ مظيػػر ه أبػك عمػػي الفارسػي بػػأف  كرد  

بالضمير، فيقاؿ: ىذا ضربتو، كما يقاؿ: زيد أكرمتو، كيكصؼ كما في: مررت بيذا الرجؿ 
ذا ثبت أنو مظير، فالمظير ال يككف عمػى  العاقؿ، كتصؼ بو كما في: مررت بزيد ىذا، كام

 .(ٓ)ح صيغتاف مرتجمتاف لمتثنية يفً ح كح ذى  افً ، كأف ح ذى (ْ)حرؼ كاحد
األلفات المجيكلة في األسػماء المبنيػة مػا نجػده فػي بعػض أسػماء األصػكات،  كمف

اء ح لزجر الضئيف، اء ح، ك ح عى اه ح لزجر البعير، ك ح حى اؽ ح لصكت الغراب، ك ح جى كػ: ح غى 
ح لصكت طيػراف الػذباب، ك  ازً بى  ازً اؽ ح لصكت الضرب، كح خى اع ح لزجر الغنـ، ك ح طى ك ح قى 

ػػ ػػ اشً اح، كح قىػػح لمنكػػ اؽً بىػػ اؽً حخى ػػ اشً مى ح لصػػكت القمػػاش، فػػاأللؼ فييػػا  اثً بىػػ اثً ح ك ح حى

                                           

 . ُِِ/ُالمنصؼ ( ُ)

 . ُِٔ/ّ، كشرح المفصؿ ُِِ/ُينظر: المنصؼ ( ِ)

 . ٗٔٔ/ِ، كاإلنصاؼ ُّْ/ِينظر: اإلغفاؿ ( ّ)

 .  ُّٓ-ُّْ/ِينظر: اإلغفاؿ ( ْ)

 . ْٕٔ/ِينظر: اإلنصاؼ ( ٓ)
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ِّٕٓ 

، يقضػى ليػا بأنيػا (ُ)اؼ ح كح كاؼ ح ك ح داؿ ح مف أسماء حػركؼ التيجػيكاأللؼ في ح قى 
 مف الكاك؛ ألنيا عيف، كلـ تسمع فييا اإلمالة، كىك ما كصى سيبكيو بو كما تقدـ.

ػ »قاؿ ابػف سػيده:  نمػا قضػينا بػأف ألػؼح خى ح كاك؛ ألنيػا عػيف، كالعػيف كاكا  ازً بىػ ازً كام
 .(ِ)« أكثر منيا ياء 

ف لػـ يكػف ىنالػؾ  »كقاؿ:  نما قضينا عمى ألؼ ح حاث ح أنيا منقمبة عف الػكاك، كام كام
مػػا اشػػتقت منػػو، لمػػا قػػدمنا مػػف أف انقػػالب األلػػؼ إذا كانػػت عينػػا عػػف الػػكاك، أكثػػر مػػف 

 .(ّ)« انقالبيا عف الياء 
نمػػا قضػػينا  »كقػػاؿ:  عمػػى ألػػؼ ح قػػاؽ ح بأنيػػا كاك؛ ألنيػػا عػػيف، كالعػػيف كاكا أكثػػر كام

 .(ْ)« منيا ياء 
اء ح لصػكت الشػاء، إذ كاختمؼ ابف جني مع أستاذه أبي عمي فػي األلػؼ فػي  ح ًمػ 

، في حيف كػاف قياسػيا عنػد أبػي عمػي أنيػا (ٓ)ذىب إلى أنيا مف الياء لسماع اإلمالة فيو
 تي ٍيػكى عمى أكسع البابيف، لتكػكف الكممػة مػف بػاب ح طى ، حمال (ٔ)مف الكاك كاليمزة مف الياء

ب قرينػػة اإلمالػػة عمػػى التفػػاكت فػػي . فػػابف جنػػي غم ػػ(ٕ)ح تي ٍيػػيً ح؛ ألنػػو أكثػػر مػػف بػػاب ح حى 
 االستعماؿ خالفا لشيخو الذم قدـ كثرة االستعماؿ كلـ يكترث باإلمالة.

                                           

  .ِّّ/ّينظر: الخصائص ( ُ)

 . ِْٖ/ٓالمحكـ ( ِ)

 . َُٓ/ّالسابؽ  ( ّ)

 . ْٓٔ/ٔنفسو ( ْ)

 . ْْٔ/ُٓينظر: تيذيب المغة  ( ٓ)

 . ُِٔ/ُينظر: المنصؼ  (ٔ)

 . ٕٔٗ/ِينظر: سر صناعة اإلعراب ( ٕ)
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ّّٕٓ 

ف كانت األلؼ المن  قضى عمييػا بأنيػا ا كما في ح ىال ح، كىي: كممة زجر لمخيؿ، فيكام
 .(ُ)« ا أكثر منيا كاكن  الـ ح ىال ح ياء؛ ألف الالـ ياءن  »مف الياء، قاؿ ابف سيده: 

 األمساء األعجميت: -3
بة، كحكميا حكـ الحركؼ في جمكدىا كامتناعيا كىي الكممات الدخيمة أك المعر      

األعجميػػة، مػػف التصػػرؼ كاالشػػتقاؽ، كتسػػتعمؿ أسػػماء متمكنػػة بعػػد نقميػػا مػػف حالتيػػا 
 نسب إلييا.ر كيي غ  صى جمع كتي ى كتي ن  ثى كيتصرؼ فييا فتي 

اعمػػـ أف األسػػماء األعجميػػة النكػرات التػػي دخػػؿ عمييػػا  »قػاؿ أبػػك الفػػتي بػػف جنػي: 
األلؼ كالالـ قد أعربتيا العرب كاسػتعممتيا اسػتعماؿ أسػمائيا العربيػة، كذلػؾ أنيػا تمكنػت 

دخؿ عمييا األلؼ كالالـ. فجرت لػذلؾ مجػرل عندىـ؛ ألنيا أسماء األجناس كىي األكؿ كت
 .(ِ)« رجؿ كفرس، لذلؾ لـ يمنعيا مف الصرؼ إال ما يمنع العربي؛ ألنيا قد جرت مجراه 

فمػػا كػػاف مػػف ىػػذه األسػػماء فيػػو ألػػؼ يعػػرض ليػػا التغييػػر بسػػبب العػػكارض      
، كغيرىػا، فػإف (ٗ)، كنشا(ٖ)اف، كخى (ٕ)اـ، كخى (ٔ)اؾ، كبى (ٓ)اغ، كزى (ْ)اج، كزى (ّ)اهالطارئة، كػ ح مى 

ذا كانػػت المػػا تقمػػب يػػاء، عمػػال بكصػػية  كغيرىػػا، فػػإف األلػػؼ إذا كانػػت عينػػا تقمػػب كاكا؛ كام
ا أف تكػػكف  التػي تػنص عمػى أف األكثػر فػي األلفػات الكاقعػة عيننػ  -كقػد مػرت  -سػيبكيو 

                                           

 . ُّٖ/ْالمحكـ ( ُ)

 . ُِّ/ُالمنصؼ ( ِ)

 . ْٗ/ٓاسـ بمدة في أرض فارس. ينظر: معجـ البمداف ( ّ)

 . ّْٓف الشكؾ. ينظر: المعرب لمجكاليقي: الزاج: ضرب م( ْ)

 . ّْالزاغ: الغراب الصغير. ينظر: المعرب: ( ٓ)

 . ٗٗالباؾ: النقي مف العيكب. ينظر: المعرب: ( ٔ)

 . َْالخاـ: جمد لـ يدبغ. ينظر: المعرب: ( ٕ)

 . َْالخاف: الحانكت. ينظر: المعرب: ( ٖ)

 . ُٗٔنظر: المعرب: النشا: مادة معركفة في صناعة الحمكيات. ي( ٗ)
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ّْٕٓ 

ا تككف مف الياء، إذا لـ تكف ىناؾ قرينة تعيف عمى تعيػيف مف الكاك، كاأللفات الكاقعة المن 
 .(ُ)ىماإحدا

                                           

 . ُِِ/ُينظر: المنصؼ ( ُ)
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ّٕٓٓ 

ا: األلف املبدلت
ُ
 ثاني

في األسماء المتمكنة كاألفعػاؿ؛ ألنيػا تسػتجيب  -كما سبؽ  -أك المنقمبة، كتككف 
لمتحكير كالتبديؿ، فيعرض لنلؼ فييا التحريؾ جراء طركء عػكارض مختمفػة عمػى البنيػة، 

ذا حركت ركجع فييا األصؿ األقرب.  كام
ؿ لسػبب مػا، فتغػدك مجيكلػة، كيحػتـ كقد يتكارل أصؿ األلؼ في اسـ متمكف أك فعػ

ما يعرض ليا مف تحريؾ أف يقدر ليا أصؿ مف الكاك أك الياء كما في الحركؼ كاألسػماء 
المبنية كغيرىا، التي  كانت فييا األلؼ  أصال غير مبدلة، كقد مر أف سيبكيو يحتكـ فػي 

ؼ مػف الػكاك إذا تقدير أصؿ األلؼ في ذلؾ كنحكه إلى معيػارم اإلمالػة، ككثػرة انقػالب األلػ
 كانت عينا، ككثرة انقالبيا مف الياء إذا كانت الما.

فأما اإلمالة فأمارة عمى أف األلؼ مف الياء إف لـ تكف ىنػاؾ قرينػة أككػد عمػى أنيػا 
ف لػػـ تثبػػت اإلمالػػة فينظػػر إلػػى مقيػػاس الكثػػرة فػػي انقػػالب األلػػؼ فػػي العػػيف  مػػف الػػكاك؛ كام

ف جاء اسـ نحك الناب ال تدرم  »ء حيف قاؿ: كالالـ، كقد نص عميو سيبكيو في األسما كام
أمف الياء ىك أـ مف الكاك، فاحممو عمى الكاك حتى يتبيف لؾ أنيا مف الياء؛ ألنيػا مبدلػة 

 .(ُ)« مف الكاك أكثر، فاحممو عمى األكثر حتى يتبيف لؾ 
ف لـ ينص عميو سيبكيو كما قاؿ أبك  -أيضا  -كطبقكا ىذا المعيار عمى األفعاؿ  كام

، كاستأنسكا بقرائف كأدلة أخػرل كالحمػؿ عمػى نظيػر، ككثػرة دكراف المػادة، (ِ)ي الفارسيعم
 كااللتقاء مع مادة مماثمة بشيء مف المعنى، كفساد الصيغة، كنحكىا.

ا عمػى اليػاء لخفتيػا، فقػاؿ كخالؼ األخفش سيبكيو فحمؿ ما كانػت األلػؼ فيػو عيننػ
 .(ّ)يأةكى يب، كأي كى ة، كالقياس عند سيبكيو: صي أيٍ يى ب، كفي ح آءة ح: أي يٍ يى اب ح: صي في ح صى 

                                           

 . ِْٔ/ّالكتاب ( ُ)

 . ُِٔ/ُالمنصؼ ( ِ)

 . َِٗ/ُينظر: شرح الشافية لمرضي ( ّ)



 

  

 

 
           األلؼ المجيكلة في حديث المغكييف                                   د/ محمد بف إبراىيـ السيؼ                                     

 

ّٕٓٔ 

ا لتمػػؾ المقػػاييس ا مػػف األبنيػػة التػػي تػػأكلكا فييػػا أصػػؿ ألفاتيػػا كفقنػػكقػػد رصػػدت شػػيئن 
 ؼ فيو.مً فكجدت منيا المقضي لو بالكاك، كمنيا ما قضي لو بالياء، كمنيا ما اختي 

1-  
ُ
 ي فيه بالىاو:ض  ما ق

المجيكلػػة باألسػػماء كاألفعػػاؿ قػػد يكػػكف فػػي  ي لػػو بػػالكاك مػػف األلفػػاتًضػػممػػا قي         
 مكضع العيف، أك في مكضع الالـ:

  -أ       
 
 ا:ما كانت األلف فيه عين

ما  -كما سبؽ -ا أف تككف مف الكاك؛ ألنو األكثر األلؼ ما دامت عينن  حؽ          
يػذا ابػف ؾ بداـ لـ تسمع فييا اإلمالة، كلـ تكف ىناؾ قرينة تصرفيا إلى اليػاء، كقػد تمس ػ

ا كاحتفػػى بػو فػػي تحقيػػؽ مرجػػع األلػػؼ الكاقعػة عينػػا فيمػػا اسػػتكقفو مػػف جنػي كجعػػؿ قياسنػػ
 ة (ايى األلفات المجيكلة، كمف ىنا قضى عمى ألؼ ) رى 

 .(ُ)ة( كىك سقؼ البيت، بأنيا منقمبة عف كاكايى ة ( كىي الحجارة، ك)طى ايى ك) ثى     
انػت العػيف ألفػا مجيكلػة فحينئػذ مػا إذا ك »ككذا في ح آءة ح ك ح الػراء ح، قػاؿ:      

تحتاج إلى تعديؿ األمر فتحمؿ عمى األكثر، فمذلؾ قاؿ في ألؼ ح آءة ح إنيا بدؿ مف كاك، 
 .(ِ)« ككذلؾ ينبغي أف تككف ألؼ ح الراء ح لضرب مف النبت. . . 

ينبغػي أف يحكػػـ عمػػى  »، قػػاؿ: (ّ)كفػي ألػػؼ ) ااس ( كىػك شػػجر كرقػػو عطػر     
 .(ْ)« كاك حمال عمى   األكثر عند عدـ الدليؿ ألفو بأنيا مف 

كقد يحتاؿ لمفظة مف حيػث االشػتقاؽ فيػدرجيا فػي مػادة تمتقػي مػع مادتيػا      
 لمقاربة في المعنى مع االستدالؿ بككنيا عينا، كما في:

                                           

 . ُُْ/ِينظر: المنصؼ ( ُ)

 . ِّٓ/ُالخصائص ( ِ)

 . ْٗ/ُّينظر: تيذيب المغة ( ّ)

 . ِْٔ/ّالمخصص ( ْ)
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ّٕٕٓ 

 : كىك ضرب مف الشجر المر.ابي الص   
ف، كاألكثػر أف عيف الصاب كاك قياسا كاشتقاقا، أما القيػاس فننيػا عػي »قاؿ: 

أيضػا  -تككف كاكا. كأما االشتقاؽ؛ فنف الصاب شجر إذا أصاب العيف حمبيا، كىػك 
شجر إذا شؽ ساؿ منو    الماء، ككالىما فػي معنػى ح صػاب يصػكب ح إذا انحػدر  –

 »(ُ). 
كألفيت ابف سيده أكثر مف يعكؿ عمى ىذا المقياس في تفريقػو بػيف الػكاكم كاليػائي 

 ما قضى فيو بذلؾ مف األسماء:في ح المحكـ ح، كم
 .(ِ)اذ: كىك نبت، كقيؿ: نكع مف الشجر العظاـالحى 

نما قضينا عمى أف ألؼ الحاذ كاك؛ لما قدمنا مػف أف العػيف كاكن  »قاؿ:  ا أكثػر كام
 .(ّ)«  منيا ياءن 

 ة: كىي الحاجة، كقيؿ: الداجة أخؼ مف الحاجة.اجى كالد  
نما حكمنا أف ألفيا كاك؛ ألنو »قاؿ:   ال أصؿ ليا في المغػة يعػرؼ بػو ألفػو،  كام

 .(ْ)« انا بو سيبكيو فحممو عمى الكاك أكلى؛ ألف ذلؾ أكثر عمى ما كص  
ػػ   ذ قػػد تكافػػأ فػػي ذلػػؾ اليػػاء كالػػكاك، كالتػػبس  »: اسػػـ مكضػػع. قػػاؿ: ةي ارى كصى كام

 .(ٓ)« االشتقاقاف، فحممو عمى الكاك أكلى 
 .(ٔ): كىك الكالـ كالجمبةابي كالظ           

                                           

 . ّٖٖ/ٖالمحكـ ( ُ)

 .  ْٕٗ/ّ، كالمحكـ َُْٖ/ِينظر: جميرة المغة ( ِ)

 . ْٕٗ/ّالمحكـ ( ّ)

 . ُّٖ/ِ. كينظر: النياية في غريب الحديث كاألثر ّْٓ/ٕالسابؽ ( ْ)

 . ِّٕ/ٖالمحكـ ( ٓ)

 . ِْٓٔ/ٕ، كشمس العمكـ ُِِ/ُينظر: المخصص ( ٔ)
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ّٕٖٓ 

نمػػا حممنػػاه عمػػى الػػكاك؛ ألنػػا النعػػرؼ لػػو مػػادة، فػػإذا لػػـ تكجػػد لػػو  »قػػاؿ:     كام
 .(ُ)« مادة، ككاف انقالب األلؼ عف الكاك عينا أكثر، كاف حممو عمى الكاك أكلى 

الفػػازة: بنػػاء مػػف خػػرؽ يبنػػى فػػي العسػػاكر، كالجمػػع: فػػاز،  »ة: قػػاؿ: ازى كالفىػػ   
الػػكاك؛ ألف بػػدليا مػػف الػػكاك أكثػػر مػػف كألفيػػا مجيكلػػة االنقػػالب، كلكػػف أحمميػػا عمػػى 

الياء، كلذلؾ إذا حقػر سػيبكيو شػيئا مػف ىػذا النحػك أك كسػره حممػو عمػى الػكاك أخػذا 
 .(ِ)« باألغمب 
ػػ(ّ)ةاىىػػكالث      ، (ٓ): كىػػك إنػػاء مػػف فضػػة(ْ)اـ: كىػػي الميػػاة، كقيػػؿ: المثػػة، كالجى

ب ػؿ حػػو عمػى شكػىك شػيء لػو عنقػكد مسػتطيؿ، كحبػ »: اسـ نبت، كقيؿ: م  اذً كالد  
 اره، قاؿ:ػالشعير، يكضع منو مقدار رطؿ في الفرؽ، فتعبؽ رائحتو كيجكد إسك

ػػػػػػ  انىػػػػػػن  أى ى كى ت ػػػػػػحى  م  ادً ف الػػػػػػذ  ا ًمػػػػػػنى بٍ رً شى
 

 رً ٍحػػػػػكالبى  يفً اقى رى الًعػػػػػ ر  ا بىػػػػػنىػػػػػلى  كؾه ميػػػػػمي  
 

راذاف األسػفؿ كراذاف  »: (ٕ)اذافكرى   (ٔ)« جاء عمى لفظ النسػب كلػيس بنسػب  
: كىػك (ٗ)اؼ، كالس ػ(ٖ)« رتاف بسكاد بغداد تشتمؿ عمػى قػرل كثيػرة كراذاف األعمى، كك 

، كالعػػاج: كىػػك (ُ)اـ: كىػػك جبػػؿ ليػػذيؿ، كالس ػػ(َُ)كىػػك كػػؿ عػػرؽ مػػف الحػػائط كالمػػبف
                                           

 . ّْ/َُالمحكـ ( ُ)

 . ُُِ/ٗالسابؽ ( ِ)

 . ُْْ/ْينظر: السابؽ ( ّ)

 . ّٕٓ/ٕالسابؽ ( ْ)

 ) جـك (. ِْٗ/ ُّ) جكـ (، كتاج العركس  ُُِ/ُِر: المساف ينظ( ٓ)

 . ُْٓ/ٗالمحكـ ( ٔ)

 . ُُّ/َُينظر: المحكـ ( ٕ)

 . ُِ/ّمعجـ البمداف ( ٖ)

 . ُٗٔ/ٖينظر: المحكـ ( ٗ)

 . ّّٓ/ّينظر: معجـ ديكاف األدب ( َُ)
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ّٕٓٗ 

كارا مػف عػاج ح ػكفي الحديث: أنو قػاؿ لثكبػاف: ح اشػتر لفاطمػة سػ »، (ِ)ؿػاب الفيػأني
: (ٔ)، كالقػار(ٓ)يػر إذا كانػت مػف صػفر: كىي البرة التي يبرل بيا البع(ْ)ةانى ، كالض  (ّ)«

خ: اسػػػػـ لمػػػكادم العميػػػؽ أك مػػػػا التفػػػت أشػػػػجاره، ، كالى (ٕ)ضػػػرب مػػػف الشػػػػجر المػػػر
، كالمػاف: كىػك (ٗ): كىي الحية، كمامة: اسـ، كمنو كعب بػف مامػة اإليػادم(ٖ)ىةكالال  

أراه فارسيا، ككػذلؾ تفسػيره فارسػي أيضػا. .  »السف الذم يحرث بو، قاؿ ابف سيده: 
نما قضينا عمػى ألفػو بػالكاك ألنيػا عػيف .  ػ، كمى (َُ)« كام : مكضػع مػف نػكاحي (ُُ)احجى

 مكة، كقد جاء في شعر محمد بف عركة بف الزبير:
 يالى ًسػػػػػػػػػمى  ؼو ٍقػػػػػػػػػلى  فى ٍطػػػػػػػػػبى  اي  فى عىػػػػػػػػػلى 

 

ػػػػػػػػجى كمى   ػػػػػػػػجى مى  ب  ًحػػػػػػػػ أي الى ا فىػػػػػػػػاحن (ُِ)ااحى
 

 

 ومن األفعال:
 لكعاء.: أم: حشا، يقكلكف: خاش الشيء، أم: حشاه في ااشى خى     

                                                                                                           

 . ِٕٔ/ٖينظر: المحكـ ( ُ)

 . ِّٖ/ّ، كالدر المصكف ِّٖ/ِينظر: السابؽ( ِ)

(، كلفظػو: ح. . .  ِِّّٔبػرقـ ) ْٔ/ّٕ، كالحديث في مسػند أحمػد ِّٖ/ّالدر المصكف  (ّ)
 اشتر لفاطمة قالدة مف عصب كسكاريف مف عاج ح. 

 . ِْٕ/ٖينظر: المحكـ  ( ْ)

 ) ضكف (.  ِِٔ/ّينظر: المساف ( ٓ)

 . ْٖٓ/ٔالسابؽ ( ٔ)

 . ّّْ/ّينظر: معجـ ديكاف األدب ( ٕ)

  .ِْٓ/ْينظر: المحكـ ( ٖ)

 . ُٖٓ/َُينظر: السابؽ ( ٗ)

 . ِٖٓ/َُالسابؽ ( َُ)

 . ِْٔ/ّينظر: السابؽ ( ُُ)

 . ٓٓ/ٓينظر: معجـ البمداف ( ُِ)
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َّٖٓ 

نمػػا خصصػت بػػو الػكاك دكف اليػػاء؛  »قػاؿ ابػف سػػيده:      قػاؿ أبػػك الحسػف: كام
ال فال دليؿ فيو عمى  ألف انقالب األلؼ عف الكاك عينا أكثر مف انقالبيا عف الياء، كام

 .(ُ)« كاحدة منيما دكف األخرل 
تقكؿ: ما عاقت المرأة عند زكجيا كال القت: أم مػا حظيػت عنػده  »: اؽى كعى    

 »(ِ). 
كينحاش: يقاؿ: ما ينحاش منػو، أم: ينفػر منػو، كمػا ينحػاش لشػيء، أم:    
 .(ّ)يكترث لو
قضػػػي لنلػػػؼ حػػػتكـ إلػػػى حضػػػكر المػػػادة فػػػي االسػػػتعماؿ المغػػػكم، فيي كقػػػد يي    

المجيكلػة الكاقعػػة عينػػا بأنيػػا كاك ألنيػػا فػػي اسػػتعماليـ لتمػػؾ المػػادة لػػـ تػػرد إال بيػػا، 
 ا، كما في:نقالب األلؼ مف الكاك إذا كانت عينن فيستدؿ بيذا مع استداللو بكثرة ا

كيػت عنػو بػالغيف كقػد سػمعتيا مػف بعػض مػف ري  »اع، كىػك طػائر، قػاؿ: الز     
ػػػمعجمػػة، كزعػػ نمػػا قضػػينا عمػػى أف ألػػؼ الػػزاع كاك لكجكدنػػا تركيػػب ح رى ـ أنيػػا الص  د. كام

األلػػؼ لحكمنػػا عمػػى أف  -ا ػأيضػػ –زكع ح كعػػدمنا تركيػػب ح زيػػع ح، كلػػك لػػـ نجػػد ىػػذا 
« ثر مػف انقالبيػا عنيػا كىػي يػاء ػف، أكػػي عيػكاك؛ ألف انقالب األلؼ عف الكاك، كى

(ْ). 
نمػا حممنػا ألفػو عمػى  »كالكاذة: كىػك لحػـ مػؤخر الفخػذ، قػاؿ ابػف سػيده:     كام

 .(ٓ)« الكاك؛ لكجكدنا ح شممة مكٌكذة ح، كعدمنا ح كيذ ح 

                                           

 . ِٕٕ/ٓالمحكـ ( ُ)

 . َِٕ/ِالسابؽ ( ِ)

 . ِِٗ/ٔ، كالمساف ْٔٔ/ّينظر: السابؽ ( ّ)

 . َّٗ/ِالمحكـ ( ْ)

 . ُُّ/ٕ محكـال( ٓ)
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ُّٖٓ 

بػالكاك أكثػر، فيقضػى لنلػؼ  أك تككف المادة مستعممة بالكاك كاليػاء كلكنيػا   
 بأنيا مف الكاك؛ ألنو األكثر استعماال، كما في:

البػاؿ: الحػاؿ، كالبػاؿ: الخػاطر. . . كقكلػو تعػالى:   »اؿ: قاؿ ابف سيده: البى    
نمػا قضػينا  (ُ)﴾سييدييـ كيصمي باليـ ﴿ أم: يصمي أمر معاشػيـ فػي الػدنيا. . . كام

 .(ِ)« ثرة ح بكؿ ح كقمة ح بيؿ ح عمى ىذه األلؼ بالكاك ألنيا عيف، مع ك
إف الػػػذيف اتقػػػكا إذا مسػػػيـ  ﴿يػػػؼ: المػػػس، قػػػاؿ تعػػػالى: ئؼ كالط  اً كالط ػػػ       

 .(ّ)﴾طائؼ مف الشيطاف تذكركا فإذا ىـ مبصركف 
كقضػينا عمػى ىػاتيف الكممتػيف بػالكاك لككنيػا عينػا، مػع  »قاؿ ابف سيده:      

 .(ْ)« أف ح طكؼ ح أكثر مف ح طيؼ ح 
حػػي مػػف ىمػػداف، كيػػاـ: اسػػـ كلػػد نػػكح الػػذم غػػرؽ  »قػػاؿ ابػػف سػػيده:  كيػػاـ:

نما قضينيا عمى ألفو بالكاك ألنيا عيف، مع كجكد ح يـك ح   .(ٓ)« بالطكفاف، كام
ى يممػي فػي كممػة أخػرل قضػي فييػا لنلػؼ بػالكاك، فتجػرل سػتأنس بمعننػكقػد يي 

 الكممة المشكمة مجراىا اللتقائيا بيا في ىذا المعنى، كما في:
 و.ب  ، يقاؿ: أراؽ الماء: صى ب  راؽ: أم: صى أ

نما قي  »قاؿ ابف سيده:   أصؿ ح أراؽ ح: أركؽ؛ ألمريف: ي عمى أف  ضً كام
 : أف ككف عيف الفعؿ كاكا أكثر مف ككنيا ياء فيما اعتمت عينو.أحدهما

                                           

 . ٓمحمد:  (ُ)

 . ّْٓ/َُالمحكـ ( ِ)

 . َِٓاألعراؼ:  (ّ)

 . ِّْ/ٗالمحكـ ( ْ)

 . َٗٓ/ َُالسابؽ ( ٓ)
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ِّٖٓ 

: أف الماء إذا ىريؽ ظير جكىره كصفا، فػراؽ رائيػو يركقػو. فيػذا يقػكم واآلخر
 .(ُ)« كاكا ككف العيف منو 

 كتارة: يقكلكف: فعمو تارة بعد تارة، أم: مرة بعد مرة. كفي قكؿ الشاعر:
 ةه مىػػػاىً نى  كـً م القىػػػدً ٍيػػػبأى  يكؼي الس ػػػ فى يٍ ًحػػػ

 

ػػػػػػ ري دي ٍصػػػػػػتى    (ِ)دي رً تىػػػػػػ ةن ارى ـ تىػػػػػػييي ـ كًفػػػػػػيي نٍ عى
 

ينبغػػي أف تكػػكف عػػيف ح تػػارة ح كاكا اشػػتقاقا كقياسػػا  »قػػاؿ ابػػف جنػػي:        
 قاؽ فننو مف معنى ح الٌتكرح، كالٌتكر: الرسكؿ. قاؿ الشاعر:جميعا، أما االشت

ػػػػػػػػػػيٍ فً  كري كالت ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػعٍ ا مي نىػػػػػػػػػػنى يٍ ا بى مى  ؿه مى
 

ػػػػػػػػػػرٍ يى    ؿي كالمرًسػػػػػػػػػػ ي  تً المػػػػػػػػػػأٍ  وً ى ًبػػػػػػػػػػضى

 

كالتقاؤىمػػا أف الرسػػكؿ مػػف شػػأنو أف يػػذىب كيجػػيء، كالتػػارة ىكػػذا معناىػػا؛ أال 
مرة يرد كأخػرل يصػدر. . ترل أنيا تردد الشيء طكرا كذا كطكرا كذا، كما أف الرسكؿ 

 »(ّ). 
كقد ال يككف المعنى الرابط بػيف الكممتػيف ظػاىرا، فيبػالغ فػي تصػكره كتكظيفػو، 
كما في حمؿ ح باؿ ح، مف قكليـ: ح مػا بالػؾ ح، كىػك بمعنػى: الحػاؿ، عمػى ح البػكؿ ح، 

 ينبغي أف تككف ألؼ ح باؿ ح منقمبة عف كاك ألمريف: »في قكؿ ابف جني: 
 يف، كىذا كاضي.: أنيا عأحدهما
ف غمػض الطريػؽ إليػو، كذلػؾ أف معنػى ح مػا واآلخر : أنػو مػف معنػى البػكؿ، كام

، (ْ)ةي أى ٍمػحالؾ ح ك ح ما بالؾ ح سكاء، كيقػاؿ: ىػك بحػاؿ سػكء كبػاؿ سػكء، كالحػاؿ: الحى 
ذا ثبػػت بػػذلؾ أف الحػػاؿ فػػي أكثػػر أمرىػػا إلػػى  كأنيػػا سػػميت السػػتحالتيا كنتنيػػا. . . كام

                                           

 . ْٓٓ/ٔ لمحكـا( ُ)

 . ُِّالتماـ:  (ِ)

 . ُِّ:  السابؽ( ّ)

 . ِٕٖالحمأة: الطيف األسكد. ينظر: التمخيص في معرفة أسماء األشياء: ( ْ)
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ّّٖٓ 

أف يككف مف  -ايضا  -د، ككاف الباؿ بمعنى الحاؿ، لـ يمتنع التغير المقترف بالفسا
 .(ُ)« ة أى مٍ معنى البكؿ لفساده، كما أف الحاؿ ىي مف معنى الحى 

  -ب  
 
 ا:ما كانت األلف فيه الم

كأما ما كاف مف األلفات في مكضع الػالـ فسػيأتي أنيػا تحمػؿ عمػى            
ف لـ تثبػت كلػـ تكػف ثمػة قرينػة تػدؿ عمػى أنيػا مػف  الياء إذا ثبت في المفظ إمالة، كام

 الكاك فتحمؿ عمى الياء؛ ألنو األكثر في كالميـ.
كأراىػػـ يتحػػركف حمػػؿ األلػػؼ الكاقعػػة المػػا عمػػى العػػيف إف لػػـ تكػػف ثمػػة إمالػػة 
بأدنى سبب، ككأنيـ يمتثمػكف لكصػية سػيبكيو فػي المنقػكص، إذ يمػـ إلػى أف األلػؼ 

ألنػو لػيس شػيء مػف بنػات اليػاء  »قػاؿ:  إذا ألزمت االنتصاب فيي مف بنات الػكاك،
، كمػف أظيػر مػا تمسػككا بػو مػف القػرائف (ِ)« يمزمو االنتصاب ال تجكز فيػو اإلمالػة 

 عمى ذلؾ استعماؿ المادة في معنى آخر بالكاك دكف الياء، ككأنيا منيا، كما في:
  »، قػاؿ ابػف سػيده فيػو: (ّ)اء: اسـ مكضع، أك ىك عيف في ديػار بنػي سػعدثى بى 

 .(ْ)« نا عميو بالكاك لكجكد ح بثك ح، كعدـ ح بثي ح قضي
لعػدـ ح زكػي ح ككجػكد ح   »ا: عطش، كقد أثبتو ابف سيده فػي الػكاك، قػاؿ: كزكى 

 زكك ح، قالو ثعمب كأنشد:
ػػػكى  ػػػم  ى كي كىػػػزٍ يى  رً ٍمػػػالخى  بً احً صى  تٍ دى ًفػػػا نى مى

 

فٍ كً  وي ٍنػػػػعى    (ٓ)« ؿً مىػػػػعى مٍ لً  ش  ا ىىػػػػبن رٍ ًشػػػػ اؽى ذى  ام
 

                                           

 . َُٕالتماـ: ( ُ)

 . ّٖٖ/ّالكتاب ( ِ)

 . ّّٕ/ُينظر: معجـ البمداف ( ّ)

 . ُِٗ/َُمحكـ ال( ْ)

 . ُِٔ/ٕ سابؽال( ٓ)
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ّْٖٓ 

كاد مف أكدية المدينة، قضػي عمػى ألفػو بأنيػا مػف الػكاك لكجػكد ح كالشىبىا: كىك 
 .(ُ)شبك ح كانتفاء ح شبي ح

ػػػ ػػػيى ٍصػػػا كأى يى كصى ى: إذا نػػػدم كسػػػاؿ، كأصػػػيى يى ٍصػػػا الجػػػرح يى يى ى: يقكلػػػكف: صى
نمػا حممنػاه عمػى  ». قاؿ ابف سيده: (ِ)الصبي: دىنو بالسمف ككضعو في الشمس كام

 .(ّ)« الكاك؛ ألنا ال نجد ح صيي ح 
ػػك  ػػغى ضى نمػػا قضػػينا بػػأف  »ا الػػذئب، أم: صػػكت، قػػاؿ ابػػف سػػيده: غى ا: يقػػاؿ: ضى كام

 .(ْ)« ألفيا كاك لكجكد ح ضغك ح كعدـ ح ضغي ح 
ا: شػػجر مثػػؿ شػػجر الغبيػػراء، كلػػو ثمػػر مثػػؿ صػػغار ثمػػره قبػػؿ أف يحمػػر، ثىػػكالكى 

 .(ٓ)حممو ابف سيده عمى  الكاك؛ ألنو ال يعرؼ ح كثي ح، كالمستعمؿ ح كثك ح
ا عي: كلعا: كممة يػدعى بيػا لمعػاثر، كمعناىػا االرتفػاع، فيقكلػكف: لعنػالال  ا ك عن كلى 

عػػي: الػػذم يفزعػػو أدنػػى شػػيء، كقػػد حمػػؿ ابػػف سػػيده المفظػػيف عمػػى الػػكاك؛ لػػؾ، كالال  
ىماؿ ح لعي ح  .(ٔ)لكجكد ح لعك ح، كام

ا: أتى مػف مكػاف بعيػد، كقػد حممػو ابػف سػيده عمػى الػكاك؛ لكجػكد ح طػرك ح رى كطى 
 .(ٕ)حكعدـ ح طرم 

أك يككف استعماؿ الكممة بالكاك أشير منيا باليػاء، فتحمػؿ األلػؼ عمػى أكسػع 
 البابيف، كما في:

                                           

 . ُِٗ/ٖ ينظر: المحكـ( ُ)

 . ّٕٔ/ْينظر: المخصص ( ِ)

 . َْْ/ْالمحكـ ( ّ)

 . ّْ/ٔالسابؽ ( ْ)

 . ُّّ/ٕينظر: السابؽ ( ٓ)

 . ِّٔ/ِينظر: السابؽ  (ٔ)

 . ِِّ-ُِّ/ٗينظر: السابؽ ( ٕ)
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ّٖٓٓ 

، كاسػـ لمػػا يخػػرج مػف دبػػر الرجػػؿ، (ُ)بػدا: كىػػي قريػة بػػكادم عػػذرة قػرب الشػػاـ
ي لنلػؼ فييػا بأنيػا مػف الػكاك لعػدـ اإلمالػة، كلسػعة ح بػدك ح ًضػكالبدا: السيد، كقػد قي 

 .(ِ)كضيؽ ح بدم ح
عػف  ا ح في نحػك: ح ركػب كىسىػاه ح: إذا سػقط عمػى قفػاه، فػي حكايػةو سى كذا ح الكى ك 

ؿ فػػي ألفيػػا أنيػػا مػػف الػػكاك لكثػػرة ح كسػػك ح كقمػػة ح أك  تىػػثعمػػب، فالصػػنعة ال تػػأبى أف يي 
 .(ّ)كسي ح، كما ذكر ابف سيده

عمػػػى  -أيضػػػا  -ككمػػػا اٍسػػػتيدٌؿ باإلمالػػػة عمػػػى أف األلػػػؼ مػػػف اليػػػاء، ييٍسػػػتىدؿ 
 النعطاؼ بيا نحك الكاك عمى أنيا مف الكاك، كما في:تفخيميا كا

اة ح كى ٍشػألػؼ ح مى  »ة ليست بنافذة، فقد قاؿ فييا ابف جني: ك  كي  اة: كىي كؿ  كى شٍ مى 
 .(ْ)« منقمبة عف كا؛ بدليؿ أف العرب تنحك بيا منحاة الكاك كما يفعمكف بالصالة 

مف الكاك، اتساعيـ في ا كمف غريب استدالالتيـ عمى أف األلؼ الكاقعة المن    
ا فى ي ح ثى ػاالشتقاؽ بحمؿ لفظ عمى مماثمو في الحركؼ مع اختالؼ في ترتيبيا؛ كما ف

ح بمعنى: تبع، فقد حكى الفارسػي عػف أبػي زيػد: ح كثفػو ح مثػؿ ح ثفػاه ح، كاسػتدؿ بػو 
ف كانػػت األلػػؼ المػػا، كالػػكاك فػػي المحمػػكؿ  عمػػى أف أصػػؿ األلػػؼ فػػي ح ثفػػا ح كاك، كام

كىك مما يفعؿ ىذا كثيرا إذا عدـ الدليؿ مف ذات الشيء  »اؿ ابف سيده: عميو فاء، ق
 »(ٓ). 

                                           

  ) بدك (. ّٕٔ/ ٗ، كتاج العركس ّٔٓ/ُينظر: معجـ البمداف ( ُ)

 . ُْْ/ٗ، كالمحكـ َْٔينظر: التنبيو عمى شرح مشكالت الحماسة: ( ِ)

 . َُُ/ٕينظر: المحكـ ( ّ)

 . ُُٕ/ٕالسابؽ  ( ْ)

 . َُِ/َُالسابؽ  ( ٓ)
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ّٖٓٔ 

ككذا في ح فىنىػى ح، كاحػد: األفنػاء، كىػك: الجيػات كالنػكاحي، كألفػو مشػكمة عنػد 
 »ابف جني، كقدرىا مف الكاك كما في ح فنكاء ح، اللتقائيما في التنكع كالتعدد، فقػاؿ: 

مو مشػكمة، كينبغػي عنػدم أف تكػكف مػف الػكاك مػف ككاحد األفناء: فىنىى، مقصكر، ال
قػػكليـ: شػػجرة فنػػكاء، ككجػػو التقائيمػػا أف أفنػػاء النػػاس جيػػاتيـ كنػػكاحييـ، كشػػجرة 

 .(ُ)« ا ا كانكشافن ، فيذا ىذا كضكحن اء كنكاحو نى فٍ اء، أم: ليا أى كى نٍ فى 
 ى في كممة كاكية يمكػف أفا في ىذا التناكؿ فيممي معنن بعيدن  كقد يشطي المغكم  

ا لمحمػؿ، كمػا ؿ عمى حاؿ المسمى بالكممة المشػكمة التصػافو بػو، فيتخػذه مسػكغن ينز  
، فقد أجاز ابف جني أف تككف ألفو مػف الػكاك حمػال عمػى ح رى في ح الكى  ل ح، كىك: النـك

رة ح الجتمػػاع النػػائـ . . كلػػك قيػػؿ: إنيػػا كاك؛ ألنيػػا مػػف معنػػى ح الكيػػ»الكػػرة ح فقػػاؿ: 
رة ح كاك؛ لقكليـ: ح كػركت بػالكرة ح، لكػاف يا، كالـ ح الكي ضً ب  ة كتقى ر كاجتماع الكي  وي ضي كتقب  

 .(ِ)« كجيا 
 ، في قكؿ الشاعر:(ّ)يا ح، كىك: الًبٌمكركأغرب منو حممو ألؼ ح مى 

ػػػ  ايى كحً شيػػػككي  ةو ن ػػػو جى تىٍجميػػػك عػػػف أىكجي
 

 أك عػػػػػػػػف ميػػػػػػػػا بمػػػػػػػػؽ بجػػػػػػػػك باقػػػػػػػػؿ 
 

كيػدؿ عمػى أف  »ؿ: عمى ألؼ ح ماء ح؛ لممي معنى البياض في المفظػيف، إذ قػا
ألؼ ح ميا ح بدؿ مف كاك، أنو مف معنى الماء، لبياض الًبمٌػكرة كصػفائيا، كقػد قػالكا: 
مكىػػت عمػػي، إذا حسػػف حديثػػو كجعمػػو كػػأف عميػػو مػػاء، كقػػالكا فػػي تكسػػيره: أمػػكاه، 

 .(ْ)« كتحقيره: ميكيو 

                                           

 . ُِٕ-ُِٔالتماـ: ( ُ)

 . ِٕٓالسابؽ : ( ِ)

 . ّٕٕ/ْينظر: النياية في غريب الحديث كاألثر ( ّ)

 . ُٖٓالتماـ: ( ْ)
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ّٖٕٓ 

 قػؿ  ككذا في ح كىرىا ح، بمعنى: نقػص أك زاد، مػف األضػداد، كيقػاؿ: أكػرل الرجػؿ: 
، فقد اتفؽ مع أستاذه أبي عمي عمى أنو مف الكاكم حمػال عمػى ح (ُ)مالو أك نفد زاده

كىٍركاء ح كىك كصؼ لممرأة دقيقة الساقيف، كاختمؼ معػو فػي المعنػى الجػامع بينيمػا، 
 يكما فقاؿ: -رحمو ا  -كسألني أبك عمي  »فقاؿ: 

 ما الـ قكلو:
. . . . . . . . . 

 

ػػػػػػػػ  (ِ)ٍؿ كلػػػػػػػػـ ييٍكػػػػػػػػرً كالًظػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػـ يىٍفضي
 

 

فأخػػذنا جميعػػا ننظػػر فيػػو فقػػاؿ: ىػػك مػػف قػػكليـ: ) سػػاؽ كىػػٍركىاء ( الجتماعيػػا 
كانضماـ أجزائيا، ثـ افترقنا، فممػا لقيتػو بعػد قمػت: قػد كجػدت فػي ذلػؾ المعنػى شػيئا 
جيدا قاطعا، قاؿ: ما ىكق قمت: قكليـ: الكركاف؛ لدقة ساقيو، فاستحسنو، كقاؿ: ىذا 

 .(ّ)« نياية  
فػػأبكعمي الفارسػػي عمػػى أف االنحسػػار كالػػنقص فػػي الظػػؿ فػػي معنػػى االجتمػػاع 
كاالنضػماـ فػي ح كىػػٍركاء ح، كأمػا ابػف جنػػي فقػد لحػظ دؽ الظػػؿ كتضػاؤلو بعػد نقصػػو، 
فحمؿ ح كرا ح عمى ح كركاء ح الجتماعيما في ىذا المعنى، كالمعنياف تسمـ إلييما دقة 

 النظر.
ا ح عػف رى جنػي عمػى أف انقػالب ألػؼ ح الكىػفيػذا اسػتدالؿ ابػف  »قاؿ ابف سيده: 

 .(ْ)« الكاك، كالصحيي عندم أف ألفيا منقمبة عف الياء 
 

                                           

 . َُٕ/ٕينظر: المحكـ ( ُ)

 عجز بيت لعمرك بف أحمر، صدره: ( ِ)
 .ُُّكتكاىقت أخفافيا طبقا. . . . . ينظر: شعره: 

 . ِٕٓالتماـ: ( ّ)

 . ّْٓ/ْالمخصص ( ْ)



 

  

 

 
           األلؼ المجيكلة في حديث المغكييف                                   د/ محمد بف إبراىيـ السيؼ                                     

 

ّٖٖٓ 

كنحكه منو حمؿ ابف جني األلؼ في ح الٌشظىا ح، كىك عيظىيـ الصؽه بالػذراع،     
الـ ح الشظا ح مشكمة، كال داللة فػي   »عمى األلؼ في ح الشكاظ كالكشيظة ح، إذ قاؿ: 

ح، إال أنيػػـ قػػد قػػالكا فيمػػا يسػػاكقو: الشػػكاظ، كالكشػػيظة، كلػػـ أر ىنػػا  ىي يشػػظى ظً ح شىػػ
ظا ح متقاربػاف؛ الياء، كىذا مذىب كاف أبك عمي يأخذ بو، كمعنػى ح الكشػيظ ح كح الش ػ

ألف الكشيظة قطيعة عظـ الصقة بالعظـ الصميـ، كىػذا نحػك الشػظا كالشػظية، فيػذا 
 .(ُ)« يقكم الكاك 

راد بو الناقػة الشػديدة الضػخمة، فالقيػاس يحمميػا عمػى اة ح، كالميى ككذا في ح كى 
الياء؛ ألنيا في مكقع الػالـ، إال أف ابػف جنػي  لمػي مػف المعنػى مػا يمكػف أف يتػأكؿ 

. . كلػك قيػؿ: إنيػا »فيو االشتقاؽ مػف لفػظ ح المتيػكؾ ح، عمػى تقػدير القمػب، فقػاؿ: 
ف الناقػة الشػديدة مف مقمكب ح المتيكؾ ح كىك الراكب رأسػو عمػى غيػر بصػيرة، كمػا أ

تركب رأسيا لشدتيا كقكتيا، لكػاف قػكال، كىػك نحػك مػف االسػتدالؿ عمػى الـ ح أفعػى ح 
 .(ِ)« أنيا كاك بقكليـ: فكعة السـ، كنحكه لحدتو 

كقد ييقضى لنلؼ كىي الـ بأنيا مف الكاك لمجرد عدـ سماع اإلمالة فييا، مػع 
ذكرىػػا، بػػأف  يو التػػي مػػر  عػػدـ كجػػكد قرينػػة مرجحػػة، كىػػك الظػػاىر مػػف تكصػػية سػػيبك 

األلؼ التي تمـز االنتصاب يقضى فييا بأنيا مف الكاك، كىذا مخػالؼ لمػا نػص عميػو 
 ، كما في:(ّ)ابف جني مف أنيا حينئذ مف الياء لغمبتيا فيو

 ةرى ٍفػا حي فى ى شىػمىػـ عى نػتي ككي  ﴿الى: ػو تعػشىفىا: كىك الحرؼ مف كؿ شيء، كمنػو قكلػ
﴾ (ْ). 

                                           

 . ّْٔ/ْ، كينظر: المخصص ُْٓالتماـ: ( ُ)

 . َْْالتنبيو عمى شرح مشكالت الحماسة: ( ِ)

 . َُُينظر: المقتضب في اسـ المفعكؿ: ( ّ)

 . َُّاف: آؿ عمر ( ْ)
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ّٖٓٗ 

تجز فيو اإلمالػة عػرؼ أنػو مػف الػكاك؛ ألف اإلمالػة مػف  لما لـ »قاؿ األخفش: 
 .(ُ)« لياء 

 ما قضي فيه بالياء: - 2
قضػػكا لػػبعض األلفػػات المجيكلػػة الكاقعػػة عينػػا بأنيػػا مػػف اليػػاء لقػػرائف،       

كالكثير أف تككف مف الػكاك كمػا مضػى، كأمػا مػا كػاف منيػا المػا فحقػو أف يكػكف مػف 
 .(ِ)كثر مف كاحدى أالياء؛ ألنو األكثر كما كص  

  –أ 
 
 :اما كانت األلف فيه عين

ي لػو أنػو ًضػا، قػؿ مػا قي لغمبة الكاك عمى الياء فيمػا كقػع مػف األلفػات عيننػ     
ي لو بذلؾ كاف العذر فيو اقتصار المسمكع مف المػادة نفسػيا ضً ما قي  ؿ  مف الياء، كجي 

ىماؿ الكاكم منيا، كما في:  عمى الياء كام
اس: كىك اسـ جبؿ.  ضى

ف كانت عينا، كالعيف كاكن  »ؿ ابف سيده: قا ا أكثر منيا كقضينا بأف ألفو ياء، كام
 :(3)دمنا ىذه المادة مف الكاك جممة، قاؿياء؛ لكجكد ح يضيس ح، كعً 

ػػػػرٍ أى  فٍ ًمػػػػ فى طٍ ب  يىػػػػتى  ػػػػ افً كى  ةو مىػػػػيٍ أى كى  اسو ضى
 

 (ْ)«   بي م  كى الػػػػمي  ف  ًيػػػل بً رى ٍغػػػك أى لىػػػا كى يىػػػيٍ لى ِ   
 

 .(5)ة: كىك المعتدؿاخى كشى 
نما قضينا عمى أف ألؼ ح شى  »قاؿ ابف سيده:  ة ح يػاء؛ لعػدـ ح ش ك خ ح، اخى كام

                                           

 . ِّْٗ/ٔالصحاح ( ُ)

) األلػػؼ (،  ّٖ/ُْ، كالمسػاف ِْْ/ّ، كالمحكػـ َُُينظػر: المقتضػب فػي اسػـ المفعػكؿ: ( ِ)
 ) شطي (.  ّٕٓ/ّٖتاج العركس 

 . ِّٗ/ُ، كمعجـ البمداف َُٔر عزة. ينظر: ديكانو: كثي  ( ّ)

 . ِِٕ/ٖالمحكـ ( ْ)

 . َُٓينظر: تيذيب األلفاظ البف السكيت: ( ٓ)
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َّٓٗ 

ال فقد كاف حقيا الكاك لككنيا عينن   .(1) «ا كام
 ، جاء في قكؿ ساعدة بف جؤية اليذلي:(2)ة: اسـ مكضعادى كغى 

ػػػػػػػػفى  ػػػػػػػػ أى إال   ـٍ ييػػػػػػػػاعى ا رى مى  وي ن ػػػػػػػػأى ـ كى كىي خي
 

ػػػػػػػػػتٍ فى  ةى ادى غىػػػػػػػػػبً   ػػػػػػػػػلى  احً نىػػػػػػػػػالجى  اءي خى كـي حي
(ّ)

 

 

نم »:  دهػف سيػاؿ ابػق اه عمى الياء؛ ألنػا لػـ نجػد فػي الكػالـ ح غػكد ح ػػا حممنػكام
» (4). 

 أك يككف استعماؿ المادة بالياء ىك الغالب، كما في:
اف: شػجر يسػمك كيطػكؿ فػي اسػتكاء مثػؿ نبػات كالبىػ  »اف: قاؿ ابف سػيده: البى 

نمػػا قضػػينا عمػػى ألػػؼ ح البػػاف ح باليػػاء، كام  ف كانػػت عينػػا؛ لغمبػػة ح بػػيف ح األثػػؿ. . . كام
 .(5) «عمى ح بكف ح 

كئكا عمى المعنى في حمؿ الكممػة المشػكمة عمػى كممػة يائيػة مػف مػادة ت  أكقمما 
 أخرل  تمتقي معيا في شيء مف الداللة، كما في:

 ة: كىي دارة القمر، قالو ابف األعرابي، كأنشد:الى ىى 
 (6)يؿً مً كٍ اإلً ا كى يى لي الى ىً  ةو الى في ىى 
نما قضينا عمى عينيػا أنيػا يػاء؛ ألف فييػا معنػى اليىييػكؿ،  »ف سيده: قاؿ اب كام

 الذم ىك ضكء الشمس.
يكؿ ح ركمية، كالػ ح ىالة ح عربية. كانت الكاك أكلى بو؛ ألف فإف قمت: إف ح اليى 

                                           

 . ِْْ/ٓالمحكـ ( ُ)

 . ُِٖ/ْينظر: معجـ البمداف ( ِ)

 . ُُْٔينظر: شرح أشعار اليذلييف: ( ّ)

 . ٗ/ٔالمحكـ ( ْ)

 . َٖٓ/َُالمحكـ ( ٓ)

 . َُٔينظر: البارع في المغة: ( ٔ)
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ُّٓٗ 

انقػػالب األلػػؼ عػػف الػػكاك كىػػي عػػيف أكثػػر مػػف انقالبيػػا عػػف اليػػاء، كمػػا ذىػػب إليػػو 
 .(1) «سيبكيو 
  ما كانت –ب 

 
 ا:األلف فيه الم

مػػر قبػػؿ أف األلػػؼ إذا كانػػت المػػا فحقيػػا أف تكػػكف مػػف اليػػاء، حمػػال          
 عمى المشيكر في االستعماؿ، مالـ تكف ىناؾ قرينة تصرفيا إلى الكاك.

إف الالـ إذا جيػؿ أمرىػا كػاف أف تحمػؿ عمػى اليػاء أكلػى مػف  »قاؿ ابف جني: 
تقمػب فيػو الػكاك فػي كثيػر مػف األحػكاؿ  أف تحمؿ عمى الكاك؛ كذلػؾ ألف الػالـ مكضػع

ياء، نحك: أغزيت كاستغزيت، كادعيت، كاستقصػيت، كمغزيػاف، كمػدعياف، فممػا كػاف 
سػتركح إلػى قمبيػا، كجػب حمػؿ مػا فػزع إليػو، كيي ا يي معانا لمياء، كمظنة منيا، كمكضعن 

أعطػاؾ  مف الالمات عمييا، ال سيما كاالستقراء يعطيؾ كثرة الالـ ياء، كمػا هي يؿ أمري جي 
 .(ِ)« ا كثرة العيف كاكن 
ي أللفو مف األسػماء باليػاء مػع عػدـ كجػكد قرينػة مرشػحة ليػا غيػر ضً كمما قي 

 ا:ككنيا المن 
نمػ »كء ككـر فػي البػدف، قػاؿ ابػف سػيده: تيػى: ني مىػى كالجي ػمى الجى  ا قضػينا عمػى ػكام

« لػكاك ذا أنو مف الياء؛ ألف انقالب األلؼ عف الياء طرفا أكثػر مػف انقالبيػا عػف اػى
(ّ). 

 .(ْ)اة: نفاخة الماء مف قطر كغيرهجى كالحى 

                                           

 . ِّٖ/ْالمحكـ ( ُ)

 . َِْ/ُ، كينظر: األشباه كالنظائر ُِْالتنبيو عمى شرح مشكالت الحماسة: ( ِ)

 . ُّٓ/ٕحكـ الم( ّ)

 ُّْ/ّالسابؽ ( ْ)
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ِّٓٗ 

ألنػا ال نعػرؼ مػف أم شػيء انقمبػت ألفػو،  »حممو ابف سيده عمى الياء قائال: 
 .(ُ)« فجعمناه مف األغمب عميو كىك الياء، كبذلؾ أكصانا أبك عمي الفارسي 

، (ّ)ى الػػػدىر: آفاتػػػونىػػػ، كخى (ِ)ى: كىػػػك بثػػػر يخػػػرج فػػػي أفػػػكاه الصػػػبياف مىػػػكالحى 
، (ٔ)، ك ح عىنىى ح مف قكليـ: عنى فيو األكؿ؛ أم: نجع(ٓ): مكضع عند مكة(ْ)لرى كالش  
: كىك سائؿ أبيض خاثر شبيو بالصمغ (ٖ)ىثى ، كالم  (ٕ)ى: كىك ماء الرحـظى ، كالفى (ٔ)نجع

ػ، كالم  (ٗ)بالصمغ يفػرزه شػجر الثمػاـ ػ، كالم  (َُ)ى: كىػك ذكػر الضػفادعجى ى: كىػك كثػرة خى
: مدينػة مشػيكرة (ُّ)ا، كىػراةفي قكليـ: جاءكا معن  (ُِ)ح، ك ح معا (ُُ)الكالـ في باطؿ

 .(ُْ)مف مدف خراساف

                                           

 . ُْْ/ّ محكـال( ُ)

 . ِْْ/ّينظر: السابؽ ( ِ)

 . ِْٔ/ٓينظر: السابؽ  (ّ)

 . َُٖ/ٖ، كالمحكـ ِّٕينظر: التماـ: ( ْ)

 . َّّ/ّمعجـ البمداف ( ٓ)

 . ِْٕ/ِينظر: المحكـ ( ٔ)

 . ّٖ/َُينظر: السابؽ ( ٕ)

 . ُِٗ/َُينظر: السابؽ ( ٖ)

 . ٖٕ، كالمقصكر كالممدكد لمفراء: َِْ/ٖينظر: العيف ( ٗ)

 . ْٗٔ/ْينظر: المخصص ( َُ)

 . ِِٔ/ٓ، كالمحكـ ُِْٖ/ٔينظر: الصحاح ( ُُ)

 . ِٕٔ/ِينظر: المحكـ ( ُِ)

 . َّٖ/ْينظر: السابؽ ( ُّ)

 . ّٗٔ/ٓينظر: معجـ البمداف ( ُْ)
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ّّٓٗ 

 ومن األفعال:
ػػػخى  ى نىػػػخٍ ى عميػػػو الػػػدىر: طػػػاؿ، كأى نىػػػخٍ ، كأى (ُ)، كقيػػػؿ: ارتفػػػع: اشػػػتد  ى الصػػػكتي مى

ػػه: قى رى عٍ ى شىػػب ػػ، كغى (ّ)كلى: انقػػاد كذؿلىػػ، كاذٍ (ِ)المرعػػى: كثػػر نباتػػو ر منػػو، لغػػة لعبػػد ص 
 .(ْ)غيرىـ القيس، كتكمـ بيا

ا عمى الياء في غياب القرينة مػف كيظير أف حمؿ األلؼ المجيكلة الكاقعة المن 
، إنما ىك منيج اصطمحكا عميو، بدليؿ قكؿ ابػف جنػي:  الـ  »إمالة كغيرىا غير ممـز

ف ػي الكػػػرل ح مجيكلػػة، كينبغػػي أف تحمػػؿ عمػػى اليػػاء؛ ألف ذلػػؾ فػػح الش ػػ الـ أكثػػر. كام
 .(ٓ)« تثبت فييا، فينبغي أف تحمؿ عمى الكاك، فيك كجو : إف اإلمالة لـ تشئت قم

ا مف القرائف كاألسباب ما يرشي ككنيػا لميػاء أميػؿ كقد يتييأ لنلؼ الكاقعة المن 
 ا، منيا:غير ككنيا المن 

فإذا جاء شيء مف المنقكص ليس لػو فعػؿ تثبػت فيػو  »اإلمالة: قاؿ سيبكيو: 
ت ألفو االنتصاب، فيك مف بنات الكاك؛ ألنػو الكاك، كال لو اسـ تثبت فيو الكاك، كألزم

ليس شيء مف بنات الياء يمزمو االنتصاب ال تجكز فيو اإلمالة، إنما يككف ذلؾ فػي 
 .(6) «بنات الكاك 

 كمما استدؿ فيو باإلمالة مع كقكع األلؼ الما:

                                           

 . ُِٕ/ٓينظر: المحكـ ( ُ)

 . ِْٔ/ٓينظر: السابؽ ( ِ)

 . َُْ/َُينظر: السابؽ ( ّ)

 . ُّٗ/ّٗ، كتاج العركس ُُٓ/ُٓينظر: المساف ( ْ)

 . ِٖ/ٔ، كينظر: الخزانة ِْٓ/ْالمخصص ( ٓ)

 . ّٖٖ/ّالكتاب ( ٔ)
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ّْٓٗ 

ل ح ياء عندم؛ الطراد اإلمالػة فيػو، كألنيػا الـ، ذى الـ ح أى  »ل: قاؿ ابف جني: ذى أى 
 »: -(ِ)كىك نػدل الميػؿ -ل حدى ، كقاؿ في ح الس  (ُ)«كالياء أغمب عمى الالـ مف الكاك 

ػ(ّ)« ىك مف الياء لجكاز إمالتو  جيبػؾ مػف صػكت كىػك مايي  -ل ح دى ، كقػاؿ فػي ح الص 
ػي ح الغى ػاؿ فػػ، كقػ(ٓ)« كالمو ياء السػتمرار اإلمالػة فييػا  »: - (ْ)كهػالجبؿ كنح ى ح ضى

ػػالـ الغى  »: - (ٔ)كىػػك الشػػجر المعػػركؼ - « ى يػػاء لجػػكاز إمالتيػػا كألنيػػا مجيكلػػة ضى
 ح. (ٖ)ىظى ، كنحك ذلؾ في ح لى (ٕ)

كقد يعزز اإلمالة الحمؿ عمى أكسع البػابيف، فمػا كانػت عينػو كاكا، فػاألكلى أف 
يقضى عمى ألفو الكاقعة فيو الما أف تككف مف الياء؛ لػئال يػؤكؿ المفػظ بتقػديرىا كاكا 

 ـ كاكيف، كىك قميؿ في االستعماؿ، كما في:إلى جعؿ العيف كالال
ػػ الـ ح الجػػكل ح يػػاء؛  »ل: كىػػك السػػؿ كتطػػاكؿ المػػرض، قػػاؿ ابػػف جنػػي: كى الجى

 .(ٗ)« لجكاز إمالتيا، كألف العيف كاك فييا 

                                           

 . ُِٖالتماـ: ( ُ)

 . َِٕٓ/ٔينظر: الصحاح ( ِ)

 . ْْٗ/ْالمخصص  (ّ)

 ) صدم (.  ْْٓ/ُْالمساف ( ْ)

 . َُٗالتماـ: ( ٓ)

 . ُْٔ/ْينظر: المخصص ( ٔ)

(: ) قػػاؿ ابػػف جنػػي: الـ الغضػػا يػػاء؛ لقػػكليـ فػػي  ُْٔ/ْ. كفػػي المخصػػص ) َِّالتمػػاـ: ( ٕ)
 فعالء منو: الغضياء (. 

 . ُِْالتنبيو عمى شرح مشكالت الحماسة: ( ٖ)

 . ّْٔ/ْالمخصص ( ٗ)
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ّٓٗٓ 

 اقتصار المسمكع مف المادة عمى الياء: -
ا ا فػي حمػؿ األلػؼ الكاقعػة المػكىك مف األدلة التي احتكـ إلييا ابف سػيده كثيػرن 

 عمى الياء، كمما قضى فيو بذلؾ:
نما قضينا عمى ألؼ ح البكى ح بأنيػا يػاء؛  »ى: كىك نبت أك شجر، قاؿ: كى البى  كام

 .(ُ)« ألنيا الـ، كلكجكد ح بكي ح كعدـ ح بكك ح 
نمػا قضػػينا  »، قػػاؿ: (ِ)ا: بمػدة فػػي مصػر تنسػب إلييػػا الثيػاب الشػطكيةطى كشىػ كام

كالػالـ يػاء أكثػر منيػا كاكا، مػع كجػكد ح شػطي ح ا ح ياء؛ لككنيا الما، طى بأف ألؼ ح شى 
 .(ّ)« كعدـ ح شطك ح 

نما قضينا بأف ألؼ ح األشفى ح ياء؛ لكجػكد ح  »ى: كىك المثقب، قاؿ: فى شٍ كاألى  كام
 .(ْ)« شفي ح كعدـ ح شفك ح 

ػكالقى  « ي حػيف يكلػد ػو الصبػػى كجػػالجمػدة الرقيقػة التػي تكػكف عمػ »اة: كىػك ضى
نما قضين »، قاؿ: (ٓ)  .(ٔ)« ا بأف الميا ياء لعدـحقضكحككجكدح قضي حكام

 كثرة المسمكع مف المادة بالياء: -
 كمنو:

 ى: كىك المذة؛ قاؿ أبك صخر اليذلي:مى الط  
ػػػػكى  ػػػػي ػػػػمى ى حي ن ػػػػمى ا تى مى ػػػػ أسً ا الكى  يابي ارً شى

 

 (7)ادً نفىػػػػإً  دى ٍعػػػػبى  هي الى ا طىػػػػيىػػػػنٍ مً  ضً ٍقػػػػلػػػػـ يى  
 ج

                                           

 . ُُٕ/ٕالمحكـ ( ُ)

 . ِّْ/ّينظر: معجـ البمداف ( ِ)

 . ٔٗ/ٖالمحكـ ( ّ)

 . َُٓ/ٖالسابؽ ( ْ)

 . ُّّ المنجد في المغة:( ٓ)

 . ْْٖ/ٔالمحكـ ( ٔ)

 . ُْٗشرح أشعار اليذلييف: ( ٕ)
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ّٓٗٔ 

نما قضينا عمى ح الطمى »قاؿ ابف سيده:     ف لػـ  كام ح الذم ىك المذة بالياء، كام
 .(1) «يشتؽ؛ لكثرة ح طمي ح كقمة ح طمك ح 

نما قضينا عمى ألؼ ح أفتى ح بالياء؛ لكثػرة ح فتػي ح  »كأفتى: قاؿ ابف سيده:  كام
 .(2) «كقمة ح فتك ح 

ف كانت المادة بالكاك أكثر حمػال عمػى أكسػع البػابيف؛ ألف  كقد يتمسؾ بالياء كام
ى ح، كىػك ادخػار المػاؿ، نىػـ أكثػر دكرانػا مػف اليػاء، كمػا فػي: ح القً الياء في مكقع الال

ف كاف ح قنك ح أكثر مػف ح  »فقد أثبتو في اليائي، قاؿ:  نما أثبتو في ذكات الياء، كام كام
 .(3) «ا قني ح؛ ألني لـ أعرؼ اشتقاقو، ككجدت الالـ ياء أكثر منيا كاكن 

 تحاشي عدـ النظير: -
بيػكت الزنػابير، فقػد حممػو ابػف سػيده عمػى اليػاء؛  ا ح كىػك:يىػكما فػي ح الجً     

ليس في الكالـ  »ألف عينو ياء، كتقدير الالـ مف الكاك يؤدم إلى عدـ النظير؛ ألنو 
 .(4) «ما عينو ياء كالمو كاك 

في تقدير ما يمكف أف تؤكؿ إليو األلػؼ مػف كاك  المغكم   الصنعةي  كقد ال تسعؼي 
رل ػة نظره إلى حمؿ الكممػة المشػكمة عمػى كممػة أخػأك ياء لغياب القرائف، فتسممو دق

ى ح، قىػا فػي: ح الم  ػ، كمػ اءػالتقت معيا في شيء مف دالالتيا صحت فييا الكاك أك اليػ
ا عبػػأ بػػو، فقػػد تػػرجي لػػدل ابػػف جنػػي أف ألفيػػا مػػف اليػػاء قياسنػػكىػػك الممقػػى الػػذم ال يي 

 ا، فقاؿ:كاشتقاقن 
مػة، كأعػكزت األدلػة فػي بابيػا مػف أما القياس: فنف الالـ إذا كانت حػرؼ ع »

                                           

 . ُِٖ/ٗالمحكـ ( ُ)

 . ِْٓ/ٗالسابؽ ( ِ)

 . َٖٓ/ٔالسابؽ ( ّ)

 . ُْٕ/ْالمخصص ( ْ)
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ّٕٓٗ 

ضركب تصاريفو، حكـ بأنيا ياء؛ كذلؾ لغمبة االنقالب إلى الياء في مكضع الػالـ. . 
. . 

كأما االشتقاؽ: فنف الشيء إنمػا ييمقيػو غيػره إذا صػادفو كالقػاه، فػػ ح  أىلقىيػتي ح 
 .(1) «ة ح يى قٍ الم   قياف ح ك حيتحمف الياء بدليؿحالم  قً ا مف لفظ ح لقيت ح كمعناه، كحلى إذن 

3-  
ُ
 ل  ما اخت

 
 فيه: ف

قد ييختمؼ في تقدير ما تؤكؿ إليو األلؼ المجيكلة الخػتالؼ مػا بػرد فػي اليػد  
 مقاديه كصنعتو، كمما لـ تجتمع عميو كممتيـ مف ألفات: مف قرائف، كلكؿ  

 األلؼ في ح آؿ ح: -
ػػًمػػاختي  ، (2)يا ىػػاءأف أصػػم ينحػػك مذىبػػو إلػػ ـى ؼ فييػػا، فػػذىب سػػيبكيو كمػػف يم 

كاألصؿ في ح آؿ ح: أىؿ، أبدلكا مف اليػاء ىمػزة عمػى غيػر قيػاس، فصػار: أأؿ؛ ألنػو 
لـ يثبت إبداؿ اليمزة مف الياء، ثـ أبدلكا اليمزة ألفا، فصػار: آؿ، كاسػتدلكا بتصػغيره 

 عمى: أىيؿ.
 .(3)كذىب بعضيـ إلى أنيا مجيكلة، كحممكىا عمى الكاك؛ ألنيا عيف 

، إال أنيػا ليسػت مجيكلػة عنػده؛ ألنػو نقػؿ عػنيـ (4)ائيكىي كػذلؾ عنػد الكسػ
 أنيـ صغركا ح آؿ ح عمى: أكيؿ، فػ ح آؿ ح مشتؽ مف: آؿ يؤكؿ.

 ة ح:انى األلؼ في ح بى  -  
، كألفيػػا مجيكلػػة، (5) «شػػجرة ليػػا ثمػػرة تربػػب بأفاكيػػو الطيػػب  »البانػػة:       

                                           

 . َُُ/ْالمخصص ( ُ)

 . ُْ/ُ، كالمقاصد الشافية َِّ/ُ، كالممتع ُُٖ/ُينظر: سر صناعة اإلعراب ( ِ)

 . ُْٖ/ٓينظر: المخصص ( ّ)

 . ُْ: ُ، كالمقاصد الشافية ّْٖ/ُٓر: تيذيب المغة ينظ( ْ)

 ) بيف (.  َٕ/ُّالمساف ( ٓ)
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ّٖٓٗ 

عػيف ح  »ليا، فقػاؿ:  كقد قضى عمييا ابف جني بأنيا مف الكاك؛ لعدـ ظيكر اشتقاؽ
ا، كالكصية في بابيا إذا جيمػت أف ا كال تكسيرن البانة ح مجيكلة، كلـ أسمع فييا تحقيرن 

 «ينػة كى ر: بي يحكـ عمييا بالكاك إلى أف يظير ما يقطع بو، فقياسيا عمى ىػذا أف تحق ػ
(1). 

كخالؼ ابف سيده كجعميا مػف اليػاء؛ حمػال عمػى المشػيكر فػي االسػتعماؿ؛    
 .(2)بيف ح غالب عمى ح بكف ح ألف ح

 ة ح:ايى األلؼ في ح ثى  -
، كألفيػػػا (3) «حجػػػارة ترفػػػع فتكػػػكف عممػػػا لمراعػػػي إذا رعػػػى غنمػػػو  »كالثايػػػة: 

 ، كلـ يظير لي مستمسكو في ىذا.(4)مجيكلة، ك ىي مف الياء عند سيبكيو
كذىب ابف جنػي إلػى أنيػا مػف الػكاك مػف جيتػي القيػاس كاالشػتقاؽ، فأمػا مػف 

 ياس: فإف األلؼ إذا كانت عينا فحقيا أف تككف كاكا حمال عمى الغالب.جية  الق
كأف ظيػػكر الػػالـ يػػاء يغمػػب كػػكف العػػيف حينئػػذ كاكا حمػػال عمػػى أكسػػع البػػابيف؛ 

 ح. تي يٍ يً ح كقمة باب ح حى  تي يٍ كى لكثرة باب ح طى 
ة ح مػػف معنػػى ح المثػػكل ح؛ ألنيػػا حجػػارة ايىػػكأمػػا مػػف جيػػة االشػػتقاؽ، فػػإف ح الث  

ح، كيؤكػده مػا حكػاه أبػك زيػد مػف أف ىػذه  تي ٍيػكى ي تأكم إلييا الغنـ، فيػك مػف ح ثى لمراع
 .(5)ة، لظيكر الكاك فييا، حكاه عف أبي عميي  كً الحجارة يقاؿ ليا: الث  

 .(6)ككذا عند ابف سيده   
                                           

 . َُْالتنبيو عمى شرح مشكالت الحماسة: ( ُ)

 . َٖٓ/  َُينظر: المحكـ ( ِ)

 . ُُٗ/ُٓتيذيب المغة ( ّ)

 ) ثكم (.  ُِٕ/ُْ، كالمساف ِِْ/َُ، كالمحكـ َّٓ/ّينظر: الكتاب ( ْ)

  .ُُْ-َُْ/ِالمنصؼ ( ٓ)

 . ِِْ/َُينظر: المحكـ ( ٔ)
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ّٓٗٗ 

 يت:اىى يت  كىى اعى يت  كعى احى األلؼ في: حى  -
لػـ »ا، قػاؿ األخفػش: كىي أفعاؿ مبنيػة مػف أسػماء أصػكات لزجػر اإلبػؿ كغيرىػ

ؿ بػو ث ػمي  »ك قػاؿ الفيركزابػادم:  (ُ)« يجئ مف ىذا الباب مما عممنا إال ىذه الثالثة 
، كلعمو لـ يقؼ عمػى قػكؿ ابػف جنػي فػي حديثػو (ِ)« ر س  فى في كتب التصريؼ، كلـ يي 

، يػػتي احى . . كمػػف ذلػػؾ قػػكليـ فػػي زجػػر اإلبػػؿ كغيرىػػا: حى »مػػف األصػػكات:  ؽ  عمػػا اشػػتي 
 .(ّ)« ت بيا: حاء، كعاء، كىاء حٍ ؛ إذا صً تي يٍ اىى ، كىى تي يٍ اعى كعى 

ؿ أصػػمو؛ ألف ىػػذه األفعػػاؿ مشػػتقة مػػف أسػػماء ًيػػكألفػػات ىػػذه األفعػػاؿ ممػػا جي 
ما فييا مػف ألفػات  عرؼ أصؿي ، كأسماء األصكات مبنية، كال يي تي مٍ مى عٍ أصكات عمى زنة فى 
 فييا: ؼى مً كما تقدـ، لذا اختي 

، كذكػر ابػف السػراج إجمػاع البصػرييف (ْ)اليػاء فالخميؿ كسيبكيو عمى أنيػا مػف
كجػػدنا كػػؿ مػػا جػػاء مػػف الػػكاك فػػي ىػػذا البػػاب قػػد   »لػػو بقكلػػو: ألنػػا  عميػػو، كاسػػتدؿ  

ا جػاء باليػاء ، كلـ نر منػو شػيئن تي يٍ زى كٍ ، كزى يتي كضى ، كضى يتي قى كٍ ظيرت فيو الكاك، نحك: قى 
مكاضػػع مػػف اليػػاء بػػدلت فػػي بعػػض الظػػاىرة، كاجتمػػع مػػع ىػػذا أنػػا كجػػدنا األلػػؼ قػػد أي 

ء ح: طػػائي، السػػاكنة، كلػػـ نجػػدىا مبدلػػة مػػف الػػكاك السػػاكنة، كذلػػؾ قػػكليـ فػػي ح طػػي  
نما ىك: طيئي، فقمبكا الياء ألفن   .(ٓ)« ا. . . كام

                                           

 . ُّٖ/ّاألصكؿ ( ُ)

 . ُِٔالقامكس المحيط: ( ِ)

 . ُٕٔ/ِ، كينظر: الخصائص ِْٔ/ُسر صناعة اإلعراب ( ّ)

 . ُٕٔٓ، كالمقتصد في شرح التكممة: ّّٗ/ْينظر: الكتاب ( ْ)

 . ّّٕ/ُ، كينظر: الممتع ُّٕ-ُّٔ/ّاألصكؿ ( ٓ)
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ََّٔ 

يتح، كلكنيـ تجنبكا ذلؾ كقى كالقياس كما ذكر بقاء الياء، كما بقيت الكاك في ح قى 
ح كمع اليػاء فػي  تي يٍ اعى مع العيف في ح عى ح ك  تي يٍ احى استثقاال لمياءيف مع الحاء في ح حى 

 ح؛ لعدـ اجتماع األمثاؿ. يتي قى كٍ ح، كاألمر مختمؼ مع ح قى  تي يٍ اىى ح ىى 
ف كػػاف  كربمػػا قيػػؿ فػػي الترغيػػب بقمػػب اليػػاء ألفػػا فػػي ىػػذا المكضػػع كنحػػكه، كام
القياس تصػحيحيا، أنيػـ قمبكىػا مػع ح عمػى ح كح إلػى ح مػع المضػمر، فقػالكا: عميػؾ، 

ليؾ، كيسك   .(ُ)ا أصؿ ليست منقمبة عف شيءغ الحمؿ أف األلؼ فييا جميعن كام
ألنو ليس فػي  »ذ أبكعمي الفارسي قمب الياء الساكنة في نحك ىذا قائال: كشذ  

نما يط    -ا متى تحرؾ كتكسػط متحػركيف، إال أف مثػؿ ىػذا رد قمبو ألفن مكضع حركة، كام
 .(ِ)« قد يجيء نادرا  -أيضا 

ح؛ ألنيػا لػـ ينطػؽ  تي ٍيػقى كٍ ؼ مف الكاك حمػال عمػى ح قى كذىب المازني إلى أف األل
 .(ّ)ليا بأصؿ، فحممت عمى ما لو أصؿ

كمػػػا قػػػاؿ الخميػػػؿ  (ْ)كالقيػػػاس كمػػػا قػػػاؿ ابػػػف عصػػػفكر أف تكػػػكف مػػػف اليػػػاء
 .(ٓ)كالجميكر؛ ألف األلؼ أشبو بالياء كقريبة منيا

 ا ح:غى األلؼ في ح الفى  -
سػيده؛ ألف األلػؼ إذا كقعػت المػا فإنيػا  ، كألفو مف الياء عند ابف(ٔ)ا: داءغى الفى 

 .(ٕ)مف الياء أكثر مف الكاك
                                           

 . ُّٕ/ّينظر: األصكؿ ( ُ)

 . ِٕٖ/ْعميقة عمى كتاب سيبكيو الت( ِ)

 . ّّٕ/ُينظر: الممتع ( ّ)

 . ّّٕ/ُينظر: الممتع ( ْ)

 .  ّّٗ/ْينظر: الكتاب ( ٓ)

 . ُُُينظر: المقصكر كالممدكد البف السكيت: ( ٔ)

 . ّْٕ/ّٗينظر: المحكـ ( ٕ)
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َُّٔ 

 .(ُ)كارتضى الزبيدم جكاز أف تككف مف الكاك كالياء
ا ح، بمعنى: نقص أك زاد، مف األضػداد، كيقػاؿ: أكػرل الرجػؿ: رى األلؼ في ح كى  -

 ، كجاء في قكؿ الشاعر:(ِ)قؿ مالو أك نفد زاده
. . . . . . . . . . . . . 

 

ػػػػػػػػػٍؿ كلػػػػػػػػػـ ييٍكػػػػػػػػػرً    كالًظػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػـ يىٍفضي
 

كقػػد تسػػاءؿ أبػػك عمػػي الفارسػػي كتمميػػذه ابػػف جنػػي عػػف مرجػػع ألفػػو، فاسػػتقر 
اء، كىػػي ك أمرىمػػا عمػػى أنيػػا مػػف الػػكاك حمػػال عمػػى ح كػػركاء ح مػػف قػػكليـ: سػػاؽ كػػر 

الدقيقػػة، عمػػى اخػػتالؼ بينيمػػا فػػي تػػأكؿ المعنػػى الجػػامع بينيمػػا اشػػتقاقا؛ االجتمػػاع 
 .(ّ)نحسار كالتضاؤؿكاالنضماـ، أك اال 

ا ككنيػػػا مػػػػف اليػػػاء حمػػػػال عمػػػى الغالػػػػب فػػػػي كخالفيمػػػا ابػػػػف سػػػيده مصػػػػححن 
 .(ْ)االستعماؿ

  ح:الى األلؼ في ح كً  -
 األلؼ في ح كال ح مما لـ تجتمع كممتيـ في أصميا كمتحكليا عمى مذاىب:

                ، كاسػػػػتدلكا بقػػػػكليـ: (ٓ)كرػاألكؿ: أنيػػػػا مػػػػف اليػػػػاء، كعميػػػػو سػػػػيبكيو كالجميػػػػ
ا ح، فالتػاء فييػػا بػدؿ مػف الـ الكممػػة، كالتػاء تبػػدؿ مػف الػكاك فػػي الغالػب، نحػػك: تىػمٍ ح كً 

ى مىػعٍ ل، ثـ أبدلت الكاك تػاء، فصػارت: كمتػا، عمػى زنػة  ح فً كى مٍ تراث، كتجاه، كأصميا: كً 
 .(ٔ)ح، كعميو أبك عمي السيرافي في بعض كتبو

                                           

 . ّْٔ/ّٗ محكـينظر: ال( ُ)

 . َُٕ/ٕينظر: السابؽ ( ِ)

 . ِٕٓينظر: التماـ: ( ّ)

 . ّْٓ/ْ، كالمخصص َُٕ/ٕيننظر: المحكـ ( ْ)

، َُٕ/ِ، كالمنصػػؼ ٖٕ-ٕٕ/ّ، ك األصػػكؿ ُُٕ/ْينظػر: شػػرح كتػػاب سػيبكيو لمسػػيرافي ( ٓ)
 . ِٓٓ/ُكالممتع 

 .  ْٕٗ -ّٕٗ/ِ، كالمسائؿ البصريات ُُٗ-َُٗ/ّينظر: التعميقة ألبي عمي ( ٔ)
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ي محتجػا بجػكاز إمالتيػا، قػاؿ: كالثاني: أنيا مف الياء، كعميو أبك عمػي الفارسػ
. . فممػػا يقػػكم انقالبيػػا عػػف اليػػاء دكف الػػكاك أف اإلمالػػة قػػد جػػازت فييػػا فػػي نحػػك »

 قكلو:
ػػػػػػػػ ـٍ كي يٍ كى بىػػػػػػػػ أى الى ًكػػػػػػػػ ػػػػػػػػرٍ فى  افى كى  ...(ُ)اعن

 

 . . . . . . . . 
 

ذا جػػازت اإلمالػػة فييػػا فػػي نحػػك ىػػذا، حمػػؿ األلػػؼ فيػػو عمػػى االنقػػالب عػػف  كام
ع، كالحػػركؼ التػػي جػػازت فييػػا اإلمالػػة، كليسػػت مػػف اليػػاء اليػػاء؛ ألنػػو الغالػػب الشػػائ

 .(ِ)« ا ح قميمة، ال ينبغي أف يعترض بيا عمى الكثير الفاشي ا ح ك ح المكى شى نحك:حالعى 
يت  ح كثن  الى قاؿ سيبكيو: لك سميت بػح كً  »كنقمو ابف يعيش عف سيبكيو، فقاؿ: 

 لـ أقؼ عميو عند غيره.، ك (ّ)« لقمبت األلؼ ياء؛ ألنو قد سمع فييا اإلمالة 
عميػػو بػػأف اإلمالػػة ال تػػنيض ىنػػا لمداللػػة عمػػى أف األلػػؼ مػػف اليػػاء؛  ضى رً كاعتيػػ

 .(ْ)ألنيا مف أجؿ الكسرة، كليست مف أجؿ األلؼ، كما ذكر ابف الجزرم
تػا ح، كانقػالب التػاء ممػا المػو مٍ  ح أبدلت منيػا التػاء فػي ح كً الى كأف األلؼ في ح كً 
 كما في: أخت، كىنت. كاك أكثر مما المو ياء،

قػػد جػػاء بػػدؿ التػػاء مػػف اليػػاء فػػي ىػػذا  »كأجػػاب أبػػك عمػػي عػػف الثػػاني بقكلػػو: 
ف كػاف ح ثن  النحك أيضا، كذلؾ قكليـ: ثنتاف، كىك مػف ثن   يػت ح مػف اليػاء، فقػد يػت، كام

ال فيذا النحك مف الزيادة ليس لو حكـ يرجي بو لقمتو.  تكافأ األمراف، كام

                                           

 قطعة مف بيت لنعشى، تتمتو:( ُ)
 اصى اقً نى  تى حٍ بى صٍ كا كأى ادي ـ زى يي ن  كً كلى                 ةن امى عى . . . . . دً 

 . ُٗٗينظر: ديكانو:      

 . ُِْ-ُُْ/ِالمسائؿ الشيرازيات ( ِ)

 . َُٔ/ُشرح المفصؿ ( ّ)

 . َٓ/ِينظر: النشر  ( ْ)
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َّّٔ 

، م انقػػالب ىػػذه األلػكيقػك   ؼ عػػف اليػػاء أنيػا قػػد أبػػدلت فػي قػػكليـ: كىٍيػػتى ككىٍيػػتى
، كالميما ياء، كىما غير متمكنيف، كما أف ح كال ح كذلؾ، فتشبيييا بيما  كذىٍيتى كذىٍيتى

 .(ُ)« أكلى الجتماعيما في قمة التمكف 
ف الخشػاب مػف جػكاز كػكف األلػؼ فػي ح ػكابػ (ِ)كالثالث: ما ارتضاه ابف الباذش

عنػدىما، كالػكاك أقػيس، قػاؿ ابػف  هي مقادي  ح مف الكاك أك مف الياء، كلكؿ   ًكال ح ك ح ًكمتا
ح ًكالى ح كػ ح ًمعنى ح في أنػو اسػـ مقصػكر مفػرد، كألفػو منقمبػة؛ إمػا عػف   »الخشاب: 

ما عف ياء لجكاز إمالتيػا، ك ح ًكمتػا ح لممؤنػث، تاؤىػا منقمبػة فػي  كاك كىك األقيس، كام
متػػيف أجزنػػا انقػػالب ألػػؼ ح كػػال ح عػػف كػػؿ كاحػػدة الصػػحيي عػػف الػػكاك أك عػػف اليػػاء ال

منيما، فإف كانت منقمبة عف كاك، فإف األصؿ: ًكٍمكا، فقمبت الػكاك تػاء كمػا قمبػت فػي  
راث، ك ح تيجاه ح، كاألصؿ: كيجاه.  ح تيراث ح، كاألصؿ: كي

ف كانػت منقمبػة عػف يػاء، فاألصػؿ: ًكٍميػا، فقمبػت اليػاء تػاء، كمػا قمبػت فػػي ح  كام
 .(ّ)« ف أصؿ ح ثنتيف ح: ثنياف، إذ كانت مف ح ثنيت ح ثنتيف ح؛ أل 

كيتػػػراءل لػػػي أف تقػػػديرىا مػػػف الػػػكاك أقػػػرب تنػػػاكال، كىػػػك مػػػا عميػػػو سػػػيبكيو 
 كالجميكر؛ ألف انقالب التاء مف الكاك أكثر مف انقالبيا مف الياء.

 األلؼ في ح الالت ح: -
 ت  ؿ مػف: لىػاختمفت كممػتيـ فػي  ح الت ح، فمػنيـ مػف ذىػب إلػى أنيػا اسػـ فاعػ

، كاأللػؼ زائػدة، كيحكػـ ليػا بمػا يحكػـ لنظائرىػا حػيف (ُ)، كالتاء مف أصػؿ الكممػةت  مً يى 
 طركء ما يستدعي قمبيا.

                                           

 . ُِْ/ُالمسائؿ الشيرازيات ( ُ)

 . ِٖٕ/ُاإلقناع ( ِ)

 . ٕٔالمرتجؿ: ( ّ)
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؛ ألنيػػـ كػػانكا تي ٍيػػكى ت ح مشػػؽ مػػف: لى كذىػػب أبػػك عمػػي الفارسػػي إلػػى أف ح الػػال  
 ا إلييا.يمككف عمى آليتيـ كيعطفكف عبادة ليا، كتقربن 

مػة ح عى أبا عمػي عػف اشػتقاؽ ح الػالت ح، فقػاؿ: ىػي ح فى سألت  »قاؿ ابف جني:  
ػيىػكى ت عمى الشػيء، إذا أقمػت عميػو. . . كأصػميا: لى يٍ كى مف: لى  ا، ذفت الػالـ تخفيفنػة، فحي

، كاأللؼ (ِ)« ة ا لتحركيا كانفتاح ما قبميا، فصارت: الى ة، فانقمبت الكاك ألفن كى فبقيت: لى 
 عمى ىذا مبدلة مف الكاك.
ت ح؛ لػذا حمميػا عمػى و أنو ال يقطع بيقيف عمى أصػؿ ح الػال  كظاىر كالـ سيبكي

ف كانػت الكممػة معربػة؛ ألنػو لػيس  الثنائي، كتعامؿ مع األلؼ عمػى أنيػا مجيكلػة، كام
ثمػػة مػػا يػػدؿ عمػػى أصػػميا مػػف فعػػؿ، أك تحقيػػر، أك  تثنيػػة، أك جمػػع، فقػػد قػػاؿ فػػي 

ح  د  مىػل، فإنؾ تمدىا كمػا تي ز  ت كالعي كأما اإلضافة إلى ح الت ح مف: الال   »النسبة إلييا: 
ا. فيػذه منيمػا اسػمن  كاحػدو  ؿ ح لك ح ك ح كي ح إذا كػاف كػؿ  ق  ثى ا، كما تي ال ح إذا كانت اسمن 

الحركؼ كأشباىيا التي ليس ليا دليؿ بتحقير كال جمع كال فعؿ كال تثنيػة إنمػا تجعػؿ 
 .(ّ)« ما ذىب منو مثؿ ما ىك فيو كيضاعؼ 

                                                                                                           

، كالبحػر ِّٗ/ِ، كالمحتسػب ُْٕ، كمختصػر الشػكاذ: ُُ/ُينظر: معاني القرآف لنخفػش ( ُ)
 . ُٖٓ/ٖالمحيط 

 . َّْ -ّّٗالتنبيو عمى شرح مشكالت الحماسة: ( ِ)

 . ّٖٔ/ّالكتاب ( ّ)
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َّٔٓ 

 ح:الةاأللؼ في ح الن   -
، أك ساحة مكةكالن     يا مجيكلة؛ ألنو ال يعرؼ ليذه ، كألفي (ُ)الة: ماحكؿ الحـر

قضػػى ليػػا بأنيػػا مػػف الػػكاك؛ ألنيػػا عػػيف، كىػػك الػػذم الكممػػة اشػػتقاؽ، كالقيػػاس أف يي 
ا فيمػا أشػكؿ أمػره مػف األلفػات ى بو سيبكيو كما تقدـ، كارتضاه ابف جنػي مقياسنػكص  

اؽ طريقا، فيك مكلع باالشتقاؽ، يستركح إليو، كيتعمؿ الكاقعة عينا ما لـ يجد لالشتق
ى بو ما كجد الطريؽ الحبا إليو، لذا قضى لنلؼ ىنا بأنيا مف الياء؛ ألنػو لمػي معننػ

ؿ؛ أم مف كاف فييا لـ يٍ ألفيا ياء ألنيا مف الن   »ؿ يمتقياف بو، فقاؿ: يٍ الة كالن  بيف الن  
 .(ِ)« تنمو اليد 
ؽ ىذا البف    نمػا قضػينا  »سيده، كآثر جعؿ األلؼ مػف الػكاك، فقػاؿ: كلـ يىري كام

« ف اليػاء ػانقالب األلػؼ عػف الػكاك أعػرؼ مػف انقالبيػا عػ ا كاك؛ ألف  ػا أنيػعمى ألفي
(ّ). 

 األلف الزائدة
، )كىي ألػؼ تػدخؿ فػي األفعػاؿ (ٓ)، أك ألؼ البناء(ْ)كتسمى ألؼ الصيغة      

، فيػي إذا (ٔ)شباع الفتحة في الفعؿ كاالسػـ (كاألسماء مما ال أصؿ ليا، إنما تأتي إل
ػ ػاًتػرب، كقى اً مف األلفات المجيكلة، كتزاد ثانية نحػك: ضى ػاتى ؿ، كخى ػاقي ـ، كعى ، اطي كؿ، كحى ـك

ػػػتىػػػاء، كثالثػػػة نحػػك: كً عى اًصػػكقى  ػػػسىػػزاؿ، كحً اب، كغى ؽ، الى ٍمػػػاب، كرابعػػة نحػػػك: حً رى اب، كغي

                                           

 . ْْ/ُّينظر: تاج العركس ( ُ)

 . ِْٖ/َُالمحكـ ( ِ)

 السابؽ نفسو. ( ّ)

 . ُْٓينظر: المنيج الصكتي لمبنية العربية: ( ْ)

 . ٗ/ِر ذكم التمييز ينظر: بصائ( ٓ)

 ) األلؼ المينة (.  ِْٖ/ُٓلساف العرب ( ٔ)
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ػرى ثى عٍ بى ل، كسادسة نحك: قى رى قى رٍ ى، كقى كى رٍ بى اؿ، كخامسة نحك: حى زى لٍ اؽ، كزً يى رٍ كدً  ل رى طى غٍ بى ل، كضى
(ُ). 

كقد قضكا بقمب ىذه األلػؼ كاكا عنػد طػركء عػكارض التغييػر عمػى البنيػة إف   
ػ ػارً لـ تكػف رابعػة فصػاعدا، فقػالكا فػي تصػغير ح ضى ػاتى ب ح ك ح خى ػرً يٍ كى ـ ح: ضي ـ، تً يٍ كى ب كخي

ر فنجػؿ الضػمة قبميػا، كأمػا ـ، فأما  قمبيا  في التصػغياتً كى ب كخى ارً كى كفي جمعيما: ضى 
نما حي  »في الجمع فحمال عميو، قاؿ ابف جني:  ؿ التكسير في ىذا عمػى التحقيػر؛ مً كام

ػػكاحػػدو  ألنيمػػا مػػف كادو  مػػف  مجػػرل التحقيػػر فػػي كثيػػرو  ارو ، كذلػػؾ أف ىػػذا التكسػػير جى
 .(ِ)«أحكامو

ككػذا إذا كانػت األلػؼ ثالثػة، فيقػاؿ فػي تصػغير ح كتػاب ح: كتيػب، بقمػب األلػػؼ 
كاكا، ثـ تبدؿ الكاك ياء الجتماعيا مع ياء التصغير كسبؽ إحػداىما بالسػككف فتػدغـ 
فييا، كلـ تقمب األلؼ ابتداء، كىك المذىب عند ابف جني، كعػزاه إلػى الحػذاؽ كذكم 

 .(ّ)القياس مف أصحابو
كأما عف عدـ قكليـ بقمب األلػؼ ابتػداء ألجػؿ اليػاء، كمػا قمبكىػا ألجػؿ الكسػرة 

إنمػػا حمميػػـ عمػػى القػػكؿ بمػػا  »، فقػػد أجػػاب عنػػو ابػػف جنػػي بقكلػػو: فػػي ح مفػػاتيي ح
ػػ ػػارً قػػدمناه أنيػػـ رأكا األلػػؼ أكثػػر انقالبيػػا إنمػػا ىػػك إلػػى الػػكاك، نحػػك: ضى ب ارً كى ب كضى

ػم، كعى كً حى ب، كال ضمة قبميا، كفي: رى ارً كى ب، فكما جاز أف تقمب في: ضى رً يٍ كى كضي  . م  كً صى
ػ. . ، كأبدلت أيضا مف األلؼ المتحركة،  اكاف. رى ٍمػاكاف، كحى رى فى كىي اليمزة في نحك: صى

                                           

 . ٖٗٔ -ٕٖٔينظر: سر صناعة اإلعراب ( ُ)

 . ِٖٓ/ِالسابؽ ( ِ)

 ينظر: السابؽ نفسو( ّ)
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َّٕٔ 

اب ح إنما قمبػت فػي أكؿ أحكاليػا رى اؿ ح كح غي زى . . كذلؾ حكمكا أيضا بأنيا في نحك ح غى 
 .(ُ)« كاكا 

يعتقده القدماء بشأف األلؼ الزائدة، كما يركنو  ما (ِ)كلـ يرتض أحد المحدثيف 
ر؛ ألنػو ال يػرل األلػؼ الزائػدة إال مف تفسير لتحكليا إلى الػكاك فػي التصػغير كالتكسػي

فتحة ممطكلة حدثت عكضا عف ىمزة محذكفة، كأف ما يجرم مف تغيير؛ إف تصػغير 
أك تكسير، إنما يتـ في البنية العميقة لالسػـ قبػؿ حػذؼ اليمػزة؛ ثػـ فيمػا كانػت ألفػو 
ثانيػػػة تحػػػذؼ اليمػػػزة كتجتمػػػب كاك ) سػػػماىا كاك الكقايػػػة (  لتفصػػػؿ بػػػيف الحػػػركتيف 

كالكسرة في التصغير، كبيف المدتيف القصػيرة كالطكيمػة فػي الجمػع، كمػا فػي: الضمة 
 ب ح:ارً ضى 

ػػ ػػ بي رى أٍ ففػػي التصػػغير: ضى ب، ثػػـ تحػػذؼ اليمػػزة رً يٍ ؤى ) األصػػؿ ( تتحػػكؿ إلػػى: ضي
 ب.رً يٍ كى كتجتمب الكاك فتصير: ضي 
ػػػ ػػ بي رى أٍ كفػػي التكسػػير: ضى ب، ثػػػـ تحػػذؼ اليمػػػزة ارً أى ) األصػػؿ ( تتحػػػكؿ إلػػى: ضى

 ب.ارً كى اك فتصير: ضى كتجتمب الك 
اب ح تحذؼ ىمزتو عند تصغيره كيعكض عنيػا تى كما كانت ألفو ثالثة كما في حكً 

 بتضعيؼ الياء، فيككف اإلجراء:
ب، ثػـ تحػذؼ اليمػزة  كيعػكض عنيػا ًئػيٍ تى ب) األصؿ ( تتحػكؿ إلػى: كي أٍ تى اب: كً تى كً 

 ب.ي  تى بتضعيؼ الياء فتصير: كي 

                                           

 . ْٖٓ-ّٖٓ/ِسر صناعة اإلعراب  (ُ)

 . 57،  12:اإلبداؿ إلى اليمزة كأحرؼ العمة في ضكء كتاب سر صناعة اإلعراب(ِ)
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ما يطرأ عمييا مف تحػكالت، أكمػأ إلػى قصػكر كلتأييد مذىبو في األلؼ الزائدة ك 
في تفسير القدماء؛ إذ ال يتناكؿ تحكؿ األلؼ في الجمع؛ ألف ما قبميا مفتكح، كعده 

 (ُ) و.ػإشكاال ألجأ ابف جني إلى التأكؿ بالحمؿ، كىك غير مقنع عمى رأي
ػػ أصػػميا كػػافأكأمػػا األلػػؼ الكاقعػػة رابعػػة فصػػاعدا فمػػف اليػػاء، سػػكاء  ا أـ معمكمن

 كالن .مجي
نمػػا كجبػػت اليػػاء فيمػػا زاد عمػػى ثالثػػة  »كفػػي تكجيػػو ذلػػؾ قػػاؿ ابػػف سػػيده:   كام

فػي بعػض تصػاريفو، تقػكؿ  فنا منو فعال انقمبت الكاك ياء ضركرةن ا إذا صر  أحرؼ؛ ألن  
ػزً ٍغػل يي زى ٍغػ، فػإذا لحقتػو زائػدة قمػت: أى كتي زى ك كغى زا يغزي في الثالثي: غى  زم؛ اً غىػل يي ازى م، كغى
ػعىػفٍ ل، فيك أى زى غٍ أى  ألنؾ إذا قمت: ذا قمػت: غى ػل، فيػك فى ازى ؿ، كام مػف  أف يمػـز  د  ، كال بيػؿى اعى

، كي ازً غىػفػي المسػتقبؿ كيي   كي زً غٍ ا قمنا: يي ما كاف قبؿ آخره، فإذا جعمناه كاكن  كسرى  وي مستقبمي 
ؿ مػا لػـ ًعػفإذا كقفت عميو كقفت عمػى كاك سػاكنة قبميػا كسػرة فكجػب قمبيػا يػاء، كجي 

ف ثالثػػة ػر مػػػفنا منػػو فعػػال كىػػك عمػػى أكثػػا باليػػاء؛ ألنػػا لػػك صػػر  ممحقنػػ يكػػف لػػو أصػػؿه 
 .(ِ)«آخره، فيصير آخره ياء. . .  مف أف ينكسر ما قبؿي  د  أحرؼ، لـ يكف بي 
 كلمت أخرية:

ع ما قالكه بشأف األلؼ المجيكلة، كما تصالحكا عميػو حاكؿ ىذا العمؿ أف يتتب  
مكػػف أف  تػػؤكؿ إليػػو حػػيف طػػركء مػػا أك اختمفػػكا فيػػو مػػف إجػػراءات  فػػي تقػػدير مػػا ي

 ر بشيء مما جاء فيو:يستدعي تغييرىا، كأرل مف الجميؿ في الختاـ أف أذك  
قضية األلؼ المجيكلة قديمػة فػي الػدرس التصػريفي، كقػد عالجيػا سػيبكيو  -

 في أكثر مف مكضع مف كتابو.

                                           

 . 57: إلى اليمزة كأحرؼ العمة في ضكء كتاب سر صناعة اإلعراب اإلبداؿ(ُ)

 . ِْٖ/ْالمخصص ( ِ)
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األلػػؼ ال تكػػكف أصػػال إال فيمػػا لػػـ يقػػض لػػو باشػػتقاؽ، كىػػي فيػػو مجيكلػػة،  -
 اصطالح األصؿ ليا بحسب الظاىر.ك 

ينضكم تحت األلؼ المجيكلة ما لـ يعػرؼ منشػؤه مػف ألفػات، سػكاء كانػت  -
 أك مبدلة، أك زائدة. -بحسب اصطالحيـ  -األلؼ أصمية 

ا، كيػػاء إذا ا إذا كانػػت عيننػػاالسػػتعماؿ عمػػى أف األلػػؼ يكثػػر دكرانيػػا كاكن  دؿ   -
فػي تقػدير أصػؿ األلػؼ إذا لػـ تكػف ىنػاؾ قرينػة مف ىػذا قرينػة  ذى خً ا، كقد ات  كانت المن 

 أخرل صارفة.
قضػػى بػػو لنلػػؼ المجيكلػػة مػػف كاك أك يػػاء؛ تتنػكع القػػرائف الدالػػة عمػػى مػػا يي  -

كالحمؿ عمػى النظيػر، ككثػرة دكراف المػادة، كتحاشػي فسػاد الصػيغة أك عػدـ النظيػر، 
 كااللتقاء مع مادة أخرل مماثمة في المعنى، كغيرىا.

مػػف أظيػػر  -كىػػي عػػادة لفظيػػة لشػػريحة كبيػػرة مػػف العػػرب  -ة تعػػد اإلمالػػ -
نت فيػو، كمػا لػـ تحسػف فيػو سيػعت أك حى مً القرائف في صرؼ األلؼ إلى اليػاء فيمػا سيػ

 ب فيو جانب الكاك ما لـ تكف ىناؾ قرينة أخرل تصرؼ إلى الياء.م  غى يي 
حتػػػاؿ عمػػػى االشػػػتقاؽ فػػػي تقػػػدير مػػػا ينبغػػػي أف تػػػؤكؿ إليػػػو األلػػػؼ قػػػد يي  -

ع فييػا بػالكاك أك اليػاء لمقاربػة فػػي ًطػجيكلػة، فتػدرج المػادة المشػكمة مػع أخػػرل قي الم
 المعنى، كىك مف طرائؼ استدالالت أبي عمي كابف جني.

قد تتضافر القرائف في ترجيي الكاك أك الياء، فتجتمع قرينة المكقع مع كثػرة  -
مالة مع كثػرة دكراف دكراف المادة، أك مع مقاربة في االشتقاؽ، أك مع اإلمالة، أك اإل

 المادة، أك الحمؿ عمى النظير، كنحك ذلؾ.
 في تقدير ما يمكف أف تؤكؿ إليو األلؼ مف كاك أك ياء الخػتالؼو  مؼي تى خٍ قد يي  -

 و.كصنعتي  مقادهي  رتضى مف قرائف، كلكؿ  فيما يي 
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َُّٔ 

قضػػى بأنيػػا مػػف الػػكاك مػػا لػػـ تكػػف إذا كانػػت األلػػؼ المجيكلػػة مػػف الزكائػػد يي  -
 دا.رابعة فصاع

ا، كيسػتكم فػي ذلػؾ ا فيي مف الياء قػكال كاحػدن إذا كانت األلؼ رابعة فصاعدن  -
األصػػمية بحسػػب اصػػطالحيـ، كالمبدلػػة، كالزائػػدة، كقػػد ألمػػي بعضػػيـ إلػػى شػػيء مػػف 

 أسرار ىذا اإلجراء.
 ،،،،، كالحمد  في البدء كالختاـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصادر البحث



 

  

 

 
           األلؼ المجيكلة في حديث المغكييف                                   د/ محمد بف إبراىيـ السيؼ                                     

 

ُُّٔ 

ضػكء كتػاب سػر صػناعة اإلعػراب البػف  اإلبداؿ إلى اليمزة كأحرؼ العمػة فػي .ُ
جنػػػي، د/ إبػػػراىيـ الشمسػػػاف، حكليػػػات ااداب كالعمػػػـك االجتماعيػػػة، جامعػػػة 

 .ػىُِّْ-ُِِْالككيت، الحكلية الثانية كالعشركف، 
 إبراز المعاني مف حرز األماني، أبك شامة، دار الكتب العممية. .ِ

رجػػػب  ارتشػػاؼ الضػػرب مػػػف لسػػاف العػػػرب، أبػػك حيػػاف األندلسػػػي، تحقيػػؽ: .ّ
 ىػ. ُُْٖ، ُعثماف رجب، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط

أسػػرار العربيػػة، أبػػك البركػػات األنبػػارم، تحقيػػؽ: د فخػػر قػػدارة، دار الجيػػؿ،  .ْ
 .ػىُُْٓ، ُبيركت، ط

األصكؿ في النحك، أبك بكر بف السػراج، ت: عبػد الحسػيف الفتمػي، مؤسسػة  .ٓ
 الرسالة، بيركت.

ف السػيكطي، ت: عبػد اإللػو نبيػاف، األشباه كالنظػائر فػي النحػك، جػالؿ الػدي .ٔ
 ىػ.َُْٔمطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ، 

اإلغفاؿ، أبك عمي الفارسي، تحقيؽ الدكتكر: عبدا بف عمػر الحػاج، نشػره  .ٕ
المجمػػػع الثقػػػافي فػػػي مركػػػز جمعػػػو الماجػػػد، اإلمػػػارات المتحػػػدة، أبػػػكظبي، 

 ىػ.ُِْْ

عبد المجيػد قطػامش، مػف  اإلقناع في القراءات السبع، ابف الباذش، ت: د / .ٖ
 ىػ.ُُُْ، ُمطبكعات مركز البحث العممي في جامعة أـ القرل، ط

اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ، أبك البركات األنبارم، ت: محمد محيػي الػديف  .ٗ
 ىػ.َُّٖ، ْعبدالحميد، دار إحياء التراث العربي، ط
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ُِّٔ 

اإليضاح في شرح المفصؿ، ابػف الحاجػب، تحقيػؽ: مكسػى بنػام العميمػي،  .َُ
 ـ.ُِٖٗبعة العاني، بغداد، مط

البارع في المغة، أبك عمي القالي، تحقيؽ: ىشاـ الطعاف، مكتبػة النيضػة،  .ُُ
 ىػ.ُٕٓٗ، ُبغداد، كدار الحضارة، بيركت، ط

البحػػر المحػػيط، أبػػك حيػػاف األندلسػػي، تحقيػػؽ: صػػدقي محمػػد جميػػؿ، دار  .ُِ
 ىػ.َُِْالفكر، بيركت، 

مجػد الػديف الفيركزآبػادم،  بصائر ذكم التمييز في لطػائؼ الكتػاب العزيػز، .ُّ
تحقيؽ: محمد عمػي النجػار، المجمػس األعمػى لمشػؤكف اإلسػالمية ) لجنػة 

 ىػ.ُُْٔإحياء التراث (، القاىرة، 

تاج العركس مف جكاىر القامكس، الزبيدم، تحقيؽ جماعة مف األسػاتذة،  .ُْ
 .ػىُِِْ، ُنشره المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كااداب، الككيت، ط

كائد كتكميؿ المقاصػد، ابػف مالػؾ، تحقيػؽ: محمػد كامػؿ بركػات، تسييؿ الف .ُٓ
 .ػىُّٕٖدار الكتاب العربي، 

التعميقة عمى كتاب سيبكيو، أبك سعيد السيرافي، تحقيؽ الدكتكر / عػكض  .ُٔ
 .ػىَُُْ، ُالقكزم، مطبعة األمانة، القاىرة، ط

 تفسػػير الػػرازم ) مفػػاتيي الغيػػب (، فخػػر الػػديف الػػرازم، دار إحيػػاء التػػراث .ُٕ
 .ػىَُِْ، ّالعربي، بيركت، ط

التماـ في تفسير أشػعار ىػذيؿ ممػا أغفمػو أبػك سػعيد السػكرم، ابػف جنػي،  .ُٖ
تحقيػؽ: أحمػػد نػػاجي القيسػػي، كخديجػػة الحػػديثي، كأحمػػد مطمػػكب، مطبعػػة 

 .ػىُُّٖالعاني، بغداد، 
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ُّّٔ 

تمييػػد القكاعػػد ) شػػرح التسػػييؿ (، نػػاظر الجػػيش، تحقيػػؽ مجمكعػػة مػػف  .ُٗ
 .ػىُِْٖ، ُطباعة كالنشر، القاىرة، طاألساتذة، دار السالـ لم

التنبيو عمى شرح مشكالت الحماسة، ابف جني، تحقيؽ األستاذ الػدكتكر /  .َِ
، ُحسػػف ىنػػداكم، نشػػره كزارة األكقػػاؼ كالشػػؤكف اإلسػػالمية، الككيػػت، ط

 .ػىَُّْ

تكضػػػيي المقاصػػػد كالمسػػػالؾ بشػػػرح ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ، المػػػرادم، تحقيػػػؽ  .ُِ
، ُ، دار الفكػػػػر العربػػػػي، القػػػػاىرة، طالػػػػدكتكر / عبػػػػد الػػػػرحمف سػػػػميماف

 .ػىُِِْ

تيذيب األلفاظ، ابف السػكيت، تحقيػؽ الػدكتكر / فخػر الػديف قبػاكة، مكتبػة  .ِِ
 ـ.ُٖٗٗ، ُلبناف، ط

تيػػذيب المغػػة، أبػػك منصػػكر األزىػػرم، تحقيػػؽ: محمػػد عػػكض مرعػػب، دار  .ِّ
 ـ.ََُِ، ُالتراث العربي، بيركت، ط

بعمبكػي، دار العمػـ لمماليػيف، جميرة المغة، ابف دريد، تحقيؽ: رمػزم منيػر  .ِْ
 ـ.ُٕٖٗ، ُبيركت، ط

خزانػػػة األدب كلػػػب لبػػػاب لسػػػاف العػػػرب، البغػػػدادم، تحقيػػػؽ: عبػػػد السػػػالـ  .ِٓ
 ـ.ُٕٗٗ، ِىاركف، الييئة المصرية لمكتاب، ط

الخصائص، ابػف جنػي، تحقيػؽ: محمػد عمػي النجػار، دار اليػدل لمطباعػة  .ِٔ
 .ِكالنشر، بيركت، ط

 .ػىُُْٖعالـ الكتب، القاىرة،  دراسة الصكت المغكم، كماؿ بشر، .ِٕ

 ـ.ُٖٔٗ، ٗدراسات في عمـ المغة، كماؿ بشر، دار المعارؼ، القاىرة، ط .ِٖ
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ُّْٔ 

الػػػدر المصػػػكف فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب المكنػػػكف، السػػػميف الحمبػػػي، تحقيػػػؽ  .ِٗ
 .ػىَُْٔالدكتكر: أحمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ، 

عػارؼ، ديكاف أبي زبيد الطائي، تحقيؽ: نكرم حمكدم القيسػي، مطبعػة الم .َّ
 ـ.ُٕٔٗبغداد، 

ديكاف األعشى ) ميمكف بف قيس (، شػرح كتعميػؽ: محمػد محمػد حسػيف،  .ُّ
 ـ.ُّٖٗ، ٕمؤسسة الرسالة، بيركت، ط

، ُديػػػكاف كثيػػػر عػػػزة، تحقيػػػؽ: إحسػػػاف عبػػػاس، دار الثقافػػػة، بيػػػركت، ط .ِّ
 ـ.ُُٕٗ

سػػر صػػناعة اإلعػػراب، ابػػف جنػػي، تحقيػػؽ الػػدكتكر: حسػػف ىنػػداكم، دار  .ّّ
 .ػىُُّْ، ِالقمـ، دمشؽ، ط

الشافية في عمـ التصريؼ، ابف الحاجب، تحقيؽ: حسف العثمػاف، المكتبػة  .ّْ
 .ػىُُْٓ، ُالمكية، مكة المكرمة، ط

شػػرح أشػػعار اليػػذلييف، أبػػك سػػعيد السػػكرم، تحقيػػؽ: عبػػد السػػتار فػػراج،  .ّٓ
 مكتبة دار العركبة، القاىرة.

شػػرح التسػػييؿ، ابػػف مالػػؾ، تحقيػػؽ: د. عبػػد الػػرحمف السػػيد، كد. محمػػد  .ّٔ
 .ػىَُُْ، ُالمختكف، ىجر لمطباعة كالنشر، القاىرة، طبدكم 

شرح جمؿ الزجػاجي، ابػف عصػفكر، تحقيػؽ الػدكتكر: صػاحب أبػك جنػاح،  .ّٕ
 .ػىَُِْدار التراث اإلسالمي، بغداد، مطابع مديرية دار الكتب، 

شػػػرح شػػػافية ابػػػف الحاجػػػب، الخضػػػر اليػػػزدم، تحقيػػػؽ الػػػدكتكر: حسػػػف  .ّٖ
 .ػىُِْٗ ،ُالعثماف، مؤسسة الرياف، بيركت، ط
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ُّٔٓ 

شػػػرح شػػػافية ابػػػف الحاجػػػب، الرضػػػي األسػػػتراباذم، تحقيػػػؽ: محمػػػد نػػػكر  .ّٗ
الحسػػف، كمحمػػد الزفػػزاؼ، كمحمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد، دار الكتػػب 

 .ػىَُِْالعممية، بيركت، 

شرح الكافية الشافية، ابف مالؾ، تحقيؽ الدكتكر: عبد المنعـ ىريدم، دار  .َْ
 .ػىَُِْالمأمكف لمتراث، 

يو، أبػػك سػػعيد السػيرافي، تحقيػػؽ: أحمػد حسػػيف ميػػدلي، شػرح كتػػاب سػيبك  .ُْ
 ـ.ََِٖ، ُكعمي سيد عمي، دار الكتب العممية، بيركت، ط

 شرح المفصؿ، ابف يعيش، إدارة الطباعة المنيرية، مصر. .ِْ

شعر عمرك بف أحمر الباىمي، جمع كتحقيؽ: حسيف عطكاف، مجمع المغة  .ّْ
 العربية بدمشؽ.

، نشػػكاف الحميػػرم، تحقيػػؽ شػػمس العمػػـك كدكاء كػػالـ العػػرب مػػف  .ْْ الكمػػـك
الػػدكتكر: حسػػػيف بػػػف عبػػػد ا العمػػػرم، كمططيػػػر األريػػػاني، كد: يكسػػػؼ 

 .ػىَُِْ، ُمحمد، دار الفكر المعاصر، بيركت، كدار الفكر، دمشؽ، ط

الصػػحاح ) تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة (، الجػػكىرم، تحقيػػؽ: أحمػػد عبػػد  .ْٓ
 .ػىَُْٕ، ْالغفكر عطار، دار العمـ لممالييف، بيركت، ط

صػناعة الكتػػاب، أبػػك جعفػر النحػػاس، تحقيػػؽ الػدكتكر: بػػدر أحمػػد ضػػيؼ،  .ْٔ
 .ػىَُُْ، ُدار العمـك العربية، بيركت، ط

عمػؿ النحػػك، ابػػف الػػكراؽ، تحقيػػؽ: محمػد جاسػػـ الػػدركيش، مكتبػػة الرشػػد،  .ْٕ
 .ػىَُِْ، ُالرياض، ط
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ُّٔٔ 

العػػيف، الخميػػؿ بػػف أحمػػد، تحقيػػؽ الػػدكتكر: ميػػدم المخزكمػػي، كالػػدكتكر:  .ْٖ
 ىيـ السامرائي، دار مكتبة اليالؿ، بيركت.إبرا

القػػػػامكس المحػػػػيط، الفيركزبػػػػادم، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة لمطباعػػػػة كالنشػػػػر،  .ْٗ
 ق.ُِْٔ، ٖبيركت، ط

الكتاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػالـ ىػاركف، مكتبػة الخػانجي، القػاىرة،  .َٓ
 .ػىَُْٖ، ّط

ات، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، العكبػرم، تحقيػؽ: غػازم مختػار طميمػ .ُٓ
 .ػىُُْٔ، ُدار الفكر المعاصر، بيركت، كدار الفكر، دمشؽ، ط

 .ػىُُْْ، ّلساف العرب، ابف منظكر، دار صادر، بيركت، ط .ِٓ

المحتسػػب فػػي تبيػػيف فػػي كجػػكه شػػكاذ القػػراءات، ابػػف جنػػي، تحقيػػؽ: عمػػي  .ّٓ
 .ػىَُْٔ، ِالنجدم ناصؼ كزميميو، دار سزكيف لمطباعة كالنشر، ط

ف سػػيده، تحقيػػؽ: عبػػد الحميػػد ىنػػداكم، دار المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ، ابػػ .ْٓ
 .ػىُُِْ، ُالكتب العممية، بيركت، ط

المختصػػػر فػػػي شػػػكاذ القػػػراءات، ابػػػف خالكيػػػو، نشػػػره برجستراسػػػر، مكتبػػػة  .ٓٓ
 المثنى، القاىرة.

المخصػػص، ابػػف سػػيده، تحقيػػؽ: خميػػؿ إبػػراىيـ جفػػاؿ، دار إحيػػاء التػػراث  .ٔٓ
 .ػىُُْٕ، ُالعربي، بيركت، ط

 .ػىُِّٗ، تحقيؽ: عمي حيدر، المرتجؿ، ابف الخشاب .ٕٓ

المسػػائؿ البصػػريات، أبػػك عمػػي الفارسػػي، تحقيػػؽ األسػػتاذ الػػدكتكر: محمػػد  .ٖٓ
 .ػىَُْٓ، ُالشاطر أحمد، مطبعة المدني، ط
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ُّٕٔ 

المسائؿ الشيرازيات، أبك عمي الفارسػي، تحقيػؽ الػدكتكر: حسػف ىنػداكم،  .ٗٓ
 .ػىُِْْ، ُكنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيع، الرياض، ط

 .ػىُُِْ، ُيؽ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، طمسند أحمد، تحق .َٔ

معاني القػرآف، األخفػش، تحقيػؽ الػدكتكرة: ىػدل قراعػة، مكتبػة الخػانجي،  .ُٔ
 .ػىُُُْ، ُالقاىرة، ط

 ـ.ُٓٗٗ، ِمعجـ البمداف، ياقكت الحمكم، دار صادر، بيركت، ط .ِٔ

معجـ ديكاف األدب، الفارابي، تحقيؽ الدكتكر: أحمد مختار عمر، مؤسسػة  .ّٔ
 .ػىُِْْالشعب لمطباعة كالنشر، دار 

المعرب مف الكالـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ، أبك منصػكر الجػكاليقي،  .ْٔ
 .ػىَُُْ، ُتحقيؽ الدكتكر: ؼ عبد الرحيـ، دار القمـ، دمشؽ، ط

المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية، أبك إسػحاؽ الشػاطبي، حققػو  .ٓٔ
مركػػز إحيػػاء التػػراث (،   مجمكعػػة مػػف األسػػاتذة، معيػػد البحػػكث العمميػػة )

 .ػىُِْٖ، ُجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، ط

المقتصد في شرح التكممة، عبد القاىر الجرجػاني، تحقيػؽ الػدكتكر: أحمػد  .ٔٔ
 .ػىُِْٖالدكيش، مطابع جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، 

المقتضػػب، محمػػد بػػف يزيػػد المبػػرد، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد الخػػالؽ عضػػيمة،  .ٕٔ
 تب، بيركت.عالـ الك

المقتضب في اسـ المفعكؿ، ابف جني، تحقيؽ الدكتكر: أميف أحمد سػالـ،  .ٖٔ
 ـ.ُِٗٗدار أبك المجد لمطباعة كالنشر، القاىرة 
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ُّٖٔ 

المقصكر كالممدكد، ابػف السػكيت، تحقيػؽ الػدكتكر: محمػد سػعيد، مطبعػة  .ٗٔ
 .ػىُُْٓ، ُاألمانة، مصر، ط

مطبعػػػة ليػػػدف، المقصػػػكر كالممػػػدكد، ابػػػف كالد، تحقيػػػؽ: بػػػكلس بركنمػػػو،  .َٕ
 ـ.ََُٗ

المقصػػػكر كالممػػػدكد، الفػػػراء، تحقيػػػؽ: عبػػػد اإللػػػو نبيػػػاف، كمحمػػػد خيػػػر  .ُٕ
 .ػىَُّْالبقاعي، دار قتيبة لمطباعة كالنشر، دمشؽ، 

الممتع في التصػريؼ، ابػف عصػفكر، تحقيػؽ الػدكتكر: فخػر الػديف قبػاكة،  .ِٕ
 .ػىُّٖٗ، ّدار اافاؽ الجديدة، بيركت، ط

الينػػائي ) كػراع النمػػؿ (، تحقيػؽ الػػدكتكر: المنجػد فػػي المغػة، أبػػك الحسػف  .ّٕ
أحمد مختػار عمػر، كالػدكتكر: ضػاحي عبػد البػاقي، عػالـ الكتػب، القػاىرة، 

 .ػىُّٖٗ، ِط

المنصػػؼ ) شػػػرح تصػػػريؼ أبػػػي عثمػػػاف المػػػازني (، ابػػػف جنػػػي، تحقيػػػؽ:  .ْٕ
إبػػػراىيـ مصػػػطفى، كعبػػػػد ا أمػػػيف، دار إحيػػػاء التػػػػراث القػػػديـ، مصػػػػر، 

 .ػىُّّٕ

بنيػة العربيػة، الػدكتكر: عبػد الصػبكر شػاىيف، مؤسسػة المنيج الصكتي لم .ٕٓ
 .ػىََُْالرسالة، بيركت، 

النشػػر فػػي القػػراءات العشػػر، ابػػف الجػػزرم، تحقيػػؽ: عمػػي محمػػد الضػػباع،  .ٕٔ
 المطبعة التجارية الكبرل، تصكير دار الكتب العممية، بيركت.

              نظػػػـ الفرائػػػد كحصػػػر الشػػػرائد، البػػػف بركػػػات الميمبػػػي، تحقيػػػؽ الػػػدكتكر:  .ٕٕ
 .ػىَُْٔ، ُعبد الرحمف العثيميف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط
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ُّٔٗ 

 ـ.ُٕٔٗ، ِالنكادر في المغة، أبك زيد، دار الكتاب العربي، ط .ٖٕ

النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير الجزرم، تحقيؽ: طاىر أحمد  .ٕٗ
 .ػىُّٗٗالزاكم، كمحمد الطناحي، المكتبة العممية، بيركت، 


