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 ادلهخص تانهغح انعزتيح

الحمُد هلل ربِّ العالميف ، والصالُة والسالـُ عمى النبيِّ األميِّ الياِدي األميِف ، 
 وعمى آِلو وصحِبو أجمعيف .

 ،،، وبعد
 ( سوال ادلىجة دراسح يف اإلعالل واإلتذال  ) فيذا بحث بعنواف :

ياف المراد بزوالو، الكشؼ عف موِجب اإلعالؿ واإلبداؿ، وبوييدؼ ىذا البحث إلى 
استجالء مظاىر زواؿ الموِجب وأثره في اإلعالؿ ، و وتحديد األمور التي يزوؿ بيا

 .بداؿواإل
 وفيػرس لممصػادر والمراجػ  وخاتمة، وفصميف، وتمييد، مقدمة، في البحث وجاء

. 
اختيػػاره، وخطػػة  وأسػػباب الموضػػوع، أىميػػة إلػػى فييػػا أشػػرت فقػػد ،ادلقذيااح أيااا
 .البحث
 يزوؿ ما وبياف بزوالو، المراد واإلبداؿ اإلعالؿ موِجب: فعنوانو ،هيذانتً وأيا

بو، وذكرت فيو موجب اإلعالؿ واإلبداؿ وأسبابو، والمراد بزواؿ الموجب، واألمور 
 التي يزوؿ بيا .

 افػمبحثػ واإلبداؿ، وفيو اإلعالؿ موِجب زواؿ مظاىر: ، فعنوانواألول انفصم وأيا
 : 

 اإلعالؿ. موِجب زواؿ مظاىر :األول  ادلثحث
 .اإلبداؿ موِجب زواؿ مظاىر : انثاَي ادلثحث
 وانعدامو، وفيو واإلبداؿ اإلعالؿ موِجب زواؿ أثر: فعنوانو ،انثاَي انفصم وأيا
 :مبحثاف

 .واإلبداؿ اإلعالؿ مف موجبو زواؿ فيو أثر ما :األول ادلثحث
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 .موجبو زواؿ م  واإلبداؿ اإلعالؿ بقاء :انثاَي ادلثحث
 .إلييا توصمت التي النتائج أىـ ضمنتيا فقد ،اخلامتح ياوأ

 ثـ ذيمت البحث بفيرس لممصادر والمراج  . 
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Summary of research in English 
     Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers and 
peace be upon the faithful Prophet, peace be upon him, and his 
family and companions.                            
 Fter    
     This research entitled: (the removal of positive study in 
advertising and exchange)                                                   
The purpose of this research is to reveal the necessity of the 
advertisement and the replacement, and the statement to be 
eliminated, and identify the things that disappear, and to clarify 
aspects of the demise of the positive and its impact in 
advertising and exchange.                 
The research came in an introduction, a preface, two 
chapters, a conclusion, a catalog of sources and references and 
another of the topics.                                                                  
In the introduction, I pointed out the importance of the topic, 
the reasons for its selection, and the research plan.        
As for the preamble, its title is: the obligation of the notice 
and the substitution to be followed, and the statement of what is 
going away in it, and it mentions the obligation of the 
advertisement and the substitution and its reasons.                      
The first chapter, the title: manifestations of the disappearance 
of the charge of publicity and substitution, and in two sections:  
The first topic: manifestations of the disappearance of the 
charge of publicity.                                                              
The second topic: manifestations of the disappearance of the 
positive substitution.                           
 The second chapter, its title: the effect of the disappearance 
of the obligation of publicity and substitution and lack thereof, 
and in two sections:                                      
The first topic: What is the effect of the disappearance of the 
positive of advertising and replacement.                            
The second topic: the survival of advertising and substitution 
with the demise of a positive.                              
As for the conclusion, it included the most important  
findings.   

As for the indexes, I have made a catalog of the research 

sources and another of its contents.                                             
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 ادلقذيح

الحمد هلل رب العالميف، والصالة والسالـ عمى النبػي األمػي اليػادي األمػيف وعمػى 
 آلو وأصحابو أجمعيف. 

 ،،، وبعد
قامػة الحػروؼ إبػداؿ فإف مف سنف العػرب  فػي لمخفػة بعػض طمباػا كػافم بعضػيا وا 

الكممات ومراعاة لمخفة في النطؽ؛ وذلؾ أف النطؽ بالكممة التي يق  فييػا إعػالؿ أو 
 وىػػو يَسػػْيِودي، عمػػييـ مػػف أخػػؼ فػػػيسيِّد ي إبػػداؿ أيسػػر مػػف النطػػؽ بيػػا عمػػى أصػػميا،

دغػػاـ يػػاء الػػواو قمػػب قبػػؿ أصػػميا اليػػاء؛ ألف اليػػاءيف أخفلػػا عمػػييـ فػػي  فػػي اليػػاء وا 
  .اؿ مف الياء والواواالستعم

 طػاء؛ الزائدة التاء ُمْصَطبر، أبدلوا - صبرتُ  مف - ُمْفتِعؿ في ومثؿ ىذا صنيعيـ
 عمػييـ، وىػو أخػؼّ  فيكػوف الصػوُت، فيتجػانس اإلطبػاؽ، فػي الصػاد أخػت الطاء ألف

 كثير في كالميـ.
 نحػو عمػييـ، أخػؼ كػاف الحػرؼ مػف الحػرؼ أدنػوا إذا أنيـ يقوؿ سيبويو : يوكما

 .(1)واصطبري ازداف؛: يـقول
فاإلعالؿ واإلبداؿ ليما دور ميـ في التخفيؼ وتسييؿ النطؽ، وىذا ما أشار إليو 

 الصرفيوف.
 مػف عمػييـ أخؼّ  كاف ولذلؾ التخفيؼ؛ مف ضرب   اإلعالؿ يقوؿ ابف يعيش:ي وفي

 .(2)األصؿي استعماؿ

                                           

 .ٖٖ٘/ٗ لسيبويو الكتاب (ٔ)

 .ٚٚٗ/٘( شرح المفصؿ ٕ)
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ػػ فػي  ويػزوؿ بوجػوده ومف المعمـو أفل لكػؿ إعػالؿ أو إبػداؿ موجباػا يوجبػو، يوجػد
ذلػؾ يػزوؿ بػزواؿ تمػؾ  أوجبػت لعمّػة اإلبػداؿ أو اإلعػالؿ مف وجب فما الغالب ػ بزوالو

  العمة.
 ُمػَوْيِزيف، عمػى: وميقات وميعاد، ميزاف، تصغير: في - المبرد قوؿ ذلؾ عمى يدؿ

: ي  -الكسػرة الػواو قمبػت فإنمػا والػوزف والوعػد الوقػت مػف ألنػو وُمَوْيِعيػد؛ وُمُوْيِقيت،
 الجمػ : فػي تقػوؿ أنػؾ تػر  أال أحدثتػو، مػا فارقػو العمػة ففارقتو لعمة منقمباا كاف اوم

 فػي ذلػؾ ويوقتي، ومثػؿ ويوعدتي يوزنتي تقوؿ: كما ويمواقيتي، ويمواعيدي يموازيفي
 بيػػا جػػاءت إنمػػا الػػواو ألف باليػػاء؛ إال التحقيػػر فػػي يكػػوف ال ويُمػػوِقفي يُموِسػػري اليػػاء

 قمػت: حقػرت فػإف ويميػاقيفي، يمياسػيري وكذلؾ ويأيسرتي، يأيقنتي مف ألنيا الضمة؛
 .(1)أصميا...ي إلى الحركةُ  تردُّىا ويُمَيْيِقفي، يُمياْيِسري
 البحث: ي زواؿ الموجب دراسة في اإلعالؿ واإلبداؿي. فكرة جاءت ثـ ومف

 : منيا أسباب الموضوع ىذا دراسة إلى وقد دعاني 
مػوجز، وىػو أحػد مقاصػػد  بحػث فػػي لدراسػةا موضػوع العمميػة المػادة جمػ :  أوال 

 .البحث العممي
ا
ً
بزوالو، وتحديػد األمػور  واإلبداؿ، وبياف المراد اإلعالؿ : الكشؼ عف موِجب ثاَي

 بيا. يزوؿ  التي
ا
ً
 .واإلبداؿ اإلعالؿ في وأثره الموِجب : استجالء مظاىر زواؿ ثانث

رس لممصػػػادر وفيػػ ، وخاتمػػة ، وفصػػميف ، وتمييػػد ، مقدمػػة فػػي البحػػث وجػػاء
 والمراج  وآخر لمموضوعات.

اختيػػاره وخطػػة  وأسػػباب ، الموضػػوع أىميػػة إلػػى فييػػا أشػػرت فقػػد ،ادلقذيااح أيااا
 .البحث

                                           

 .ٕٕٛ، ٕٔٛ/ٕ( المقتضب ٔ)
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 يػزوؿ مػا وبيػاف بزوالػو، المػراد واإلبػداؿ اإلعالؿ موِجب: فعنوانو ،انتًهيذ وأيا
مػػور بػو، وذكػػرت فيػو موجػػب اإلعػػالؿ واإلبػداؿ وأسػػبابو، والمػػراد بػزواؿ الموجػػب، واأل

 التي يزوؿ بيا .
 مبحثػاف واإلبداؿ، وفيػو اإلعالؿ موِجب زواؿ مظاىر: ، فعنوانواألول انفصم وأيا

 : 
 اإلعالؿ، وفيو مطمباف : موِجب زواؿ مظاىر: األول  ادلثحث

 اإلعالؿ بالقمب . موِجب : زواؿ ادلطهة األول
 اإلعالؿ بالحذؼ. موِجب زواؿ : ادلطهة انثاَي

 .اإلبداؿ موِجب زواؿ اىرمظ:  انثاَي ادلثحث
 وانعدامػو، وفيػو واإلبػداؿ اإلعػالؿ موِجػب زواؿ أثر: فعنوانو ،انثاَي انفصم وأيا
 :مبحثاف

 .واإلبداؿ اإلعالؿ مف موجبو زواؿ فيو  أثر ما: األول ادلثحث
 .موجبو زواؿ م  واإلبداؿ اإلعالؿ بقاء: انثاَي ادلثحث
 البحػػث ثػػـ ذيمػػت .إلييػػا توصػػمت تػػيال النتػػائج أىػػـ ضػػمنتيا فقػػد اخلامتااح  وأيااا

 بفيرس المصادر والمراج .
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 انتًهيذ
 .ته يشول يا وتياٌ تشوانه  واإلتذال ادلزاد اإلعالل يىجِة  

 أوال :يىجة اإلعالل واإلتذال :

إف المتأمؿ في كالـ العػرب يػدرؾ أف موجػب اإلعػالؿ أو اإلبػداؿ مرجعػو إلػى عػدة 
والفرار مػف تػوالي األمثػاؿ، ويحتػوي كػَؿ سػبب والتناسب،  التخفيؼ،: أسباب  أىميا 

 مف ىذه األسباب عمى عدة مواض  :
 أوال : انتخفيف :

الخفيػؼ،  مػف الثقيػؿ إلػى التخفيؼ، فيػـ يعػدلوف إيثار في كالميـ العرب فمذىب
 النكسار ياء األوؿ الحرؼ مف أبدلوا التشديد استثقموا لما ويِقيراطي بػيِديِناري فعموا كما
  .قبمو ما

 الػػواو أف فحػػذفوا الػػواو وذلػػؾ وكسػػرة فػػي يَيِعػػدي؛ يػػاء بػػيف الػػواو وقػػوع واسػػتثقموا
 ومػػا االسػػـ مػػف أثقػػؿُ  والفعػػؿ والكسػػرُة، اليػػاء: ثقػػيالف اكتنفيػػا وقػػد مسػػتثقمة، نفسػػيا
 بحػذؼِ  تخفيَفػو آثػروا الثقػُؿ، ىذا اجتم  فمّما االسـ، في يعرض مّما أثقؿُ  فيو يعِرض
 .(ٔ) : يَيِعدي الوافق  الواو فحذفوا منو، شيء

 إلػػى حركتيػػا ونقمػػوا فحػػذفوىا،ي ِشػػَيةيوي ِعػػَدةي فػػي الػػواو عمػػى الكسػػرة واسػػتثقموا
 .(ٕ)الياء منيا عوضوا ثـ العيف،

 كانػػت كػػمدـ؛ لّمػػا: الحركػة تجػػانس مػػدة متصػػمة ىمػزة بعػػد السػػاكنة وأبػدلوا اليمػػزة
 اليمػػزتيف فاسػػتثقموا صػػارت أثقػػؿ، مثميػػا إلييػػا انضػػـّ  فػػإذا ُتْسػػَتْثَقؿ، وحػػدىا اليمػػزة

                                           

 .ٕٗٗ/٘: شرح المفصؿ البف يعيش  ينظر (ٔ)

 . ٙٛٔ/ٗالمساعد  (ٕ)
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 .(ٔ)الحركة قبميا تجانس مدة قمب الثانية فوجب
 إذ وميعػاد ونحوىمػا؛ ميػزاف فػي قبميا ما وانكسر سكنت إذا الواو مف الياء وأبدلوا

 .(ٕ)شيء   الكسر عف يحجزه فميس ساكف أنو قبؿ مف أثقؿ موزاف   في الواو ترؾ كاف
صػػدر  يػفػػ الػػواواف التقػػت إذا ذلؾفمػػ الكممػػة، أوؿ فػػي المثمػػيف اجتمػػاع واسػػتثقموا

 وأَوْيِصػؿ أَواِصػؿ: وتكسػيره واِصػؿ   تصغير في وجوباا، قولؾ ىمزة أوالىما قمبت الكممة

(ٖ). 
ا : انتُافز وانزغثح يف انتُاسة :

ً
 ثاَي

ذاال،  أو زايػا افتعػؿ فػاء كانػت متػى افتعػؿ تػاء أبدلت الداؿ مػف فمف أجؿ التناسب
 فأبػدلت فيتضػاداف، ميموسػة والتػاء مجيور حرؼ الزاي ألفّ نحو ياْزَدَجري وياْذَدَكري؛ 

 فأبػدلت وياْذَتَكػَري، ياْزَتَجػري: الػذاؿ، واألصػؿ فػي الكالـ وكذلؾ الزاي لتناسب داال التاء
  .(ٗ)لمتناسب ذلؾ في التاء مف الّداؿ

 حػرؼ مػف ألنيػا اْصػَطَبَر؛ فتقػوؿ: الصػبر، مػف افتعػؿ في التاء مف الطاء وأبدلت
 .واإلطباؽ باالستعالء والصاد بالمخرج التاء تواخي كانت إذ لحرفيفا بيف وسط

 الػزاي تػواخي ألنيػا اْزَداَف؛ فتقػوؿ: الزينػة، مػف افتعػؿ فػي الػزاي م  وأبدلت الداؿ
 .(٘)بالمخرج والتاء بالجير

                                           

 .ٖٔٓ: شرح التصريؼ لمثمانيني، ص ينظر (ٔ)

 .ٖٚٔ/ ٕ واإلعراب البناء عمؿ في والمباب ،ٖٖ٘/ٗ الكتاب : ينظر (ٕ)

 .ٙٚ/ٖ، وشرح الشافية لمرضيٖٖٖ/ٗ الكتاب:  ينظر (ٖ)

 .ٕٛٗ/ٕ والصرؼ النحو في : الكناش ينظر (ٗ)

 .ٓٛٔ/ ٗ : المخصص البف سيده ينظر (٘)
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 بالتأخير ألنيا آخرا؛ وكونيا قبميا، ما لكسر ويُغِزَيي؛ يَرِضَيي ياءا في الواوُ  وقمبت
ذا الوقؼ، لسكوف تتعرض  السػكوف يقتضػيو بمػا فعوممػت سػالمتيا، تعػذرت سكنت وا 

  .(ٔ)المفظ وتناسب الخفة إلى توصالا  ياء إبداليا وجوب مف
 
ً
 تىاىل األيثال : ا : انفزار يٍ ثانث

 يبػابي، وفي األسماء نحػو:يباعَ يو ،يقاؿَ ينحو : األفعاؿ فأبدلوا الواو والياء ألفاا في
 أوجػػب والػػذي الثقػػؿ، مػػف وىروباػػا لمخفػػة طمبػػا قبميمػػا مػػا نفتػػاحوا لتحركيمػػا ؛يداريو

 فكرىػػػوا لمحركػػػات، مضػػػارعة المػػػيف حػػػروؼ ألفّ  المتشػػػابيات؛ اجتمػػػاعُ  فييػػػا القمػػػبَ 
  .(ٕ)اجتماَعيا

 المسػاف عمػى أثقػؿ كانػت مخارجيػا تقاربت إذا الحروؼ أف قاؿ ابف دريد : يواعمـ
ذا تباعدت ... إذا منيا  .(ٖ)التأليؼي وجو حسف وؼالحر  مخارج تباعدت وا 
 
ً
 اإلعالل واإلتذال  يىجِة تشوال ا: ادلزادثاَي

 –موجباػا يوجبػو، يوجػد بوجػوده ويػزوؿ اإلعػالؿ واإلبػداؿ مف المعمـو أفل لكؿٍّ مف 
المراد بزواؿ موِجب اإلعػالؿ واإلبػداؿ بزوالو، ومف ىنا يمكف القوؿ بأف  –في الغالب 
 ؛ لػزواؿِ ممػا يقتضػي تغييػر حكػـ اإلعػالؿ واإلبػداؿ وجب اإلعالؿ واإلبداؿ،أ: زواؿ ما 

 .ُموِجبو ومقتضيو
:  قمػػت صػػغرتو فػػإذا قبميػػا، مػػا وكسػػر لسػػكونيا يػػاءا  فيػػو الػػواو قمبػػت فػػػيميزافي

 وكسػر سػكونيا وىو ياء الواو قمب موجب فزاؿ الواو، وحركت أولو ضممتَ ي ُمَوْيِزيفي
 ألف الػواو؛ إلػى اليػاء فتػرد نئػذ،حي مضػمومة والمػيـ متحركة الواو لصيرورة قبميا ما

 الحػرؼ رد وجػب زاؿ فمتػى قبميػا، مػا وكسػر سػكونيا إنما ىنا ياء قمبيا أوجب الذي

                                           

 .ٕٛ٘ٔ/ ٖ المقاصد : توضيح ينظر (ٔ)

 .٘٘ٗ/٘، وشرح المفصؿ البف يعيشٕٓٔ/٘ الكتاب لمسيرافي : شرح ينظر (ٕ)

 .ٙٗ/ٔ المغة جميرة (ٖ)
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 قمبيػػا موجػػب لػػزواؿ وكػػذلؾ إذا جمعتػػو قمػػت يَمػػَواِزيفي بػػرد الػػواو؛ .أصػػمو إلػػى المبػػدؿ
 . (ٔ)ياء

 أوؿ مػف بػدؿ فييمػا فالياء ويِقرلاطي، : يِدنلاري أصميما فإف ويقيراطي، وكذلؾ يديناري
وُقَرْيِريط، وفي جمعيما : يَدَناِنيري ويَقػرَاِريطي بػرد  ُدَنْيِنير: تصغيرىما في تقوؿ المثميف

اإلبداؿ؛ ألف الذي أوجب اإلبداؿ ىنا إنما ىػو  موجب لزواؿ الحرؼ المبدؿ إلى أصمو؛
ؽَ  ياءا، فمما المثميف مف األّوؿ فقمبوا قبمو، الكسرة م  الّتضعيؼ  المضػاعفيف يفبػ ُفرِّ

 .(ٕ)الحرؼ المبدؿ إلى أصمو في التصغير والجم  رج 
 أوجػب والػذي ،يِوْزَنػة  يو ،يِوْعػَدة  : يواألصػؿُ  محذوفػة، منيمػا الػواو ِزَنػة ،يوي: ِعَدة  يو
  .الواو عمى ُتستثقؿ والكسرةُ  مكسورةا، الواو كوفُ  ىنا حذَفيا
إنما  ىنا الحذؼ أوجب الذي ألف ء؛الفا فترد َوُوَزينة ، ُوَعيدة  :  قمت صغرتيما فإذا

 وُردل  أوجبػو، الػذي السػبب بػزواؿ الحػذؼ فػزاؿ التصػغير، فػي زاؿ وقػد ىو كسػر الػواو
 . (ٖ)موضعو إلى المحذوؼ الحرؼ

 . اهلل شاء إف مواضعو في بيانو وسيأتي كثير ومثمو
ا: يا

ً
ىجِة اإلعالل واإلتذال ثانث

ُ
 يشول ته ي

 بأمور متعددة، منيا : واإلبداؿ اإلعالؿ ُموِجب يزوؿ
  انتصغري :ا 1

أصػوليا،  إلػى األشػياء يردُّ  التصغير واإلبداؿ بالتصغير؛ ألف اإلعالؿ ُموِجب يزوؿ
 قبػػؿ أصػػوليا؛ وذلػػؾ أفل االسػػـ أو إبػػداؿ إلػػى إعػػالؿ بيػػا حػػدث التػػي الحػػروؼَ  فيػػردّ 

                                           

 .ٜٛٔ/ٗ، وشرح الكتاب لمسيرافي ٕٔٛ/ٕ، والمقتضب ٛ٘ٗ، ٚ٘ٗ/ٖ: الكتاب  ينظر (ٔ)

 .ٕٔٔ/ٔ، وشرح الشافية لمرضي ٕٙٗ/ٔ: المقتضب  ينظر (ٕ)

، ٕٚٔ/ٔ، وشرح الشافية لمرضػي ٕٜٔ/ٗ، وشرحو لمسيرافي ٓ٘ٗ، ٜٗٗ/ٖ: الكتاب  ينظر (ٖ)
ٕٔٛ. 
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 الُموِجب. ذلؾ يزيؿ فإف التصغير حذؼ أو قمب ُموِجب فيو إف كاف التصغير
 ِميػػزاف ونحػػو ونػػاب، بػػاب نحػػو فيػػو كػػاف الػػذي القمػػب ُموِجػػب التصػػغير يزيػػؿ مػاف 

، َطيٍّ  ونحو وُموقظ،  وكساء. عطاء ونحو َوليٍّ
 قمبػت َفتَػي   َفتاػى، فأصػمو: نحػو فيػو الػذي كػاف الحػذؼ ُموِجب التصغير يزيؿ وما 
 كنيفالسػا التقػاء مػف تخمصػا األلػؼ حػذفت ثػـ قبميػا، مػا وانفتػاح لتحركيػا ألفػا المو
ي، صغرتو قمػت : ي فإذا والتنويف، األلؼ  بعػد لوقوعيػا ألفػا المػو قمػب سػبب فػزاؿ ُفتَػي"
 .الحذؼ سبب زاؿ ألفا القمب سبب زاؿ ومتى ساكنة، ىي التي التصغير ياء

 ألفػا أو ياء، فانقمبػت واو أصمو القمب يرد فيو ما ُموِجب منو التصغير أزاؿ فالذي
قبميما؛  ما فتحة لزواؿ وُنَييب؛ ُبَوْيب: وَناب   َباب   في وؿتق قبميا، ما وانفتاح لتحركيا
 ألفيمػػا المكبػػراف ونػػاب وبػػاب دائمػػا مفتػػوح وثانيػػو مضػػمـو المصػػغر أوؿ أف وذلػػؾ
 قبػػؿ مػػا فػػتح زاؿ ُصػػغِّرا فػػإذا قبميمػػا، مػػا وانفتػػاح لتحركيمػػا واليػػاء الػػواو عػػف مقموبػػة
 موِجب القمب . ىو الذ  والياء الواو

فػػي  أصػػميا إلػػى قبميػػا مػػا وانكسػػار لسػػكونيا الػػواو عػػف المنقمبػػة ءاليػػا فيػػو وتػػرد
القمػب  موجػب لػزواؿ وُرَويحػة؛ ُمَوْيقيػت: تصغيرىما في تقوؿ ِميَقات  وريح ونحوىما،

 قبميا. ما وكسر الواو وىو سكوف
 أوالىمػا، وسػكوف اليػاء مػ  الجتماعيػا الػواو مف أبدلت كانت التي الياء ترد وكذا

 موجػب فيػزوؿ ثانييمػا، وفػتح أوليما ضـ صغرا فإذا َوَلّي، َطيّ  رتصغي في تقوؿ كما
 .(ٔ)ياء الواو قمب

 اسػتثقاالا  لػيف   حػرؼَ  قمػب لكنػو مضػاعفاا، فيػو الثػاني الحػرؼ أصػؿ كاف ما وكذلؾ
 لكػنيـ وِقػرلاط  ودبلػاج، ِدنلار   أصميا: فإف ، و)ديباج(،(ِقيراط)و( دينار: )نحو لمتضعيؼ

 صػغر إذا فيػذا التضػعيؼ، لثقػؿ يػاء األولػى والبػاء األولػى والػراء األولػى النػوف قمبوا
                                           

 .ٕٓٔ : ٕٙٓ/ٔ( شرح الشافية لمرضي ٔ)
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 اإلبػداؿ الذي أوجػب التضعيؼ ألف وُدَنْيِنير وُدَبْيبيج؛ ُقَرْيريط: أصمو، فتقوؿ إلى ترده
 التصػػغير حػػرؼ لػػدخوؿ الثقػػؿ؛ فػػزاؿ المضػػاعفيف، بػػيف التصػػغير يػػاء بفصػػؿ زاؿ قػػد

وكػػذلؾ إذا  بينيمػػا، ُفِصػػؿ لّمػػا وتفرقيمػػا المضػػعفيف الحػػرفيف بػػيف التكسػػير وحػػرؼ
رت نِّػػدُ يف وَ اوِ وَ ت الػػدَ َنػػوِّ فقػػالوا : دُ   الفعػػؿ أو الوصػػؼ ردوه إلػػى األصػػؿ منػػواسػػتعمموا 

التػي كانػت قبػؿ  ةج ؛ لزواؿ الكسر بل دَ ر ومُ نل دَ ف ومُ ول دَ يج، وىو مُ ابِ بَ ت الدل جَ بِّ ير، ودُ انِ نَ الدل 
 .(ٔ)الحرؼ

نحو ذيب فإنو أصمو ذئب، باليمزة، واليػاء  اءا ويرد كذلؾ ما أصمو ىمزة فانقمبت ي
فيو بدؿ مف اليمزة، فػإذا صػغرتو قمػت: ذؤيػب، بػاليمزة، رجػ  إلػى األصػؿ؛ ألف قمػب 
اليمػػزة يػػػاء إنمػػا كػػػاف لسػػكونيا بعػػػد الكسػػػرة، فممػػا زاؿ ذلػػػؾ بالتصػػغير رجعػػػت إلػػػى 

 .(ٕ)األصؿ
وترد  ،ؾ البدؿقاؿ سيبويو : ي باب تحقير كؿ حرؼ كاف فيو بدؿ  ، فإنؾ تحذؼ ذل
 الذي ىو مف أصؿ الحرؼ إذا حقرتو، كما تفعؿ ذلؾ إذا كسلرتو لمجم . 

نمػا أبػدلوا قِ يْ وَ يػد  ومُ عِ يْ وَ يف  ومُ زِ يْ وَ فمف ذلػؾ ميػزاف  وميقػات  وميعػاد ، تقػوؿ: ُمػ يػت  وا 
الحرؼ إلى أصمو  الياء الستثقاليـ ىذه الواو بعد الكسرة، فمملا ذىب ما يستثقموف ردل 

. 
اقيػت ومثػؿ ذلػؾ قيػؿ  وَ اعيػد ومَ وَ ازيف ومَ وَ ؾ فعموا حيف كسلروا لمجم ، قالوا: مَ وكذل

نلما أبدلوا لما ذكرت لؾي ، وا   .(ٖ)ونحوه، تقوؿ: قويؿ  كما قمت: أقواؿ 
ي،  ومتلزف وكذلؾ : ُمتلِعد، وُمتلِسر ي، ويُمَويِزف  إذا صّغرتيا، قمت: يُمَوْيِعد ي، ويُمَيْيِسر 

صػػؿ؛ ألّف يمّتعػػدااي مػػف يالَوْعػػدي، ويمّتزناػػاي مػػف يالػػَوْزفي، ويمّتسػػرااي مػػف فُعػػدَت إلػػى األ

                                           

 .ٕٚٛ( تصحيح الفصيح البف درستويو ، ص ٔ)

 .ٖٚ٘/ ٕ، والتصريح  ٖٔٗ: شرح المكودي عمى األلفية ص ينظر( ٕ)

 .ٛ٘ٗ،  ٚ٘ٗ/ٖ( الكتاب ٖ)
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ّنما قمبت الفاء تاءا منيا لوقوع تاء االفتعػاؿ بعػدىا. فػإذا صػّغرتيا ُحػذفت؛  ،يالُيْسري وا 
ذا حذفت التاء، عادت الواو والياء إلى أصميا؛ ألّف  لكوف االسـ بيا خمسَة أحرؼ. وا 

ػاجالقمب إّنما كاف ألجؿ  لى ىذا ذىػب الزجل مػف زواؿ  رَ ِكػ، ووجػو ذلػؾ مػا ذُ (ٔ)التاء، وا 
 تاء. القمب موجب

إلى إبقاء األمر في المصغر عمى ما كاف عميػو فػي المكبػر مػف  (ٕ)وذىب سيبويو
 .(ٖ)رسِ يْ تَ د ومُ عِ يْ تَ ترؾ التاء غير مردودة إلى أصميا، فتقوؿ: مُ 

 إلػى يػرد ال المصػغر فػإف صػغيرالت فػي أو الحذؼ باقياا القمب موجب كاف إذا وأما
 .التصغير قبؿ كاف حالو كما عمى يبقى بؿ أصمو،

: فقػػاؿ( َوَأْيػػتُ ) مػػف مبنػػي( ُفْعػػؿ  ) عػػف الخميػػؿ سػػأؿ إذْ  سػػيبويو مسػػألة ذلػػؾ ومثػػاؿ
، ، وال: فقػػػاؿ خفػػػؼ فػػػيمف عنيػػػا فسػػػألتو قػػػاؿ ُوْؤي   الجتمػػػاع اليمػػػزة؛ مػػػف بػػػد ُأْوي 
   .(ٗ)الواويف

،: تقػػوؿ أف بػػد فػػال التخفيػػؼ عمػػى بنػػاء صػػغرتو إذا ىػػذا فعمػػى  الػػواو فتبقػػى ُاَوي 
 يفعػؿ ولػـ كانػت، كمػا تسػييميا عمػى بعػدىا اليمػزة وتبقػى ىمزة، إبداليا عمى األولى

 اليمزة أف وذلؾ التصغير، بعد باؽ   بالقمب اإلعالؿ وق  ألجمو ما ألف شيئاا؛ التصغير
 مقتضػى عمػى األولػى ىمزُ  مـزف الكممة، أوؿ في واواف اجتم  واواا أبدلت لما الساكنة
 .التصريفية القاعدة

                                           

 . ٙٙٛٗ/ٓٔ، وتمييد القواعد ٖٖٚ/ٔ، وارتشاؼ الضرب ٕٗٓ/ٗرح السيرافي ػ: ش ينظر( ٔ)

 .٘ٙٗ/ٖ( الكتاب ٕ)

 .ٖٖ٘،  ٕٖ٘/ٚ، والمقاصد الشافية  ٓٔٗ/ٖ: شرح المفصؿ البف يعيش  ينظر( ٖ)

 .ٖٖٖ/ٗالكتاب :  ينظر( ٗ)
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 فػي تقػوؿ فإنؾ األدمة، مف( َأْفَعؿُ ) أنو عمى آدـ جم ( َأَواِدـ) بػ سميت إذا وكذلؾ
 اليمػػزة مػػ  اجتماعيػػا وىػػو واواا، الثانيػػة اليمػػزة قمػػب موجػػب لبقػػاء ُأَوْيػػِدـ،: تصػػغيره

 .كثير   ىذا مفو  .التصغير في موجودة لإلبداؿ الموجبة األولى، فالعمة
 األولػى، تخمُػؼُ  أخػر  عملػة   تصػغيره بعد أصمو إف بقي إلى يرد المصغر وكذلؾ ال 
 أخػر ، عملػة   خمفتيػا ثػـ أصػمو، عػف المكبػر فػي الحػرؼ أخرجػت التي العمة زالت فإذا

 حكميػا، تعطػى أف بػد فال الحادثة، العمة ىذه لمعارضتو أصمو؛ إلى يرج  ال فالحرؼ
يػػال إيمػػاف: فتقػػوؿ  اليمػػزة فتبػػدؿ ىمػػزة ، فػػاؤه ممػػا( إْفعػػاؿ) عمػػى كػػاف مػػا وسػػائر ؼوا 
: قمت صغلْرتَ  فإذا الياء، إلى أصميا عف فتخرج لمكسرة، ياءا  وتكوف المتقدمة، لميمزة

 لثبػوت إبػداليا يػزوؿ وال الكسػرة، لزواؿ ياء؛ اليمزة كوف فيزوؿ ويُأَويِميؼي، يُأَويميفي
نما األولى، اليمزة  ولـ البدالف اختمؼ فقد التصغير، في الحادثة مضمةل واواا تصير وا 
  .(ٔ)اإلبداؿ عمة وجود م  ذلؾ إلى سبيؿ ال إذ أصميا؛ إلى ترج 

  انُسة :ا 2

 طػّي:ب اإلعػالؿ واإلبػداؿ ػ أيضػا ػ النسػب، تقػوؿ فػي النسػب إلػى ممػا يزيػؿ موِجػ
نمػػا ُردت اليػػاء إلػػى أصػػميا مػػ َطػػَوِويّ  ف الػػواو فػػي بػػرد اليػػاء إلػػى أصػػميا مػػف الػػواو وا 

إنما كاف اجتماعيا م  الياء الثانيػة، وسػبؽ إحػداىما  ؛ب قمبيا ياءا النسب؛ ألف موجِ 
 .(ٕ)ما زاؿ الموِجب زاؿ الموَجب، وىو القمب فرجعت إلى أصميا مبالسكوف، ف

ذا نسبت إلى يَليلةي قمت : يَلَوِوّيي؛ وذلؾ أف الياء األولى فييا منقمبة عف الواو،  وا 
لكػف قمبػت الػواو يػاءا؛ الجتماعيمػا وسػبؽ األولػى  ،ةي؛ ألنيا مػف يَلَوْيػتيواألصؿ يَلْويَ 

سػػاكنة، فممػػا أردت النسػػب حركػػت اليػػاء األولػػى، فعػػادت إلػػى الػػواو؛ ألنيػػا قمبػػت لمػػا 

                                           

 .ٜٖ٘ - ٖٚ٘/ٚ: المقاصد الشافية  ينظر( ٔ)

 .ٜٚٗ/ٚ ، والمقاصد الشافيةٓ٘ٔ/ٕالمباب في عمؿ البناء واإلعراب :  ينظر( ٕ)



 

  

 

 
 زواؿ الُموِجب دراسة في اإلعالؿ واإلبداؿ 

 

٘ٛٙ 

 .(ٔ)كانت ساكنة، وقد زاؿ موجب قمبيا بالنسب
 اجلًع :ا 3

ا كانػػت عملػػُة جمػػ  التكسػػير، فػػإذ : ػػػ أيضػػا ػػػ واإلبػػداؿ اإلعػػالؿ موِجػػب يزيػػؿ ممػػا 
القمػػب فػػي المفػػرد قػػد زالػػت فػػي الجمػػ  فػػال بػػدل مػػف ردِّ المبػػدؿ إلػػى أصػػمو. فتقػػوؿ فػػي 

وفػػي )ريلػػا( و)ريلػػاف(: ِرَواء، وفػػي )ميػػزاف(: مػػوازيف، وفػػي )ميعػػاد(:  )ِريػػح(: َأْرَواح،
مواعيػػد، وفػػي )ميقػػات(: مواقيػػت، وكػػذلؾ تقػػوؿ فػػي )ُموِسػػر( و)ُمػػوِقف( لػػو كسلػػرتو : 

، وميػاِقف؛ ألف موجػب اإلعػالؿ فػي ىػذه األشػياء قػد زاؿ حالػة الجمػ ، فيرجػ  َمَياِسر
 .(ٕ)األصؿ بال بدٍّ، وكذلؾ تقوؿ في )ِقيراط(: َقرَاريط، وفي )دينار( : دنانير

عمػى مػا كػاف عميػو قبػؿ  المبػدؿفال بد مػف بقػاء  يااوأما إذا كاف موجب اإلبداؿ باق
 يػاء فتركػتمػة(: ِدَيػـ، وفػي )ِحيمػة(: ِحَيػؿ؛ فتقوؿ في )ِقيمػة(: ِقػَيـ، وفػي )دي الجم 
 قبميػػا، مػػا انكسػػار يػػاء الواحػػد فػػي قمبػػت أجميػػا مػػف التػػي العمػػة كانػػت إذ كانػػت؛ كمػػا

 . (ٖ)، فيبقى موجُبوُ الجم  في موجود والكسر
 مقموباػا؛ الواحػد فػي كػاف قػد ألنػو الجمػ ؛ فػي الضػرب ىػذا قمػب وجػب وقيؿ: إنما

ف - حالو عمى مقموباا ترؾ الجم  ءجا فمما عينو، قبؿ ما النكسار  قػد الػواو كانػت وا 
 .(ٗ)الواحد في عميو كاف ما عمى فترؾ، الواحد حكـ الجم  في روعي ألنو -انفتحت
 كػاف إذا الجمػ  فػي يثبػت ال فإنػو الواحػد فػي قمػب قػد كاف ما وأما: ي سيبويو قاؿ
 فػػي ثبتػػت قػػد افيمػػ يقمبوىػػا حتػػى الكسػػرة بعػػد الػػواو يكرىػػوف قػػد ألنيػػـ الكسػػر؛ قبمػػو

 ديمػة  : قوليـ وذلؾ الواحد، في قمب ما البدؿ ألزموا كالميـ مف ذلؾ كاف فمما واحده،

                                           

 .ٚٙٔ: شرح التعريؼ بضروري التصريؼ، ص  ينظر( ٔ)

 .ٕٖٙ،  ٖٔٙ/ٚ: المقاصد الشافية  ينظر( ٕ)
 . ٕٖٙ/ٚ السابؽالمرج  :  ينظر( ٖ)

 .ٖٗٗالمنصؼ البف جني، ص :  ينظر( ٗ)
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ـ ، ، وتػػارة   وقػػيـ ، وقامػػة   وديػػ  بعػػدىا كانػػت إذ يكػػوف أف أجػػدر وىػػذا. وديػػار   ودار   وتيػػر 
، وجو   مف والعمؿ عمييـ أخؼ الياء كانت فمما ألؼ،  إذ الجم  في عميو جسروا واحد 
 .(ٔ)يالياء بعد تستثقؿ كما الكسرة بعد الواو واستثقمت محوال، الواحد في كاف

  اإلظافح :ا 4

ففي )فو( قمبت الواو ميما؛ اإلضافة، :  ػ أيضا ػ واإلبداؿ اإلعالؿ موِجب يزيؿ مما
ا لتحركت حاؿ اإلفػراد بحركػات اإلعػراب وانقمبػت ألفػا لتحركيػا وانفتػاح إذ لو بقيت واوا 

ؾ إلى حذؼ األلؼ لمالقاة ساكف بعده، فيبقى االسـ المتمكف عمى وأّد  ذل ،ما قبميا
، فممػػا كػػاف بقػػاء الػػواو يفضػػي إلػػى ذلػػؾ أبػػدلوا منيػػا ميمػػا؛  حػػرؼ واحػػد، وىػػو معػػدـو

ا وىو مف مخرج الواو ألّنيما مف الشف ، فإذا أضيؼ كقولؾ ةلكوف الميـ حرفاا صحيحا
دخػػوؿ حركػػات اإلعػػراب عمييػػا : فػػوؾ وفػػّي، زاؿ الموجػػب إلبػػداؿ الػػواو ميمػػا المتنػػاع 

 .(ٕ)حينئذ
 فاعهه ا 5

َّ
ى
َ
س
ُ
 :تُاء انفعم دلا مل ي

ـل  لػـ لمػا الفعػؿ بنػاء : ػػ أيضػا ػػ واإلبػداؿ اإلعالؿ موِجب يزيؿ مما فػػ   فاعمػو، ُيَسػ
عمػى أّنػو  ؾيىاَبي أصمو: يَىِيَبي فانقمبػت اليػاء ألفاػا لتحّركيػا وانفتػاح مػا قبميػا، ويػدلُّ 

ـّ يَ مو يَييػػاُبي وأصػػمو يَيػػِو ْ يَفِعػػَؿي أّف مسػػتقب ُبي فنقمػػت فتحػػة اليػػاء إلػػى مػػا قبميػػا، ثػػ
فإف بنيتو لما لـ يسـّ فاعمػو قمػت: يِىيػَب زيػد ي، وأصػمو: يُىِيػَبي  أتبعتيا فانقمبت ألفاا.

فسّكنوا الياء، ونقموا إلييا كسرة الياء، فسكنت الياء فقيؿ: يِىيَب زيػد ، فرجعػت اليػاء 
 .(ٖ)جب قمبيا ألفااإلى أصميا؛ لزواؿ ما أو 

ـل فاعمػػو : ُيوَعػػد، وُيػػوَزف، وُيػػوَرد،  وتقػػوؿ فػػي بنػػاء َيِعػػد، وَيػػِزف، وَيػػِرد لمػػا لػػـ ُيَسػػ

                                           

 .ٖٔٙ، ٖٓٙ/ٗالكتاب ( ٔ)

 .ٕٓٗ/ٕ( الكناش في النحو والتصريؼ ٕ)

 .ٜٕ٘: شرح التصريؼ لمثمانيني، ص  ينظر( ٖ)



 

  

 

 
 زواؿ الُموِجب دراسة في اإلعالؿ واإلبداؿ 

 

٘ٛٛ 

فتصح الواو وال تحذؼ؛ لزواؿ ما أوجب حذفيا، وىو الكسرة؛ وذلػؾ أف مػا بعػد الػواو 
ـل فاعمػػو يفػػتح، فتػػزوؿ الكسػػرة الموجبػػة لحػػذؼ الػػواو، فممػػا زالػػ  تفػػي بنػػاء مػػا لػػـ ُيَسػػ

چپ  ڀ   ڀ  ڀچ  ػػػ : ػػػ تعػػالى رجعػػت الػػواو إلػػى مػػا كانػػت عميػػو قبػػؿ الحػػذؼ، قػػاؿ
(ٔ) ،

فػي  ي ألجػؿ الفتحػة قبميػاڀ  النكسار ما بعدىا، وثبتت فػي ي  يڀ   فُحذفت الواو مف ي
 .(ٕ)بناء الفعؿ لما لـ يسـل  فاعمو

 إسُاد انفعم ادلعتم اآلخز إىل ظًائز انزفع ادلتصهح :ا 6

زالػػت الحركػػة، وصػػار إلػػى  المتصػػمة الرفػػ  إلػػى ضػػمائر ىورمػػ غػػزا،أسػػندت  فػػإذا
ُت وغػػَزْوَف، ُت ورمْيػػ: عػػزوْ فتقػػوؿمػػف الػػواو واليػػاء إلػػى أصػػمو،  عػػاد كػػؿ" و السػػكوف 

ال يكوف  ورمْيَف؛ لزواؿ أحد وصفي عمة قمبيا وىو تحركيا؛ وذلؾ أف ما قبؿ الضمير
عاا، ثـ زاؿ أحد السببيف صػحت إال ساكناا، فمما كاف القمب لتحركيا وانفتاح ما قبميا م

 .(ٖ)الواو والياء
 تُاء انكهًح عهً تاء انتأَيث أو عاليح انتثُيح :ا 7

 َعَطػْوُت، مػف عطػاءىمػزة، نحػو  قمبتاا بعد ألؼ زائدة، طرفا  افالواو والياء إذا وقعت
، فػإف ُبِنَيػت الكممػة عمػى َسػَقْيتُ  مػف َكَسْوُت، وسػقاء مف وكساء َقَضْيُت، مف وقضاء

بؿ تبقػى عمػى مػا كانػت عميػو فػي األصػؿ، فتقػوؿ  ،تاء، فال تبدؿ الواو والياء ىمزةال
الوة. وفيما أصمو اليػاء: راوة، وعَ ، وىَ (ٗ)داوةقاوة، وا ِ تاوة ونَ اوة وا ِ قَ فيما أصمو الواو: شَ 

وايػػة، ومػػا أشػػبو ذلػػؾ، فػػال تعػػؿ فيػػو الػػواو واليػػاء؛ وذلػػؾ أف تػػاء دايػػة، ورِ يايػػة، وبِ نِ 

                                           

 (.ٖ( سورة اإلخالص آية : )ٔ)

 .ٕٙٗ/٘، وشرح المفصؿ البف يعيش ٖٖٚالتصريؼ ، ص في لمموكي : شرح ا ينظر( ٕ)

والُعُمد في التصريؼ لعبد القاىر الجرجػاني، ص  ٜٚٗٔ/ٕ: المقتصد في شرح التكممة  ينظر( ٖ)
ٕٕٔ. 

 ) أ د و(.ٜ٘/َٛأداَو  . العيف : ( اإِلداوة: ِمْطَيَرُة لمماء والجم  ٗ)
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ِنَيت عمييا الكممة اعتدوا بيا وصار ما قبميا بسػببيا فػي حكػـ مػا لػيس التأنيث لما بُ 
 بطرؼ.

قاؿ سيبويو في تعميؿ التصػحيح : )قويػت حيػث لػـ تكػف حػرؼ إعػراب كمػا قويػت 
 .(ٔ)الواو في قمحدوة( 

يعني أنيا إنما أعمت لما وقعت طرفا، والطرؼ أضػعؼ ممػا لػيس بطػرؼ، ولػذلؾ  
ير الطرؼ، فمما وق  اإلعراب عمى التاء قويت الواو يمحقو مف اإلعالؿ ما ال يمحؽ غ

 وَقَمْنُسػػَوة َقَمْحػػُدَوةواليػػاء، فمػػـ يػػدخميا اإلعػػالؿ حػػيف تحصػػنت بالتػػاء، كمػػا تحصػػف 
ونحوىا بالتاء فمـ تعؿ )الالـ(؛ إذ القاعدة : أف الػواو المتطرفػة فػي االسػـ ال  وَعْرُقَوة

، والػواو يػاء، فػإذا وقػ  بعػدىا تثبت بعد الضمة حرؼ إعراب، بؿ تقمب الضػمة كسػرة
  .(ٕ)التاء صحت ولـ تعؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                           

 .ٖٚٛ/ٗ( الكتاب ٔ)

 .ٕ٘، ٕٗ/ٜافية : المقاصد الش ينظر( ٕ)
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 األول انفصم

 اإلعالل واإلتذال يىجِة يظاهز سوال 
 :   وفيو مبحثاف  

 اإلعالؿ. موِجب مظاىر زواؿ:  األول  ادلثحث

 اإلبداؿ. موِجب مظاىر زواؿ:   انثاَي ادلثحث
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 األول ادلثحث

 (ٔ) اإلعالل ىجِةي يظاهز سوال 
  : اإلعالل

تغيير حْرِؼ العملِة بَقصِد التلخفيِؼ بالقمب، أو التسكيف، أو الحذؼ، وأحرفو 
عمييا اليمزة، فتكوف أحرفو أربعة (ٕ)ابف السراجثالثة وىي األلؼ والواو والياء، وزاد 

الؿ وتتجمى مظاىر زواؿ موِجبو في: اإلعالؿ بالقمب، واإلعالؿ بالحذؼ، وأما اإلع
  بالنقؿ والتسكيف، فمـ أقؼ عمى ما يزوؿ بو.

 وٌشتمل على مطلبٌن :

  اإلعالل بالقلب . موِجب زوال  : ادلطهة األول 

 اإلعالل بالحذف. موِجب زوال : ادلطهة انثاَي

                                           

( اقتصرت في ىذا المبحث عمى المواض  التي زاؿ منيا موجب اإلعالؿ، ولـ أتحدث عف غيرىػا ٔ)
 ب .موج  ىذا المف المواض  التي بقي فييا 

 .ٕٚ٘/ٕ، والبدي  في عمـ العربية ٖٔٔ/ٖ: األصوؿ في النحو  ينظر (ٕ)
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 ادلطهة األول 
 اإلعالل تانقهة . يىجِة سوال 

فيػؼ، نحػو: قػاَؿ، قمب حرؼ العّمة إلى حػرؼ عمػة آخػر لمّتخ:  اإلعالل تانقهة هى 
إْذ أصػػميما: قػػَوَؿ، وَبَيػػَ ، وتتجمػػى مظػػاىر زواؿ  ويػػاء؛ بػػاَع فػػاأللُؼ مقموبػػة  مػػف واو  

 موِجبو في اآلتي :

 :يىجِة قهة أحزف انعهح هًشج  أوال : سوال

 تقلب الواو والٌاء همزة فً مواضع منها :

لتطػػرؼ حقيقػػة بعػػد ألػػؼ زائػػدة، سػػواء أكػػاف ىػػذا ا اِإذا وقعتػػا طرفاػػ ادلىظااع األول :
 اكِكساء، وِرداء، أصػميما: ِكَسػاو وِرَداي، تطرفػت الػواو واليػاء بعػد ألػؼ زائػدة، فقمبتػ

ا َكَسػػػقلاءة، وبنلػػػاءة، واألصػػػؿ سػػػّقاية، وبنلايػػػة، وسػػػقلاءيف وبنلػػػاءيف، ىمػػػزة، أـ حكمي ػػػ
 تطرفت الياء بعد ألؼ زائدة فقمبت ىمزة .

أو علىى عالمى    ء االسم على التاءببنا  وٌزول موجب اإلعالل فً هذا الموضع 
 التثنٌ .

فػػإف حػػرؼ العمػػة ال يبػػدؿ منػػو إذ ذاؾ ىمػػزة، نحػػو  التػػاء عمػػى فػػإف بنيػػت االسػػـ 
داوة؛ فالكممػػة ىنػػا مبنيػػة عمػػى التػػاء، وال يجػػوز حػػذؼ ىػػذه التػػاء، يايػػة وا ِ الوة ونِ َعػػ

العمة مف  وذلؾ أف بناء الكممة عمى التاء يخرج حرؼ؛ داءياء، وا ِ الء، ونِ فتقوؿ : عِ 
ف وق  بعد ألؼ زائدة ألف التاء  ؛التطرؼ الذي أوجب قمبو ىمزة، وبزوالو ال ينقمب، وا 

  .(ٔ)، فيزوؿ موجب قمب حرؼ العمة ىمزةةأصبحت الزم
قػػاؿ المبػػرد:يواعمـ أف الػػالـ كانػػت يػػاءا أو واواا وقبميػػا ألػػؼ زائػػدة،وىي طػػرؼ أنيػػا   

 ؾ قولؾ ىذا سقاء يا فتى وغزاء فاعمـتنقمب ىمزة لمفتحة واأللؼ المتيف قبميا،وذل

                                           

 .ٖٛٗ، والممت  ص ٜٓٔ، ٜٛٔ/ٔ: المقتضب ينظر( ٔ)
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 :شػقاوة وعبايػة، فأمػا مػف قػاؿ :فإذا لـ يكف منتيى الكممة لـ تنقمب وذلػؾ قولػؾ 
عظاءة وعباءة فإنما بناه أوال عمى التذكير ثـ أدخػؿ التأنيػث بعػد أف فػرغ مػف البنػاء 

ا عمػى قاءة وحػذاءة، ولػو بنيتيػالءة وامػرأة َسػَصػ :فأنثو عمى تذكيره فعمى ىذا تقػوؿ
اوة ونيايػة ػلقمت : سقاية وحػذاوة، فػاعمـ كمػا تقػوؿ : شقػ  التأنيث عمى غير مذكر 

 .(ٔ)ي
 عمػػى ُبنػػي ، فممػػايبَثِ َ نػػاَييفِ  َعَقْمتُػػو: ي العػػرب قػػوؿ التثنيػػة عمػػى بنػػي مػػا ومثػػاؿ

 : َعَباية. نحو التأنيث قبؿ صححوىا كما الياء التثنية صححوا
 ،يبِثنػاَييفِ  َعَقمُتوي العرب: وقالت العقاؿ، طرفا فيما الثلَناَياف: وأما: ي أبو حيافقاؿ 
 كػاف فمػو عمػة، حػرؼ الزائػد األلػؼ بعػد ألف بثنػاءيف؛ أو بثنػاويف،: يقػاؿ أف وقياسػو

 فييػا فيجػيء أصػؿ، مػف بػدالا  ىمػزة وتكػوف ىمػزة، أبػدؿ يكػوف كاف يثناء: يفقيؿ أفرد
 عمػػى كػػالمبني تثنيػػة، فبقػيال عمػى الكممػػة بنيػػت لكنػو واإلقػػرار، اإلبػداؿ مػػف الوجيػاف

 .(ٕ)يكسقاية التأنيث ىاء
 وٌزول موجب اإلعالل فً هذا الموضع ـ أٌضا ـ بالتصغٌر .

، ترد اليمزة إلى الواو، وأصمو: ُعَطيِّو؛ قمبػت  فإذا صغرت نحو عطاء تقوؿ: ُعَطي"
الواو التي ىػي بػدؿ عػف اليمػزة يػاء، فاجتمعػت ثػالث يػاءات: األولػى يػاء التصػغير، 

والثالثة  ،انية الياء المبدلة مف ألؼ عطاء؛ ألنيا كألؼ كتاب وقد وجَب قمُبيا ياءوالث
ا، وكذلؾ تقوؿ الياء التي ىي الالـ، فاجتمعت ثالث ياءات، فحذفت الياء األخيرة نسيا 

 .(ٖ)في قضاء: ُقَضّي، وفي ِكساءي: ُكَسيّ 
ري؛ ألنػو مػف ِسػيْ يَ قفي ويمُ يْ َيػقاؿ السيرافي :ي وتقوؿ في تصػغير مػوقف وموسػر: يمُ 

ا لسػكونيا وانضػماـ مػا قبميػا. فممػا حركػت عػادت إلػى أيقف وأيسر، وجعمت اليػاء واوا 

                                           

 .ٜٓٔ، ٜٛٔ/ٔضب ( المقتٔ)

 .ٖٓ، ٜٕ/ٕالتذييؿ والتكميؿ ( ٕ)

 .ٖٓٗ، ٕٔٔ/ٔ: شرح الشافية لمرضي ينظر( ٖ)
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: )عطػاء( و)قضػاء(  - أيضا -ومف ذلؾ  .الياء، أال تراىـ قالوا في الجم : مياسير
ا فػي موضػ  الـ الفعػؿ وقبميػا ألػؼ واليمػزة و)رشاء(، وكؿ ما كانت اليمزة فيػو طرفاػ

ذا صػغرت أبطمػت اليمػز ورددتيػا إلػى األصػؿ؛ ألف اليمػزة منقمبة مف يػاء  أو واو، وا 
إنما انقمبت مف الياء والواو لتطرفيما بعد ألؼ، فإذا صغرنا فقػد بطمػت األلػؼ، تقػوؿ 
في تصغيره : )عطػّي(، و)قضػّي(، و)رشػّي( فتحػذؼ اليػاء األخيػرة وال ىمػزة فيػو، أال 

 .(ٔ)و)أرشية(ي     تر  أنؾ تقوؿ في الجم : )أعطية( و )أقضية( 
، فإنيػا إذا تطرفػت بعػد ألػؼ زائػدة وتشارك األلُف الىواو  والٌىاء  فىً ذلىك الموضىع

كػ يَحمراَءي، ويَبيضػاَءي، ويَصػْحراَءي، فيػذه اليمػزُة بػدؿ  مػف ألػؼ التأنيػث،  أبدلت ىمزة
يُحْبَمػػػىي، ويَسػػػْكَر ي، وقعػػػْت بعػػػد ألػػػؼ زائػػػدة لممػػػّد، واألصػػػُؿ: يَحْمػػػر ي،  كػػػالتي فػػػي

يضىي، ويَصْحر ي بالقصر، وزادوا قبميا ألفاا أخر  لممّد، توّسعاا في المغة، وتكثيػراا ويبَ 
، فػػػالتقى فػػػي آخػػػر الكممػػػة  ألبنيػػػة التأنيػػػث؛ ليصػػػير لػػػو بنػػػاءاف: ممػػػدود ، ومقصػػػور 

وىػػي األولػػى، فقمبػػت  التأنيػػث وىػػي األخيػػرة وألػػُؼ المػػدّ  سػػاكناف، وىمػػا األلفػػاف: ألػػؼُ 
 .(ٕ)َءي، ويَبيضاَءي ويَصْحراَءياألخيرة ىمزة فقيؿ: يَحمرا

 وٌزول موجب قلب الهمزة من األلف فً هذا الموضع بالجمع .

عػاد حػرؼ المػيف إلػى أصػمو؛ و ، فزالػت اليمػزة َصػَحار :  صػحراء جمػ  تقوؿ فيف
  لموجبػة لقمبػو ىمػزة حػذفت فػي الجمػ لزواؿ األلؼ الموجبة لقمبو ىمزة؛ ألف األلؼ ا

ا ػ: صَ  ّي بقمػب األلػؼ األولػى مػف صػحراء يػاءا، ثػـ عػادت ارِ حَ وتقوؿ في جمعو ػ أيضا
ؼ التػي ػاأللؼ الثانية التي انقمبت ىمػزة؛ لػزواؿ ُموجػب القمػب فػي الجمػ ، وىػو األلػ
 (ٖ). اػقبميا، ثـ انقمبت ياء لوقوع الياء الساكنة قبميا، ثـ أدغمت الياء األولى فيي

بينيمػا ألػؼ مفاعػؿ سػواء  أف تق  الواو واليػاء ثػاني حرفػي لػيف :ادلىظع انثاَي 
                                           

 .ٓٓٗ، ٜٜٔ/ٗ( شرح الكتاب ٔ)

 .ٖٓ٘، ٜٖٗ/٘: شرح المفصؿ البف يعيش  ينظر( ٕ)

 .ٖ٘ٓ/ٖ: شرح المفصؿ البف يعيش  ينظر( ٖ)



 

  

 

 
 زواؿ الُموِجب دراسة في اإلعالؿ واإلبداؿ 

 

ٜ٘٘ 

وياء، فإنؾ تقمب الحرؼ الذي بعد األلؼ ىمزة؛  اأكاف الميِّناف واويف أـ ياءيف، أـ واوا 
الستثقاليـ حرفي عّمة بينيما ألػؼ مػ  قػرب األخيػر مػف الطػرؼ فقمػب ىمػزة تشػبييا 

 بقائؿ.

األخيػرة فمثاؿ الواويف: أوائؿ؛ إذ أصمو أواوؿ، فمما اكتنفت األلَؼ الواواف، وقربػت 
يف : نيػائؼ جمػ  نّيػؼ، ومثالػو ءمف الطرؼ، قمبػت الػواو الثانيػة ىمػزة . ومثػاؿ اليػا

بػػيف يػػاء وواو: َسػػَياِئد، وأصػػمو: َسػػَياِوُد. ، ومثالػػو بػػيف واو ويػػاء:  يَصػػَواِئدي جمػػ  
 .(ٔ)يَصائدة 

ببعػد الػواو واليػاء  وٌزول موجب إبدال الهمزة من الواو والٌاء فىً هىذا الموضىع
ا وبينػػو يػاء ، نحػػَو :يَطػواِويَسي، ويَنػػواِويَسي؛  فيػػذا ال مػأف يفصػػؿ بينيكػؼ عػف الطػػر 

يبدؿ فيو حرؼ الميف ىمزة لبعده مف الطرؼ؛ ألّف الموجب لمقمب الثقُؿ م  القرب مف 
ـُ، فقوي بذلؾ  الطرؼ، فمّما ُفقد أحُد وصَفِي العّمة، وىو مجاوَرُة الطرؼ، لـ يثبت الحك

                 مة يقو  ببعده عف موض  التغيير، وأّما قولو :عف أف يعتؿ؛ ألف حرؼ الع
َؿ اْلَعْيَنْيِف بالَعَواِوِر   (ٕ)َوَكحل

                                           

 .ٓٚ٘ٔ/ٖ، وتوضيح المقاصد ٕٓٛ/ٕ: الكناش في النحو والتصريؼ  ينظر( ٔ)

، ولمعجػػاج فػػي ٖ٘ٙ/ٕ( مػػف الرجػػز، لجنػػدؿ الطيػػوي فػػي شػػرح أبيػػات سػػيبويو البػػف السػػيرافي ٕ)
، وشػػرح الشػػافية ٕٕ٘، ولػػيس فػػي ديوانػػو، وبػػال نسػػبة فػػي الممتػػ  ص ٜٕٖ/ٖالخصػػائص 

 .ٖٔٔ/ٖلمرضي 
، أي قػػػػذا  .                     المغػػػػة: العػػػػواور: جمػػػػ  عػػػػّوار، وىػػػػو الَقػػػػذ  فػػػػي العػػػػيف. يقػػػػاؿ: بعينػػػػو ُعػػػػولار 

 . ٔٙٚ/ٕ: الصحاح )ع و ر(  ينظر
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ف جاورت الطرَؼ في المفظ، وذلؾ مػف قبػؿ أنيػا فػي الحكػـ  فإّف الواو لـ تيمز، وا 
ـّ ياءا مقّدرةا فاصػمة بينيػا وبػيف الطػرؼ، والتقػديُر: يَعػواوِ  يري والتقدير متباعدة؛ ألّف ث

، فعاممػػو معاممػػة مػػا فيػػو اليػػاء؛ ألف الشػػيء إذا تػػرؾ لمضػػرورة فكأنػػو (ٔ)كػػػيَطواِويسي
 .(ٕ)غير متروؾ

ا ػ إذا وقعػت كػؿ منيمػا عػيف  : ادلىظع انثانث تبدؿ اليمزة مف الياء والواو ػ أيضا
ؿ وباِي ، ولكف أعّموا اسـ اسـ فاعؿ أعمت في فعمو، نحو: قائؿ، وبائ ، وأصميما قاوِ 

ؿ ىنػػا حمػػال عمػػى فعمػػو، فكمػػا قػػالوا: قػػاؿ وبػػاع، فقمبػػوا العػػيف ألفػػا قػػالوا: قائػػؿ الفاعػػ
 .(ٖ)وبائ ، فقمبوا عيف اسـ الفاعؿ ىمزة

 وٌزول موجب إبدال الهمزة من الواو والٌاء فً هذا الموضع بالتصغٌر .

ي، ويُبَويِّػ  ي مػف غيػر ىمػز؛ ألفّ  (ٗ) فأبو عمر الَجرمػيّ   يقػوؿ فػي تصػغيره : يُقَويِّػؿ 
اليمزة في يقائؿي، ويبائ ي إّنما كانت العتالؿ العيف بوقوعيػا بعػد ألػؼ زائػدة، وكانػت 
مجاِورةا لمطرؼ، فيمزوىا عمى حّد اليمز في يَعطػاءي، ويِكسػاءي، فػإذا صػّغرت، زالػت 
ي،  األلػػؼ، فعػػادت اليمػػزة إلػػى أصػػميا مػػف الػػواو واليػػاء عمػػى حػػّد َعْودىػػا فػػي يُمتِعػػد 

ي  . (٘)ويُمتلِزف 
ي، ويُبَوْيِئ  ي باليمز، يقوؿمف ذلؾ  ئاإذا صّغر شي (ٙ)بويووسي  اليمزة فيقر : يُقَوْيِئؿ 

ف يحذفيا وال فمػـ ُيَبػاِؿ بػزواؿ العمػة فػي  زالػت، قػد اليمػزة أوجبػت التي األلؼ كانت وا 

                                           

 ،ٓٔٗ/ٗشػرح المفصػؿ لمخػوارزمي ، و ٜٜٛ/ٕالتبصرة والتذكرة ألبػي عمػي الصػيمري :  ينظر( ٔ)
 .ٛٙٗ/٘وشرح المفصؿ البف يعيش 

 .ٓٔٗ/ٗ: شرح المفصؿ لمخوارزمي  ينظر( ٕ)

 .ٕٔٔ/ٗ: شرح ابف عقيؿ  ينظر( ٖ)

 .ٜٜٓٔ/ٗ، وشرح الكافية الشافية ٕٗٓ/ٗمذىبو في : شرح السيرافي  ينظر( ٗ)

 .ٔٔٗ/ٖ: شرح المفصؿ البف يعيش  ينظر( ٘)

 .ٖٙٗ/ٖ: الكتاب  ينظر( ٙ)
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والعػػيف أقػػو  مػػف الػػالـ،  االتصػػغير ويحػػتج فػػي لػػزـو اليمػػزة بأنيػػا قويػػة لكونيػػا عيناػػ
ػػا أنػػؾ إذا كسػػ رت ىػػذا االسػػـ لمجمػػ  ثبتػػت فيػػو اليمػػزة، تقػػوؿ: قػػوائـ، وبوائػػ ، وأيضا

ثبوتيػا فػي و وقوائؿ، فكذلؾ تثبت في التصغير فسػيبويو اعتمػد عمػى قػّوة اليمػزة ىنػا 
 . (ٔ)التكسير

قاؿ سيبويو :ي بػاب تحقيػر األسػماء التػي تثبػت األبػداؿ فييػا، وتمزميػا، وذلػؾ إذا 
، فمػػف ذلػػؾ قائػػؿ  وقػػائـ  وبػػائ  ،  كانػػت أبػػداالا مػػف الػػواوات واليػػاءات التػػي ىػػي عينػػات 

تقوؿ: قويئـ  وبويئ  . فميست ىذه العينات بمنزلة التػي ىػف المػات، لػو كانػت مػثميف 
ألنيـ ال يبػدلوف مػف تمػؾ )الالمػات( إذا لػـ تكػف منتيػى االسػـ وآخػره. أال  ؛لما أبدلوا

وشػاء  مػف شػأوت. أال تراىـ يقولوف: شقاوة  وغباوة ، فيذه اليمػزة بمنزلػة ىمػزة ثػائر  
تر  أنؾ إذا كسرت ىذا االسـ لمجم  ثبتت فيو اليمػزة، تقػوؿ: قػوائـ وبوائػ  وقوائػؿ. 

 .(ٕ)وكذلؾ تثبت في التصغيري

 يىجِة قهة أحزف انعهح تععها إىل تعط . ثاَيا : سوال

 :سوال يىجة قهة األنف .أ 

 تبدل األلف من الواو والٌاء والهمزة .

ح مػػا ػ، وانفتػػ(ٖ)ر منقولػػةػة غيػػػة الزمػػػبحركػػ اػتحركتػػ إذا فتبىىدل مىىن الىىواو والٌىىاء
، فػإذا (ٔ)، ولػـ يكونػا فػي معنػى مػا يكتنفػو سػاكف(ٗ)قبميما، ولـ يمـز مف القمػب لػبس

                                           

 .ٔٔٗ، ٓٔٗ/ٖ، وشرح المفصؿ البف يعيش ٖٙٗ/ٖ الكتاب:  ينظر( ٔ)

 .ٖٙٗ، ٕٙٗ/ٖ: الكتاب  ينظر( ٕ)

ف تحركػت وانفػػتح مػػا قبميػػا فػػي يَجَيػؿ ي؛ ألّف ٖ) حركتيػػا غيػػر الزمػػة ألّنيػػا ( فػال تقمػػب اليػػاء ألفػػا وا 
 ألّف أصمو َجْيَأؿ. ؛منقولة إلييا مف اليمزة المفتوحة

( فصحلت في الّنزواف والغمياف واليذياف ؛ ألنيا لو قمبت في ذلؾ ألفا لتحركيػا وانفتػاح مػا قبميػا ٗ)
قبميا الجتم  ألفاف ووجب حػذؼ إحػداىما، فيصػير المفػظ إلػى نػزاف وغػالف عمػى وزف فعػاؿ، 

 الف بفعاؿ.فيمتبس بناء فع
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اجتم  في الواو والياء ىػذه القيػود وجػب قمبيػا ألفػا، نحػو : يقػاؿي، ويبػاعي، وأصػمو: 
يمػا وانفتػاح مػا قبميمػا، وكػذلؾ يطػاَؿي، يَقَوَؿي، ويَبَيَ ي، فقمبوا الػواو واليػاء ألفاػا لتحّرك

ويىاَبي، ويخاَؼي، واألصُؿ: يَطُوَؿي، ويَىِيػَبي، ويَخػِوَؼي، فُأبػدلتا ألَفػْيف، وكػذلؾ يَدَعػاي 
 ويَرَمىي أصُميما يَدَعَوي ويَرَمَي.

بضػػّمَتْيف،  والعمّػػُة فػػي ىػػذا القمػػب اجتمػػاُع األشػػباه واألمثػػاؿ، وذلػػؾ أّف الػػواو ُتَعػػدُّ  
بكسػػرَتْيف، وىػػي فػػي نفسػػيا متحّركػػة وقبميػػا فتحػػة ، فػػاجتم  أربعػػُة  اء ُتَعػػدُّ وكػػذلؾ اليػػ

أمثاؿ، واجتماُع األمثػاؿ مكػروه ، فيربػوا إلػى األلػؼ؛ ألّنػو حػرؼ  ُيػْؤَمف معػو الحركػُة، 
 .(ٕ)إذ الفتحُة بعُض األلؼ  ؛وسّوغ ذلؾ انفتاُح ما قبميا

سػواء كانػت الكممػة اسػماا إذا اجتمعت ىمزتاف في كممػة واحػدة  وتبدل من الهمزة
أو فعال فمثػاؿ اجتمػاع اليمػزتيف فػي أّوؿ الفعػؿ قػوليـ: يآَمػَفي أصػمو يأاَمػَفي، ومثػاؿ 
ي ويأَأَخػُري ويأَأَزُري،  ـُ ي، ويآَخُري، ويآَزُري أصػمو: يأَْأَد ـُ اجتماعيما في االسـ قوليـ : يآد

إذ كانػػت َنْبػػَرةا فػػي الصػػدر  ؛إاّل أّنػػو لّمػػا كانػػت اليمػػزة وحػػدىا ُتْسػػَتْثَقؿ؛ لبعػػِد مخرجيػػا
، فثُقػػؿ عمػػييـ  ذا  تخػػرج باجتيػػاد  إخراُجيػػا؛ ولػػذلؾ مػػاؿ أىػػُؿ الحجػػاز إلػػى تخفيفيػػا، وا 

كاف ذلؾ في اليمزة الواحدة، فإذا اجتم  ىمزتاف، ازداد الثقُؿ، ووجب التخفيػُؼ، فػإذا 
ّنمػا كانتا فػي كممػة واحػدة، كػاف الثقػؿ أبمػَج، ووجػب إبػداُؿ الثانيػة إلػى حػرؼ لػيف،  وا 

ي ويآَخػُري ـُ  تقمب عمى حركة ما قبميا، فمّما سكنت وقبميا فتحة قمبػت ألفاػا، فقػالوا: يآَد
 .(ٖ)ويآَزُري 

 وٌزول موجب إبدال األلف من الواو والٌاء بالتصغٌر والجمع.

                                                                                                           

( فصحت في اجتوروا واعتونوا؛ ألّنو في معنى تجاوروا وتعاونوا فال تقمب الواو ىنا ألفا ألّف مػا ٔ)
شروط إبداؿ األلػؼ مػف الػواو واليػاء فػي : شػرح الممػوكي فػي  ينظرقبميا ساكف وىو األلؼ. 

 .ٕٙٙ، ٕٕ٘/ٕوالكناش في النحو والتصريؼ   ٕٕٔ، ٕٕٓالتصريؼ ص

 .ٕٕٙ، ٕٕ٘/ٕ، والكناش في النحو والتصريؼ ٕٖٙ/٘المفصؿ البف يعيش : شرح  ينظر( ٕ)

 .ٜٕٚ/٘، وشرح المفصؿ البف يعيش ٖٔٓ: شرح التصريؼ لمثمانيني، ص  ينظر( ٖ)
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رجعتػو إلػى األصػؿ الػذي أبػدؿ  ونحوىما ينابيوي بابيكػفإذا صغرت شيئا مف ذلؾ 
فتجمػػ  بػػيف  ،تقػػ  بعػػده سػػاكنة، فػػال يجػػوز أف تسػػكنو منػػو؛ وذلػػؾ أف يػػاء التصػػغير

إلػى  ُيػردفإذا حركتو عاد إلى أصمو، فما كانت األلػؼ فيػو منقمبػة عػف واو،  ،ساكنيف
ي، ومػا كػاف  ي: يُغػَوْير  ي، وفػي يغػار  ي: يُمَوْيػؿ  ي، وفي يمػاؿ  الواو، تقوؿ في يبابي: يُبَوْيب 

ي.إلى الياء، كقولؾ في ينابي: ينُ  ُيردمف الياء  ي، وفي رجِؿ اسُمو يَغاَبي: يُغَيْيب   َيْيب 
نمػا رُ    واليػػاء الػػواو تحػرؾ وىػػو ؛ ب لمقمػػبذلػػؾ كمػػو إلػى أصػػمو؛ لػػذىاب الموِجػ دل وا 

، فػإذا صػّغرت باباػا وناباػا ضػممَت أولػو، الفػتح ىذا يزيؿ والتصغير قبميما، ما وانفتاح
ذا ضممَت أولػو زالػت عمػة قمػب عينػو ألفاػا، وىػي تحػرؾ الػواو  أو اليػاء وانفتػاح مػا وا 

قبميمػا، ولػـ يمكػف بقػاء األلػؼ فػي التصػغير فػرّدت إلػى أصػميا؛ لػزواؿ القمػب بػزواؿ 
 .(ٔ)بو موجِ 

يقػػوؿ الرضػػي : ي فممػػا اتفقػػوا فيػػو عمػػى رجػػوع األصػػؿ األلػػؼ المنقمبػػة عػػف الػػواو 
؛ لػػزوا ؿ واليػاء ثانيػة لتحركيػا وانفتػاح مػا قبميػا، تقػػوؿ فػي بػاب ونػاب: ُبَوْيػب وُنَيْيػب 

وكذا تقوؿ: إف األلؼ فػي فتاػى تػرد إلػى أصػميا لػزواؿ فتحػة مػا  فتحة ما قبميما ... 
قبميػػا، وكػػذا فػػي العصػػا تػػرد إلػػى الػػواو، لكنيػػا تقمػػب يػػاء لعػػروض عمػػة قمبيػػا فػػي 

 .(ٕ)التصغير ياءي 
ذا جمعت شيئا مف ذلؾ كػيبابي وينابي رددت فيو  حرؼ األصػؿ؛ لػزواؿ موجػب الوا 

ا وانفتػػاح مػا قبميػػا، فتقػوؿ فػػي تكسػػير يبػابي وينػػابي: يَأبػػوابي قمبيػا ألفاػػا ىػو تحركيػػ
 بالجم  . ويَأنيابي، فعادت الواو والياء إلى أصميما؛ لزواؿ موجب القمب

قاؿ سيبويو : يباب تحقير ما كانت األلؼ بدالا مف عينو إف كانت بدالا مف واو ثـ 

                                           

، ٓٔٗ/ٖ، وشرح المفصؿ البػف يعػيش ٕٕٓ/ٗ، وشرح السيرافي  ٕٓٛ/ٕ: المقتضب  ينظر( ٔ)
 .ٖٓ٘/ٚقاصد الشافية ، والمٜٕٖ/ٔوشرح الشافية لركف الديف االستراباذي 

 .ٕٓٔ، ٜٕٓ/ٔ( شرح الشافية ٕ)
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ف كانػػت بػػدالا مػػف يػػاء رددت اليػػاء،  كمػػا أنلػػؾ لػػو كسلػػرتو رددت حقلرتػػو رددت الػػواو. وا 
الواو إف كانػت عينػو واواا، واليػاء إف كانػت عينػو يػاء، وذلػؾ قولػؾ فػي بػاب  : بويػب  
، كمػػا تقػػوؿ: أنيػػاب وأنيػػب  ، فػػإف حقلػػرت نػػاب اإلبػػؿ  كمػػا تقػػوؿ: أبػػواب  ، ونػػاب  نييػػب 

 .(ٔ)فكذلؾ، ألنلؾ تقوؿ: أنياب  ي
 ًٌضا ـ بإسناد الفعل إلى الضمٌر.وٌزول موجب إبدال األلف من الواو والٌاء ـ أ

األلػػؼ إلػػى  تَ دإلػػى ضػػمير غػػائبيف رد تيماي، ونحوىمػػا إذا أسػػندويرمػػىي غػػزافػػػ ي
 الـ عػف المنقمبػة )األلػؼ ا، ولػـ تحػذؼ اللتقػاء السػاكنيف: َغَزَوا وَرَمَيػفتقوؿأصميا، 
 غػزا ؼألػ ألحقػت لو ؛ ألنؾ؛ لئال يمتبس فعؿ االثنيف بفعؿ الواحداالثنيف( وألؼ الفعؿ
 ورمػى غزا: بيما المفظ فيصير الساكنيف، اللتقاء الحذؼ؛ لـز التثنية ألؼ رمى وألؼ

مف الػواو  ُردلت األلؼ إلى أصمياو  يحذؼ، لـ كذلؾ كاف فمما بالواحد  التثنية فتمتبس
 بالواحد. االثناف يمتبس والياء؛ لئال

ذا   َغػَزْوَف  : فتقػوؿ تعتؿ، ولـ أصميا، إلى األلؼ ُردلتِ  غائبات ضمير إلى ُأسندا وا 
 نػوف قبػؿ مػا ألفل  زاؿ؛ قػد قبميػا مػا وانفتػاح تحركيػا ألفػا لقمبيا الموجب ألف وَرَمْيَف؛
 .(ٕ)أبداا ساكف   المؤنلث جماعة
إلػػى ضػػمير مػػتكمِّـ أو مخاَطػػب، رددَت األلػػؼ ونحوىمػػا ي ويرمػػىي غػػزاي تأسػػند ذاوا  

َغػػَزوَت، وَرَميُتمػػا وَغَزوُتمػػا، وَرَميػػتـُ : َرَميػػُت و فتقػػوؿإلػػى أصػػميا مػػف اليػػاء أو الػػواو، 
، َوَرَمْيُتفل وَغَزوُتفل وَرَمينا وَغَزونا؛ ألف الموجب لقمبيا ألفا تحركيا وانفتاح ما  وَغَزوتـُ
قبميا قد زاؿ؛ ألفل ما قبػؿ ضػمير المػتكمِّـ أو المخاَطػب ال يكػوف إال سػاكنا، فػزاؿ أحػد 

 .(ٖ)وصفي العمة، فزاؿ اإلعالؿ بزوالو

                                           

 .ٕٙٗ،  ٔٙٗ/ٖ( الكتاب ٔ)

 .ٓٗ/ٖ، ٖٜٔ/ٕالمقتضب :  ينظر( ٕ)

 .ٜٜٔ، والمبدع في التصريؼ ألبي حياف، ص ٖٖٛ: الممت ، ص  ينظر( ٖ)
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ذا كانت الياء والػواو قبميػا فتحػة  اعتمػت وقمبػت ألفػاا كمػا اعتمػت  قاؿ سيبويو : يوا 
وقبميػػا الضػػـ والكسػػر، ولػػـ يجعموىػػا وقبميػػا الفتحػػة عمػػى األصػػؿ؛ إذ لػػـ تكػػف عمػػى 
األصػػؿ وقبميػػا الضػػمة والكسػػرة، فػػإذا اعتمػػت قمبػػت ألفػػاا، فتصػػير الحركػػة مػػف الحػػرؼ 

اء والواو حيث اعتمػت ممػا بعػدىا. وذلػؾ قولػؾ: الذي بعدىا كما كانت الحركة قبؿ الي
.  رمى ويرمى، وغزا ويغز ، ومرمىا ومغز ا

 وأما قوليـ: غزوت ورميت، وغزوف ورميف، فإنما جئف عمى األصؿ؛ ألنو موض   
نما تقمػب ألفػاا إذا كانػت  نما أصميا في ىذا الموض  السكوف، وا  ال تحرؾ فيو الالـ، وا 

لياء وقبميػا الكسػرة، والػواو وقبميػا الضػمة، وأصػميا متحركة في األصؿ، كما اعتمت ا
 .(ٔ)التحرؾ ي

، لكفل األلَؼ ال تػرد وٌزول موجب إبدال األلف من الهمزة بالتصغٌر والجمع كذلك
وىػو  ،إلى أصميا مف اليمزة، بؿ تبدؿ واواا؛ إذ عَرَ َض ليا سبب  آخر موجػب لمقمػب

ويآَخػري ويآَزري: يُأَوْيػِدـي ويُأَوْيِخػري وقوعيا مفتوحة إثر ضـ، فتقوُؿ في تصغير يآَدـي 
ويُأَوْيِزري ، فأبدلت اليمزة الثانية في الجمي  واواا، واألصؿ: يأ َأْيِدـي ويأَُأْيِخري ويأَُأْيِزري، 

 فكره اجتماع ىمزتيف، فقمبت اليمزة الثانية واوا؛ لمناسبة الواو الضمة التي قبميا.

ي ويأَواِخػػ ـُ ذا جمعػػت قمػػت : يأواِد ُري ويأَواِزُري واألصػػؿ : يأُأَْادـي ويأُأَْاِخػػري ويأُأَْاِزري، وا 
فكػػػره اجتمػػػاع ىمػػػزتيف، فقمبػػػت اليمػػػزة الثانيػػػة واوا. فػػػالواو بػػػدؿ مػػػف اليمػػػزة؛ ألف 

 .(ٕ)زاؿ بالتصغير والجم قد المقتضي إلبداليا ألفا 
األولػى  لػزواؿ اليمػزة فرجعػت وُأْدمػاف، ُأْدـ: لقمػت ُفْعػالف أو ُفْعػؿ عمى جمعتو ولو

                                           

 .ٖٖٛ/ٗ( الكتاب ٔ)

ركف ، وشػػػرح الشػػافية لػػػٖٔٓ، وشػػػرح التصػػريؼ لمثمػػانيني، ص ٖٕٗ: الممتػػ ، ص  ينظػػر( ٕ)
 .ٜٓٚ/ٕالديف االستراباذي 
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 .(ٔ)الكسرة زالت لما موازيف في الواو رجعت كما الموجبة لمقمب،
 : سوال يىجة قهة انىاو  .ب 

فاءا إذا انضـ ما قبميا وكانت ساكنة، نحو: ُمػوِقف  وُموِسػر   تبدل الواو من الٌاء :
فػردة اأَلصُؿ: ُمْيِقف  وُمْيِسر  فأبدلْت واواا ِمػْف َأجػِؿ الضػمِة، وىػذا مّطػرد فػي كػّؿ يػاء مو 

 .(ٕ)ضّمة  ساكنة قبميا
 وٌزول موجب قلب الٌاء واًوا فً هذا الموضع بالجمع والتصغٌر .

تقػػوؿ فػػي الجمػػ  : يَميػػاِقُفي ويَمياِسػػُري؛ ألف موجػػب اإلبػػداؿ قػػد زاؿ حالػػة الجمػػ ، 
 ألّنيا لما تحّركت سممت مف القمب؛ ألنيا قويت بالحركة. ؛الياء فتصحُّ 

ي؛ وذلؾ أف الواو تحركت في التصغير؛ فممػا وتقوؿ في التصغير يُمَيْيقِ  ي ويُمَيْيِسر  ف 
اليػػاء؛ ألنػػو مػػف يالَيِقػػيِفي  حركػػت سػػممت مػػف القمػػب، فعػػادت إلػػى اليػػاء؛ ألف أصػػميا 

نمػػا ُقمبػػت واواا لسػػكونيا وانضػػماـ مػػا قبميػػا، فممػػا أزاؿ التصػػغير موجػػَب  ويالُيسػػري؛ وا 
 . (ٖ)إبداليا واواا عادت إلى األصؿ

وز غيػػػر ذلػػػؾ؛ ألف اليػػػاء لػػػـ تقمػػػب واواا إال لضػػػعفيا بالسػػػكوف، ال يجػػػو وقيػػػؿ: 
 .(ٗ)والسكوف بالتصغير قد زاؿ، فيزوؿ بال بدٍّ القمب، فترج  إلى األصؿ

ػػا يحػػذؼ منػػو البػػدؿ ويػػرد الػػذي مػػف نفػػس الحػػرؼ: مػػوقف    قػػاؿ سػػيبويو :ي وممل
نما أبدلوا الياء كراىية الياء الساكنة بعد الضمة، كما كرى ، وا  وا الواو الساكنة وموسر 

ي.  ولػيس البػدؿ  ي ويُمَيْيِسػر  بعد الكسرة، فإذا تحرلكت ذىب مػا اسػتثقموا، وذلػؾ يُمَيػْيِقف 

                                           

 .ٖٜ/ٜ: المقاصد الشافية  ينظر( ٔ)

 .ٕٛ٘/ٕ، والبدي  في عمـ العربية ٕٙٙ/ٖ: األصوؿ في النحو  ينظر( ٕ)

، والمقاصػػد الشػػافية ٜٓٗ/ٖ، وشػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش ٜٜٔ/ٗ: شػػرح السػػيرافي  ينظػػر( ٖ)
ٚ/ٖٕٙ. 

 .ٜٖٗ/ٚ( المقاصد الشافية ٗ)
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، أال تر  أنؾ تقوؿ: مياسيري ػا لػىينا الزماا كم  .(ٔ)ـ يكف ذلؾ في ميزاف 
 ؛وقاؿ المبرد:ي ومثؿ ذلؾ في الياء موسر ومػوقف ال يكػوف فػي التحقيػر إال باليػاء

 ،او إنما جاءت بيا الضمة؛ ألنيا مف أيقنت وأيسرت، وكذلؾ مياسير ومياقيفألف الو 
ي، تردىا الحركة إلى أصمياي فإف حقرت ي ويُمَيْيِسر  قمت : يُمَيْيِقف 

(ٕ). 
وتقػػوؿ فػػي تصػػغير يمػػوقظي يُمَيػػْيِقظي؛ ألف يمػػوقظي أصػػمو مػػيقظ أبػػدلت يػػاؤه واواا 

ي الثػاني، فػزاؿ موجػب قمػب اليػاء لسكونيا إثر ضمة، فإذا صغر حركت الياء التي ى
واواا، وىو سكوف الياء؛ لصيرورة الياء متحركة حينئذ، فتػرد الػواو إلػى اليػاء، فتقػوؿ 

 .(ٖ)في تصغيره : ُمَيْيِقظ
، نحو باب وناب، مما قمبػت عينػو  قاؿ الرضي :ي إذا صّغر ما البدؿ فيو غير الـز

مبت فاء فعمو يالتي ىيي الواو يػاء ألفا لتحركيا وانفتاح ما قبميا، ونحو: ميزاف مما ق
لكسرة ما قبميػا، ونحػو يُمػوِقظي ممػا قمبػت فػاء فعمػو التػي ىػي اليػاء واوا؛ لضػمة مػا 
قبميػػا، يػػرد إلػػى أصػػمو لػػذىاب المقتضػػي لمقمػػب؛ ألنػػؾ إذا صػػّغرت بابػػا ونابػػا ضػػممت 
ذا ضممت أولو زالت عمة قمب عينو ألفا، وىي تحػرؾ الػواو أو اليػاء وانفتػا ح أولو، وا 

 . ، فترد األلؼ إلى أصميا فتقوؿ: ُبَوْيب وُنَيْيب... اػما قبميم

                                           

 .ٜ٘ٗ/ٖ( الكتاب ٔ)

 .ٕٕٛ/ٕ( المقتضب ٕ)

 .ٖٖٓ/ٔ: شرح الشافية لركف الديف االستراباذي  ينظر( ٖ)
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ذا صغرت ُموِقظا حركت الياء التي ىي الثػاني فػزاؿ موجػب قمػب اليػاء واوا وىػو  وا 
سكوف الياء لصػيرورة اليػاء متحركػة حينئػذ فتػرد الػواو إلػى اليػاء، فتقػوؿ فػي ِميػزاف 

 .(ٔ)وُمْوِقظ: ُمَوْيِزيف وُمَيْيِقظي
 :يىجة قهة انياء  سوال .ج 

 تبدل الٌاء من األلف والواو والهمزة.

 السػتحالة يػاء قمبػت قبميا ما ينكسر موض  في األلؼ وقعت إذا فتبدل من األلف
 جمعػتَ  َأو صػغرتَ  إْذاي ِقْرَطػاس  ي نحو الكسرة يجانس ما إلى فتقمب بعد الكسرة بقائيا
، وكذلؾ َقراطيُس  قمَت :  وتػدغـ يػاء األلػؼ فتقمػب يػاء ؼاأللػ قبػؿ كػاف إذا وُقَريطيس 
 .(ٕ)حمّير: فتقوؿ حمار تصغير في كما

 : (ٖ) الواو فً مواضع منها من وتبدل
 وميقػػات ميػػزاف إذا وقعػػت الػػواو فػػاءا سػػاكنةا إثػػر كسػػر، نحػػو : :ادلىظااع األول 

ي ألّنػػو ؛يِمْوعػػاد  يوي ِمْوقػػات  يوي ِمػػْوزاف  : يوأصػػمو وميعػػاد، والوقػػت  الػػوزف، مػػف يِمْفَعػػاؿ 
 وىػو جنسيا إلى فجذبتيا الكسرة عمييا غمبت كسرة وقبميا الواو سكنت فمّما لوعد،وا

 .(ٗ)الكسرة عميو فغمبت بسكونو، ومات ضعؼ سكف إذا الحرؼ ألفّ  الياء؛

 وٌزول موجب إبدال الٌاء من الواو فً هذا الموضع بالجمع والتصغٌر .

 فػػي يػػاء الػػواو أبػػدلوا مػػاإن َمػػَواِزيف ومواقيػػت ومواعيػػد؛ ألنيػػـ قمػػت : جمعػػت فػػِإذا
فػي الجمػ   الميـ انفتحت وميعاد ، فمما وميقات   ميزاف  : فقالوا الكسرة، أجؿ مف الواحد
 األشػياء ىػذه فػي اإلعػالؿ موجب ألف ومواعيد؛ ومواقيت َمَواِزيف: فقالوا الواو رجعت

 .بدٍّ  بال األصؿ فيرج  الجم  حالة زاؿ قد

                                           

 .ٖٖٓ، ٜٕٖ/ٔ لمرضي ( شرح الشافيةٔ)

 .ٕٕٛ/ٕ، والكناش في النحو والتصريؼ ٕٖٔ/ٕالمباب في عمؿ البناء واإلعراب :  ينظر( ٕ)

 الؿ .( اقتصرت في إبداؿ الياء مف الواو عمى المواض  التي زاؿ منيا موجب اإلعٖ)

 .ٖٛٗٔ/ٕ، وشرح ألفية ابف معط البف القوس ٕٖٔ: شرح التصريؼ لمثمانيني ص  ينظر( ٗ)
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 وَذلػؾَ  سػاكنة، وِىػي قبميػا مػا اْنَكَسػرَ  ِإذا الػواو مػف بػدال تكوف المبرد: يوالياءُ  قاؿ
 الكسػرة زالت فِإف اْلَوْقت، ومف ووعدت وزنت مف أَلنلو وميقات؛ وميعاد ميزَاف َقولؾ :

 .(ٔ)ومواقيتي ومواعيد مواِزيف قولؾ: وذلؾ َأصميا، ِإلى رجعت تحّركت َأو
ذا  مفػػرده فػػي انقمبػػتو  )مفاعيػػؿ(، أو )مفاعػػؿ( الجمػػ  ماثػػؿ وقػػاؿ أبػػو حيػػاف : يوا 

 مػػوازيف؛: تقػػوؿ الجمػػ ، فػػي واواا تصػػير فإنيػػا ميػػزاف،: نحػػو المػػيـ لكسػػرة يػػاء الػػواو
 .(ٕ)ياءي الواو قمب موجب لزواؿ

،: وتقوؿ في التصغير ، فتحركػت الػواو وزالػت الكسػرة  ُمػَوْيِزيف  وُمَوْيِعيػد ، وُمَوْيِقيػت 
 لمػيـ، وتحركػت الػواو بػالفتح،ا ُضملت صّغرت عف الحرؼ الذي قبميا؛ وذلؾ ألنؾ لّما

 والمػيـ متحركػة الػواو لصػيرورة قبميػا؛ وكسر ما سكونيا وىو ياءا، قمبيا موجب فزاؿ
 .(ٖ)الواو؛ لقوتيا بالحركة وزواؿ الكسر إلى الياء فترد حينئذ مضمومة

 وتػرد البػدؿ ذلػؾ تحػذؼ بدؿ  ، فإنػؾ فيو كاف حرؼ كؿ تحقير قاؿ سيبويو :ي باب
 ذلػؾ فمػف .لمجمػ  كسلػرتو إذا ذلػؾ تفعػؿ كمػا حقرتػو، إذا لحرؼ،ا أصؿ مف ىو الذي
،: تقػػوؿ وميعػػاد ، وميقػػات   ميػػزاف   نمػػا ومويعيػػد ، مػػويزيف  ، وا  اليػػاء؛  أبػػدلوا ومويقيػػت 

ػػا الكسػػرة، بعػػد الػػواو ىػػذه السػػتثقاليـ  .أصػػمو إلػػى الحػػرؼ ردل  مػػا يسػػتثقموف ذىػػب فممل
 قيػػؿ   ذلػػؾ ومثػػؿ ومواقيػػت ومواعيػػد فمػػوازي: قػػالوا لمجمػػ   كسلػػروا حػػيف فعمػػوا وكػػذلؾ
نلما. أقواؿ  : قمت كما قويؿ  : تقوؿ ونحوه،  .(ٗ) لؾي ذكرت لما أبدلوا وا 

                                           

 .ٕٙ/ٔ( المقتضب ٔ)

 )بتصرؼ(. ٘ٙٗ/ٔ( ارتشاؼ الضرب ٕ)

 ٕٖٙ/ٚ، والمقاصد الشافية  ٖٓٛ/ٖ: األصوؿ في النحو  ينظر( ٖ)

 .ٛ٘ٗ،  ٚ٘ٗ/ٖ( الكتاب ٗ)
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: كقولػػؾ ،قبلهىىا مىىا انكسىىار فقىىد لىىو وكىىذلك ٌىىزول موجىىب قلبهىىا فىىً هىىذا الموضىىع
 حاليا عمى سالمة ذلؾ مثؿ في تبقى الواو فإفّ  ِطَواؿ: كقولؾ سكونيا فقد أو موزوف
 .(ٔ)القمب  موجب لزواؿ

 والياء فػي كممػة، الواو تبدؿ الياء مف الواو ػ أيضا ػ إذا اجتمعت : ادلىظع انثاَي
، منيما والسابؽُ   .ياءا، وتدغـ في الياء الواو فتقمب ساكف 

 فػي فمثالػو بمصادر، ليست التي األسماء وفي المصادر، في القمب ىذا جاء وقد
 ،يَلْوياػػا: يواألصػػؿ ،يلي ػػا يػػَدهُ  َلَوْيػػتُ ي، ويَطْوياػػاي ؿواألصػػي َطي ػػا الثّػػوبَ  َطَوْيػػتُ : يالمصػػادر

 .يَشْويااي واألصؿي َشي ا المحـَ  َشَوْيتُ يو
 سػػادي مػػفي َفْيِعػػؿ  ي وىػػوي َسػػيِّد: يقػػوليـ بمصػػادر ليسػػت التػػي األسػػماء فػػي ومثالػػو

 وكػذلؾ ،ييُمػوتُ  مػاتَ ي مػف ألّنػو ؛يَمْيػِوت  : يأصموي َميِّت  ي وكذلؾ ،يَسْيِود  ي وأصموي َيُسودُ 
 .(ٕ)الياء في الياء وأدغموا ياء ىذا جم  في الواو فقمبوا يَجْيِود  : ياألصؿي َجيِّد  ي

 وٌزول موجب إبدال الٌاء من الواو فً هذا الموضع بالنسب والتصغٌر .

 َطػػَو ي مصػػدرُ ي َطػػي" ي فػػػ ،يَلػػَوِويّ يو ،يَطػػَوِوي" ي: يَلػػيل يو يَطػػيٍّ يالنسػػب إلػػي  فػػي تقػػوؿ
، فػػالعيفُ  ،يَيْمػػِوي َلػػَو ي مصػػدرُ ي يلػػة  لَ يوي َيْطػػِوي  ،يَطػػْوي  ي فيػػو واألصػػؿ يػػاء ، والػػالـُ  واو 

، منيمػػا والسػػابؽُ  واليػػاء، الػػواو اجتمعػػت ، فمّمػػايَلْوَيػػة  يوَ   يػػاءا، فػػِإذا الػػواو قمبػػوا سػػاكف 
 عمػى الموضػوع البنػاء فػي يػاءات َأرب  يجتم  لئال اإِلدغاـ، فؾّ  وجب مثمو ِإلى نسب

 وىػو أصػميا، إلػى العيف فترج  الحركات، َأخؼ ىو الذي بالفتح العيف فيحرؾ الخفة،
 انقمبػػت ثػـّ  - األوؿ سػكوف مػػ  اجتماعيمػا وىػو - يػاء انقالبيػػا سػبب الػواو؛ لػزواؿ

 عمػى واواا وقمبوىػا إلييػا، نسػبوا ثػـّ  قبميا، ما وانفتاح لتحّركيا ألفاا الـ   ىي التي الياءُ 
 .(ٖ)يَوويّ لَ يو ،يَطَوِوي" : يفقالوا القاعدة،

                                           

 .ٜٕٕ/ٕ: الكناش في النحو والتصريؼ  ينظر( ٔ)

 .ٙٚٗ: شرح التصريؼ لمثمانيني ص  ينظر( ٕ)

 .ٓ٘،  ٜٗ/ٕشرح الشافية لمرضي و ، ٚ٘ٗ/ٖ: شرح المفصؿ البف يعيش  ينظر( ٖ)
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ي نحػو واحػد، حػرؼ قبميػا مشػددة ياء االسـ آخر في كاف قاؿ العكبري:ي فإف  يحػيٍّ
نمػا يحيػويي؛ فتقػوؿ: واوا، ثػـ ألفاػا، الثانيػة اليػاء وقمبت اإلدغاـ، فككت  ذلػؾ فعمػت وا 
 الػػواو فػأظيرت ويَطػَوِوّيي،يَلػػَوويّ ي ويطػّيي: يلػّيي فػػي وتقػوؿ يػاءات. أربػػ  يتػوالى لػئال
 .(ٔ)لتغييرىاي الموجب لزواؿ فعي ىي التي

 ومثمػػو لُػػَوّي،:  (َلػػيّ ) وفػػي ُشػػَوّي،(: شػػيّ ) وفػػي ُطػػَو ،(: طػػيّ )وتقػػوؿ فػػي تصػػغير
 إنمػا الػواو ألف الواو؛ أصمو إلى كمو ذلؾ تردُّ  ،(ريلاف) في وُرَويلاف( َطيلاف) في ُطَويلاف
ػػا بالسػػكوف، وسػػبقيا اليػػاء، مػػ  الجتماعيػػا قمبػػت  التصػػغير اءيػػ وقعػػت صػػغلرت فممل
 .(ٕ)اإلعالؿ موجب لزواؿ أصميا؛ إلى الواو رجوع فوجب بينيما
ذا قاؿ ،: قمت الطي حقرت سيبويو: يوا  نلما طو "  كراىيػة الػواو مكػاف اليػاء أبدلت وا 
 .الواو أظيرت أفعاؿ   أو أفعؿ   عمى الطي كسلرت ولو ياء ، بعدىا الساكنة الواو

مػػا  وذىػػب تحركػػت قػػد الػػواو ألفل  وطويلػاف، افرويلػػ: تقػػوؿ وطيلػػاف ريلػػاف ذلػػؾ ومثػؿ
 ميػزاف، يػاء تمـز ال كما يمـز البدؿ ال وىذا ميزاف، في ذلؾ ذىب كما يستثقموف، كانوا
 .(ٖ)وطواء  ي رواء  : قالوا كسلروا حيث تراىـ أال

ذلػؾ:  عينا إذا وقعت ساكنة إثر كسر، ومف الواو مف الياء تبدؿ :ادلىظع انثانث 
ْوح مفي ِفْعؿ  ي يِرْوح  ي :ميا فأص  يِريح  ي  ياء. انقمبت كسرة الواو، وقبميا سكنت فمّما الرل

 وٌزول موجب إبدال الٌاء من الواو فً هذا الموضع بالتصغٌر والجمع.

ػػاي صػػغرت فمػػو نمػػا ،يِرْوح  : يأصػػميا ألفّ  ؛يرَويَحػػة  : يلقمػػت ،يِريحا  يػػاءا؛ الػػواو قمبػػوا وا 
اليػاء إلػى أصػميا مػف الػواو؛ لػزواؿ  صػّغرتيا عػادت فػإذا قبميػا، ما وانكسارِ  لسكونيا

 الػواو، تحّركػت الػواو، فقػد ظيػرت الكسػر، القمب وىو موجب موجب إبداليا، فمما زاؿ

                                           

 .ٓ٘ٔ/ٕالمباب في عمؿ البناء واإلعراب ( ٔ)

 .ٖٛٗ/ٚ: المقاصد الشافية ينظر( ٕ)

 .ٜ٘ٗ، ٛ٘ٗ/ ٖ( الكتاب ٖ)
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 قمبيا موجب لزواؿ بالواو؛ي أرواح  : يفي الجم   تقوؿ وكذلؾ قبميا التي الكسرة وزالت
 . (ٔ) ياءا 

 اٌا .همزة مفاعل، كما فً خط الٌاء ـ أٌضا ـ من وتبدل

 ثػـ الميػا، ىػي بعػدىا وىمزة خطيئة ياء وىي مكسورة بياء خطايئ خطايا: فأصؿ
 أبػدلت ثػـ بيمػزتيف، خطػائئ فصػار: صحائؼ، في اإلبداؿ عمى حد ىمزة الياء أبدلت
 ألػؼ اليػاء قمبت ثـ تخفيفا، األولى فتحت ثـ ، ىمزة بعد متطرفة لوقوعيا ياء الثانية
 األلػؼ، تشػبو واليمػزة ىمػزة، بينيمػا بػألفيف خطاءا فصار قبميا، ما وانفتاح لتحركيا
 .(ٕ)أعماؿ خمسة بعد خطايا، فصار ياء اليمزة ألفات فأبدلت ثالث شبو فاجتم 

 بيمػزتيف، األولػى خطايػا: خطػائئ أصػؿ: التقػدير، ويقػوؿ ىػذا غيػر يقػدر والخميؿ
  الزائػدة يمػزةال عمػى الكممػة الـ قػدمت ثػـ الكممػة الـ والثانيػة الزائػدة اليػاء مػف مبدلة
 بقيػػة ثػػـ كسػػرة الفتحػػة مػػف أبػػدؿ ثػػـ( خطػػائي) اليػػاء، فصػػار وىػػي أصػػميا إلػػى لتعػػود
 .(ٖ)قبمو كالذي فيو العمؿ
 ،(ٗ)سػيبويو قػوؿ عمػى( َفعاِئػؿ) ألػؼ أعني األلؼ حذفت خطايا أعني صغرتو فإذا
ء ،: ، فتقوؿ(فعاِئؿ) ياء في التصغير ياء وأدغمت  وقمبت اليمزة، وتردُّ  فتحذفو ُخَطيِّ
 كانػت ليا التي العّمة ألف ىمزة؛ اليمزة عف انقمبت التي الياء عف انقمبت التي األلؼ
 العمّػة زالػت فممػا اليمػزتيف، اجتمػاع أعنػي زالػت، قػد ألفاػا ىمػزة ىػي التػي الػالـُ  ُقمبت
 يػاءا، قمبػت ليػا التػي األولػى اليمزة لزواؿ ىمزة ىي التي الالـ فرجعت المعموؿ، بطؿ
 سيبويو . قوؿ عمى تصغيره فيذا

                                           

 .ٜٓٗ/ٖ: شرح المفصؿ البف يعيش  ينظر( ٔ)

 .ٖٜ/ٗ: شرح األشموني  رينظ( ٕ)

 .ٛٓٗ/ٕ، والمباب في عمؿ البناء واإلعراب ٜٕٛ/ٗ: شرح السيرافي  ينظر( ٖ)

 .ٖٚٗ/ٖ( الكتاب ٗ)
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ػػا (ٔ)يػػونس قػػوؿ عمػػى وتصػػغيره ف المفػػظ فػػي لػػذلؾ موافػػؽ أيضا  فػػي مختمفاػػا كػػاف وا 
ء : أيضاا  ، فتقوؿ(َخطايا) مف الياء قولو عمى ألف المحذوؼ التقدير؛ . َكُحَميِّػر ُخَطػيِّ

 اليمػزتيف اجتمػاع وىػو قمبيا عّمة لزواؿ الـ؛ ىي التي اليمزة ترج  القوليف كال وفي
 .(ٕ) القوليف كال في

                                           

 .ٗٚٗ/ٖ كتاب( الٔ)

 .ٕٖٖ، ٖٖٔ/ٖ( التعميقة عمى كتاب سيبويو ٕ)
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 ادلطهة انثاَي
 اإلعالل تاحلذف. يىجِة سوال

اإلعػالؿ بالحػذؼ، وىػو : حػذؼ الحػرؼ بقصػد التخفيػؼ.  : اإلعاالل أقساو يٍ
 مطرد. وغير مطرد، وىو

 الكائنػة الػواو ما كاف لعمة تصريفية توجبػو عمػى سػبيؿ االطػراد، كحػذؼ :فادلطزد 
 الزمػة، وحػذفيا وكسػرة مفتوحػة يػاء بػيف الستثقاليا ونحوىما؛ي وَيِعد َيِصؼي في فاءا 
 والجػاري المضػارع مػف أفعػؿ ىمػزة وحػذؼ أيضػا، منػو فعمػو عمػى الػذي المصػدر مف

 ويسمى الحذؼ القياسي. .عميو
ما لـ يكف لو عمة تصريفية توجبو، كحذؼ الالـ مػف يػد ودـ، وىػو  : وغري ادلطزد

 .(ٔ)يحذؼ غير قياسي، ويسمى الحذؼ االعتباطي، أو الحذؼ السماع

 وٌزول موجب اإلعالل بالحذف فً المواضع اآلتٌ  :

 واألمر : الفاء من الفعل المضارع حذف: ادلىظع األول

 ِعػد،: نحػو واو، فػاؤه العػيف، مفتػوح ثالثي ػا، كونػو فػيي وعػديكػػ فعػؿ كػؿ وذلؾ في
 ويزف.  ويعد، وِزف

 وعػػد: حػػون مػػف ماضػػييا التػػي األفعػػاؿ مػػف كانػػا إذا األمػػر وفعػػؿ المضػػارع فالفعػػؿ
َيْوِعػػُد : يواألصػػؿُ  ،ي َيػػِزُف َوِزفْ يو ،يَيِعػػُد وِعػػدْ : ينحػو وذلػػؾ وجوبػػا، الفػػاء فييمػػا حػذفت
 أف وذلػؾ اسػتخفافاا؛ وكسػرة ياء بيف لوقوعيا الواو؛ فُحذفت ،يَيْوِزُف واْوِزفْ يوي واْوِعد
 لثقػػؿُ ا ىػػذا اجتمػػ  فمّمػػا والكسػػرُة، اليػػاء: ثقػػيالف اكتنفيػػا وقػػد مسػػتثقمة، نفسػػيا الػػواو
 ولػـ المضػارعة، حػرؼُ  ألّنيػا اليػاء؛ حػذؼُ  يجػز ولـ منو، شيء بحذؼِ  تخفيَفو آثروا

                                           

يجػٖٖٖؼ ، ص ػ: شػرح الممػوكي فػي التصريػ ينظر( ٔ) از التعريػؼ فػي عمػـ التصػريؼ، ص ػ، وا 
ٜٔٔ. 
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 .فُحذفت الواُو، إالل  يبؽ فمـ الكممة، وزف ُيعَرؼ بيا ألفّ  الكسرة؛ حذؼُ  يجز
، فحػذفوا يأِعػدُ يوي َنِعػدُ يوي َتِعػدُ : يوجعموا سػائر المضػارع محمػوال عمػى يَيِعػدي، فقػالوا

ف لـ تق  بيف يػاء وكسػرة؛ لػئال يختمػؼ بنػاء المضػارع، ويجػري فػي تصػريفو  الواو وا 
 .(ٔ)عمى طريقة واحدة م  ما في الحذؼ مف التخفيؼ

 مػا وبػيف البػاب، ىػذا مػف يتعػّد  ما بيف َفْرقاا الواَو حذفت أفل  إلى (ٕ)الفراء وذىب
، فالمتعػّدي يتعّد  ال  َوَزَنػويو ،يَيِعػُده َوَعػَدهُ : يفحذفت في المتعػدي، وثبتػت فػي الػالـز

 .(ٖ)ونسب إلى الكوفييف ي.َيْوَجؿ َوِجؿَ يو ،يَيوَحؿ َوِحؿَ : ييتعّد  ال وما ،يَيِزُنو
 يقػ  ال والػذي َيػِزُف، َوَزف مثػؿ سػاقطة منػو فػالواو (ٗ)يق  اللِذي قاؿ الفراء :ي فأما

 ِفػػي َيجعمػػوا فمػػـ الواقػػ ، وغيػػر الواقػػ  ِفػػي تسػػتوي والمصػػادر ييفعػػؿي، ِفػػي واوه تثبػػت
 .(٘)يفعؿي فعؿ ِفي الفروؽ تكوف إنلما فرقاا، صدرييمام

م   لم وٌزول موجب الحذف فً هذا الموضع ببناء الفعل لما  فاعله. ٌُس 

 التػػي العمػػة لفقػػد فتقػوؿ: ُيوَعػػد، وُيػػوَزف، وُيػوَرد، فتصػػح الػػواو وال تحػػذؼ؛ وذلػؾ 
ف مػا قبػؿ وكسرة؛ وذلؾ أ ياء بيف الواو وقوع وىي الحذؼ، موض  في حذفت ألجميا

ـل فاعمو يضـ والضمة الواو، وما بعدىا يفتح، فتزوؿ  تجانس الواو في بناء ما لـ ُيَس
الكسرة الموجبة لحذؼ الواو، فترج  الواو إلػى مػا كانػت عميػو قبػؿ الحػذؼ، ومثمػو : 

                                           

، ٖٖٗ، وشػػرح الممػػوكي فػػي التصػػريؼ، ص ٖٗٚ: شػػرح التصػػريؼ لمثمػػانيني، ص  ينظػػر( ٔ)
ٖٖ٘. 

 . ٘ٛٔ/ٗ، والمساعد عمى تسييؿ الفوائد ٓ٘ٔ/ٕ: معاني القرآف  ينظر( ٕ)

 .ٕ٘ٗ/٘، وشرح المفصؿ البف يعيش ٗٗٙ/ٕ: اإلنصاؼ  ينظر( ٖ)

. والذي ال يق  يعني بو الفعػؿ  ( يعني بو الفراء الفعؿ المتعدي،ٗ) : مصػطمحات النحػو ينظػرالػالـز
 .ٛ٘ٔالكوفي لمدكتور/ عبد اهلل الخثراف، ص 

 .ٓ٘ٔ/ٕ( معاني القرآف ٘)
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 .(ٔ)، فصحت الواو؛ النفتاح ما قبميايَيوَحؿ َوِحؿَ يو ،يَيْوَجؿ َوِجؿَ ي
چڀ  ڀ  پ  ڀ چ  :عػػالى ػ ػػػ ت قولػػو كلّىىه هىىذا وٌضىبط

( ڀ   )  مػػف الػػواو سػػقطت (ٕ)
 وفتحػػة، يػػاء بػػيف لوقوعيػػا ؛(ڀ) تعػػالى قولػػو فػػي وثبتػػت وكسػػرة، يػػاء بػػيف لوقوعيػػا
 بعػػدىا، وزواؿ الفتحػػة لوقػػوع اليػػاء لثبتػػتي ُيػػوَردُ يوي ُيػػوَزفُ يوي ُيوَعػػدُ : يقمػػت لػػو وكػػذلؾ
 .(ٖ)الواو حذؼ التي أوجبت الكسرة
 ،ييوَجػؿي مجػر  جػر  ألنػو ونحوىمػا؛ ُيوَعػد، وُيػوَزف صػح ي إنمػا: ابف جنػي  قاؿ

ي يمػدي مػف فُحػذفت  چپ  ڀ   ڀ  ڀچ  :ػػ تعػالى ػ  قولػو وكػذلؾ عينػو، بانفتػاحي يوَحػؿيو
 الي فَعػؿي مضػارع أف وىي ىذه، م  أخر  عمة وفيو .لمفتحةي يولدي في وثبتت لمكسرة
 لػزـو فػيي يشُرؼ شُرؼي مجر  ذلؾ فجر ي يضرب ضربي نحوي يفِعؿي عمى إال يكوف

 .(ٗ)البابي يختمؼ لئالي يوُطؤي في صحت كماي يوعدي في فصحت واحداا وزناا مضارعو
ة  ")فِْعل  ( كـ من الواو حذف :ادلىظع انثاَي  : "ِزن    "و": ِعد 

 فالواو المصدُر، بيما أريد إذاي ِزَنةيو  ي:ِعَدةي مف الواو مف الحذؼ المطرد: حذؼ
 : أمراف ىينا حذَفيا أوجب ، والذييِوْزَنةي وفي ،يِوْعَدة: يصؿُ واأل محذوفة، منيما

 الواو.  عمى ُتستثقؿ والكسرةُ  مكسورةا، الواو كوفُ  أحذهًا:
 
ُ
 يعتػؿ والمصػدرُ  ذكػرُت، مػا عمػىي يػزفيو ،ييعػد: ينحػو معػتال ، فعمػو : كػوف واآلخز
 وذلػؾ الػواو، لػو تحػذؼ لػـ الوصػفيف، أحد انفرد فمو .بصّحتو ويصح الفعؿ، باعتالؿ

: فقيػؿ الحػذُؼ، يمػـز لػـ الكسػرُة، وزالػت الػواُو، انفتحػت لّمػا ،يالَوْزفيو ،يالَوْعد: ينحو
نما ؛(َوْعد  )  .(٘)الواو كسر وىو العمة، وصفي أحد لزواؿ ىنا المصدر صح وا 

                                           

 .ٕٙٗ/٘: شرح المفصؿ البف يعيش  ينظر( ٔ)

 (.ٖ( سورة اإلخالص آية : )ٕ)

 .ٖ٘ٚ: شرح التصريؼ لمثمانيني، ص  ينظر( ٖ)

 .ٕٓٔ( المنصؼ، ص ٗ)

 .ٕٙٗ/٘: شرح المفصؿ البف يعيش  ينظر( ٘)
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 وٌزول موجب الحذف فً هذا الموضع بالتصغٌر.

 األشػياء يػردُّ  التصغير ألف )ُوَزْيَنة(؛و و)ِزَنة (: )ُوَعْيَدة(، )ِعَدة( تصغير في فتقوؿ
 مثػػاؿِ  عمػػى يصػػيرَ  الكممػػة؛ حتَػػى فػػاء ىػػي التػػي المحذوفػػة الػػواو أصػػوليا، فتػػردّ  إلػػى

(؛ ألنػو  إلػى محتاجػاا  كنػت فػإذا أحػرؼ، بثالثػة إال يػتـ وال التصػغير، أوزاف أقػؿ )ُفَعيؿ 
 تػاء وتبقػى نبي،األج اجتالب مف أولى الكممة مف المحذوؼ األصمي َفَردُّ  ثالث، حرؼ

ف التأنيث ا كانت وا  التأنيػث.  عمػى الداللػة وىػي أخػر  فائدة ليا ألف مف الواو؛ عوضا
 .(ٔ)ىمزىا يجوز مضمومة واو كؿل  وُأَزْينة  ؛ ألفل  ُأَعيدة   ويجوز:

 َوَعػْدتُ  مػف ألنليمػا وزنػة ؛ عػدة   نحػو الفػاء، منػو مػا ذىبػت قاؿ سيبويو يىذا بػاب
، وكػذلؾ: قمػت حقرت فإذا َفَعْمُت، فاء وىي الواو تذىب فإنلما َوَوَزْنتُ   ُوَزْيَنػة  وُوَعْيػَدة   
ف وشػيت مػف ألنليػا وشػية ؛ :تقػوؿ شػية    ؛يُأَشػػيلة  يو ،يُأَزْيَنػة  يو ،يُأَعْيػَدة  : يقمػت شػئت وا 
 .(ٕ)ىمزىاي لؾ يجوز مضمومة تكوف واو كؿل  ألفل 

 المفعول : واسم الفاعل، واسم المضارع من )أفعل( همزة حذف ادلىظع انثانث :

 واسػـ المفعػوؿ الفاعػؿ، واسػـ المضػارع، مف أفعؿ ىمزة حذؼ المطرد الحذؼ مف
 وُمػػَؤْكَرـ ، وُمػػَؤْكِرـ ُيػػَؤْكِرـ: يقػػاؿ أف واألصػػؿ وُمْكػػَرـ ، ُمْكػػِرـ   فيػػو ُيْكػػِرـُ  أْكػػَرـَ : كقولػػؾ

 تخفيفاػا، يػةالثان فحذفوا واحدة ، كممة   في اليمزتيف اجتماع كراىة وموجب ىذا الحذؼ
 حػذفوىا ولّمػا الفعػؿ، لفػظ يّتفػؽ واحػداا؛ حتّػى مجرا  كّميا حروؼ المضارعة أجروا ثـ
 .(ٖ)منو مشتّقاف ألّنيا والمفعوؿ؛ الفاعؿ اسـ في حذفوىا المضارع الفعؿ في

 األمر. الفعل لصٌغ  وٌزول موجب الحذف فً هذا الموضع فً بناء

                                           

، ٕٚٔ/ٔ، وشرح الشافية لمرضػي ٕٜٔ/ٗ، وشرحو لمسيرافي ٓ٘ٗ، ٜٗٗ/ٖ: الكتاب  ينظر( ٔ)
ٕٔٛ. 

 .ٜٗٗ/ٖ( الكتاب ٕ)

، وشػػرح التصػػريؼ لمثمػػانيني، ٜٗٔ، ٖٜٔ: إيجػػاز التعريػػؼ فػػي عمػػـ التصػػريؼ، ص  ينظػػر( ٖ)
 .ٖٔٛص 
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 فػػي اليمػػزتيف اجتمػػاع كرىػػوا لكػػف ويؤرسػػؿ، يػػؤعمـ وأرسػػؿ، أعمػػـ مػػف فالمضػػارع
 واحػدا، مجػر  كّميػا حػروؼ المضػارعة أجػروا ثـ تخفيفا، الثانية فحذفوا واحدة، كممة
 فوجػب اليمػزة ىػذه حػذؼ موجػب زاؿ األمػر صػيغة لبناء المضارعة حرؼ حذفوا فمّما

، تحػػذؼ فػي األمػر مػف ألف اليػاء مقطوعػة؛ مفتوحػة بيػا اإلتيػاف  الكػػاؼ َفتبقػى يكػـر
 مػف َأْولػى ألنيػا الذاىبػة؛ اليمػزة تػرد أف فوجػب بالسػاكف، االبتػداء يجوز وال ساكنة،
 وأْرِسػؿ، أْعِمػـ: وأرَسػؿ أعَمػـَ  مػف األمػر فػي فتقوؿ الكممة في مرادة ليست ىمزة زيادة
 .(ٔ)أوليما بفتح

 : حذف عٌن الفعل األجوف:ادلىظع انزاتع 

 وبػػ ، أو قػػؿ: نحػػو ألمػػرل تحػػذؼ عػػيف الفعػػؿ األجػػوؼ إذا كانػػت الػػالـ سػػاكنة إّمػػا
 فيمتقػي وقمػف، قمػت: نحػو (ٕ)الفاعػؿ ضػمير التصػاؿ أو يب ، ولـ يقؿ لـ: نحو لمجـز

 لاللتقػػػػاء العمّػػػػة حػػػػرؼ فيحػػػػذؼ السػػػػاكنة، والػػػػالـ السػػػػاكف العمّػػػػة حػػػػرؼ سػػػػاكناف
 .(ٖ)الساكنيف
بإسىىناد الفعىىل إلىىى ألىىف االثنىىٌن أو واو  الموضىىع هىىذا فىىً الحىىذف موجىىب وٌىىزول

 المخاطب . ٌاء الجماع  أو

                                           

 .ٖٔ/ٕ، والكناش في النحو والتصريؼ ٜ٘٘: عمؿ النحو البف الوّراؽ، ص  ينظر( ٔ)

 قمػت: نحػو والمخاطػب لممتكّمـ والمؤّنث لممذّكر المتحرؾ الضمير البارز ىو المقصود بو ىنا : (ٕ)
 . ٕٓٙ/ٕ: الكناش في النحو والتصريؼ  ينظروبعت،  وقمت وبعت

 . ٕٓٙ/ٕ: الكناش في النحو والتصريؼ  ينظر( ٖ)
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 المخاطبة تحّرؾ ياء الجماعة أو واو أو االثنيف ألؼ إلى األجوؼ الفعؿ فإذا أسند
 يبيعػا، ولػـ يقػوال ولػـ يخافػا لػـ: فتقوؿ في المضػارع ، لمجم  أو لمتثنية العّمة؛ حرؼ
: ي األمػر وفي تبيعي، ولـ تقولي، ولـ تخافي، ،ولـ(ٔ)يبيعوا ولـ يقولوا ولـ يخافوا ولـ

 الػواو وبيعػي؛ فصػحت وقػولي، وخػافي، وبيعػا، وقػوال، وخافػا، وبيعوا، وقولوا  خافوا،
 التقػػػاء مػػػف الحػػػذؼ إنمػػػا كػػػاف لمػػػتخمص ألف حػػػذفيما قػػػد زاؿ؛ واليػػػاء؛ ألف موجػػػب

 واو أو االثنػيف الفعؿ إلى ضمير أسند فمما الساكنة(، والالـ الساكنة الساكنيف )الواو
 موجػػب لػػزواؿ فصػػحتا؛ سػػاكناف يمتػػؽِ  ـفمػػ الػػالـ المخاطبػػة تحركػػت يػػاء أو الجماعػػة
تعػالى  -وقػاؿ  (ٕ) چ  ىې    ې  چ         :  - تعالى -اهلل  الالـ، قاؿ بتحريؾ حذفيما

چہ  ہ      ھ  ھ   چ  : -
(ٖ). 

 التوكٌىد بالفعىل ـى أٌضىا ـ باتصىال نىون الموضىع هىذا فىً الحىذف موجىب وٌىزول

 األجوف .

:  منػو، فتقػوؿ العػيف حػذؼ موجػب زاؿ األجػوؼ بالفعػؿ التوكيػد نػوف اتصػمت فإذا
؛ وِبػػيَعفل  قُػػوَلفل   فيػػزوؿ موجػػب بػػالفتح، الػػالـ تحريػػؾ توجػػب التوكيػػد ألفل نػػوف وَخػػاففل
 الالـ.  بتحريؾ حذفيما موجب لزواؿ الواو والياء، فصحتا حذؼ

يقػػوؿ اإلمػػاـ عبػػد القػػاىر :يفػػإف أمػػرت اثنػػيف أو جماعػػة أو مؤنثاػػا مخاطباػػا عػػادت 
لؾ أف الالـ تتحرؾ حركة الزمة، فيزوؿ التقاء السػاكنيف، وذلػؾ قولػؾ : العيف وذ ىذه

ُقوال وِبيَعا وَخاَفا  وُقوُلوا وب يُعوا وَخاُفوا، وُقوِلي وِبيِعي وَخػاِفي. وكػذلؾ إذا اتصػمت بػو 
ي  .(ٗ)نوف التوكيد؛ ألنيا توجب تحريؾ الالـ بالفتح، وذلؾ قولؾ : ُقوَلفل وِبيَعفل وَخاَففل

                                           

 .ٗٚٙ/ٔالبدي  في عمـ العربية :  ينظر( ٔ)

  رة البقرة .سو  ٖٛمف اآلية : ( ٕ)

  سورة طو . ٗٗمف اآلية : ( ٖ)

 . ٜٔٔالُعُمُد في التصريؼ ص ( ٗ)
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ٙٔٙ 

 أجػػؿ مػػف حػػذؼ مػػا رددت "بىىع"أو" خىىف" أو" قىىلّ " بىىـ رجىىال سىىمٌ  إذاوكىىذلك 
ألف  جػاء ؛ خاؼ  قد وىذا جاء، قد بي    وىذا جاء، قد قوؿ   ىذا: فقمت األواخر سكوف

 وحركػت أعربتػو رجػال منيػا بشيء فإذا سميت لألْمر، الالـ لسكوف ُحذفت العيف إّنما
 .(ٔ)الساكنيف اللتقاء ُحذؼ كاف ما فعاد اإلعراب، آخره بحركات

ف قاؿ  جػاء، قد قوؿ   ىذا: قمت َأِقـْ  أو ِب ْ  أو َخؼْ  أو ُقؿْ  رجالا  سمليت سيبويو : يوا 
 حػرؼ   آخػر حركت قد ألنلؾ جاء؛ قد أقيـ   وىذا جاء، قد خاؼ   وىذا جاء، قد بي    وىذا

لت  حاؿ في الحروؼ ىذه حذقت فإّنما المعنى، ذلؾ وعف المكاف مف الحرؼ ىذا وحول
 لمتحػرؾ، أظيػرت أقيمػوا، أو بيعػا أو خافػا أو قوال: قمت فإذا حرفاف، ينجـز لئلال األمر
 .(ٕ)يظيري أف أجدر اسماا صار إذا ىينا فيو

 حذف الم االسم المنقوص :ادلىظع اخلايس: 

 فػي تقػوؿ التنػويف،  مػ  اللتقائيػا اليػاء؛ تحذؼ ، منوناا كاف إذا المنقوص االسـ
، : َىَذا الرف  ، وكاف َمَرْرت اْلَجر : َوِفي قاض   ومػررت َقاِضػي َىػَذا ِفيػوِ  اأَلصػؿ بقاض 

 سػاكناا، بعػدىا التنػويف وكػاف عمييػا والكسػرة لمضػمة استثقاال الياء بقاضي، فأسكنت
 .(ٖ)عمييا تدؿ قبميا الكسرة وبقيت الساكنيف، اللتقاء الياء؛ فحذفت

 وداعياػا ضػيااقا رأيػت: فتقػوؿ، النصىب فىً الموضع هذا فً الحذف موجب وٌزول
ػا؛ الياء ثبتت لخفتيا - الفتحة وىي - حركتيا ثبتت لما ألنو وغازياا؛  مػا لػزواؿ أيضا
 لخفتيػا، بالفتحػة يػاؤه فتحػرؾ بالصػحيح، وخطاػا، فيمحػؽ لفظاػا فثبتػت، الحذؼ أوجب
ۆ  ۆ  ٴۇ  ۋ  ٴۇ  ۋ  چ  :ػػػ تعػػالى ػ اهلل قػػاؿ .رجػػالا  رأيػػت: يقػػاؿ كمػػا قاضػػياا رأيػػت: فيقػػاؿ

چ
چڃ  چ  چ  چ  چ      :ػ تعالى ػ  ، وقاؿ(ٗ)

(ٔ).  
                                           

 . ٕٓٗ/ٖ، وشرح المفصؿ البف يعيش ٜٚ/ٗ، وشرحو لمسيرافي  ٜٖٔ/ٖالكتاب  : ينظر( ٔ)

 . ٜٖٔ/ٖالكتاب( ٕ)

 .ٗٔ: المم ، ص ينظر( ٖ)

 سورة آؿ عمراف.( ٖٜٔ)( مف اآلية : ٗ)
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نحىو  فىً اإلضىاف  أو، والىداعً نحىو القاضىً فىً والىالم األلىف دخلى  إذا وكذلك

 فُحػذفتِ  .الحػذؼ يوجب ما لعدـ الثالثة الوجوه جمي  في الياء ثبتت وداعٌك قاضٌك
، َىَذا: في التنويف م  ساكنة اجتمعت لملا الياء ، َوَمَرْرت قاض   ىػذا في وثبتت بقاض 

 عػف التنػويف أجمػو؛ لػزواؿ مػف ُتحػذؼ سػاكف يميػا لػـ لملػا بالقاضي؛ ومررت القاضي
 .(ٕ)اإلضافة أو والالـ باأللؼ األسماء ىذه

 فإنػػو منوناػػا كػػاف إذا، وداع   وغػػاز   قػػاض مثػػؿ منقػػوص يقػػوؿ ابػػف بابشػػاذ :ي وكػػؿ
 حركتيػا فتحػذ أف بعػد انحػذفت اليػاء ألف والجػر؛ الرفػ  حاؿ في ياء بغير كمو يكتب

 النصب إلى صرت فإف .الساكنيف اللتقاء نفسيا في ىي حذفت ثـ، عمييا المستثقمة
 حركتيا ثبتت لما ألنو وغازياا؛ وداعياا قاضياا رأيت: فقمت، بالياء المنقوص ىذا كتبت

ػػا؛ اليػاء ثبتػػت لخفتيػػا - الفتحػػة وىػي -  لفظاػػا فثبتػػت، الحػػذؼ يوجػب مػػا لػػزواؿ أيضا
 . وخطاا

 مػف وتحػذؼ، المفػظ فػي فيػو تثبػت الػذي المكػاف فػي الخػط في تثبت أنيا وجممتو
 فػػي والػػالـ األلػػؼ دخمػػت إذا فمػػذلؾ. المفػػظ مػػف فيػػو تحػػذؼ الػػذي المكػػاف فػػي الخػػط

 الوجػػوه جميػػ  فػػي اليػػاء ثبتػػت وداعيػػؾ قاضػػيؾ فػػي اإلضػػافة أو، والػػداعي القاضػػي
 .(ٖ)الحذؼي يوجب ما لعدـ الثالثة

                                                                                                           

 اؼ.سورة األحق (ٖٔ)( مف اآلية ٔ)

 .ٔٙٗ/ٕ، وشرح المقدمة الُمحسبة ٖٔ٘: الممت  ، ص  ينظر( ٕ)

 .ٔٙٗ/ٕشرح المقدمة الُمحسبة  (ٖ)
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 ويرد الالـ، التنويف، فيحذؼ ،(ٔ)الخلٌل قولاء على وكذلك إذا وقف  علٌه فً الند
 وال وقػؼ، حػاؿِ  فػي ال تنػويف يدخمو ال المعرفةَ  المناد  أفّ  ؛ وذلؾيقاِضيْ  ياي :فيقوؿ
،  اليػػاء حػػذؼ يوجػػب الػػذي السػػبب كػػاف التنػػويف، فممػػا ىػػو اليػػاء ُيْسػػِقط والػػذي وصػػؿ 
 حذفيا، الموجب السبب وفي أمف قد الذي الباب ىذا في ردىا وجب النداء في متروكا
 مػػ  أمػػف قػػد التنػػويف ألف القاضػػي؛ ىػػذا: قمػػت إذا والػػالـ األلػػؼ مػػ  ردىػػا وجػػب كمػػا

 . (ٕ) التنويف ألجؿ حذفت التي الياء النداء، فتعود في أمف كما والالـ األلؼ
 الموثوؽ عف ، فقد حكى(ٖ)ٌونس قولوكذلك إذا وقف  علٌه فً غٌر النداء على 

 الموجب لمحذؼ وىو التنويف. بزواؿ عتدادااا الياء رد بعربيتيـ
 العػرب مػف بعربيتو يوثؽ مف بعض أف ويونس الخطاب أبو قاؿ سيبويو:ي وحدثنا

 غيػػر موضػػ  فػػي صػػارت حيػػث الوقػػؼ فػػي أظيػػروا وعمػػْي، وغػػازيْ  رامػػيْ  ىػػذا: يقػػوؿ
. االسػتثقاؿ مػف الوصػؿ فػي إليو اضطروا ما مثؿ إلى ىينا يضطروا لـ ألنيـ تنويف؛
 ىػػذا: قولػػؾ وذلػػؾ. الوقػػؼ فػػي أجػػود البيػػاف فػػإف تنػػويف موضػػ  فػػي يكػػف ـلػػ فػػإذا

 .(ٗ)الوصؿي في ثابتة ألنيا العمي؛ وىذا القاضي،
 سػػاكناف وىمػػا التلنػػويف، مػػ  اليػػاء التقػػاءُ  لمحػػذؼِ  الموجػػبَ  بػػأفل  واحىىت    ٌىىونس

 حقِّيػا، إلػى اليػاءُ  فتعػودُ  الوقػؼ، فػي ُأمػف قد وىذا ساكناف، يجتم َ  لئالل  األّوؿ َفُحِذؼَ 
 ثبتػت الجػاـز فقػد فمو وَيبيُ ، ويَقوـُ، يَخاُؼ، مف األلؼ حذؼ دخؿَ  إذا الجازـَ  أفل  كما
 .(٘)َحذفيا موجبِ  لزواؿِ  الحروؼ، ىذه

                                           

 .ٙ٘/٘، وشرحو لمسيرافي  ٗٛٔ/ٗمذىبو في : الكتاب  ينظر( ٔ)

 .ٕٕٕ/٘، وشرح المفصؿ البف يعيش ٖٕ٘االنتصار لسيبويو عمى المبرد ص :  ينظر( ٕ)

 .ٖ٘ٚ/ٖفي النحو، واألصوؿ ٖٛٔ/ٗ الكتاب:  ينظر( ٖ)

 .ٖٛٔ/ٗ( الكتاب ٗ)

 .ٕٛ، وتوجيو المم  البف الخبلاز، ص ٘ٛٔالتبييف ، ص  :ينظر( ٘)
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ٜٙٔ 

         :الكػريـ مػف ذلػؾ  القػرآف مػف موضػ  غيػر في وقفاا يائو كثير بإثبات ابف قرأ وقد
چڃ  ڃ  ڃ چ قولو ػ تعالى ػ: 

چک    کچ :ػػ الىتع ػ وقولو (ٔ)
چ  :ػػ تعػالى ػػ وقولػو (ٕ) 

 ،(ٗ) چ  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىچ  :ػػػػ  تعػػػالى ػػػػ وقولػػػو  (ٖ) چۅ  ۋ  ۅ  ې  ې   ې
ڃ  ڃ  چ  :ػػػ  تعػػالى ػػػ وقولػػو ،(٘) چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  :ػػػ  تعػػالى ػػػ وقولػػو

چچ  چ  چ  ڇ   چڃ
 الياء. حذؼ موجب لزواؿ ؛(ٚ)الوقؼ في الياء بإثبات( ٙ) 

 وبإثباتيػا ووقفاػا، وصػالا  اليػاء بإثبات يقرأ  چکچ  :تعالى قاؿ ابف خالويو :ي قولو
،  أنػو: ووقفاػا  وصػالا  أثبتيػا لمػف فالحجػة .ووقفاا وصالا  وبحذفيا وقفاا، وحذفيا وصالا

 التنػويف لمقارنػة تسػقط كانػت إنما الياء ألف ليا؛ القياس أوجبو ما عمى بالكممة أتى
 .(ٛ) لمقارنتوي سقط ما لزوالو فعاد التنويف زاؿ والالـ األلؼ متدخ فمّما النكرة، في

 انثاَي  ادلثحث
  (9) اإلتذال يىجِة يظاهز سوال 

مطمقاػا سػواء أكػاف الحرفػاف صػحيحيف، أـ  آخر حرؼ مكاف حرؼ جعؿ :اإلتذال 
                                           

 .( سورة الرعدٚمف اآلية : )( ٔ)

 .( سورة الرعدٜمف اآلية : )( ٕ)

  .( سورة الرعدٔٔمف اآلية : )( ٖ)

 .فر( سورة غاٖٖ( سورة الزمر، )ٖٙ(، )ٖٕ( سورة الرعد، )ٖٖمف اآلية : )( ٗ)

 .( سورة الرعدٖٚمف اآلية : )( ٘)

 .( سورة النحؿٜٙمف اآلية : )( ٙ)

، وجػام  البيػاف ٕ٘ٙ، ٕٗ٘: المبسوط في القراءات العشػر ألبػي بكػر النيسػابوري، ص ينظر (ٚ)
 . ٜٕٗٔ، ٕٛٗٔ/ٖفي القراءات السب  ألبي عمرو الداني 

 . ٕٓٓ: السب ، ص القراءات في الحجة (ٛ)

ولػـ أتحػدث عػف غيرىػا  المبحث عمى المواض  التي زاؿ منيا موجب اإلبداؿ،( اقتصرت في ىذا ٜ)
 غيرىا مف المواض  التي بقي فييا موجب اإلبداؿ .
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 موِجبه فً اآلتً : وتتجلى مظاهر زوال معتميف، أـ مختمفيف.

 تاء أوال : سوال يىجة إتذال ان

 االفتعػاؿ فػاء كػاف ونحوىمػا إذا ،يُمتلِسػريفػي يُمتلعػدي و تبدل التاء من الواو والٌاء
 االفتعػاؿ فػي تػاء إبػداليا الفصػحى المغػة فػي وجػب -يػاءا  أو واواا أعنػي - ليف حرؼ

 .والمفعوؿ الفاعؿ واسمي الفعؿ أعني وفروعو،
 يّتسػر اّتسػر: اليػاء فػي الػوومث متعػد، فيػو اّتعػاداا يّتعػد اّتعػد: الػواو في ذلؾ مثاؿ
نمػػا .مّتسػر فيػػو اّتسػاراا  بيػػا لتالعبػػت أقروىػا لػػو ألنيػػـ تػاء؛ ذلػػؾ فػػي الفػاء أبػػدلوا وا 
 إذا وألفاػا ايتػزف،: فيقولوا  قبميا، ما انكسر إذا ياءا  الواو قمب قبميا، فيمـز ما حركات
 حكػـ مػوتزف، وكػذلؾ: وواواا إذا انضػـ مػا قبميػا، نحػو يػاتزف،: نحػو قبميا، ما انفتح
 أحواؿ لتغير تغيرىا إلى مصيرىا رأوا فمما الكسر، بعد تثبت أنيا خال التغيير في الياء
 مػف الزوائػد أقػرب وىػو التػاء، وىو قبمو، لما يتغير ال جمداا حرفا منيا أبدلوا قبميا ما
ا الواو، إلى الفـ  .(ٔ)اإلدغاـ فيق  بعده ما لفظو ليوافؽ وأيضا

 . بالتصغٌر الموضع هذا فً الواو والٌاء من التاء لإبدا موجب وٌزول

 ألفّ  األصػػػؿ؛ إلػػى ُعػػدتَ ي ُمَيْيِسػػر  يو ،يُمَوْيِعػػد  : ي ،يُمتلِسػػراايو ،يُمتلِعػػدااي صػػغرت فػػإذا
ّنمػاي. الُيْسػري مػفي مّتسػراايو ،يالَوْعدي مفي مّتعدااي  تػاء لوقػوع منيمػا تػاءا  الفػاء قمبػت وا 

. أحػرؼ خمسػةَ  بيػا االسػـ لكػوف االفتعػاؿ؛ تػاء ُحػذفت اصّغرتي فإذا بعدىما، االفتعاؿ
ذا  التػاء ألجػؿ كػاف إّنمػا القمػب ألفّ  أصػميما؛ إلػى واليػاء الػواو عػادت التاء، حذفت وا 

 التصػغير يػاء حالػت فػإذا لممجػاورة، اإلدغػاـ طمػب والياء الواو في اإلبداؿ ىذا فسبب
 ُمَوْيِعػػد: فييمػػا فتقػػوؿ األصػػؿ، فرجػػ  موِجػػب   تػاءا  واليػػاء الػػواو لقمػػب يبػػؽَ  لػػـ بينيمػا
لػى. وُمَيْيِسر ػاج ذىػب ىػذا وا   مػف ذكػر مػا ذلػؾ ووجػو (ٔ)، وأبػو عمػي الفارسػي(ٕ)الزجل

                                           

 .ٛٔٙٔ/ٖ، وتوضيح المقاصد ٖٕٔ، ٕٕٔ: شرح التعريؼ بضروري التصريؼ، ص  ينظر( ٔ)

ٖ/ٔٙٔٛ. 

 .ٕٗٓ/ٗ: شرح الكتاب لمسيرافي  ينظر( ٕ)
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  .تاء القمب موجب زواؿ
، قمبػَت الػواو واليػاء يُمتلِسػريو ،يُمتلِعػديقاؿ أبو عمي: يوأما المعتػؿ بالقمػب، فنحػو: 
متيما في تػاء يافتعػؿي، فػإذا حقػرت زاؿ المتيف ىما فاء الفعؿ مف الوعد والُيسر، فأدغ

فػػي  يُمَوْيِعػػد  ياإلدغػػاـ بػػالتحقير فػػرددَت الػػواو واليػػاء، وحػػذفت تػػاء يُمْفَتِعػػؿي، فقمػػت: 
 .(ٕ)ييُمَيْيِسر  ي: يُمتلِسريوفي  ،يُمتلِعدي

 ؛(ٖ)يُمَتْيِسػر  يو ،يُمَتْيػِزف  يو ،يُمَتْيِعػد  : يويقوؿ أصميا، إلى ردلىا ير  سيبويو فال وأّما
 زالػت ثػـّ  لعمّػة ، والعػيف الفػاء موضػ  فػي البػدؿ وجػب إذا أّنو مذىبو قاعدة ألفّ  وذلؾ
 بمنزلػػةي ُمتِعػػد  ي العمّػػة،  فػػػ مقػػاـ قػػاـ التصػػغير كػػأفّ  البػػدؿ، ُيغيِّػػر لػػـ بالتصػػغير العمّػػةُ 

 .(ٗ)حاليا عمى اأُلولى التاءُ  وبقيت االفتعاؿ، تاء ُحذفت ُصّغرت، فإذاي ُمْغَتِسؿ  ي
 ذلؾ وتمزميا: ي ومثؿ فييا األبداؿ تثبت التي األسماء تحقير يو في بابقاؿ سيبو 

، متعد   نلما. أدؤر   ىمزة ال تحذؼ كما التاء ال تحذؼ ومتلزف   الػواو كراىية بيا جاءوا وا 
ف. والضػمة أدور   واو كرىػوا كما قبميا، التي والضمة ، موتعػد  : قمػت شػئت وا   ومػوتزف 

 .(٘)وال تيمزي أدور  : تقوؿ كما
 قمبػت الَتْسػديس، مػف ألّنػو ؛يِسػْدس  : يوأصػمو ،"ِسى   " فً السٌن من التاء وتبدل
 السيف أف كما ميموسة   ذلؾ م  وىي قبميا، التي الداؿ مف ِلتقرب تاءا  األخيرة السيف

 فػػي تقػػارب   وبينيمػػا والتػػاء، الػػداؿ فمّمػػا اجتمعػػت ،يِسػػْدت  : يالتقػػدير فصػػار ميموسػػة،
: فقػالوا التػاء، فػي التػاء أْدغمػوا ثػـّ  اليمػس، فػي لتواُفقيمػا اءا ت الداؿ أبدلوا، الَمخرج

                                                                                                           

 .ٜٛٗ( التكممة، ص ٔ)

 .ٜٛٗص  ،المرج  السابؽ (ٕ)

 .٘ٙٗ/ٖ( الكتاب ٖ)

 .ٓٔٗ/ٖ: شرح المفصؿ البف يعيش  ينظر( ٗ)

 .٘ٙٗ/ٖ( الكتاب ٘)
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 . (ٔ)يِست" ي
 وٌزول موجب إبدالها من السٌن فً هذا الموضع بالتصغٌر والجمع:

 لمػػا أصػمو إلػػى تػرده يَأْسػػداس  : يجمعػو ، وفػييُسَديَسػػة  ي :يسػتةي تصػػغير تقػوؿ فػي
 إلػػػى األشػػػياء فييمػػػا ُيػػػَردّ  مّمػػػا والتكسػػػيرُ  والتصػػػغيرُ  لمقمػػػب، الموجبػػػة العمػػػة زالػػػت

 .(ٕ)أصوليا
ا : سوال يىجة إتذال

َ
 :انطاء  ثاَي

: نحػو ظػاء، أو طاء أو ضاداا أو صاداا الفاء كانت إذاي افَتَعؿَ ي تاء مف تبدل الطاء
 ،ياطتػرديو ،ياضتربيو ،ياصتبر: يواألصؿ ،ياْظَطَمـيو ،ياطلَردَ يو ،ياضطربيو ،ياصطبري
 بينيما لما المطبؽ الحرؼ م  التاء اجتماع اإلبداؿ استثقاؿ ىذا في ، والعّمةُ ياظتمـيو

 حػروؼ مػف والمطبؽ اليمس، حروؼ مف التاء إذ الصفة؛ وتبايف المخرج اتفاؽ مف
 المطبػػؽ، مخػػرج مػػف اسػػتعالء حػػرؼ التػػاء مػػف التػػاء، فأبػػدؿ تضػػادّ  فيػػي االسػػتعالء،
 .(ٖ)التاء مخرج مف لكونيا الطاء واختيرت
 .بالتصغٌر فً المصادر الموضع هذا فً اإلبدال موجب وٌزول

                                           

 .٘ٙٔ/ٔ: سر صناعة اإلعراب ينظر( ٔ)

 .ٜ٘٘/٘، وشرح المفصؿ البف يعيش ٗ/٘: شرح الكتاب لمسيرافي ينظر( ٕ)

 .ٜٖٚ/ٕ، والتصريح ٖٕٛ: الممت ، ص  ينظر( ٖ)
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 طػاء جعميػا ألف ُضػَتْيريب؛ َأْصػمَيا، فتقػوؿ ِإَلػى التلػاء رددت صغرت اْضػِطرَاب فِإف
 ردُّ  التصػػغيرِ  َشػػْأف َومػػف التصػػغير، ِفػػي تحػػرلؾ قبَميػػا، َوقػػد الضػػاد لسػػكوف كػػاف إنمػػا

وىػػػذا مػػػذىب جميػػػور  ،(ٔ)اْلقمػػػب عملػػػة لػػػزواؿِ  التػػػاء؛ أصػػػوِليا، فتػػػردُّ  ِإَلػػػى األشػػػياءِ 
 .(ٕ)الصرفييف

ذا  اضػػطراب مػػف الطػػاء ألف ُضػػَتْيِريب؛: قمػػت اضػػطرابا حقػػرت قػػاؿ السػػيرافي: يوا 
 التػاء إلػى صػارت التصػغير فػي حركناىػا فػإذا الضاد لسكوف االفتعاؿ باب مف منقمبة
 .(ٖ)افتقاري كتصغير فسار

 وحػػذؼ يمػػزةال بإبقػػاء ُاَضػػْيِريب،: اضػػطراب فػػي يقػػوؿ أنػػو إلػػى (ٗ)ثعمػػب وذىػػب
 زائدة. والتاء االفتعاؿ، تاء مف بدؿ ألنيا الطاء؛

 تػاء ػػ أيضػا ػ فػي جمػ  المصػادر، فتػرد الموضػ  ىػذا فػي اإلبػداؿ موجػب ويػزوؿ
 .(٘)ضتاريب: جم  اضطراب في فيقاؿ أصميا، إلى االفتعاؿ

 فػػي ىمزتيػػا حػػذؼ يمػػـز وصػػؿ ىمػػزة أوليػػا التػػي والمصػػادر قػػاؿ أبػػو حيػػاف : ي
 كافتقار، اْفِتَعاؿ أو كانطالؽ، اْنِفَعاؿ وزف عمى المصدر كاف فإذا ير؛والتكس التصغير
 فػي فتقػوؿ أصميا إلى االفتعاؿ تاء وترد وَفتَاقير، َنَطاليؽ،: تقوؿ أتـ سيبويو فمذىب
 .(ٙ)َضتَاِريبي: اضطراب

                                           

 .ٜٙٔ/ٕاإلعراب : المباب في عمؿ البناء و  ينظر( ٔ)

 .ٖ٘ٙ/ٔارتشاؼ الضرب :  ينظر( ٕ)

 .ٕٛٔ/ٗ( شرح الكتاب ٖ)

 .ٕٖٛ/ٖ، وىم  اليوام  ٖ٘ٙ/ٔارتشاؼ الضرب : مذىبو في  ينظر( ٗ)

 .ٕٙٛٗ/ٜ، وتمييد القواعد ٕٙٗ/ٔ: ارتشاؼ الضرب  ينظر( ٘)

 .ٕٙٗ، ٔٙٗ/ٔ: ارتشاؼ الضرب  ينظر( ٙ)
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 : ثانثا : سوال يىجة إتذال ادليى

 وقعػت فػإذا ف النػوف السػاكنة، أما إبداليا متبدل المٌم من النون الساكن ، والواو
ػػػا النػػػوف فتقمػػػب البػػػاء بعػػػدىا  وفػػػي ،يَعْمَبػػػري: يَعْنَبػػػري فػػػي فقػػػالوا المفػػػظ، فػػػي ميما

ّنما(ٕ)يَشْمباءي :(ٔ)يَشْنباءي ػا؛ البػاء مػ  الّسػاكنة الّنوف مف قمبوا ، وا   وجػدوا ألّنيػـ ميما
 ؛يمُّحػارب ِمػف: يكقػوليـ المػيـ فػي وتػدغـ ،يّواقػد مػف: يكقػوليـ الواو في تدغـ الّنوف
 بيػػا لشػػبييا عنيػػا بػػدال المػػيـُ  بغّنتيػػا َفُجعمػػت يخػػؿُّ  ال والػػواو المػػيـ فػػي إدغاميػػا ألفّ 

 .(ٖ)المخرج في الباء وُمشارَكِتيا
 . بالتصغٌر الموضع هذا فً اإلبدال موجب وٌزول

ي: قمتَ ي الَعنَبري صغرت فإذا  .تحركت لما َأصِميا إلى النوفَ  تردُّ  يُعَنيِبر 
ػا النػوفَ  تقمػبُ  فػالعربُ  البػاءُ  وبعػَدىا سػاكنةا  النوفُ  كانتِ  السراج: يإَذاقاؿ ابف   ميما

ػا وَشػنباءُ  بػالميـِ  والمفػظُ  بػالنوف الكتابةُ : العنبر: فيقولوفَ   والمفػظُ  بػالنوفِ  الكتابػةُ  أيضا
، ، َعفْ  َأخذتو: يقولوفَ  ساكنةا  النوفُ  كانتِ  إَذا ميماا النوفَ  فيقمبوفَ  بالميـِ  بػةُ الكتا َبْكػر 
 أصػػِميا إلػػى َأعادوىػػا تحركػػتْ  فػػإَذا ُسػػكنت، إذا النػػوفَ  فيقمبػػوفَ  بػػالميـِ  والمفػػظ بػػالنوفِ 
ذا َأصِميا إلى رجعتْ  تحركتْ  لّما َأشنبُ  َورجؿ   الّشَنبُ : يقولوفَ  نوناا فجعموَىا  َصغلرتَ  وا 

 .(ٗ)تحركْتي لّما َأصِميا إلى النوفَ  تردُّ  ُعَنيِبر  : قمتَ ي الَعنَبري
 فبقػي اليػاء )فػـ( : )فػوه( أسػقطوا فػي ؛ فاألصػؿف ىم: ٌم مىن الىواو فىً وتبدل الم

 بػػ )فػو(؛ الػتكمـ وزػيج ال وػوألن ،واوػال مخرج مف الميـ ألف ميماا؛ منيا فأبدلوا )فو(،
 لعمػة ولػيف مػد حػرؼ منيمػا حػرفيف الثػاني عمػى اسـ المعربة األسماء في ليس ألنو

                                           

 َبيَِّنػةُ ( َشػْنَباءُ ) َواْمػَرَأة   .وَصػفاء مػاء   مػ  األنيػاب رقػة: بالشلػَنب، والشلػنَ ( وىي مؤنث أشنب مػف ٔ)
 .ٛ٘ٔ/ٔ، والصحاح )ش ف ب( ٕٛٙ/ٙالعيف )ش ف ب(  ينظرالشلَنِب.  

 .ٗٙ/ٔ، والمقتضب  ٕٓٗ/ٗ: الكتاب  ينظر( ٕ)

 .ٕٖٛ/ٕ، والمباب في عمؿ البناء واإلعراب ٖٛٗ: شرح التصريؼ لمثمانيني، ص  ينظر( ٖ)

 .ٖٕٚ/ٖ: األصوؿ في النحو  ينظر( ٗ)
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 وىػو والتنػويف اإلعػراب فيػو يصػح مخرجػو فمػ حرفاػا الواو بدؿ فاختاروا عمييا، تقؼ
 .(ٔ)الميـ

، وجميػػور (ٕ)ومػػا ُذكػػر مػػف إبػػداؿ المػػيـ مػػف الػػواو فػػي فػػـ ىػػو مػػذىب سػػيبويو
 ثػـ فػْوه، أصػمو أف وذلػؾ اليػاء، مػف بػدؿ فيػو . وقاؿ األخفش: إف المػيـ(ٖ)الصرفييف

 .(ٗ) ميماا الياء وجعمت الواو حذفت ثـ َفْيو، فصار قمب
 ل المٌم من الواو فً )ف م( بالجمع والتصغٌر واإلضاف .وٌزول موجب إبدا 

ذا والّتكسػػير؛ الّتصػػغير مثػػاؿ ليػػتـّ  اليػػاء عػػادت كّسػػروه أو االسػػـ صػػّغروا فػػإذا  وا 
 ىػػذه: يالّتكسػػير وفػػي ،يُفَوْيػػو   ىػػذا: يالّتصػػغير فػػي فقػػالوا الػػواو، عػػادت اليػػاء رجعػػت
 .ميما الواو قمب موجب ؛ لزوؿيأفواه  

: فمػو قمػت الػواو، وىػو األصػؿ إلػى رجػ  مضػمر أو ظػاىر، لػىإ أضيؼ وكذلؾ إذا
 .(٘)أصوليا إلى األشياء ترد اإلضافة ألف لـ تبدؿ مف الواو ميماا؛ يفوؾيو زيد فوي

 اإلضػافة مػ  بقائػو ومػف  والمضمر، المظير إلى اإلضافة م  اإلبداؿ بقي وربما 
      : قوؿ الشاعر الضمير إلى

 (ٙ) َفُموْ  َبْحرِ الْ  َوِفي َظْممفَ  ُيْصِبحُ 
ـ  ي بالضرورة ، فقاؿ: يفأمػا (ٔ)وخصو أبو عمي الفارسي  لمجارحػة اسػماا كػاف إذاي َفػ

                                           

 .ٕٙٔ/٘( ينظر : شرح الكتاب لمسيرافي ٔ)

 .ٕٓٗ/ٗ، ٖ٘ٗ، ٖ٘ٙ، ٕ٘ٛ/ٖ: الكتاب ينظر( ٕ)

 .ٔٔ٘، والمفصؿ، ص ٜٙد القاىر، ص ػرؼ لعبػي الصػاح فػ، والمفتٛ٘ٔ/ٖب ػ( ينظر: المقتضٖ)

 .ٕ٘ٔ/ٖ شرح الشافية لمرضي، و ٔٙٛ/ٕالتبصرة والتذكرة ألبي عمي الصيمري : ينظر( ٗ)

، والتصػريح ٕٓٗ/ٕ، والكّناش في النحو والتصػريؼٖٗٗ: شرح التصريؼ لمثمانيني صينظر( ٘)
ٕ/ٕٚٗ. 

، ٜ٘ٔكالحوت ال ُيْرويِو َشيء  َيمَيُمْو ي ، وىػو لرؤبػة بػف العجػاج فػي ديوانػو، ص ( مف الرجز، وقبمو :يٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٗ، وخزانة األدب ٜٗٔ/ٔ، والمقاصد النحوية لمعيني ٕٗٚ/ٕوالتصريح 

 الشاىد فيو : يَفُمْوي حيث أثبت الميـ في يفـي م  أنو أضيؼ إلى الضمير الغائب. 
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 إال ىػذا عمػىي َفُموُ ي يجز ولـ األحسف، وكافي ُفوهُ : يقمت أضفتو إذا فإنؾ منقوؿ، غير
 :كقولو الشعر، في الجاري في

 (ٕ)َفُمْوي اْلَبْحرِ  َوِفي َظْممفَ  ُيْصِبحُ 
ػاِئـِ  َفـِ  َلُخُموؼُ : يوسمـ ػ عميو اهلل صمى - ويرده قولو  َتَعػاَلى الملػوِ  ِعْنػدَ  َأْطَيػبُ  الصل

 –وقلػػاص  أِبػػي بػػفِ  لسػػعد -وسػػمـ  عميػػو اهلل صػػمى - ، وقولػػو(ٖ)ي ِمػػْف ِريػػِح الِمْسػػؾِ 
 َمػا َحتلى َعَمْيَيا، ُأِجْرتَ  ِإالل  الملوِ  َوْجوَ  ِبَيا َتْبَتِغي َنَفَقةا  ُتْنِفؽَ  َلفْ  يِإنلؾَ  :-رضي اهلل عنو 

 .(ٗ)اْمرََأِتَؾي َفـِ  ِفي َتْجَعؿُ 
  

ً
 : انياء ا : سوال يىجة إتذالراتع

 ىروباػا يػاءا  السػاكنة البػاء فأبػدلوا ،يِدّبػاج  ي وأصػمو ،ِدٌبىا  فً الباء تبدل الٌاء من
 .(٘) الِمثميف اجتماع مف

 صغٌر .وٌزول موجب إبدال الٌاء من الباء فً هذا الموضع بالجمع والت

ػايجمعػت  فمو . الِمثمػيف بػيف األلػؼ َفرلقػتِ  لملػا البػاء ، فػَردُّوايَدبػابيجي قمػت :ي ديباجا
  .الباء عف منقمبةي ديباجي في الياء فميسي َديابيجُ : يقاؿ مف فأّما

نما: تصغيره وتقوؿ في البدؿ؛  موجب لزواؿ إلى األصؿ؛ ىذا في رج  يُدَبْيِبْيجي، وا 
الِمثمػيف، وقػد  اجتمػاع الباء ياءا في ىذا الموض  اليػروب مػفألف الذي أوجب إبداؿ 

                                                                                                           

 .ٜٓ، والمسائؿ العسكريات، ص ٖٜٛ/ٕالمسائؿ البصريات : ينظر( ٔ)

 . ٖٜٛ/ٕالمسائؿ البصريات  (ٕ)

، بػاب فضػؿ الصػوـ  (ٖ) ، وصػحيح مسػمـ، كتػاب ٕٗ/ٖالحديث في صػحيح البخػاري كتػاب الصػـو
 .ٚٓٛ/ٕاب فضؿ الصوـ الصياـ، ب

 َوِلُكػؿِّ  َوالِحْسػَبِة، ِبالنِّيلػةِ  اأَلْعَمػاؿَ  ِإفل  َجػاءَ  َمػا، بػاب: اإليمػافالحديث في صحيح البخاري كتػاب  (ٗ)
 .ٕٓ/َٔنَو  َما اْمِرئ  

 .ٕ٘ٗ: الممت ، ص  ينظر( ٘)
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 .(ٔ) والتصغير، فرجعت الياء إلى أصميا الباء زاؿ بالجم 
 فػاجتم  قػرّاط، األصػؿ ، وكػافي قٌىراط نحىو الىراء المدغمى  مىن وتبدل الٌاء أًٌضا

 .(ٕ)اط قير : فقالوا ياء، منيما األوؿ رؼػالح فػم فأبدؿ مثقالف، وىما والكسر التشديد
 اليػاء ِدّنػار، فأبػدلت: ، واألصػؿييدينػار نحػو النون المدغمى  من وتبدل الٌاء أًٌضا

 التضعيؼ. ثقؿ مف ىروبا األولى النوف مف
 ويقيػراط يديناري قولؾ: مثؿ في ضوعفا إذا الحرفيف أحد مكاف قاؿ المبرد : يوتبدؿ

، (َقػػرَاريط) تقػػوؿ ظيػػرا اافترقػػ إذا أنيمػػا تػػر  أال والػػراء النػػوف تثقيػػؿ األصػػؿ ي، فإنمػػا
 .(ٖ)ي (َدَناِنير)و

 وٌزول موجب إبدال الٌاء فً هذا الموضع والذي قبله بالجمع والتصغٌر .

القمب؛ ألف  موجب لزواؿ أصمو؛ إلى ، فرج (َدَناِنير)، و(َقرَاريط: )في الجم  تقوؿ
 فػردوا ير،: قػراريط وَدَنػانِ  أصػمو، فقمػت إلػى الحػرؼ والكسر، فعاد أزاؿ التشديد الجم 
 الحػرفيف بػيف التكسػير وحػرؼ التصػغير حػرؼ لػدخوؿ ىينػا؛ زاؿ قػد الثقؿ ألف الراء؛

 .الِمْثَمْيف الجم  بيف ألؼ فصمت لما وتفرقيما، المضعفيف
 زاؿ قػد لإلبداؿ الموجب التضعيؼ وتقوؿ في التصغير: )ُقَرْيريط(، و)ُدَنْيِنير(؛ ألف

 .(ٗ)اإلبداؿ ُموِجب لزواؿ الثقؿ؛ فزاؿ المضاعفيف، بيف التصغير ياء بفصؿ
نت: فقالوا األصؿ إلى ردوه الوصؼ أو الفعؿ فييا استعمموا إذا وكذلؾ  الدواويف َدول
 التػػي الكسػػرة لػػزواؿ ومػػدّبج؛ ومػػدّنر ُمػػَدّوف وىػػو الػػدبابيج، وَدبلجػػت الػػدنانير، وَدنلػػرت
 .(٘)الحرؼ قبؿ كانت

                                           

 .ٖٚٔ، وشرح التصريؼ لمثمانيني، صٕ٘ٗ: الممت ، ص  ينظر( ٔ)

 .ٖٕٔ/٘ب لمسيرافي : شرح الكتا ينظر( ٕ)

 .ٕٙ/ٔ( المقتضب ٖ)

 .ٖٔ٘/٘، والمقاصد الشافية ٖٕٔ/٘: شرح الكتاب لمسيرافي  ينظر( ٗ)

 .ٕٚٛ البف درستويو ص وشرحو الفصيح تصحيح (٘)
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 قػوليـ ، بداللػةيِدّواف  : يوأصمو ان"،"ِدٌو فً الواو المدغم  من وتبدل الٌاء أًٌضا
 .(ٔ)يَدَواِويفي :الجم  في

 وٌزول موجب إبدال الٌاء فً هذا الموضع والذي قبله بالتصغٌر والجمع.

 لػزواؿ الػواو؛ فأعػادوا ،يَدواِويػفُ يتقوؿ في التصغير: يُدَوْيِويفي، وتقوؿ في الجم : 
 اآلخر. مف الحرفيف أحد وانفصاؿ الكسرة

ف بحاليػػا اليػػاء فػػأقرواي َديػػاويفييػػد وابػػف جنػػي أنػػو يقػػاؿ :وحكػػى ابػػف در   كانػػت وا 
 :الشاعر  . قاؿ(ٕ)الالـز مجر  الالـز غير وأجر  قبميا، مف زالت الكسرة قد
ـل  أزوَرؾِ  أف َعػػػػػػػػػػػػػداني  عمػػػػػػػػػػػػػرو ُأ

 

 (ٖ)بالِمػػػػػػػػػػػػػػػػػداد ُتَشػػػػػػػػػػػػػػػػػقلؽُ  َديػػػػػػػػػػػػػػػػػاويف   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           

 .ٖٗٛ الممت  ص (ٔ)

 .ٖٙٙ، ٖ٘ٙ/ٕ، وسر صناعة اإلعراب ٕٗٙ/ٔ: جميرة المغة )َدَوَف(  ينظر (ٕ)

، والمحكػػـ والمحػػيط األعظػػـ ٖٙٙ/ٕبة فػػي سػػر صػػناعة اإلعػػراب البيػػت مػػف الػػوافر ، بػػال نسػػ (ٖ)
 ُتَشقلُؽي .  برواية يتَُنفلُؽي بدال مف ي ٙٙٔ/ٖٔ، ولساف العرب)َدَوَف(ٖٙٗ/ٜ)َدَوَف( 

، والخصػػػائص ٕٗٙ/ٔجميػػػرة المغػػػة  األحمػػػر، واألصػػػمعي فػػػي إلػػػى خمػػػؼ إنشػػػاده ونسػػػب      
 سمعت قد: خمؼ قاؿ عف خمؼ األحمر ، وىو لبعض بني ِحْمَير مف رواية األصمعيٓٙٔ/ٖ

 .ٛٛٔلمصولي ص  الكاتب ينشد وذكر البيت. أدب حمير بعض
 الشاىد : يَدياويفي حيث أقر الياء بحاليا م  زواؿ موجب إبداؿ الواو ياءا .          
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 انفصم انثاَي
 َعذايهأثز سوال يىجِة اإلعالل واإلتذال وا

 وفٌه مبحثان:

 : ما أثر  فٌه زوال موجبه من اإلعالل واإلبدال. ادلثحث األول

 : بقاء اإلعالل واإلبدال مع زوال موجبهما. ادلثحث انثاَي
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 األول ادلثحث
ز يا

َّ
 .واإلتذال اإلعالل يٍ يىجِثه سوال فيه  أث

تػأثير  -في الغالػب  -صحبو إذا وجد في الكممة إعالؿ أو إبداؿ، ثـ زاؿ موِجبو ي
وتغيير، فيؤثر زواؿ الموِجب فػي اإلعػالؿ واإلبػداؿ، وتتجمػى مظػاىر ىػذا التػأثر فيمػا 

 يأتي :
 يىجٍة اإلعالل واإلتذال يىجٍة نشواذلًا : سوالا 1

يػػزوؿ كػػؿ" مػػف اإلعػػالؿ واإلبػػداؿ بػػزواؿ ُموِجبػػو، وىػػذا ىػػو األصػػؿ، فاألصػػؿ فػػي 
 بزوالو . وتزوؿ موِجبيا بوجود األحكاـ أف توجد

 أنػػؾ تػػر  أال أحدثتػػو، مػػا فارقػػو العمػػة ففارقتػػو لعمػػة منقمباػػا كػػاف قػػاؿ المبػػرد :يومػػا
 ويوعػػػدتي يوزنػػتي تقػػوؿ: كمػػا ويمواقيػػتي، ويمواعيػػدي يمػػوازيفي الجمػػ : فػػي تقػػوؿ

 ألف باليػاء؛ إال التحقيػر فػي يكوف ال ويموقفي يموسري الياء في ذلؾ ، ومثؿ ويوقتي
 يمياسػػػيري وكػػػذلؾ ويأيسػػػرتي، يأيقنػػػتي مػػػف ألنيػػػا الضػػػمة؛ بيػػػا جػػػاءت إنمػػػا الػػػواو

 أصػميا، وكػػذلؾ إلػى الحركػة تردىػا ويميػيقفي، يمييسػري قمػت: حقػرت فػإف ويميػاقيفي،
نمػا يروحتي، مف ألنيا يرويحةي؛ لقمت: حقرتيا لو يريحي  لمكسػرة يػاء الػواو انقمبػت وا 
نيا قبميا   .(ٔ)ي....ييأرواح الجم : في تقوؿ أنؾ تر  أال ساكنة، وا 

 الػواو؛ ألف عػف زاؿ انقالبيػاي ميػزافي فػي يػاءا  الػواو لقمػب الموِجبػة الكسػرة فبػزواؿ
ُجمعػت تحركػت الػواو،  أو ُصػّغرت فػإذا قبميػا، مػا إنما كاف لسكونيا وانكسار انقالبيا
 الػػواو إلػػى عنيػػا، فعػػادت وجبػػت التػػي اليػػاء زالػػت الكسػػرة زالػػت الكسػػرة فممػػا وزالػػت
 لمػا الػواو ، فأعػادوايَمػواِزيفُ ي:  التكسػير وفػي ،يُمػَوْيِزيف  : يالتصغير فقالوا في أصميا،
 .(ٕ)قبميا  مف الكسرةُ  زالت

                                           

 .ٕٕٛ، ٕٔٛ/ٕ( المقتضب ٔ)

 .ٛٓٗ/ٖشرح المفصؿ البف يعيش، و ٜ٘ٔ، والممت ، ص ٘ٔ/ٖ: الخصائص  ينظر( ٕ)
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 فػػي اليػػاء، فقػػالوا عػػف انقالبيػػا يِريػػحي زاؿ يػػاءا فػػي الػػواو لقمػػب وبػػزواؿ الموِجػػب
 مػا وانكسػار سػكونيا وىػو ،يريػحي فػي ياءا  قمبيا موجب لزواؿ بالواو؛ي َأرواحي جمعو:
 .(ٔ)ورويحةي أرواح: فقيؿ واواا، عادت الكسرة زالت لما ـث قبميا،
 فيو األصؿ ألف قبميا؛ ما وانضماـِ  لسكونيا الياء؛ عف منقمبة فيو الواوُ ي ُموِسر  يو

 واواا عػادت لقمبيػا واوا، وبزواؿ الموجب فقمبناىا ساكنة والياء الميـ فانضمت ميسر،
قبميػػا التػػي أوجبػػت  الضػػمة وزواؿِ  يػػا؛ لتحركيَمَياِسػػيري فقمػػت الجمػػ ، فػػي اليػػاء إلػػى

 . (ٕ)قمبيا واواا
 احلزف ادلثذل إىل  أصهه  ويىجةا 2

َّ
  سوال يىجة اإلعالل واإلتذال يىجة رد

 
 احملذوف رد

 : احلذف قثم عهيه كاٌ يا إىل
 أصله.  إلى المبدل فإذا زال الموِجب لإلبدال واإلعالل ٌرد الحرف

 بعػده، مػا قمػب أوجبػت بحركػة الحػرؼ بػدؿ فم كاف ما أف ي اعمـ: السيرافي يقوؿ
 العمػػة فزالػػت أرجعتػػو، ذلػػؾ صػػغرت ثػػـ بعػػده، حػػرؼ قمػػب يوجػػب حػػاؿ عمػػى بحػػرؼ أو

 ( ميعػػاد: )ذلػػؾ فمػػف أصػػمو، إلػػى ورددتػػو الجمػػ  فػػي أو التصػػغير فػػي لمقمػػب الموجبػػة
 لسػػكونيا يػػاء الػػواو قمبػػت( مػػوزاف) و( موعػػاد) أصػػمو مجراىػػا جػػري ومػػا ،(ميػػزاف)و

 لػػو قمبيػػا ... وكػػذلؾ فبطػػؿ الػػواو حركػػت صػػغرت أو جمعػػت فػػإذا قبميػػا، امػػ وانكسػػار
( ِرْوح) و( ِقػػػْوؿ) أصػػػمو ألف ؛(ُرَوّيَحػػػة) و( ُقَويِّػػػؿ: )لقمػػػت( ِريحػػػا) أو( ِقػػػيال) صػػػغرت
 .(ٖ)قبمياي التي الكسرة وزواؿ لتحركيا الواو؛ برد( َأْرَواح) جمعيا في ويقاؿ

ف بالتصغير ردت الواو إلػى أصػميا، فقمػت لقمب الياء واواا في موق فبزواؿ الموجب
في تصغيره : يُمَيْيِقفي؛ وذلؾ أنػو إذا كػاف فػي االسػـ المصػغر حػرؼ عمػة رددتػو إلػى 

                                           

 .،ٜ٘ٔ، والممت ، ص ٘ٔ/ٖ: الخصائص  ينظر( ٔ)

 . ٖٛٔ/ٖشرح المفصؿ البف يعيش  ، وٕٛٔ/٘ الكتاب لمسيرافي: شرح  ينظر( ٕ)

 .ٜٜٔ، ٜٛٔ/ٗالكتاب شرح  (ٖ)



 

  

 

 
 زواؿ الُموِجب دراسة في اإلعالؿ واإلبداؿ 

 

ٖٕٙ 

أصمو؛ إذ زاؿ بالتصػغير موجػب البػدؿ، فتقػوؿ فػي مػوقف: يُمَيػْيِقفي، فتػردد الػواو إلػى 
ت تحركػت الياء؛ لزواؿ الموجب لبػدليا، وىػو سػكونيا وانضػماـ مػا قبميػا، فممػا صػغر 

 .   (ٔ)الواو، فعادت إلى أصميا
 إبػداؿ عمػة زالػت لمػا ؛(مييسػر) تصػغيره وفػي ،(مياسير: )موسر جم  في وتقوؿ

 .أصمو إلى رج  قبميا، ما وانضماـ سكونيا وىي واواا، الياء
نما السيرافي قاؿ  ألنػو ُمْيِسػر؛ فيػو األصؿ ألف ُموسر؛ في واواا الياء انقمبت : ي وا 
 فػػإذا واواا، فقمبناىػػا سػػاكنة واليػػاء المػػيـ فانضػػمت أيسػػر، قولػػؾ: ومػػف اليسػػار، مػػف

  .(ٕ)ومياقيفي مياسير فقمنا: الياء، عادت الجم  في الميـ انفتحت
  ِقْوَمة،: أصمو( ِقيمة) ألف أصميا؛ إلى الياء ُقَوْيَمة برد : في تصغير ِقْيَمة وتقوؿ 

 ضػػمت حػػيف الكسػػرة زالػػت مػػافم يػػاء، فقمبوىػػا الكسػػرة، بعػػد تثبػػت ال السػػاكنة والػػواو
 . (ٖ) ُقَوْيمة: فقيؿ أصميا، إلى فرجعت موِجب، الياء لبقاء يبؽ لـ لمتصغير اؼػالق

 كرىػػػوا أنيػػػـ إالّ  ،يِقػػػرّاط  : يفيػػػو األصػػػؿي ِقيػػػراط  يو ،يِدّنػػػار  : يفيػػػو األصػػػؿي دينػػػار  يو
 رؼالحػػ ُردل  صػػغر فػػإذا يػػاء، المثمػػيف مػػف األّوؿ فقمبػػوا قبمػػو، الكسػػرة مػػ  الّتضػػعيؼ

 قػد لإلبػداؿ الموجػب التضػعيؼ ألف ؛يُقَرْيػريط  ي، ويُدَنْينيػر  ي :المنقمب إلى أصمو، فتقوؿ
 .(ٗ)الثقؿ فزاؿ المضاعفيف، بيف التصغير ياء بفصؿ زاؿ

فتقػوؿ فػي يَيِعػدي  إلى ما كان علٌه قبل الحىذف : المحذوف وإذا زال الموِجب ٌرد  
 فائو المحذوفة؛ لزواؿ موجب حذفيا. محذوؼ الفاء إذا بنيت لممفعوؿ:يُيوَعُدي برد

 المحذوفػة، الػواو أعيػدت المضػارع عػيف مػف الكسػرة زالت لماي ُيوَقى وتقوؿ: وقي

                                           

 .ٖٓٓ/ٕشرح الجمؿ البف عصفور :  ينظر( ٔ)

 .ٕٛٔ/ ٘ الكتاب شرح (ٕ)

 . ٖٚ٘/ٚالمقاصد الشافية ، و ٖٔٗٔ/ٖ: توضيح المقاصد  ينظر( ٖ)

 . ٖٔ٘/ٚ( المقاصد الشافية ٗ)
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ۈ        ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۈ چ  : -تعالى  –قاؿ اهلل  .يوعد مثؿ المثاؿ مجيوؿ في  كما

 حذفو.  اقتضى ما زواؿػل ؛ ذوؼػالمح رؼػالح ودػ. فيع(ٔ) چ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 سورة التغابف . ٙٔسورة الحشر، ومف اآلية :  ٜ( مف اآلية : ٔ)
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  انثاَي ادلثحث
 .يىجثهًا سوال يع واإلتذال اإلعالل تقاء 

 فإف بعمتو، مرىوف األصؿ في اإلعالؿ واإلبداؿ أف يزوال بزواؿ موِجبيما؛ إذ الحكـ
الحكـ، وقد خولػؼ ىػذا األصػؿ فػزاؿ الموِجػب وبقػي اإلعػالؿ واإلبػداؿ،  زاؿ العمة زالت

 وذلؾ ألمور منيا :
 :يزاعاج األصما 1

 َيِعُد، َوَعدَ  :نحو بالكسر( َيْفِعؿُ )عمى  يأتي منو المضارع فإف الفاء، معتؿ كاف فما
 .وكسػرة يػاء بػيف لوقوعيػا الػواو َيْوِعػُد، فحػذفت: َيِعػدُ  ِفػي اأَلْصػؿُ  َوَكافَ  َيْيِسُر، َوَيَسرَ 
 َوَوَضػ َ  َيَيػُب، فتحػت، نحػو : َوَىػبَ  الحمؽ حروؼ مف حرفا الالـ أو العيف كانت فإف

 لػـ أنيػا تػر  أال حػذفيا، موجػب زاؿ قػد أنػو مػ  المضػارع فػي الواو ترج  لـَيَضُ ، و 
 وىػػو األصػػؿ، راعػػوا ألنيػػـ وفتحػػة؛ يػػاء بػػيف بػػؿ وكسػػرة، يػػاء بػػيف( َيَضػػ ُ ) فػػي تقػػ 

 .(ٔ)الغالب في بو يعتد ال والعارض عارض، الحمؽ حرؼ ألجؿ الفتح ألف الكسر؛
 مضػػارعي َيَضػػ ُ ي فػػي واوالػػ ُحػػذفتِ  شػػيء فػػأليِّ : قيػػؿ قػػاؿ ابػػف عصػػفور :ي فػػإف

 وكسػرة؛ يػاء بػيف وقعػت األصػؿ في أنيا فالجواب وكسرة؟ ياء   بيف  تق ْ  ولـ ،يَوَض َ ي
 مضػارع يجئ لـ ذلؾ ولوال الحمؽ، حرؼ ألجؿ العيفُ  ُفتحتِ  لكف ،يَيْوِض ُ ي األصؿ ألفل 
ا الفتحُ  كاف فمملا العيف، بفتحي َيفَعؿُ ي عمىي َفَعؿَ ي  َرعياا الواو وُحذفتِ  بو، ُيعتدل  لـ عارضا

 .(ٕ)لألصؿي

                                           

)رسػػػػالة ٘٘،  ٖ٘اقتطػػػػاؼ األزاىػػػػر والتقػػػػاط الجػػػػواىر ألبػػػػي جعفػػػػر الرعينػػػػي ص :  ينظػػػػر( ٔ)
 ماجستير(.

 .ٕٓٛالممت ، ص ( ٕ)
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 وبعػدىا الػواو ، حػذفتيَيْوُجدُ ي وأصمو "يَيُجدُ  يوَجَدي: عامر يقولوف في مضارع وبنو
 بإثباتيػػا؛ لػػزواؿ موجػػب حػػذفيا، وىػػو الكسػػرة، لكػػّف الػػواو يوجػػد،: والقيػػاس ضػػّمة،

 يااالكسر؛ وتنبي وىو زاؿ؛ مراعاة لألصؿ، قد حذفيا موجب أف م   ترج  حذفت، ولـ
 .(ٔ)يَيِجدُ ي يوَجدَ يفيو  المطرد األصؿ وأفل  األصؿ، غير عمى جاءي َيُجدُ ي يوَجدَ يأف  عمى

 .(ٔ)يَيِجدُ ي
 ليعمموا القياس، وىو َيوُجد، َيْفُعؿ في يقولوا ولـ ،يَيُجدُ  َوَجدَ : يسيبويو: يوقالوا قاؿ

 .(ٕ)َيِجدي أصمو أف
الػواو،  تسػقط ي، ولػـيَيوُجػد يقػاؿ: أف لوجػب َيْفُعػؿ أصػمو كػاف يَيِجػدي لػو أف: يعني

نما حذفت؛ لُيعمـ  .(ٖ) يَيْفِعؿي األصؿ أفل  وا 
 :(ٗ)االستحساٌا 2

 ،يِميعػاديو ،يقبميػا، كمػا فػي ِميػزاف مػا إذا وقعػت سػاكنة وانكسػر يػاءا  تقمػب فالواو
 موجػػب لػػزواؿ أصػػميا؛ إلػػى فعػػادت الػػواو، ُجمعػػت تحركػػت أو ُصػػّغرت فػػإذاي  ميقػػاتيو

 : وأنشدوا. الجم  في الواو إلى ايردى ال مف العرب ومف القمب،

                                           

 .ٛٛٔ/ٗ، والمساعد ٜٔٔ: إيجاز التعريؼ في عمـ التصريؼ ص  ينظر( ٔ)

 .ٖٔٗ/ٗالكتاب ( ٕ)

 .ٖٖٕ/٘: شرح الكتاب لمسيرافي ينظر( ٖ)

 والتجػوز، االتساع مف ضرباا فييا أف إال مستحكمة، غير ضعيفة عمتو كانت ما : االستحساف (ٗ)
 الفتػو : ضرورة، كقمب الياء في غير مف األثقؿ إلى األخؼ ترؾ ومف االستحساف: والتجوز،
 االسػـ بػيف الفػرؽ أرادوا أنيػـ مػف أكثر عمة حكاـاست غير مف واواا والشرو  والتقو  والبقو 
 أشػياء فػي قد شارؾ الصفة االسـ استحساف؛ ألفل  ىي معتدة، إنما عمة ليست وىذه والصفة،

عمتو ، كبقاء اليػاء  زواؿ م  فيو الحكـ يبقى ما ومنو: ومنو   . فييا بينيما ولـ يفرؽ كثيرة
  اليػػاء إلػػى أصػػميا الػػواو لكنيػػا تركػػت فػػي ميػػاثؽ مػػ  زواؿ موجبيػػا، وكػػاف القيػػاس أف ترجػػ

 .ٕٗٔ، ٔٗٔ، واالقتراح، ص ٓٙٔ/ٖ، ٖٗٔ، ٖٖٔ/ ٔ الخصائص ينظراستحساناا . 
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ػػػػػى  بإْذِنَنػػػػػا إالل   الػػػػػدلْىرَ  ُيَحػػػػػؿُّ  ال ِحما
 

(ٔ)المَيػػػػػػػاِثؽِ  َعْيػػػػػػػدَ  األْقػػػػػػػواـَ  َنْسػػػػػػػأؿُ  وال 
 

 

 بعد ساكنة الواو وقعت وقد موثاؽ،: فيو واألصؿ ميثاؽ، مفرده جم  المياثؽ فإف
 ألف أصػػميا؛ ىإلػػ الػػواو بػػرد مواثػػؽ،: عمػػى ويجمػػ  ميثػػاؽ،: فقيػػؿ يػػاءا، فقمبػػت كسػػرة
 مػػ  قبميػػا مػػا كسػػر وىػػي الجمػػ ، فػػي زالػػت قػػد المفػػرد فػػي قمبيػػا أوجبػػت التػػي العمػػة

 ميػاثؽ،: جمعو في فقاؿ العمة، زواؿ م  القمب إبقاء استحسف الشاعر لكف سكونيا،
ا، فمما إعالالا  لمفرده تاب  غالباا الجم  أف ىو القمب بقاء حسف والذي  أعؿ وتصحيحا
 لمفرده. تبعاا الجم  الشاعر أعؿ ؛يميثاؽ: يوقيؿ اءي الواو بقمب المفرد

 بحالػػو، القمػػب بقػػي فألجميػا لمقمػػب، الموجبػػةَ  العمػػةَ  خمفػت استحسػػانية عمػػة وىػذه
 لمفػػرده؛ تبعػػا الجمػػ  الشػػاعر أعػػؿ ميثػػاؽ،: وقيػػؿ يػػاءا  الػػواو بقمػػب المفػػرد أعػػؿ فممػػا

 .(ٕ)مستحكمة قوية عمة عف ال استحساناا،
ف الػواو قبػؿ الكسػرة وقعػت إذا واو،الػ مػف اليػاء أبػدلوا وقد بحػرؼ   عنيػا تراخػت وا 
؛  كأّنيػا الكسػرة فصػارت حػاجزاا، ُيعتدُّ  فمـ قوي ا، حاجزاا ليس لُضْعفو الساكف ألفّ  ساكف 
 ألّنػو ؛يِصِ ْبػَوافيوي ِصػْبَوة  ي واألصػؿ ،يِصػْبَيافيوي ِصػْبَية  : يقػوليـ وذلؾ الواَو، باشرتِ 

 بينيمػػا البػػاء تفصػػؿ ولػػـ قبميػػا، الصػػاد لكسػػرة يػػاءا  لػػواوا فُقمبػػتي َأْصػػُبو َصػػَبْوتي مػػف
 .  بالسكوف لضعفيا
 اليػاء، مػ  الصادَ  ضـّ  أّنو وذلؾ الياء، م  الصاد بضـّ ي ُصْبياف  : يبعضيـ قاؿ وقد

                                           

، ولسػاف ٕٔٚ( البيت مف بحػر الطويػؿ لعيػاض بػف أـ درة الطػائي فػي النػوادر ألبػي زيػد ، ص ٔ)
 .ٖٕ٘ٓ/ٗ، والمقاصد النحوية لمعيني ٜٙ/ٗ، وشرح الشافية لمرضي ٖٔٚ/ٓٔالعرب 
مػػىي بكسػػر الحػػاء، ىػػو الموضػػ  الػػذي يحميػػو اإلمػػاـ وال يقربػػو أحػػد؛ مػػف حمػػى يالحِ  المغػػة :

 .ٖٕ٘ٓ/ٗالمكاف وأحماه، قولو: يال يحؿي: مف اإلحالؿ. المقاصد النحوية 

 .ٕٗٔ، واالقتراح، ص ٕٙٔ -ٓٙٔ/ٖ: الخصائص ينظر( ٕ)
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 أف -الكسػرة زالػت لمػا - يجػب كػاف وقد ،(ٔ)كسر َمف لغةِ  في ياءا  الواو قمبت أف بعد
 صػارت حتػى إياىػا العتيػادىـ بحاليػا اليػاء أقػروا لكػنيـ أصػميا، إلػى واواا اليػاء تعود
 إنما ِصْبَية  وِصْبَياف في القمب أف وىو آخر شيء ليـ ذلؾ وحسف. أصالا  كانت كأنيا
يثاراا استحساناا كاف  القمػب عمػة تػتمكف لػـ فممػا قيػاس؛ قػوة وال عمػة وجػوب عػف ال وا 
 يكػف لػـ قمبيػا إلػى األوؿ السبب ألف بحاليا؛ الياء إقرار عندىـ قوي بياء المفظ ورأوا
 .(ٕ) مؤثراا   يكوف أف مثمو في يعتاد مما وال قوياا
 : احلًما 3

 الكسػرة وكػذلؾ فأسػكنت، الػواو عمػى الضػمة فاسػتثقمت( الَغػاِزو: )أصموي فالغازي 
ف القمػػب، بقػػي نصػػبت فػػإذا يػػاء فانقمبػػت كسػػرة، بعػػد فسػػكنت  حمػػال السػػكوف زاؿ وا 

 .(ٖ)والمجرور المرفوع عمى لممنصوب

 الػواو فػي حػذؼ حممػتَ  حػيفي وَتِعػد وَنِعػد، َأِعد،ي مف أقيس يىذا: القاىر عبد قاؿ
 شػػيئاا حممػػوا األوؿ وفػػي واحػػد، شػػيء عمػػى أشػػياء ثالثػػة ىنػػا إذ حممػػوا ،يَيِعػػد: يعمػػى

كػػػاف أقػػػيس مػػػف  المحمػػػوؿ وقػػػؿ عميػػػو المحمػػػوؿ كثػػػر وكممػػػا شػػػيئيف واحػػػداا عمػػػى
 .(ٗ)العكسي

                                           

 .ٖٓٚ/٘( شرح المفصؿ البف يعيش ٔ)

 .ٖٓ٘/ٔ( الخصائص ٕ)

 .ٙٗٔعريؼ بضروري التصريؼ، ص ( شرح التٖ)

شرح التعريؼ بضروري التصريؼ ص  : ينظرلـ أقؼ عمى قولو فيما بيف يدي مف مؤلفاتو، و ( ٗ)
ٔٗٙ. 
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 ثس:انه يزاعاج انفزق ورفعا 4

 لزواؿِ  َأْعواد وُعَوْيد؛ القياُس  وُعَيْيد، وكافَ ، َأْعياد: وتصغيره يعيدي تكسير في قالوا
 زالػػت يميػػزافي، وقػػد كػػػ كسػػرة   بعػػد لسػػكوِنيا ُقِمبػػت إنمػػا ألنيػػا يػػاءا؛ الػػواوِ  َقْمػػبِ  موجػػبِ 
ذا العمػة، نمػا يػػرد إلػى أصػمو، أف فوجػب حكميػا، زاؿ العمػة زالػت وا   بينػػو فرقاػا َفَعمػوا وا 
 . أعواد: فيو قالوا فإنيـ عود، جمعو بجم  يمتبس وحتى ال الخشب، عودِ  وبيف
ف الواو يرجعوا فمـ  نقػوؿ أف جمعنػا إذا يجػب وكاف زالت، قد قبميا الكسرة كانت وا 

 ِريػح جمػ  فػي قػالوا كمػا يػاء، الػواو لقمػب الموجػب لػزواؿ بالواو؛ي َأْعَوادي جمعو: في
 .(ٔ)قبميا ما وانكسار سكونيا وىو ،يريحي في ياء قمبيا موجب لزواؿ بالواو؛ي َأْرَواحي
 : ادلثثت حكى يف وأَه ادلىجِة إرادج عهً انتُثيها 5

 اْلَطَجػػَ  فػػي: الضػػاد، فقػػالوا مػػف الػػالـ العػػرب إبػػداؿ بعػػض سػػيبويو عػػف فقػػد حكػػى
 أقػػػرب مكانيػػا فأبػػػدؿ المطبقػػيف، التقػػاء كراىيػػػة الضػػاد مكػػاف الػػػالـ أُبػػدؿ اْضػػَطَجَ  
 .(ٕ)واالنحراؼ المخرج في منيا الحروؼ

 افتعػؿ تػاء قبػؿ الضػاد جػاءت فممػا الَضػْجَعة، مػف افتعػؿ وأصؿ اْضَطَجَ : اْضَتَج َ 
الضػػاد  زالػػت إذ قياسػػو كػػاف الضػػاد. وقػػد مكػػاف الػػالـ ثػػـ أُبػػدؿ طػػاء، التػػاء ليػػا أُبػػدلت

 كمػػا ،اْلَتَجػػ َ : فيقػػاؿ افتعػػؿ، تػػاء تظيػػر أف الػػالـ وخمفتيػػا الموجبػػة إلبػػداؿ التػػاء طػػاء
، اْلَتَفَت،: يقاؿ ـَ  الطػاء أقػرت لكف زاؿ، الضاد قد وىو موجب البدؿ ألف واْلَتَحَؼ؛ واْلَتَق

منيػػا، فػػزاؿ  بػػدؿ الػػالـ ىػػذه التػػي الضػػاد إرادة عمػػى دلػػيال بيػػا المفػػظ ليكػػوف بحاليػػا؛
ف زاؿ عمػػى بػذلؾ ليػػدؿ عميػو؛ المترتػػب الحكػـ بقػػي ذلػؾ الموجػب ومػػ   أفل الموجػػب وا 

                                           

، وشػرح الشػافية لمرضػي ٗ٘٘، وتوجيو المم  ص ٖٗٔ: شرح التصريؼ لمثمانيني ص ينظر( ٔ)
ٔ/ٕٔٔ. 

 .ٖٛٗ/ ٗ : الكتاب ينظر (ٕ)
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ٖٜٙ 

 .(ٔ)مقدر وأ مراد لكّنو
ػا، أمػراا كػاف فممػا المغػات، بعػػض فػي لمضػاد َعػَرَض  إبػداؿ ىػذا: وقيػؿ  أقػػروا عارضا
 الَمْنِحػو األصػؿ عمػى وداللػة البػدؿ، مػف عػَرض بمػا الحفػؿ بقمػة إيػذاناا بحاليػا الطاء

 .(ٕ)المتعمد
قبميػا،  مػا وانكسػار طرفػا لوقوعيػا يػاء؛ الػواو أبدلت فيو يَرِضَوي، ويَرِضَيي األصؿ

ف تػرد ولػـ اليػاء َرِضػَيي: يَرْضػَيي بقيػتي العػيُف، فقمػت فػي ُخفَِّفتِ  فإف  كانػت الػواو؛ وا 
ف الكسػرة الموجبػة لمقمػب قػد  حكػػـ فػي فيػي المفػظ فػي محذوفػة كانػػت زالػت؛ ألنيػا وا 

ف كانت محذوفة في المفظ المثبتة؛   .(ٖ)ألنيا مقدرة مرادة، وا 
 ُعْمػػـَ  قػػاؿ مػػف لغػػة فػػي ففػػتخ وشػػقَي إذا ُغػػزيَ  قولػػو عػػف قػػاؿ سػػيبويو :ي وسػػألتو

 لزمتػو قػد مػا خففػت إنمػا ألنػي حاليػا؛ عمػى يػاءا  تركتيػا ذلػؾ فعمت إذا: فقاؿ وُعْصرَ 
نمػا الياء،  تػراىـ أال. فعػؿ وال بفعػؿ ىػذا أصػؿ ولػيس الػواو، وقمػب التحريػؾ أصػميا وا 
 يغيػػروا لػـ الػػواو، وقمػب التحريػػؾ أصػمو ممػػا مخففػة كانػػت فممػا الرجػػؿ، لقْضػوَ : قػالوا
 .(ٗ)لقضىي: لقالوا وشقو غزو قالوا ولو. واوال
 متكُه : ظعف يىجة انقهة وعذوا 6

، وُعَجْيِئػزاا ُرَسػْيِئالا : أعالما وعجائز وقبائؿ رسائؿ تصغير في قالوا  أنػو مػ  وُقَبْيػِئالا
؛  ىمزة ثـ ألفا الواحد في الذي المد حرؼ قمب موجب زاؿ قد الثالثة األلؼ حذؼ بعد

 قمبػوه إنمػا ألنيػـ ضػعيؼ؛ رسػائؿ نحػو فػي ىمػزة حػرؼ المػيف قمػب موجب ألف وذلؾ
 بالفتحػة، شبيوا األلؼ ألنيـ أو حاجزا، باأللؼ يعتدوا لـ إذ قبمو، ما وانفتاح لتحركو

                                           

 .ٕٗٔ/ ٔ تسب، والمحٜٕٖ/ٖ: الخصائص ينظر (ٔ)

 .ٚٓٔ/ ٔ المحتسب (ٕ)

 ..ٜٖٖ/ ٗ السبعة لمقراء : الحجة ينظر (ٖ)

 .ٖٙٛ/ ٗ الكتاب (ٗ)
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ٙٗٓ 

 ولػذلؾ وجػود، كػال الضػعيؼ وجػود فػإفل  بفقدانو، يبالوا لـ ضعيفاا ذلؾ سبب كاف فمما
 .(ٔ)باليمزة  وُبَوْيئِ  ُقَوْيِئـ: وبائ  قائـ تصغير في يقولوف

 يزاعاج اخلفح:ا 7
 واليػػاءُ  الػػواوُ  ُسػػكِّنت فػػإذا تحركػػت الػػواو واليػػاء وانفػػتح مػػا قبميمػػا قمبتػػا ألفاػػا، فػػِإذا

بقػى القمػب مػ  زواؿ  َوقد الحركةُ  َوُىوَ  لمقمبِ  اْلُموِجب لزواؿِ  ُتْقَمبا لـ قبَميما َما وانفتحَ 
 يحيػر ي، والقياس حاِريّ  اْلحيَرة: َوِفي يطيئيي، والقياس طائيّ  طّيء: ِفي فَقاُلوا موجبو
 .(ٕ)ِمْنُيَما أخؼُّ  حاؿ   كؿ عمى األلؼَ  ألفل  والقياس يزبنيي؛ َزَبانّي؛ ِزْبِنَية: َوِفي
 عزوض عهح أخزي تعذ سوال ادلىجة:ا 8

 يزوؿ وال الكسرة، لزواؿ ياء؛ اليمزة كوف فيزوؿ ُأَويميف،: تصغير إيماف في قالوا
نما األولى، زةاليم لثبوت إبداليا  ترج  وال التصغير، في الحادثة لمضمة واواا تصير وا 
 العمػة زالػت إذا أنػو اإلبػداؿ؛ ذلػؾ عمػة وجػود مػ  ذلػؾ إلى سبيؿ ال إذ أصميا؛ إلى   
 مف أو جنسيا، مف أخر  عملة   خمفتيا ثـ أصمو، عف المكبر في الحرؼ أخرجت التي
 أف بػد فػال الحادثػة العمػة ىػذه تولمعارضػ أصػمو؛ إلػى يرجػ  ال فالحرؼ جنسيا، غير
 .(ٖ)حكميا تعطى

ا :ا 9
ً
 أٌ يكىٌ انقهة يأنىف

ِصػْبَياف، يوي ِصِ ْبَيػة: يفػي الػواو قبػؿ الكسػرة وقعػت إذا الػواو مف الياء أبدلوا فقد
ف ؛ بحػػرؼ   عنيػػا تراخػػت وا   ُيعتػػد فمػػـ قوي ػػا، حػػاجزاا لػػيس لُضػػْعفو السػػاكف ألفّ  سػػاكف 

 مػف ألّنػو ؛يِصِ ْبػَواف  يوي ِصػْبَوة  ي واألصػؿ الػواَو، باشػرتِ  كأّنيا الكسرة فصارت حاجزاا،
 بينيمػػا البػػاء تفصػػؿ ولػػـ، قبميػػا الصػػاد لكسػػرة يػػاءا  الػػواو فُقمبػػت ،يَأْصػػُبو َصػػَبْوتي

                                           

 .ٕٛ٘/ٔشرح الشافية لمرضي  (ٔ)

 .ٖٙٓ/ٕ: المباب في عمؿ البناء واإلعراب  ينظر (ٕ)

 .ٜٖ٘/ٚ: المقاصد الشافية  ينظر( ٖ)
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ٙٗٔ 

 .بالسكوف لضعفيا
ف عمػى الياء فُأقّروا ،يُصْبياف  : يبعضيـ قاؿ وقد  كػاف  الكسػرة، وقػد زالػت حاليػا وا 
 بحاليػا اليػاء أقػروا لكػنيـ أصميا، إلى واواا الياء تعود أف -الكسرة  زالت لما - يجب

 .(ٔ)أصالا  كانت كأنيا صارت حتى إياىا العتيادىـ
 الواو قمبت وِصْبَياف ِصْبَية: قوليـ ذلؾ قاؿ ابف جني في باب تدريج المغة :ي ومف

 وضػعؼ قبميػا الصػاد النكسػار -صػبوت مػف ألنػو - التقػدير في وصبوة صبواف مف
 إلػى منػو تػدرجوا واستمر ىذا ألؼ فمما. ذلؾ ذكرنا وقد. لسكونو حاجزاا تدتع أف الباء
ف بحالػو يػاء الػواو قمب أقروا أف ػا قػوليـ وذلػؾ الكسػرة زالػت وا   وُصػْبَية ُصػْبَياف: أيضا
 أقػػروا لكػػنيـ أصػػميا، إلػػى واواا اليػػاء تعػػود أف -الكسػػرة زالػػت لمػػا - يجػػب كػػاف  وقػػدي

ي كانت كأنيا صارت تىح إياىا العتيادىـ بحاليا؛ الياء  .(ٕ)أصالا
ا :ا 11

ً
 أٌ يكىٌ يا يشول ته ادلىجِة عارظ

 بعػده مػا لكػوف اآلخػر؛ يشػبو محػؿ بعػد كسػر فػي إذا وقعت فالياء تبدؿ مف الواو
 فيػػو تقػػوؿ فإنػؾ الغػػزو، مػف يقطػػرافي مثػاؿ عمػػى بنيػت إذا كمػػا االنفصػاؿ، تقػػدير فػي

 ويَرْمػَواف غْزيػاف،: قمت سكنت فمو سرة،ك بعد آخراا  لوقوعيا ياء الواو بقمب يغزيافي،
ف التسكيف قبؿ عميو كاف ما عمى الالـ إعالؿ يبقى لمتخفيؼ،  زالت الكسرة، فيبقػى وا 

ف الكسػرة أثر ف الضػمة وأثػر يػاء، الػواو قمػب زالػت، وىػو وا   اليػاء قمػب وىػو زالػت؛ وا 
 .(ٖ)الغالب في بالعارض اعتداد وال عارض السكوف أف لذلؾ والموجب واوا،

ػا الموِجب بو يزوؿ ما لكوف زوالو بعد الموجب أثر فيو بقي ومما  قػوليـ:  عارضا
 طػرؼ ألنيا ياء الواو انقمبت الغزو، مف ألنو َغِزَو؛ َغِزيَ  َغِزَي، فأصؿ: مخفؼ َغْزيَ 

                                           

 .ٖٓٚ/٘، شرح المفصؿ البف يعيش ٖٓ٘/ٔالخصائص :  ينظر( ٔ)

 .ٖٓ٘/ٔالخصائص  (ٕ)

 ، .ٜ٘ٓ٘/ٓٔ: تمييد القواعد  ينظر( ٖ)
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ٕٙٗ 

 تقمبيػا كانػت التػي العمػة ألف الػواو؛ تعػود أف وجػب الػزاي أسػكنتَ  فػإذا كسػرة، وقبميا
ىػو  بواجػب، إنمػا ىنػا لػيس التخفيؼ إلعالؿ عمى حالو؛ ألفزالت، لكف بقي ا قد ياء

 وعميو جاء قوؿ الشاعر: .(ٔ)عارض
 َطيَسَموْ  آؿِ  ُأختُ  يػِ ِمنّ  زأُ ػَتي
 (ٕ)َلوْ  ُدْنيَ  َقد، داِلفاا َأراهُ : قاَلتْ 

 يَغػػْزيَ  ذلػػؾ: الرجػػُؿ، ومثػػؿ ِنْعػػـَ : وؿػيقػػ العػػرب بعػػض أف قػػاؿ سػػيبويو :ي وبمغنػػا 
 تجػر  وأف التحػرؾ، عنػدىـ واألصػؿ خففػت اػإنمػ ألنيػا واواا؛ ليػاءا تحػوؿ ال الرجُؿي ،

خالفػػػو  فػػػي األوؿ ر ػيجػػػ وأف ، التحػػػرؾ عنػػػده األصػػػؿ خفػػػؼ الػػػذي أف كمػػػا يػػػاءا،
مكسورااي
(ٖ)             . 

ف ف اليػاء إلػى الواو تعد لـي َحْيواف: يفقمت ،ي حُيَوافي  مف الياء أسكنت وا   زالػت وا 
 .(ٗ)عارض السكوف واوا؛ألف الـ ىي التي الياء قمب في سببا كانت التي الضمة

                                           

 .ٜٗٗ، ٖٜٗ/ٗ: شرح السيرافي  ينظر( ٔ)

، بروايػة يأراه ُمْمِمقاػا، والتكممػة ٕٖٕمف الرجز لُصَخير بف عدي فػي ديػواف األصػمعيات ، ص ( ٕ)
في الممتػ ، ، برواية يأراه ُمْبِمطاا، وبال نسبة ٖٕٗ/٘والذيؿ والصمة لكتاب الصحاح لمصغاني 

 .ٜ٘ٓ٘، وتمييد القواعد ٖٖٙص 
يح الطلْيَسػػؿُ  المغػػة :  شػػيء   كػػؿ مػػف الكثيػػرُ  الطلْيَسػػؿُ  وقيػػؿ الكثيػػرُ  الملػػبفُ  والطلْيَسػػؿُ  الشػػديدةُ  الػػرِّ
.  اْخَتَضػَعْتوُ  قػد اللػِذي الَكِبيػرُ : : اسـ  والدلاِلؼُ  وَطْيَسَمةُ  : المحكػـ والمحػيط األعظػـ  ينظػرالسِّػفُّ

 .ٙٓٔ/ٜ، ولساف العرب ) د ؿ ؼ( ٖ٘ٗ/ٛؿ(  س )ط
 ثػـ قبميػا، ما النكسار دني مف ياء قمبت الواو ولكف دنوت، مف الواو مف فيو ُدْنَيي "الشاىد:
النػػوف  إسػػكاف كػػاف لمػػا أنػػو إال الػػواو، تعػػود أف الكسػػرة زالػػت إذا يجػػب فكػػاف النػػوف، أسػػكنت

ا لـ يباؿ بزواؿ الكسرة  بحاليا . الياء وَأقرل  عارضا

 .ٙٔٔ/ٗ( الكتابٖ)

 .ٕ٘ٔ( شرح التعريؼ بضروري التصريؼ، ص ٗ)
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ذ  ا11
ْ
ص
َ
 : شيء انتُثيه عهًق

وفػي تصػغيره يُأَيْيِنػؽي،  جمػ  أينػؽ : إبقاء اإلعالؿ واإلبػداؿ فػي يأيػانؽي ذلؾ ومف
 الػواو، عمػى الضػـ اسػتثقؿ ، ثػـيأْنػُوؽ  ي أصمو ناقة، جم : م  زواؿ موجبو. فػي َأْيُنؽي

 القػوؿ ىػذا ، فوزنيا عمػى(ٔ)لياء، وىو أحد قولي سيبويوا منيا وعوض الواو فحذفت
 .يأيفؿي

 يػاء قمبػت ثػـ الضػمة، مػف لتسػمـ النػوف؛ عمػى واوػال تػقدم ،يأْنُوؽ  ي أصمو وقيؿ:
 أعمػت بالقمػب كمػا ألنيػا يػاء؛ واوػال تػأبدل ـػث ،يأونؽي التقدير في فصارت لمتخفيؼ،

ػػػا أعمػػػت كػػػذلؾ و قػػػوؿ آخػػػر ػ، وىػػػيأْعُفػػػؿي وؿػالقػػػ ىػػػذا باإلبػػػداؿ فوزنيػػػا عمػػػى أيضا
بداؿ.  قمب وػفي بالقمب، فػيَأْيُنؽي مرتبطاا اإلبداؿ ىذا . فصار(ٕ)لسيبويو  وا 

 اإلبػداؿ ىػذا لكػف وقمبػوا، الواو مكاف الياء قمب، فأبدلوا ثـ إبداؿ ثـ قمب فيو وقيؿ
 يأنقػوي المفػظ فصػار الػالـ موضػ  إلػى سػالمة العيف قمبوا أنيـ أحدىما قمباف: صحبو

ي  في فعموا ما فيو فعموا ـث  يػاء المتطرفػة الػواو صػارت لمػا ثـ يأنقيااي، فصار ،(ٖ)يأْدؿ 
 المفػظ فصػار الثاني، القمب ىو وىذا الفاء موض  إلى حاليا عمى قمبوىا ذلؾ لوجوب
 إلػى بنقمػو التطػرؼ عػف العمػة حػرؼ لخػروج أصػميا إلػى الجمػ  بنيػة وعػادت يأينقااي،
 الكممػػة، آلخػػر ىػػو الػػذي األوؿ بالقمػػب مرتبطاػػا إلبػػداؿا ىػػذا صػػار فقػػد الفػػاء، موضػػ 

                                           

 .ٕٔٔ/ٕ( الكتاب ٔ)

 .ٙٙٗ/ٖ( السابؽ ٕ)

ي، فوقعػت الػواو طرفاػا، وقبميػا ضػّمة ، ولػيس مػف األسػماء المتمكنػة مػا ىػو بيػذه ٖ) ( فأصمو يأْدلُػو 
ـّ قم بػوا الػواو يػاء، الصفة، فكرىوا الَمِصيَر إلى بناء ال نظيَر لػو، فأبػدلوا مػف الضػّمة كسػرة، ثػ

ي. شػرح المفصػؿ  ي، ويغػاز  لتطرُّفيا ووقوِع الكسػرة قبميػا، فصػار مػف قبيػِؿ المنقػوص، كػػيقاض 
 .ٕٙٙ/ٖالبف يعيش 
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 .(ٔ) ألوليا ىو الذي الثاني وبالقمب
 فمػػـ اإلبػػداؿ، أو القمػػب يأيينػػؽي، فػػألزموه عمػػى ويصػػغر يأيػػانؽي أينػػؽ عمػػى َويجمػػ 

 أنػػوؽ؛ ألف: عمػػى فتجمػػ  ، وكػػاف األصػػؿ أف تػػرد اليػػاء إلػػى أصػػميا،يأنػػوؽي يقولػػوا
 لػـ الػواو رجعػت لػو إذ العمتػيف، قصػد عمػى منبيػة تزاؿ، لكنيػا بقيػ قػد قمبيػا موجب
بداؿ قمب فيوي َأْيُنؽيواحد، و قمب عمى إال تحمؿ  .(ٕ)وا 

 
 
 
 
 
 

 

                                           

 .ٓٚ، واأللغاز النحوية لمسيوطي، ص ٖٖ٘/ٔ: ارتشاؼ الضرب  ينظر( ٔ)

 .ٚٚ( األلغاز النحوية لمسيوطي، ص ٕ)
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 اخلامتح
الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات، وبفضمو ترف  الدرجات، وأصمى وأسمـ 

 عمى سيد األناـ محمد بف عبد اهلل وآلو وأصحابو الغّر الكراـ.
 ،،، وبعد

 وصمت في ىذا البحث إلى عدة نتائج منيا :فقد ت
واألمور التي يزوؿ بيا  واإلبداؿ، بيف البحث المراد بزواؿ موِجب اإلعالؿ .ٔ

 .(ٔ)ومنيا التصغير والجم  والنسب واإلضافة وغيرىا

 يرداف واإلبداؿ التصغير والجم ؛ ألنيما اإلعالؿ موِجب أكثر ما يزوؿ بو  .ٕ
المعتؿ في التصغير كما يصح في أصوليا، فيصح الحرؼ  إلى األشياء

 الجم ، فيقاؿ في تصغير باب ُبَويب، وفي جمعو : أبواب.

بالقمب؛ لكثرة مواضعو، فيو يق  في  اإلعالؿ في يكوف ما أكثر الموِجب زواؿ .ٖ
حروؼ العمة وىي أولى باإلعالؿ مف كؿ ما عداىا مف الحروؼ؛ لخفتيا مف 

إلعالؿ بالحذؼ، ثـ جية ومناسبة بعضيا وبعض مف جية أخر ، ثـ ا
 اإلبداؿ، ولـ يق  زواؿ الموِجب في اإلعالؿ بالنقؿ.

 –لزواؿ الموِجب أثر  في اإلعالؿ واإلبداؿ، فيزوؿ كؿُّ مف اإلعالؿ واإلبداؿ  .ٗ
 يوجب واإلبداؿ اإلعالؿ موِجب كما أفل زواؿ  بزواؿ موجِبو. –في  الغالب 

 إلى المبدؿ رؼالح كذلؾ رد أصمو. ويوجب إلى المحذوؼ الحرؼ رجوع
 .(ٕ)أصمو

                                           

 .ٜٛ٘ػ  ٓٛ٘: البحث ص ينظر( ٔ)

 .ٖٖٙػ  ٖٓٙبحث ص : ال ينظر( ٕ)
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موِجبو،  بزواؿ يزوؿ أف في كؿٍّ مف اإلعالؿ واإلبداؿ أثبت البحث أف األصؿَ  .٘
وقد خولؼ ىذا األصؿ فزاؿ الموِجب وبقي اإلعالؿ واإلبداؿ عمى حالو لعدة 
أمور منيا: االستحساف، ومراعاة األصؿ، أو الحمؿ، أو مراعاة الفرؽ ورف  

و ضعؼ موجب القمب وغير ذلؾ مما تقدـ المبس، أو مراعاة الخفة، أ
 .(ٔ)ذكره

 الموجب : بزواؿ احتجوا لمذىبيـ الصرفييف أفل  البحث أثبت .ٙ
ويحتج  ،يُمَيْيِسر  يو ،يُمَوْيِعد  ي : يُمتلِسريو ،يُمتلِعدي يقوؿ في تصغير  فالزجا  

 صّغرتيا، فإذا. بعدىا االفتعاؿ تاء لوقوع ؛ تاءا  قمبت إّنما الفاء لذلؾ بأف
 والياء الواو عادت التاء حذفت فمما. أحرؼ خمسةَ  بيا االسـ لكوف ُحذفت؛

 .(ٕ)التاء وقد زالت في التصغير ألجؿ كاف إّنما القمب ألفّ  أصميما؛ إلى
ًّ  عمر وأبو رم  غير مفي ُبَويِّ   يو ،يُقَويِّؿ  : ييقوؿ في تصغير قائؿ وبائ   ،الج 

 بوقوعيا العيف العتالؿ كاف إّنما يبائ يو ،يقائؿي في اليمزة ىمز؛ ويحتج بأف
 الواو مف أصميا إلى اليمزة فعادت األلؼ، زالت صّغرت، فإذا زائدة، ألؼ بعد

 .(ٖ)يُمتلِزف  يو ،يُمتِعد  ي في َعْودىا حدّ  عمى والياء
بزواؿ  النداء غير في عمي القاضي وقفت يحتج إلظيار الياء إذا وٌونس
 َفُحِذؼَ  ساكناف وىما التلنويف، م  الياء التقاءُ  لمحذؼِ  ألف الموجبَ  الموجب؛

 حقِّيا؛ إلى الياءُ  فتعودُ  الوقؼ، في ُأمف قد وىذا ساكناف، يجتم َ  لئال األّوؿ
 .(ٗ)َحذفيا موجبِ  لزواؿِ 

                                           

 .ٚٗٙػ  ٖٗٙ: البحث ص   ينظر( ٔ)

 .ٗٛ٘: البحث ص ينظر( ٕ)

 .ٜٙ٘: البحث ص  ينظر( ٖ)

 .ٛٔٙ: البحث ص  ينظر( ٗ)
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 أفل  فذىب إلى خالؼ الفراء جميور الصرفييف في عمة حذؼ الفاء مف يَيِعدي، .ٚ
 فحذفت يتعّد ، ال ما وبيف اب،الب ىذا مف يتعّد  ما بيف َفْرقاا حذفت الواوَ 
 . (ٔ)يَيْوَجؿيو ،يَيوَحؿ: ي الالـز نحو في وثبتت ،يَيِعدي نحو المتعدي، في

الفارسي بقاء اإلبداؿ في يفـي م  اإلضافة بالضرورة،  عمي أبو خصل  .ٛ
 .(ٕ)والصحيح أنو غير مختص بالضرورة؛ لوروده في الحديث النبوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .ٔٔٙ: البحث ص  ينظر( ٔ)

 .ٕٙٙ: البحث ص  ينظر( ٕ)
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 ادلصادر وادلزاجع
: حواشيو وتعميؽ بتصحيحو وعنى الصولي، نسخو يحيى بف محمد بكر ألبي الكاتب أدب .ٔ

 ببغداد، عاـ – العربية المكتبة بمصر، - السمفية المطبعة: األثري، الناشر بيجة محمد
 ىػ .ٖٔٗٔ: النشر

رب مػػػػف لسػػػػاف العػػػػرب ألبػػػػي حيػػػػاف، تحقيػػػػؽ: د. رجػػػػب عثمػػػػاف محمػػػػد، د. ػاؼ الضػػػػػارتشػػػػ .ٕ
ىػػػػ ػ ٛٔٗٔناشػػػر: مكتبػػػة الخػػػانجي ػ القػػػاىرة، الطبعػػػة األولػػػى، رمضػػػاف عبػػػد التػػػواب، ال

 ـ .ٜٜٛٔ

 عطية بف إبراىيـ بف إلسماعيؿ الكافية المقدمة عمى الشافية والخالصات الصافية األسرار .ٖ
 محمد أحمد اليادي عبد: إعداد وتحقيؽ، دراسة المبنيات قسـ ػ الثاني القسـ النجراني،
 . ـٜٜ٘ٔ ػ ىػ٘ٔٗٔ عاـ القر  أـ جامعة الغامدي،

األصػػػػوؿ فػػػػي النحػػػػو البػػػػف السػػػػراج، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد الحسػػػػيف الفتمػػػػي، الناشػػػػر: مؤسسػػػػة  .ٗ
 ـ .ٜٜٜٔىػ ػ ٕٓٗٔالرسالة ػ بيروت ػ لبناف، الطبعة الرابعة، 

االقتػػػراح فػػػي أصػػػوؿ النحػػػو لمسػػػيوطي، ضػػػبطو وعمػػػؽ عميػػػو: عبػػػد الحكػػػيـ عطيػػػة، راجعػػػو  .٘
 ٕٚٗٔتػػػي، دمشػػػؽ، الطبعػػػة الثانيػػػة، وقػػػدـ لػػػو: عػػػالء الػػػديف عطيػػػة، الناشػػػر: دار البيرو 

 ـ.ٕٙٓٓ -ىػ 

اقتطػػػػاؼ األزاىػػػػر والتقػػػػاط الجػػػػواىر، ألبػػػػي جعفػػػػر الرعينػػػػي )رسػػػػالة ماجسػػػػتير(، تحقيػػػػؽ:  .ٙ
 ـ.ٕٜٛٔ-ىػ ٕٓٗٔعبد اهلل حامد النمري، الناشر: جامعة أـ القر ، 

األلغػػػػاز النحويػػػػة لمسػػػػيوطي المسػػػػمى )الطػػػػراز فػػػػي األلغػػػػاز(، الناشػػػػر: المكتبػػػػة األزىريػػػػة  .ٚ
 .ـ ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔمتراث، عاـ النشر: ل

االنتصػػػػار لسػػػػيبويو عمػػػػى المبػػػػرد البػػػػف والد ، دراسػػػػة و تحقيػػػػؽ د : زىيػػػػر عبػػػػد المحسػػػػف  .ٛ
ىػػػػ ػ ٙٔٗٔسػػػمطاف ،  الناشػػػر : مؤسسػػػة الرسػػػالة ػ بيػػػروت ػ لبنػػػاف ، الطبعػػػة األولػػػى 

 ـ .ٜٜٙٔ

ركػػػػػات اإلنصػػػػػاؼ فػػػػػي مسػػػػػائؿ الخػػػػػالؼ بػػػػػيف النحػػػػػوييف البصػػػػػرييف، والكػػػػػوفييف ألبػػػػػي الب .ٜ
ىػػػػ ػ ٕٗٗٔاألنبػػػاري الناشػػػر: المكتبػػػة العصػػػرية ػ صػػػيدا ػ لبنػػػاف، الطبعػػػة األولػػػى 

 ـ .ٖٕٓٓ
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إيجػػػاز التعريػػػؼ فػػػي عمػػػـ التصػػػريؼ البػػػف مالػػػؾ، تحقيػػػؽ: محمػػػد عثمػػػاف، الناشػػػر: مكتبػػػة  .ٓٔ
 ـ .ٜٕٓٓىػ ػ ٖٜٓٔالثقافة الدينية ػ القاىرة، الطبعة األولى، 

 الديف، عمي أحمد فتحي. د:  ودراسة تحقيؽ ثير،األ  بف الديف لمجد العربية عمـ في البدي  .ٔٔ
 . ىػ ٕٓٗٔ األولى، الطبعة القر ، أـ جامعة: الناشر

ْيَمػػػػي عمػػػبػػػػالتبصػػػرة والتػػػذكرة أل .ٕٔ رّي، تحقيػػػؽ: د. فتحػػػي أحمػػػد مصػػػطفى عمػػػي الػػػديف، ػي الصل
 ـ.ٕٜٛٔىػ ػ ٕٓٗٔالناشر: جامعة أـ القر ، الطبعة األولى 

 الرحمف عبد: ةػودراس ؽػتحقي ري،ػلمعكب فػوالكوفيي البصرييف مف النحوييف مذاىب عف التبييف .ٖٔ
 .السعودية ػ القر  أـ جامعة: الناشر العثيميف، بف سميماف

ىنداوي  حسف. د حياف الجزء الثاني، تحقيؽ:  التسييؿ ألبي كتاب شرح في والتكميؿ التذييؿ .ٗٔ
 ـ.ٜٜٛٔ-ىػ ٜٔٗٔاألولى : دمشؽ، الطبعة – القمـ دار: الناشر

ح الفصػػػيح وشػػػػرحو البػػػف درسػػػػتويو، تحقيػػػؽ: د. محمػػػد بػػػػدوي المختػػػوف، الناشػػػػر: تصػػػحي .٘ٔ
 ـ.ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔوزارة األوقاؼ، المجمس األعمى لمشئوف اإلسالمية، القاىرة، 

التصػػػػريح بمضػػػػموف التوضػػػػيح فػػػػي النحػػػػو لمشػػػػيا خالػػػػد األزىػػػػري، الناشػػػػر: دار الكتػػػػب  .ٙٔ
 ـ .ٕٓٓٓ ىػ ػٕٔٗٔالعممية ػ بيروت ػ لبناف، الطبعة األولى، 

التعميقػػػة عمػػػى كتػػػاب سػػػيبويو ألبػػػي عمػػػي الفارسػػػي، تحقيػػػؽ: د. عػػػوض بػػػف حمػػػد القػػػوزي،  .ٚٔ
 ـ .ٜٜٓٔىػ ػ ٓٔٗٔالطبعة األولى، 

التكممػػػػة ألبػػػػي عمػػػػي الفارسػػػػي، تحقيػػػػؽ ودراسػػػػة: د. كػػػػاظـ بحػػػػر المرجػػػػاف، الناشػػػػر: عػػػػالـ  .ٛٔ
 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔلبناف، الطبعة الثانية  -بيروت -الكتب

 العربيػػػػة لمصػػػػغاني، حققػػػػو: عبػػػػد وصػػػػحاح ةػالمغػػػػ اجػتػػػػ ابػلكتػػػػ لصػػػػمةوا والػػػػذيؿ التكممػػػػة .ٜٔ
بػػػػراىيـ الطحػػػػاوي، العمػػػػيـ  دار مطبعػػػػة إبػػػػراىيـ، الفضػػػػؿ أبػػػػو ومحمػػػػد األبيػػػػاري، إسػػػػماعيؿ وا 
 القاىرة . الكتب،

ف،  يتمييػػػد القواعػػػد بشػػػرح تسػػػييؿ الفوائػػػد، دراسػػػة وتحقيػػػؽ: أ.د. عمػػػي محمػػػد فػػػاخر وآخػػػر  .ٕٓ
النشػػػػر والتوزيػػػػ  والترجمػػػػة ػ القػػػػاىرة، الطبعػػػػة األولػػػػى الناشػػػػر: دار السػػػػالـ لمطباعػػػػة و 

 ـ .ٕٚٓٓىػ ػ ٕٛٗٔ
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 دار: ديػػػاب الناشػػػر محمػػػد زكػػػي فػػػايز. د. أ: وتحقيػػػؽ الخبػػػاز، دراسػػػة الممػػػ  البػػػف توجيػػػو .ٕٔ
: العربيػػػػػة، الطبعػػػػػة مصػػػػػر جميوريػػػػػة - والترجمػػػػػة والتوزيػػػػػ  والنشػػػػػر لمطباعػػػػػة السػػػػػالـ
 .ـ ٕٚٓٓ - ىػ ٕٛٗٔ الثانية،

لمسػػػػػػالؾ بشػػػػػػرح ألفيػػػػػػة ابػػػػػػف مالػػػػػػؾ لممػػػػػػرادي، شػػػػػػرح وتحقيػػػػػػؽ:         توضػػػػػػيح المقاصػػػػػػد وا .ٕٕ
عبػػػد الػػػرحمف عمػػػي سػػػميماف، الناشػػػر: دار الفكػػػر العربػػػي ػ بيػػػروت ػ لبنػػػاف، الطبعػػػة 

 ـ .ٕٛٓٓىػ ػ ٕٛٗٔاألولى 

، سػػػالـ العػػػاؿ عبػػػد. د تحقيػػػؽ: خالويػػػو، السػػػب  البػػػف القػػػراءات فػػػي الحجػػػة .ٖٕ : الناشػػػر مكػػػـر
 ىػ . ٔٓٗٔ الرابعة: بيروت، الطبعة – الشروؽ دار

 – الشػػػػارقة جامعػػػػة: الػػػػداني، الناشػػػػر عمػػػػرو السػػػػب  ألبػػػػي القػػػػراءات فػػػػي البيػػػػاف جػػػػام  .ٕٗ
 ـ.ٕٚٓٓ - ىػ ٕٛٗٔ األولى: اإلمارات، الطبعة

 – لمماليػػػػيف العمػػػػـ دار: بعمبكػػػػي، الناشػػػػر منيػػػػر رمػػػزي دريػػػػد، تحقيػػػػؽ: البػػػػف جميػػػرة المغػػػػة .ٕ٘
 ـ.ٜٚٛٔ األولى،: بيروت، الطبعة

اف العػػػػرب لعبػػػػد القػػػػادر البغػػػػدادي، تحقيػػػػؽ وشػػػػرح: د.عبػػػػد ػاب لسػػػػػبػػػػخزانػػػػة األدب ولػػػػب ل .ٕٙ
               السػػػػػػػػػػالـ ىػػػػػػػػػػاروف، الناشػػػػػػػػػػر: مكتبػػػػػػػػػػة الخػػػػػػػػػػانجي، القػػػػػػػػػػاىرة، الطبعػػػػػػػػػػة: الرابعػػػػػػػػػػة،

 .ـٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔ

 الخصائص البف جني ، الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب، الطبعة الرابعة. .ٕٚ

 –بيػػػػروت  –نبيػػػػؿ طريفػػػػي، الناشػػػػر: دار صػػػػادر ديػػػػواف األصػػػػمعيات، تحقيػػػػؽ: د. محمػػػػد  .ٕٛ
 ـ.ٕٕٓٓ-ىػ ٖٕٗٔلبناف، الطبعة األولى 

                         ديػػػػػػػواف رؤبػػػػػػػة بػػػػػػػف العجػػػػػػػاج، اعتنػػػػػػػى بتصػػػػػػػحيحو: ولػػػػػػػيـ بػػػػػػػف الػػػػػػػورد، الناشػػػػػػػر: دار  .ٜٕ
 ابف قتيبة لمطباعة والنشر والتوزي  ػ الكويت.

: لبنػػػاف، الطبعػػػة-بيػػػروت مميػػػةالع الكتػػػب دار: اإلعػػػراب البػػػف جنػػػي، الناشػػػر صػػػناعة سػػػر .ٖٓ
 ـ؟ٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔ األولي

           شػػػػػرح أبيػػػػػػات سػػػػػػيبويو البػػػػػف السػػػػػػيرافي ، تحقيػػػػػػؽ : محمػػػػػد الػػػػػػّريح ىاشػػػػػػـ ، الناشػػػػػػر :  .ٖٔ
 ـ .ٜٜٙٔىػ ػ ٙٔٗٔدار الجيؿ ػ بيروت ػ لبناف ، الطبعة األولى ، 

ػ لبنػػػاف، شػػػرح األشػػػموني عمػػػى ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ، الناشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػة ػ بيػػػروت  .ٕٖ
 ـ .ٜٜٛٔىػ ػ ٜٔٗٔالطبعة األولى، 
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شػػػرح ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ البػػػف عقيػػػؿ، تحقيػػػؽ: محمػػػد محيػػػي الػػػديف عبػػػد الحميػػػد، الناشػػػر:  .ٖٖ
دار التػػػػراث ػ القػػػػاىرة، دار مصػػػػر لمطباعػػػػة، سػػػػعيد جػػػػودة السػػػػحار وشػػػػركاه، الطبعػػػػة 

 ـ .ٜٓٛٔىػ ػ  ٓٓٗٔالعشروف، 

 مكتبة: الناشر الشوممي، موسى   عمي. د ودراسة تحقيؽ القواس، البف معط ابف ألفية شرح .ٖٗ
 .ـٜ٘ٛٔ ػ ىػ٘ٓٗٔ األولى، الطبعة الرياض، الخريجي،

شػػػػرح التصػػػػريؼ لمثمػػػػانيني، تحقيػػػػؽ: د. إبػػػػراىيـ بػػػػف سػػػػميماف البعيمػػػػي، الناشػػػػر: مكتبػػػػة  .ٖ٘
 ـ.ٜٜٜٔ-ىػٜٔٗٔالرشد، الطبعة األولى، 

            يـ: شػػػػػرح التعريػػػػػؼ بضػػػػػػروري التصػػػػػريؼ، البػػػػػػف إّيػػػػػاز، تحقيػػػػػؽ وشػػػػػػرح ودراسػػػػػة وتقػػػػػػد .ٖٙ
أ. د. ىػػػػالؿ نػػػػاجي المحػػػػامي، الناشػػػػر: دار الفكػػػػر لمطباعػػػػة والنشػػػػر  -أ. د. ىػػػػادي نيػػػػر 

 ـ.ٕٕٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔاألردف، الطبعة األولى،  –والتوزي  

             شػػػػػػػرح جمػػػػػػػؿ الّزّجػػػػػػػاجي البػػػػػػػف عصػػػػػػػفور )الشػػػػػػػرح الكبيػػػػػػػر( ، تحقيػػػػػػػؽ : د. صػػػػػػػاحب    .ٖٚ
 ىػ .ٓٓٗٔلمطباعة والنشر ،  أبو جناح ، طب  بمطاب  مؤسسة دار الكتب

محمػػػػػد نػػػػػور الػػػػػديف الحسػػػػػف، ومحمػػػػػد شػػػػػرح شػػػػػافية ابػػػػػف الحاجػػػػػب لمرضػػػػػي، تحقيػػػػػؽ:  .ٖٛ
محمػػػد محيػػػى الػػػديف عبػػػد الحميػػػد، الناشػػػر: دار الكتػػب العمميػػػة بيػػػروت ػ لبنػػػاف، الزفػػزاؼ، 

 ـ.ٜ٘ٚٔىػ ػ  ٜٖ٘ٔعاـ النشر: 
المقصػػػود محمػػػد  شػػػرح شػػػافية ابػػػف الحاجػػػب لػػػركف الػػػديف االسػػػتراباذي ، تحقيػػػؽ : د. عبػػػد .ٜٖ

               عبػػػػػػػػػػػد المقصػػػػػػػػػػػود ، الناشػػػػػػػػػػػر : مكتبػػػػػػػػػػػة الثقافػػػػػػػػػػػة الدينيػػػػػػػػػػػة ، الطبعػػػػػػػػػػػة األولػػػػػػػػػػػي ، 
 ـ .ٕٗٓٓىػ ػ  ٕ٘ٗٔ

ىريػػػػػدي   أحمػػػػػد المػػػػػنعـ شػػػػػرح الكافيػػػػػة الشػػػػػافية البػػػػػف مالػػػػػؾ، تحقيػػػػػؽ وتقػػػػػديـ : د.عبػػػػػد .ٓٗ
المكرمػػػػػػة، دار المػػػػػػأموف لمتػػػػػػراث، الطبعػػػػػػة األولػػػػػػى  مكػػػػػػة - القػػػػػػر  أـ جامعػػػػػػة: الناشػػػػػػر
 ـ.ٕٜٛٔ -ىػ ٕٓٗٔ

شػػػػػرح كتػػػػػاب سػػػػػيبويو لمسػػػػػيرافي ، تحقيػػػػػؽ: أحمػػػػػد حسػػػػػف ميػػػػػدلي، وعمػػػػػي سػػػػػيد عمػػػػػي،  .ٔٗ
 ـ .ٕٛٓٓىػ ػ ٜٕٗٔالناشر: دار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف، الطبعة األولى، 

 سػػػػػميماف بػػػػػف الػػػػػرحمف عبػػػػػد: تحقيػػػػػؽ بػػػػػالتخمير، الموسػػػػػـو لمخػػػػػوارزمي المفصػػػػػؿ شػػػػػرح .ٕٗ
 .ـٜٜٓٔ األولى، الطبعة لبناف،  ػ بيروت ػ اإلسالمي الغرب دار: الناشر العثيميف،



 

  

 

 
 زواؿ الُموِجب دراسة في اإلعالؿ واإلبداؿ 

 

ٕٙ٘ 

 يعقػػػوب بػػػدي  إميػػػؿ. د: وفيارسػػػو حواشػػػيو ووضػػػ  لػػػو قػػػدـ يعػػػيش، البػػػف المفّصػػػؿ شػػػرح .ٖٗ
 الطبعػػػة لبنػػػاف، ػػػػ بيػػػروت ػػػػ العمميػػػة الكتػػػب دار ػػػػ بيضػػػوف عمػػػي محمػػػد منشػػػورات: الناشػػػر
 . ـ ٕٔٓٓ ػ ىػٜٜٗٔ األولى،

 المكتبػػػػة: الناشػػػػر الكػػػػريـ، عبػػػػد خالػػػػد: تحقيػػػػؽ بابشػػػػاذ، البػػػػف المحسػػػػبة المقدمػػػػة شػػػػرح .ٗٗ
 . ـٜٚٚٔ األولى، الطبعة الكويت، ػ العصرية

 المكتبة: الناشر ىنداوي، الحميد عبد الدكتور:  تحقيؽ األلفية، عمى المكودي شرح .٘ٗ
 .ـٕ٘ٓٓ - ىػ ٕ٘ٗٔ: النشر عاـ لبناف، – بيروت العصرية،

 العربية المكتبة: الناشر قباوة، الديف فخر. د تحقيؽ يعيش، البف التصريؼ في المموكي شرح .ٙٗ
 . ـٖٜٚٔ ػ ىػٖٜٖٔ األولى، الطبعة سوريا، ػ حمب ػ
عطػػػػار،  الغفػػػػور عبػػػػد أحمػػػػد: لمجػػػػوىري، تحقيػػػػؽ العربيػػػػة وصػػػػحاح المغػػػػة تػػػػاج الصػػػػحاح .ٚٗ

 ـ.ٜٚٛٔ ػ  ىػٚٓٗٔ الرابعة: بيروت، الطبعة ػ لممالييف العمـ دار: الناشر
أمػػػور رسػػػوؿ اهلل ػ صػػػمى اهلل صػػػحيح البخػػػاري )الجػػػام  المسػػػند الصػػػحيح المختصػػػر مػػػف  .ٛٗ

عميػػػو وسػػػمـ ػ وسػػػننو وأيامػػػو(، تحقيػػػؽ: محمػػػد زىيػػػر بػػػف ناصػػػر الناصػػػر، الناشػػػر: دار 
 ىػ .ٕٕٗٔطوؽ النجاة،  الطبعة األولى، 

صػػػحيح مسػػػمـ )المسػػػند الصػػػحيح المختصػػػر بنقػػػؿ العػػػدؿ عػػػف العػػػدؿ إلػػػى رسػػػوؿ اهلل ػ  .ٜٗ
الناشػػػر: دار إحيػػػاء التػػػراث  صػػمى اهلل عميػػػو وسػػػمـ ػ (، تحقيػػػؽ: محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي،

 العربي ػ   بيروت .
عمػػػػؿ النحػػػػو البػػػػف الػػػػوراؽ، تحقيػػػػؽ: محمػػػػود جاسػػػػـ محمػػػػد الػػػػدرويش، الناشػػػػر: مكتبػػػػة  .ٓ٘

 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔالسعودية، الطبعة: األولى،  –الرياض  -الرشد 

الُعُمػػػُد كتػػػاب فػػػػي التصػػػريؼ لإلمػػػاـ عبػػػػد القػػػاىر الجرجػػػاني، تحقيػػػػؽ وتعميػػػؽ:د. البػػػػدراوي  .ٔ٘
 ـ.ٜٜ٘ٔف، الناشر : دار المعارؼ ػ القاىرة ، الطبعة الثالثة زىرا

العػػػػػػيف لمخميػػػػػػؿ بػػػػػػف أحمػػػػػػد، تحقيػػػػػػؽ: د. ميػػػػػػدي المخزومػػػػػػي، ود. إبػػػػػػراىيـ السػػػػػػامرائي،   .ٕ٘
 الناشر: دار ومكتبة اليالؿ .

الكامػػػػؿ فػػػػػي المغػػػػة واألدب لممبػػػػػرد، تحقيػػػػؽ : محمػػػػػد أبػػػػو الفضػػػػػؿ إبػػػػراىيـ، الناشػػػػػر: دار  .ٖ٘
 ـ.ٜٜٚٔىػ ػ  ٚٔٗٔالطبعة الثالثة، الفكر العربي ػ القاىرة، 
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ٖٙ٘ 

الكتػػػػاب لسػػػػيبويو ، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد السػػػػالـ محمػػػػد ىػػػػاروف، الناشػػػػر: مكتبػػػػة الخػػػػانجي ػ  .ٗ٘
 ـ .ٜٛٛٔىػ ػ  ٛٓٗٔالقاىرة  الطبعة الثالثة، 

الُكنلػػػاش فػػػي النحػػػو والتصػػػريؼ ألبػػػي الفػػػداء، دراسػػػة وتحقيػػػؽ: د. جػػػودة مبػػػروؾ محمػػػد،  .٘٘
 ـ .ٕ٘ٓٓىػ ػ ٕٙٗٔبعة الثانية، الناشر مكتبة اآلداب ػ القاىرة، الط

المبػػػاب فػػػي عمػػػؿ البنػػػاء واإلعػػػراب ألبػػػي البقػػػاء عبػػػد اهلل العكبػػػري، تحقيػػػؽ: د. عبػػػد اإللػػػو  .ٙ٘
 ـ .ٜٜ٘ٔىػ ػ ٙٔٗٔالنبياف، الناشر: دار الفكر ػ دمشؽ، الطبعة األولى، 

لسػػػاف العػػػرب البػػػف منظػػػور، الناشػػػر: دار صػػػادر ػ بيػػػروت ػ لبنػػػاف، الطبعػػػة الثالثػػػة،    .ٚ٘
 ىػ .ٗٔٗٔ

الممػػػ  فػػػي العربيػػػة البػػػف جنػػػي ، تحقيػػػؽ : د. فػػػائز فػػػارس ، الناشػػػر : دار الكتػػػب الثقافيػػػة  .ٛ٘
 ػ الكويت .

المبػػػػػدع فػػػػػي التصػػػػػريؼ ألبػػػػػي حيػػػػػاف، تحقيػػػػػؽ وشػػػػػرح وتعميػػػػػؽ: د. عبػػػػػد الحميػػػػػد السػػػػػيد  .ٜ٘
 ـ.ٕٜٛٔىػ ػ ٕٓٗٔقطب، الناشر: مكتبة العروبة ػ الكويت، الطبعة األولى، 

: حػػػػاكيمي، الناشػػػػر حمػػػػزة سػػػػبي : لمنيسػػػػابورّ ، تحقيػػػػؽ العشػػػػر القػػػػراءات فػػػػي المبسػػػػوط .ٓٙ
 ـ. ٜٔٛٔ: النشر دمشؽ، عاـ – العربية المغة مجم 

 األوقاؼ وزارة:  الناشر ، جني البف عنيا واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبييف في المحتسب .ٔٙ
 . ـٜٜٜٔ ػ ىػٕٓٗٔ:  طبعة ، اإلسالمية لمشئوف األعمى المجمس ػ
 دار: ىنػػػػػداوي، الناشػػػػػر الحميػػػػػد عبػػػػد سػػػػػيده، تحقيػػػػػؽ : ـ البػػػػفاألعظػػػػػ والمحػػػػػيط المحكػػػػـ .ٕٙ

 . ـ ٕٓٓٓ - ىػ ٕٔٗٔ األولى،: بيروت، الطبعة – العممية الكتب

 إحيػػػػاء دار: جفػػػػاؿ، الناشػػػػر إبػػػػراىـ خميػػػػؿ: المرسػػػػي، تحقيػػػػؽ سػػػػيده بػػػػف المخصصػػػػالبف .ٖٙ
 ـ.ٜٜٙٔ ىػٚٔٗٔ األولى،: بيروت، الطبعة – العربي التراث

 محمػػػػػد أحمػػػػػد الشػػػػػاطر محمػػػػػد. د: الفارسػػػػػي، تحقيػػػػػؽ مػػػػػيع البصػػػػػريات ألبػػػػػي المسػػػػػائؿ .ٗٙ
 ىػ.ٜ٘ٛٔ - ىػ ٘ٓٗٔ األولى،: القاىرة، الطبعة  –المدني  مطبعة: أحمد، الناشر

 
 جػػػػابر عمػػػػي. د: الفارسػػػػي، تحقيػػػػؽ عمػػػػي العربػػػػي ألبػػػػي النحػػػػو فػػػػي العسػػػػكريات المسػػػػائؿ .٘ٙ

 لمنشػػػػػػر الثقافػػػػػػة ودار والتوزيػػػػػػ  لمنشػػػػػػر الدوليػػػػػػة العمميػػػػػػة الػػػػػػدار: المنصػػػػػػوري، الناشػػػػػػر
 ـ . ٕٕٓٓ: النشر األردف، عاـ – عماف -والتوزي  
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ٙ٘ٗ 

المسػػػػػاعد عمػػػػػى تسػػػػػييؿ الفوائػػػػػد البػػػػػف عقيػػػػػؿ، تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد كامػػػػػؿ بركػػػػػات، الناشػػػػػر:  .ٙٙ
 ـ .ٕٔٓٓىػ ػ ٕٕٗٔجامعة أـ القر ، الطبعة الثانية 

مصػػػػطمحات النحػػػػو الكػػػػوفي لمػػػػدكتور/ عبػػػػد اهلل الخثػػػػراف، الناشػػػػر: ىجػػػػر لمطباعػػػػة والنشػػػػر  .ٚٙ
 ـ.ٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔلطبعة األولى، والتوزي ، ا

رآف لمفػػػػراء، تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد يوسػػػػؼ النجػػػػاتي، ومحمػػػػد عمػػػػي النجػػػػار، وعبػػػػد ػي القػػػػػمعانػػػػ .ٛٙ
الفتػػػاح إسػػػػماعيؿ الشػػػػمبي، الناشػػػػر: دار المصػػػػرية لمتػػػػأليؼ والترجمػػػة ػ مصػػػػر، الطبعػػػػة 

 األولى .

د، المفتػػػػاح فػػػػي الصػػػػرؼ لعبػػػػد القػػػػاىر الجرجػػػػاني، حققػػػػو وقػػػػدـ لػػػػو: د.عمػػػػي توفيػػػػؽ الَحَمػػػػ .ٜٙ
 ـ.ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔبيروت، الطبعة: األولى،  –الناشر: مؤسسة الرسالة 

المفصػػػػؿ فػػػػي صػػػػنعة اإلعػػػػراب لمزمخشػػػػري، تحقيػػػػؽ: د. عمػػػػي بػػػػو ممحػػػػـ، الناشػػػػر: مكتبػػػػة  .ٓٚ
 ـ.ٖٜٜٔبيروت، الطبعة : األولى،  –اليالؿ 

بػػػف اة فػػػي شػػػرح الخالصػػػة الكافيػػػة لمشػػػاطبي، تحقيػػػؽ: د. عبػػػد الػػػرحمف ػالمقاصػػػد الشافيػػػ
ف العثيمػػػيف، وآخػػػروف، الناشػػػر: جامعػػػة أـ القػػػر  ػ مكػػػة المكرمػػػة، الطبعػػػة األولػػػى، سػػػميما
 ـ .ٕٚٓٓىػ ػ  ٕٛٗٔ

المقاصػػػػػد النحويػػػػػػة فػػػػػػي شػػػػػػرح شػػػػػػواىد األلفيػػػػػة لمعينػػػػػػي المشػػػػػػيور بالشػػػػػػواىد الكبػػػػػػر ،   .ٔٚ
تحقيػػػػؽ: محمػػػػد باسػػػػؿ عيػػػػوف السػػػػود، منشػػػػورات محمػػػػد عمػػػػي بيضػػػػوف ػ دار الكتػػػػب 

 ـ .ٕ٘ٓٓىػ ػ ٕٙٗٔاألولى  العممية ػ بيروت ػ لبناف، الطبعة
عبػػػػد اهلل    المقتصػػػػد فػػػػي شػػػػرح التكممػػػػة لعبػػػػد القػػػػاىر الجرجػػػػاني، تحقيػػػػؽ: د. أحمػػػػد بػػػػف  .ٕٚ

بػػػػف إبػػػػراىيـ الػػػػدويش، الناشػػػػر: جامعػػػػة اإلمػػػػاـ محمػػػػد بػػػػف سػػػػعود اإلسػػػػالمية، الطبعػػػػة ا
 ـ .ٕٚٓٓىػ ػ   ٕٛٗٔاألولى، 

لـ الكتػػػب ػ بيػػػروت المقتضػػػب لممبػػػرد ، تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد الخػػػالؽ عظيمػػػة، الناشػػػر: عػػػا .ٖٚ
. 

 
الممتػػػػ  الكبيػػػػر فػػػػي التصػػػػريؼ البػػػػف عصػػػػفور، الناشػػػػر: مكتبػػػػة لبنػػػػاف، الطبعػػػػة األولػػػػى،   .ٗٚ

 ـ .ٜٜٙٔ
المنصػػػؼ البػػػف جنػػػي شػػػرح كتػػػاب التصػػػريؼ ألبػػػي عثمػػػاف المػػػازني، الناشػػػر: دار إحيػػػاء  .٘ٚ
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ٙ٘٘ 

ىػػػػػػ ػ أغسػػػػػطس سػػػػػنة ٖٖٚٔالتػػػػػراث القػػػػػديـ، الطبعػػػػػة األولػػػػػى فػػػػػي ذي الحجػػػػػة سػػػػػنة 
 ـ .ٜٗ٘ٔ

شرح جم  الجوام  لمسيوطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداوي، الناشر: المكتبة  ىم  اليوام  .67
 التوفيقية ػ مصر .


