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 )بسم ميحرلا نمحرلا هللا(

 :وبعد ،اللهم ٌسر وأعن

التوجهات فً سابر أنواع العلوم النسانٌّة لطالما تحكمت فكرة "التؽٌٌر" بمختلؾ ف

ارتبطت بوجوده على كوكب األرض المٌّة تحتضن كلَّ إنتاج بشرّي، ووالتجرٌبٌّة، فهً فكرة ع

الصرفٌّة وما ٌرتبط بها من ظواهر  النظرٌّةمنذ الوهلة األولى، فسخرتها العربٌّة فً معالجة 

للمهتمٌن بالصرؾ من  مجاللؽوٌّة فً أبواب متفرلة منها باب العلل، ومن هنا انفتح 

ات التً تطرأ على بنٌة ٌرلتؽوا جمٌعًا عن هذه التحوالت واركما انفتح للمحدثٌن، فعبّ المدماء 

 طرٌمة فً التفسٌر والتحلٌل ٌنهض بها، سواء نظر فً البناء والمسلن الكلمة العربٌّة، ولكلّ 

، داخل التركٌب اللؽوّي، كما سنرى عند األوابل، ًّ ًّ الحد الوظٌف ٌث أو اعتمد الدرس اللسان

، كما سنرى عند المحدثٌن. ًّ  ومعطٌات علم األصوات الوظٌف

 ، ٌعدعلم الصرؾ ظاهرة من ظواهر ودراسة ث فً تتبعٌحدبٌن المدٌم وال الجمع نإال أ

بنى على لدر من الجرأة والحكمة، ، وهو مطلب عزٌز ٌُ والتوفٌك ضربًا من المصالحة

تتبع "ظواهر العلل بٌن المدماء والمحدثٌن". وما بحثنا هذا إال محاولة فً  والموضوعٌّة.

 ًّ الطرٌمة التً ٌفهم وٌفسر بها كل فرٌك ظواهر  استعراضلابم على ذلن باتباع منهج تحلٌل

 ، مع التمثٌل بنماذج توضح نتابج ما وصلوا إلٌه.العلل

 فهً وجهة ،طرٌمة تصنٌؾ الرإى بٌن لدٌم وحدٌثأن ننبه على  لبل ذلن ولنا

المدٌم إلى ا أن االنتمال من استخدمها باحثون كثر، وال نمول بعدم جدواها، لكننا ندرن تمامً 

بمراحل تمخض فٌها لهذه النملة، لذا ال  الحدٌث لم ٌكن انتمااًل اعتباطًٌّا، فمد مر درس العلل

ؽفل عن ، وال ٌمكن أن ٌُ ٌمكن منالشة آراء الفرٌك الثانً دون التعرض لألول وال العكس

نٌت بة التً عُ وال الفالنظرة المدٌمة لظواهر العلل،  وارتماء العوامل التً ساعدت على تطور

. محاولة النهوض بتفسٌراته إلى وجهة حداثٌّة، أي الفبة الوالعة بٌن بٌن ،بدراسة العلل

فً العنوان ال ٌعنً أننا نطمس ما ولع بٌنهما،  -فمط-"المحدثٌن" د كلمتً "المدماء" وووور

 .عند تلن المرحلة أو الشارة إلٌها فً سطور البحث وال ٌمنع من الولوؾ

الكتابة فً ثلثة أبواب أولها فً الحدٌث عن ماهٌة العلل، وثانٌها فً تحلٌل  اعتمدنا

المعتمدة فً التحلٌل والمناهج  النظرٌّةوهو باب ٌمدم لألسس  ،ظواهر العلل عند كل فرٌك

فً منالشة درس  وآخرها باباآللٌّة المتبعة فً هٌكلة درس العلل،  تبٌٌنمع  ،والتفسٌر

، وٌعمد على توضٌح أسالٌب ووسابل الشرح التً تبلورت من نظٌر والتطبٌكالعلل بٌن الت

فً الباب الثانً، ومدى تمثلها فً بنٌة الكلمة العربٌّة، وفً درس  النظرٌّةخللها األسس 

 العلل المدٌم والحدٌث.

)المدٌم والحدٌث(  ة محاولة التوفٌك بٌن الدرسٌنأن نتبٌن إمكانٌّ وحسبنا من هذا البحث 

فً تحلٌل ظواهر العلل، ومعرفة ما إذا ا مأحدهإثبات المول بفضٌلة ة إمكانٌّ تحلًٌل وتعبًٌرا، و

  دون آخر. أو أن ٌُعنى بدرسدراسة الكان لطالب العلم الٌوم أن ٌستؽنً ب

! ًّ  وهللا الول
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ْعَللِ  ُل: فًِ َماِهٌَِة اْلِ البَاُب اأْلَوَّ
ٔ
 

 َماءِ اْلفَْصُل اأْلََوُل: ِعْندَ الَمُدَ

مما ٌدل على اهتمام المدماء بظاهرة العلل، منالشتهم لحاالتها المختلفة، والتران ذلن 

ًّ الفصٌح، إال أن ذلن كانبالتمثٌل علٌها من الكل فً أبواب متفرلة من مصنفاتهم لم  م العرب

 تكن تحمل عنوان العلل، ومن المدماء من لم ٌهتم بوضع حدود جامعة مانعة فً وصؾ هذه

 .الظاهرة وماهٌتها

، فً ذكره سبب "االعتلل" الذي ٌحدث فً الواو والٌاء: كتاب سٌبوٌهنمثل على ذلن ب

"وإنما كان هذا االعتلل فً الٌاء والواو لكثرة ما ذكرت لن من استعمالهم إٌاهما، وكثرة 

"ما إذا  . ومن األبواب التً نالش فٌها سٌبوٌه حالة من حاالت العللٕدخولهما فً الكلم"

وذلن لولن: "التمت الهمزة والٌاء للبت الهمزة ٌاء والٌاء ألفًا"، استرسل فٌه الشرح لابًل: 

وإنما  مطٌةٌ ومطاٌا، وركٌةٌ وركاٌا، وهدٌةٌ وهداٌا، فإنما هذه فعابل، كصحٌفٍة وصحابؾ.

 مدارى نحو: دعاهم إلى ذلن أن الٌاء لد تملب إذا كانت وحدها فً مثل مفاعل فتبدل ألفاً. وذلن

والهمزة لد تملب وحدها وٌلزمها االعتلل، فلما التمى حرفان معتلن فً أثمل أبنٌة  وصحارى.

تكون الهمزة على  أالّ األسماء ألزموا الٌاء بدل األلؾ، إذ كانت تبدل وال معتل لبلها، وأردوا 

لت الفاء فً للت وكانت من حروؾ االعتلل، كما اعت األصل فً مطاٌا إذ كان ما بعدها معتلً 

 . ٖ"وبعت إذا اعتل ما بعدها. فالهمزة أجدر؛ ألنها من حروؾ االعتلل

، وهو ٌتحدث عن إحدى حاالت العلل فً كتابه المنصؾكذلن األمر عند ابن الجنً 

لولهم فً جمع "إِدَاوة، وِهَراوة: أداوى، وهراوى"، فؤبدلوا همزة "فَعَابِل" "أًٌضا بالملب: 

ا ولالوا: "خطاٌا، ورزاٌا"، فؤبدلوا همزة "فعابل" ٌاء؛ ألنه كانت فً الواحد واوً  واوا؛ ألنه لد

 .ٗ"لد كان فً الواحد ٌاء، فهذا وؼٌره ٌدلن على أنهم لد ٌراعون فً الجمع ما كان فً الواحد

تفرق الحاالت هذا، وورودها فً أبواب منفصلة، ثم الصعوبة التً واجهناها فً إٌجاد 

آنذان لٌدل على ما  ٘عرضوا له بالشرح، ٌشٌر إلى عدم استمرار هذا المصطلحمفهوم ٌمٌد ما ت

 ٌدل علٌه من تؽٌر ٌعتري أصوات مخصوصة فً العربٌّة.

بتمسٌم هذا الدرس، ومحاولة ضم حاالته، ففً مرحلة  لكن ذلن ال ٌعنً أنهم لم ٌهتموا

رٌفًا لإلعلل، إال أنه جمع متمدمة بعد سٌبوٌه وابن جنً نجد ابن عصفور فً كتابه ال ٌذكر تع

 :، ٌمول فً التمدٌم لهاعه الثلثة فً باب واحد وسمه بـ"باب الملب والحذؾ والنمل"أنو

راد فً حروؾ العلَّة. فإْن جاء " ر باّطِ وإنما أَفردُت لذلن بابًا واحدًا؛ ألنَّ جمٌع ذلن إنما ٌُتَصوَّ

                                                           
ٔ
ء والمحدثٌن على السواء، وفً كل حاالت العلل، لكن االكتفاء ببعضها ٌجدر بنا التنبٌه منذ البداٌة على ورود آراء كثٌرة للمدما 

ال ٌعنً عدم أهمٌة األخرى، إنما الممام ممام محاولة فهم تنظٌر كل الفرٌمٌن وتحلٌلهم لظواهر العلل، مع ذلن نبمى على ٌمٌن أن 
 العلل لدًٌما وحدٌثًا.الحاالت التً لم نفصلها فً بحثنا ستساعدنا فً بحوث معممة أكثر حول فهم 

ٕ
 .8ٖٔاألصوات عند سٌبوٌه )فً ضوء علم األصوات الحدٌث(، عبد العزٌز الصٌػ، صـ 
ٖ
 .9ٖٓالكتاب، سٌبوٌه، صـ 
ٗ
 .ٖ٘ٗالمنصؾ، ابن جنً، صـ  
٘
ٌّة بمراحل تمر فالمصطلحات العربٌّة، فً فمط ولٌس العلوم سابر فً ٌستؽرب ال وهذا   بعد فٌما بحلتص فٌها تتمخض طوٌلة تارٌخ

 .بها مر التً الكبرى الولفات خلل من العلل حٌاة دورة نفهم أن ولنا والتحلٌل، والتفصٌل بالدرس معنًٌّا مستخدًما شابعًا مصطلًحا
 كما أن المصطلحات تتطور شٌبًا فشٌبًا وتتؽٌر دالالتها مع مرور الزمن.
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نه  شًء من الحذؾ أو الملب، فً ؼٌر حروؾ العلَّة، أو فً حروؾ العلَّة فً خلِؾ ما ٌتضمَّ

 هذا الباب، فٌُحفَظ وال ٌُماس علٌه، وسٌُذكر من ذلن شًء عند الفراغ من هذا الباب.

فُحروؾ العلَّة هً الواو والٌاء واأللؾ. وهذا الحروؾ تكون أُصواًل وزوابدَ، فلٌُمدَِّم اآلن 

أللؾ ال تكون أصًل بنفسها، بل تكون منملبةً عن ، أنَّ امالكلُم على األصول. ولد بٌَُِّن، فٌما تَمَدّ 

 ٙ".ٌاء أو واو. فعلى هذا ال ٌخلو أن تمع الٌاء والواو فاءٌِن أو َعٌنٌِن أو المٌنِ 

، مطرد ٌمكن المٌاس علٌه: من هذا التمدٌم ٌتضح لنا أن ابن عصفور لسم العلل إلى

ٌكون فً ؼٌر حروؾ العلة، ثم د محفوظ ال ٌمكن المٌاس علٌه، وذكر أن النوع اآلخر لوإلى 

وكنتٌجة لحدٌثه  أللؾ منملبة عن أصل ٌابً أو واوي،عن حروؾ العلة، وأن ا فرغ من حدٌثه

من خلل هذا وطرٌمة فهمهم له لإلعلل  تكاد تكون واضحة معالًما رسمنستطٌع المول أنَّه هذا 

 .حتى اآلن ، لكن كل ذلن لم ٌمنن بمفهوم جامع مانعدٌمالتم

من أولى عناٌة بدراسة هذه الظاهرة، محاواًل بذلن من المدماء تلن المرحلة ظهر  وبعد

ابن الحاجب، بوضع مفهوم ٌشٌر فٌه إلى حاالت ٌمكن ضمها فً باب واحد، ونمثل على ذلن 

 لْْسكاُن.تَْؽٌٌُر َحْرِؾ اْلِعلَِّة ِللتَّْخِفٌِؾ، َوٌَْجَمعُْه اْلمَْلُب، َواْلَحْذُؾ، َوا"إذ ٌمول فً تعرٌفه: 

ن َوالَ فًِ فِْعٍل، َولَِكْن َعْن َواو َوالَ تكون االلؾ أصلً  األَلُؾ، َواْلَواُو، َواْلٌَاُء. حروفهو  فً اْلُمتََمّكِ

  .7"أَْو ٌَاءِ 

صفور فً أمرٌن اثنٌن: ذكر حاجب اتفك فً تعرٌفه مع ابن عالابن نلحظ من ذلن أن 

ا سببً تكون منملبة عن أصل. لكن ابن الحاجب أضاؾ  لؾ البد أنلعلل، وإلرار أن األأنواع ا

 تسمٌة النوع الثالث من العلل، فابن الحاجب أطلك لإلعلل هو التخفٌؾ. كما أنهما اختلفا فً

 .8علٌه السكان، وابن عصفور النمل

ورود مفهوم لمصطلح العلل فً هذه المرحلة، فً عدد من المإلفات )شرح الشافٌة، 

لٌدل على عموم  -إلى حد ما–، شرح المفصل( ٌعنً أن المصطلح استمر شرح الجارٌردي

التؽٌر الذي ٌحدث لخمسة أصوات )المدٌة الثلثة األلؾ والواو والٌاء، وؼٌر المدٌٌن الواو 

ا بؤصوات العلة الثلثة )و ا ي(، مع عدم  والٌاء، وأدخلت الهمزة معها كذلن(، ثم أصبح مختصًّ

 ا وؼٌر المدّي.التمٌٌز بٌن المدّي منه

 

 

 

 

 
                                                           

ٙ
 .79ٕصـ ، ابن عصفور، الممتع 
7
 .ٙٙاذي، صـ االسترابشرح الشافٌة،  
8
 .الكتاب محمك مضافة من الباب تسمٌة تكون لد 
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 : ِعْندَ اْلُمْحدَثٌِنَ اأْلَِخٌرُ اْلفَْصُل 

ًّ فً  لم تظهر االستفادة الخالصة من العلوم الحدٌثة وتوظٌفها لخدمة الدرس الصرف

لكن المصنفات التً ظهرت فً بداٌات النصؾ الثانً من المرن التاسع عشر، العربٌة إال فً 

لدرس المدٌم فً شرحه لماهٌة العلل، وأبدت تؤثًرا لم تنفن عن ا -على األلل–هذا النصؾ 

 فً كتابه شذا العرؾ فً فن ؤحمد الحملوي الذي أورد تعرٌفاواضًحا به، نمثل على ذلن ب

: "العلل هو تؽٌٌر حرؾ العلة فً الشافٌة ٌختلؾ عن تعرٌؾ ابن الحاجبال ٌكاد  الصرؾ،

 .9لثة: الملب، والسكان، والحذؾ"للتخفٌؾ، بملبه، أو إسكانه، أو حذفه، فؤنواعه ث

من  كما أورد صاحب النحو الوافً تعرٌفًا ال ٌختلؾ فً مجمله عما ذكرناه سابمًا

ي( وما ٌلحك  -ا -: "تؽٌٌر ٌطرأ على أحد أحرؾ العلة الثلثة )وتفاصٌل العلل عند المدماء

ه، أو للبه حرفًا آخر بحٌث ٌإدي هذا التؽٌٌر إلى حذؾ الحرؾ، أو تسكٌن -وهو: الهمزة-بها 

ومن األمثلة: صوغ . من األربعة، مع جرٌانه فً كل ما سبك على لواعد ثابتة، ٌجب مراعاتها

اسم المفعول من الفعل: "لال" وهو: "ممول". واألصل: مموول "بضم الواو األولى". فملت 

العلة األول. الضمة إلى الساكن لبلها. وهذا ٌسمى: "إعلال بالنمل" وترتب علٌه تسكٌن حرؾ 

واجتماع حرفٌن ساكنٌن متوالٌٌن ال ٌصح اجتماعهما؛ فحذؾ األول منهما: وهذا ٌسمى: 

"إعلال بالحذؾ"؛ وصارت الكلمة إلى: ممول، بعد هذٌن النوعٌن من األعلل، وتحمك 

وكالفعل: "لال"، وأصله: "لول" بفتح الواو، للبت ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما  شروطهما.

 .ٓٔ""لفعل: لال، وهذا: "إعلل بالملبر البلها؛ فصا

، اندفع باحثون للبحث ومن أشاروا إلى لضٌة إلحاق الهمزةمن تعرٌؾ عباس حسن و

. ولد أورد عبد المادر عبد الجلٌل، مع الصوابت الثلثة، وهً من الصوامت هافً حمٌمة حشر

ًّ حدٌثًا عن الهمزة فً مفهوم  لصوتٌّة المدٌمة ا النظرٌّةفً كتابه علم الصرؾ الصوت

والحدٌثة، خلص منه أن عدّهم الهمزة من األصوات المجهورة، أمر ؼٌر دلٌك، ٌنهض على 

 ًّ شعورهم بما سموه بصوت الصدر )الجهر( مع صوت األلؾ، "وهً فً النظر اللسان

انفجارّي )شدٌد( ال هو بالمهموس وال هو  ""Glottal Stopالحدٌث، صوت حنجرّي 

 .ٔٔبالمجهور، مرلك"

تباٌنٌّة، ولٌست تمٌزٌّة. وهذا ما كما ٌمول فً موضع آخر أن الهمزة "ذات وظٌفة 

ٌإشره النطك الحجازّي لها بٌن التسهٌل والتحمٌك. إن عدم استمرارٌّة وثبات صوت الهمزة 

العربٌّة، ٌعد من العوامل الربٌسة فً تفشً هذه الظواهر، وهو أمر شابع فً  النظرٌّةفً 

 .ٕٔالمدٌمة والحدٌثة"اللهجات العربٌّة 

التً بنٌت المدٌمة ٌرفض التعلٌلت الصرفٌّة العربٌّة المدٌمة  نظرٌّةوهو فً نمده لل

ة فهم المحدثٌن لماهٌة العلل، ، ومن هنا نتبٌن طرٌم)الحذؾ، الملب، النمل( علٌها التؽٌرات

ًّ من خلل  ًّ الحدٌث. توظٌفهم الدرس الصوت  الحدٌث، والدرس اللسان

                                                           
9
 .ٙٔٔشذا العرؾ فً فن الصرؾ، الحملوي، صـ  
ٔٓ
 .7٘7 -7٘ٙ، صـٗالنحو الوافً، عباس حسن، ج 
ٔٔ
، عبد المادر عبد الجلٌل، صـ  ًّ  .ٔٔٗعلم الصرؾ الصوت
ٕٔ
 .ٕٔٗ -ٔٔٗالمرجع السابك، صـ 
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ًّ  عندهم وجود ممطعفً إحدى الحاالت  -مثلً -العلل بالحذؾ فتعلٌل  ٌر ؼ ابتداب

 Quantity"ة، لذا كان "البد من تمصٌره عن طرٌك عامل المخالفة الكمٌّة مرؼوب فً العربٌّ 

Dissimilation"  "أو فً حالة أخرى "تتوالى فٌه أربع  .ٖٔلذا جاء البناء على هذه الصورة

ًّ، حٌث تتدخل المخالفة الصوتٌّة مماطع صوتٌّة لصٌرة، تفض ً إلى عدم التجانس الصوت

لفض هذا النزاع عن طرٌك تملٌل عدد المماطع، والممطع المرشح لهذه الحالة هو الممطع 

ًّ للكلمة" االول لعدم إخلله فً البناء الدالل
ٔٗ. 

س )لٌ كما أن تفسٌرهم لماهٌة التؽٌر الحادث فً بنٌة الكلمات )العلل( مبنً وفك 

 حصًرا(:

 الموانٌن الصوتٌّة 

 لانون اختزال الجهد 

 لانون نسب التسارع 

 لانون الجهد األلوى 

 لانون الظاهرة التوازنٌّة 

 لانون التكرار والشٌوع 

 المخالفة والمماثلة 

  ًّ  التجانس الصوت

 .النبر والممطع...إلخ 

ً تمٌل إلى ة التالمحدثٌن )خاصة المتؤثرٌن بالنزعة الحداثٌّ من نستنتج من السابك أن 

توظٌؾ علم األصوات الحدٌث وعلم اللسانٌّات الحدٌث( أن التعرٌؾ الذي اتخذه علماء العربٌّة 

 .٘ٔلعلل"ا عملٌّةلتوضٌح فهمهم لماهٌة العلل "ال ٌعبر عن حمٌمة األوابل 

ًّ، عمل فٌه على مأل البٌاضات ال هومن وجهة نظرنا فإن هذا التوظٌؾ إن تم بجانب ٌجاب

ًّ المدٌم، فإن ذلن مما ٌساعد على النهوض به بصورة سوٌّة الموجود ة فً الدرس الصرف

 ٙٔلابمة على تعاٌش الدرسٌن والفرٌمٌن، ونحن ممن ٌإمن أن درس العلل بصورته الحدٌثة

ٌكون لها إنما هو لابم على أنماض الدرس المدٌم، وأن العلل ظاهرة ممٌزة فً العربٌّة لن 

، مع االهتمام فً كل ، بشكل مستمرهنان جهود تهتم بالتنظٌر فً مجالها ذلن الشؤن إذا لم تكن

 جهد بالنظر إلى سابمه من الجهود.

 

 

 

                                                           
ٖٔ
 .ٖٔٗالمرجع السابك، صـ  
ٔٗ
 .ٗٔٗلسابك، صـالمرجع ا 
ٔ٘
، نمًل عن حمٌمة العلل والعراب، 8ٕٖاألصوات عند سٌبوٌه )فً ضوء علم األصوات الحدٌث(، عبد العزٌز الصٌػ، صـ 

 .ٕ٘ٔصـ
ٔٙ
 .الحدٌثة المصنفات من عدد فً ذلن ألمثلة سٌتعرض الثانً، الباب من الثانً الفصل 
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ْعَللِ ا  ْلبَاُب الثَّانًِ: فًِ َظَواِهِر اْلِ

أصبحت حدود ، بعد باب ماهٌة العلل، ومنالشة ما ورد فٌه عند المدماء والمحدثٌن

واألمر فً هذا الباب ال ٌختلؾ كثًٌرا تنظٌر لهذه الظاهرة، العلل واضحة للتوسع فً دراسة ال

بالتحلٌل ومحاولة التفصٌل والتمسٌم، والترن ذلن  الدرسعن سابمه، إذ تناول كل الفرٌمٌن 

 كما سٌؤتً.كله بالتمثٌل 

 اْلفَْصُل اأْلََوُل: ِعْندَ الَمُدََماءِ 

اء اللؽة المدماء اعتمدوا ٌتضح من خلل المصادر المعنٌة بظاهرة العلل، أن علم

 :تمسٌمة ثلثٌّة فً تحلٌلهم

 :العلل بالنمل 

 

مع بماء المعتل إن جانس  المعتل إلى الساكن الصحٌح لبله" نمل حركة"هو "

فنملت حركة  ،فاألصل فٌهما تَْمُوُل وتَْبٌِعُ  ،كما هو الحال فً تَمُوُل وتَبٌِعُ  .17الحركة"

 المعتل إلى الساكن الصحٌح لبله.

 

وإنما دعاهم إلى " وٌرى سٌبوٌه أن سبب العلل بالنمل هو الثمل، حٌن لال:

هذا االعتلل ما ذكرت لن من كثرة هذٌن الحرفٌن، فلو لم ٌفعلوا ذلن، وجاء على 

األصل دخلت الضمة على الٌاء والواو، والكسرة علٌهما فً فَعَْلُت، وفَِعْلُت، َوٌَْفِعُل، 

فكان الحذؾ  ثر هذا فً كلمهم من كثرة الٌاء والواو،وٌُْفِعُل، ففروا من أن ٌك

الضمة تستثمل فً الٌاء، كما تستثمل فً الواو، " ٌمول:و .8ٔوالسكان أخؾ علٌهم"

، فهو ٌرى أن الضمة حركة ثمٌلة فً الٌاء والواو ولذا 19وإن كانت فً الواو أثمل"

 كان حذفها أفضل.

 

ل، وهذا ٌتضح حٌن لال: بالنم أما ابن جنً فل ٌرى أن الثمل سبب العلل

ٌَمُوُل، وٌَبٌُِع( ونحوهما إنما استثملت الحركة فٌهما فً الواو ) فؤما من ذهب إلى أنّ "

بموله؛ ألن الواو والٌاء إذا سكن ما  إلى ما لبلهما فسكنت؛ فؽٌر معبوء والٌاء فنملت

 .ٕٓلصحٌح، فلم تستثمل فٌهما الحركة"لبلهما جرتا مجرى ا

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ7
 .8ٖٖالعزٌز الصٌػ، ص ، عبدالحدٌثة( األصوات علم ضوء فً) سٌبوٌه عند األصوات 
ٔ8
  .ٖ٘ٗص ،ٗ، جسٌبوٌهالكتاب،  
ٔ9
 .8ٖ٘ص الصٌػ، العزٌز عبد ،(الحدٌثة األصوات علم ضوء فً) سٌبوٌه عند األصوات 
ٕٓ
 .8ٖٙالمرجع السابك، ص 



 "ٗنحو وصرؾ "ممرر  – لسم اللؽة العربٌّة وآدابها –كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌّة  -جامعة السلطان لابوس  -مان سلطنة عُ 
 

9 
 

 :عندهم ل بالنمل شروطولإلعل

 

 

 

 

 

  ًوال ٌعتل فً " أشار إلٌه سٌبوٌه بموله:هذا ما  ا:أن ٌكون الساكن المنمول إلٌه صحٌح

فاعلت ألنهم لو أسكنوا حذفوا األلؾ والواو والٌاء فً فَاَعْلُت، وصار الحرؾ على لفظ 

فمثل  .21لتباس"ما ال زٌادة فٌه من باب لُْلُت وبِْعُت، فكرهوا هذا الجحاؾ بالحرؾ واال

حٌن تمول )َصاِوم( فل ٌمكن أن تعلها إعلال بالنمل ألن ما لبلها حرؾ ؼٌر صحٌح 

س اسم الفاعل كنان فتحذؾ الواو وتصٌر )صام( فٌلتبولو نملتها إلى ما بعده لَْلتمى سا

 بالفعل، وهذا الذي ٌمصده سٌبوٌه.

 :م فً لولن: ما أبٌعه، ألن توٌ" تماما كما ٌمول سٌبوٌه: أال ٌكون الفعل فعل تعجب

 .22ناه معنى أفعل منن، وأفعل الناس"مع

 :لو " مثل، ابٌّض وابٌاّض وحمّر واحماّر، وٌمول سٌبوٌه: أال ٌكون من مضاعؾ اللم

للبت الواو ألفًا ونملت حركتها إلى ما لبلها، لكان ٌسمط همزة الوصل، وإحدى األلفٌن 

فابٌّض لو للبت الٌاء فٌها ألفا ونملت ، 23ؾ"فٌبمى سادّ وعاّر فٌلتبس بفاَعَل المضاع

فتحتها إلى الباء لسمطت همزة الوصل وصارت )بَاّض( فتلتبس بفَاَعَل التً لٌست 

 منها.

 :مثل أهوى وٌحٌى، كً ال ٌتوالى إعلالن )إعلل العٌن،  أال ٌكون من المعتل اللم

 وإعلل اللم(.

  َلم تعتل الواو فً هذا وال " ٌمول سٌبوٌه: :أال ٌكون موافما لفَِعَل الذي بمعنى أَْفعَل

الٌاء نحو َعِوْرت، وَصٌِْدت، إال أنن تمول: أال أعَور هللا عٌنه، إذا أردت أْفعلت من 

 .24َعِوْرَت وأَْصٌَدَ هللاُ بَعٌره"

وكذلن هو الحال فً َحِول التً بمعنى أَْحَول فل إعلل بالنمل فٌها النتفاء الشرط،     

 لماضً الثلثً منها لم ٌعتل فكذا الحال فً المزٌد منه.وألن الفعل ا

 

االسم المشبه ، والفعل :لمساب أربع ،أًٌضا العلل بالنملباب  ومما ٌُنالش فً    

 .صٌؽة مفعولو ،المصدر الموازن لفعال واستفعالو ،للمضارع

                                                           
ٕٔ
 .ٖ٘ٗص ،ٗج سٌبوٌه، الكتاب، 
ٕٕ
 .ٖٓ٘ص ،ٗج سٌبوٌه، الكتاب، 
ٕٖ
 .87ٖص الصٌػ، العزٌز عبد ة(،الحدٌث األصوات علم ضوء سٌبوٌه )فً عند األصوات 
ٕٗ
 .88ٖالمرجع السابك، ص 

 شروط العلل بالنمل

أن ٌكون الساكن 
 المنمول إلٌه صحًٌحا

 أال ٌكون من المعتل اللم أال ٌكون من مضاعؾ اللم أال ٌكون الفعل فعل تعجب
أال ٌكون موافمًا لفَِعل 
 الذي بمعنى أْفعَلَ 
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 مسابل العلل بالنمل

 صٌؽة مفعول

ٌعل اسم المفعول من 
األجوؾ على وزن 

: مبٌوع: )، مثل(مفعول)
 (.ممول: مموول)و ( مبٌع

 المصدر الموازن لفعال واستفعال

مثل إلامة واستمامة، أصلهما إلوام، 
واستموام، إذ نملت حركة الواو إلى 
الماؾ، ثم للبت الواو ألفًا النفتاح ما 
لبلها وحركتها هً فً األصل، فالتمت 
ألفان فحذفت إحداهما التماء الساكنن، 
واالختلؾ عندهم فً األلؾ التً 

 .تحذؾ

 االسم المشبه للمضارع

المشبه : النوع الثانً
 للفعل فً الزٌادة

أن ٌبنى من المول أو البٌع على 
(  تِْبٌع)، فتمول (تِْحِلا)مثال 

بكسر التاء والٌاء معًا ثم تعل 
بكسرتٌن بعدهما ( تبٌع)فتصٌر 

 . ٌاء ساكنة

المشبه : النوع األول
 للفعل فً الوزن

ممام الذي على وزن 
ٌفرح، دون زٌادته، 
 .أصله َمْمَوم

 الفعل

 الفعل الماضً المزٌد

 أجود: أجاد

 ألول:ألال

 أبٌن: أبان

 أخوؾ: أخاؾ

الفعل المضارع أجوؾ 
 الباب الرابع

 ٌْمُولُ : ٌمول

 ٌَْبٌع: ٌبٌع

 ٌَْخَوؾ: ٌخاؾ

 ٌْهٌب: ٌهاب

 فعل األمر

 ابٌع: بُع

االسم إذا اجتمع فٌه شبه الفعل المضارع ملحوظة: ال ٌعل 

والزٌادة، مثل أبٌض وأسود وصفٌن فهما ٌشبهان أكرم فً الوزن 

وزٌادة الهمزة، كما ال ٌعل االسم إذا خلً من هاتٌن المٌزتٌن، 

وهو عدم الشبه مثل )ِمْخٌَط( فإنه مباٌن للفعل فً زٌادته وفً 

 (9ٖٔلصٌػ، صـكسر أوله. )األصوات عند سٌبوٌه، عبد العزٌز ا
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 العلل بالملب: 

 :وهو تؽٌٌر ٌحدث بٌن حروؾ العلة، وبٌنها وبٌن الهمزة

 

 

 

 

 صور العلل بالملب

للب األلؾ  للب األلؾ همزة
 واًوا

 للب األلؾ ٌاء

 أن تمع لبلها كسرة

 أن تمع لبلها ٌاء تصؽٌر

 للب الٌاء واًوا

أن تكون الٌاء 
ساكنة مفردة فً 
 ؼٌر جمع

أن تكون الٌاء عٌنًا 
 بالضم اسًما( فُعلى)لـ

أن تكون الٌاء 
الًما بعد 
 الضمة

أن تكون الٌاء 
(  فَعلى)الًما لـ

 اسًما ال صفة

 للب الواو ٌاء

أن تكون الواو مع 
 الٌاء وأولهما ساكن

أن تكون الواو بٌن 
كسرة وفتحة، أو 
 كسرة وألؾ

أن تكون الواو بٌن 
 كسرة وسكون

أن تكون الواو الم 
الذي ( مفعول)

 ماضٌه على فِعل

ان تكون الواو 
(  فعول)الم 

 جمعًا

أن تكون الواو 
(  فعلى)الًما لـ
 اسًما

أن تكون الواو 
 الم فُعَّل جمعًا

أن تكون 
الواوطرفًا 
 رابعًا فصاعدًا

 للب الواو والٌاء همزة للب الواو والٌاء ألفًا

أن تتطرفا بعد 
 ألؾ زابدة

إذا ولعتا عٌنًا 
السم فاعل 
فعل أعلت 
 عٌنه

أن تمعا بعد ألؾ 
مفاعل، ولد كانت 
 مدة فً المفرد

أن تمع إحداهما 
ثانً حرفٌن 
لٌنٌن بٌنهما ألؾ 
 مفاعل
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 (:ٔاثنٌن منها نفصل فً) مواضع ةللب الواو والٌاء همزة، وذلن فً أربع 

 :أن تتطرفا بعد ألؾ همزة 

ٌرى سٌبوٌه أن آخر الكلمة هو أكثر المواضع ضعفا فٌها، وأكثرها تؽٌٌرا، 

اعلم أنهن المات أشد اعتلال، " ، حٌث ٌمول:ٕوٌعلل ذلن بؤنه محل العراب والتؽٌٌر

روؾ إعراب، وعلٌهن ٌمع التنوٌن والضافة إلى نفسن بالٌاء وأضعؾ ألنهن ح

والضافة... فإنما ضعفت ألنها اعتمد علٌها بهذه األشٌاء، وكلما بعدتا من  والتثنٌة،

فاءات ألوى منهما عٌنات  آخر الحرؾ كان ألوى لهما، فهما عٌنات ألوى، وهما

 لواو ألفا زابدة همزت، وذلنفإن الساكن الذي لبل الٌاء وا" وكذلن ٌمول:. ٖوالمات"

  .ٗنحو الفضاء،  والنماء، والشماء"

 

 ًّ هو الفتحة التً لبل األلؾ، ٌمول  سٌبوٌه عند للملب لكن السبب الربٌس

فكذلن جعلوها فً لضاء ونحوها، كؤنه لٌس بٌنها وبٌن فتحة العٌن شًء، " سٌبوٌه:

 .٘ال"ؾ ألنها بعد الفتحة أشد اعتلوألزموها االعتلل فً األل

فؤما فً الحمٌمة فإن الهمزة بدل من األلؾ المبدلة عن " ٌمول:فأما ابن جنً 

الٌاء والواو، وهذا مذهب أهل النظر الصحٌح فً هذه الصناعة، وعلٌه حذاق 

 .ٙأصحابنا"

ًّ هو ًّ  ، منهماأللؾللملب  نان من ٌجعل السبب الربٌس كما ذكر ابن  .المازن

ملب الٌاء والواو فً علة ومناة لتحركهما وانفتاح ٌمول أبو عثمان: لما كنت ت" جنً:

فؤنت إذا ولعتا بعد األلؾ التً هً أكثر من  -مع أن الفتحة بعض األلؾ -ما لبلهما

 .7الفتحة وأشبع أحرى بملبها، ألن الكل أشد تؤثٌرا من البعض"

 ًّ ٌجعله  فإذن ٌتضح لنا أن سٌبوٌه ٌجعل السبب للملب هنا الفتحة، والمازن

ونخلص  ، أما ابن جنً فٌمول أن الهمزة بدل من األلؾ المبدلة عن الواو والٌاء.األلؾ

 :8إلى أن للب الواو والٌاء همزة فً هذه الحالة سببه ما ٌؤتً

 تطرؾ الواو والٌاء. .ٔ

 تحركهما وانفتاح ما لبلهما مع أن ما لبلهما ألفا زابدة. .ٕ

 ا بسبب التطرؾ.األلؾ الزابدة لم تكن حاجزً  .ٖ

  عٌنًا السم فاعل فعل أعلت عٌنه:إذا ولعتا 

تملب الواو والٌاء همزة إذا ولعتا عٌنا السم فاعل أعلت عٌنه، ولد حدد سٌبوٌه هذه 

العلة بموله:" اعلم أّن فاعل منهما مهموز العٌن، وذلن أنهم ٌكرهون أن ٌجًء على 
                                                           

ٔ
عدم التفصٌل فً جمٌع الحاالت ال ٌعنً عدم أهمٌتها، إال أن الممام هنا ممام استعراض طرٌمة فهم المدماء لإلعلل، ال ممام تعدٌد  

 حاالت وحصر أمثلة )ممام كٌؾ ال كم(، وللتفصٌل ٌرجع للمصادر المذكورة.
ٕ
  .ٔٓٗص ،المرجع السابك 
ٖ
 .8ٖٔص ،ٗج سٌبوٌه، الكتاب، 

 
ٗ

 .8ٖ٘المرجع السابك، ص
٘
 .8ٖ٘ص المرجع السابك، 
ٙ
 .ٕٓٗص الصٌػ، العزٌز عبد، (الحدٌثة األصوات علم ضوء فً) سٌبوٌه عند األصوات 
7
 .ٗٓٗالمرجع السابك، ص 
8
 .ٙٓٗالمرجع السابك، ص 
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وا السكان األصل مجًَء ما ال ٌعتل فَعَل منه، ولم ٌصلوا إلى السكان مع األلؾ، وكره

والحذؾ فٌه، فٌلتبس بؽٌره، فهمزوا هذه الٌاء والواو، إذ كانتا معتلتٌن، وكانت بعد 

األلفات، كما أبدلوا الهمزة من ٌاء لضاٍء وسماٍء، حٌث كانتا معتلّتٌن، وكانت بعد 

 .1األلؾ، وذلن لولهم: خابٌؾ وبابٌع"

اصة على األصل فَكِرَه سٌبوٌه فكرة مجًء اسم الفاعل من الفعل األجوؾ خ

المعتل عٌنه، ولم ٌسكن وٌحذؾ تجنبا اللبس، فاسم فاعل من)ص و م( صابٌم ال صاوم 

 ولو أسكن لوجب علٌه حذؾ الواو وحٌنها ٌلتبس االسم بالفعل، فتجنب ذلن.

 :للب الواو والٌاء ألفًا 

، ٌجعل سٌبوٌه السبب الربٌسً فً للب الٌاء والواو ألفا تحركهما وانفتاح ما لبلهما

. ففعل َخِوؾ 2حٌن لال:" إذا كانت الٌاء والواو لبلهما فتحة اعتلت وللبت ألفًا"

 تحركت الواو فٌه وانفتح ما لبلها فملبت ألفا) َخاَؾ(.

 

أما ابن جنً فمد نظر نظرة أكثر عمما من التً لالها سٌبوٌه، فمال:" فلما 

وحركة الواو أو الٌاء، اجتمعت ثلثة أشٌاء متجانسة وهً الفتحة، والواو أو الٌاء، 

كره اجتماع ثلثة أشٌاء متماربة، فهربوا من الواو والٌاء إلى لفظ تإمن فٌه الحركة، 

وهو األلؾ، وسوؼها أًٌضا انفتاح ما لبلها، فهذا العلة فً للب الواو والٌاء فً نحو 

واو ففً مثل َخِوؾ ٌرى ابن جنً اجتماع ثلثة أشٌاء متجانسة الفتحة وال .3لام وباع"

 واو وكسرتها، فؤسكن الواو، فضعفت، ولوٌت علٌهما الفتحة فملبت ألفا.وال

 

 :)للب الواو ٌاء )نفصل فً حالة واحدة 

 :أن تكون الواو مع الٌاء وأولهما ساكن  

ولد خص سٌبوٌه هذه الحالة بمبحث: "هذا باب ما تملب الواو فٌه ٌاء، إذا كانت 

. وٌعلل ذلن 4ٌاء بعدها متحركة"متحركة والٌاء لبلها ساكنة، أو كانت ساكنة وال

بموله: "وذلن ألن الٌاء والواو بمنزلة تدانت مخارجها لكثرة استعمالهم إٌاهما 

وممّرها على ألسنتهم...، وكانت الٌاء الؽالبة فً الملب ال الواو؛ ألنها أخّؾ علٌهم، 

ٌِْؽٍل: َسٌِّدٌ وَصٌٌِّب، )وإنما أصلهما سَ  ٌِْودٌ لشبهها باأللؾ، وذلن لولن فً فَ

ٌِْوٌب(  .5وَص

والبد أن ٌكون األول منهما ساكنا وإال ال ٌمع الملب، "وأما َصٌُودٌ وَطِوٌٌل وأشباه     

ذلن فإنّما منهم أن ٌملبوا الواو فٌهم ٌاًء أّن الحرؾ األول متحرن، فلم ٌكن لٌكون 

 .6إدؼام إال بسكون األول"

 

 :)للب الٌاء واوا )نفصل فً حالة واحدة 
                                                           

ٔ
 .8ٖٗ، صٗالكتاب، سٌبوٌه، ج 
ٕ
 .9ٕٗص الصٌػ، العزٌز عبد، الحدٌثة( األصوات علم ضوء سٌبوٌه )فً عند األصوات 
ٖ
 .ٖٓٗالمرجع السابك، ص 
ٗ
 .ٖ٘ٙ، صٗالكتاب، سٌبوٌه، ج 
٘
 .ٖ٘ٙص المرجع السابك، 
ٙ
 .7ٖٙص المرجع السابك، 



 "ٗنحو وصرؾ "ممرر  – لسم اللؽة العربٌّة وآدابها –كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌّة  -جامعة السلطان لابوس  -مان سلطنة عُ 
 

ٔٗ 
 

 ا لـ)فُعلى( بالضم اسم:أن تكون عٌن  

ٌمول سٌبوٌه: "ولكنهم جعلوا فُْعلَى اسما بمنزلتها، ألنها إذا ثبتت الضمة فً أول 

وهذا الذي ٌمصده سٌبوٌه فً ُطوبى فؤصل الفعل طاب . 1حرؾ للبت الٌاء واوا..."

ٌْبَى، ولكن  ٌطٌب فهو من ) ط ي ب(، فإذن الصفة على ألن وزن فُْعلَى تكون ُط

 فً فاء الصفة فواجب للب عٌنها واوا. الضمة ثبتت

 

 :العلل بالحذؾ 

ٌعد الحذؾ من أبرز مظاهر العربٌّة الفصحى، إذ جعله ابن جنً من "شجاعة 

 ًّ العربٌّة"، وٌكمن سببه فً التخفٌؾ عامة لثمل أشباه الصوابت، والحذؾ لٌاس

 صوتٌّة فً الثانً.وشاذ، إال أن الدرس ٌنطلك من األول، النعدام العلة الصرفٌّة أو ال

                                                           
ٔ
 .ٖٗٙالمرجع السابك، ص 

 ًّ  الحذؾ المٌاس

 ما حذؾ منه حرؾ ما حذؾ منه حركة

 فاء الكلمة

من مضارع 
 المثال

 من األمر

 من المصدر

 عٌن الكلمة

 عٌن الفعل األجوؾ

اتصال الماضً 
بضمٌر رفع 
 متحرن

اتصال المضارع 
 بنون النسوة

 جزم المضارع

 فعل األمر

 االسم

 عٌن فٌعلولة

 عٌن المضعؾ

 عٌن مفعول

 الم الكلمة

 الفعل النالص

اتصال الماضً 
 بتاء التؤنٌث

اتصال المضارع 
 بواو الجماعة

اتصال المضارع 
 بضمٌر الجماعة

اتصال المضارع 
 بٌاء المخاطبة

 فعل األمر جزم المضارع

 االسم

ألؾ الممصور المتصرؾ 
 عند تنكٌره

حذؾ ألؾ الممصور 
المنون عند جمعه جمع 

 مذكر سالم

 ٌاء  المنموص عند التنكٌر

ٌاء المنموص عند جمعه 
 جمعع مذكر سالًما
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 على طرٌمة توصٌؾ المدماء لظاهرة العلل بالحذؾ: لً ٌثمتونورد اآلتً 

 :حذؾ فاء الكلمة 

والمصدر الذي على وزن  تحذؾ فاء الكلمة من الفعل المثال فً المضارع واألمر

فؤما فِْعلَةٌ إذا كانت مصدًرا فإنهم ٌحذفون الواو منها كما " ٌمول سٌبوٌه:)فِْعلَة(، 

رد ذلن فً المصدر، وشبّه حذفونها من فِْعِلها، ألن الكسر ٌستثمل فً الواو، فاطٌ

 .ٔبالفعل"

سبب الحذؾ وال ٌكون هذا فً المصادر إال التً على وزن وٌجعل سٌبوٌه الثمل 

فإن بنٌت اسما " وكذا ٌمول:األسماء ولو كانت على وزن فِْعلة، فِْعلَة، وال تحذؾ فً 

 .ٕةً، وإن بنٌت مصدرا للت ِعدَةً": للت ِوْعدَ من َوَعدَ على فِْعلَةٍ 

 

فالفعل َوَعدَ مضارعه فً األصل ٌَْوِعدُ فاستثملت الواو بٌن فتح وكسر فحذفت 

)ٌَِعد( ثم بُنً علٌه األمر ِعْد، أَما المصدر من فاألصل ِوْعِدة لكن فاءها حذفت استثماال 

 كما ٌرى سٌبوٌه.

 

 حذؾ عٌن الكلمة: 

 الماضً بضمٌر رفع متحرن(: عند اتصال الفعل)

وأما ُطْلُت فإنها فَعُْلت، ألنن تمول طوٌل وُطَوال، كما للت لَبُح " ٌمول سٌبوٌه:

ها معتلة من فَِعْلت ولبٌح،... واعتلت كما اعتلت ِخْفت وِهْبت". وٌمول:" وأما بِْعت فإن

تَْفعَل..."
تحذؾ عٌنه فحٌن تسند الفعل األجوؾ الماضً إلى ضمٌر الرفع المتحرن  .ٖ

 وتلمً حركتها على الفاء لتدّل علٌه.

 

 :حذؾ الم الكلمة 

 )عند جزم الفعل المضارع النالص(:

"ٌجزم الفعل المضارع، فتسكن المه، إال أن الفعل النالص ٌكون مختوًما بمدة ألفًا أو 

. وٌرى المدماء أن اللم ٗفإن الذي ٌحدث هو تمصٌر هذه المدة"واًوا أو ٌاًء، ولذلن 

 التً تحذؾ واًوا أو ٌاء أو ألفًا.هً 

 

 

 

 

 
                                                           

ٔ
 .ٖٖٙالمرجع السابك، ص 
ٕ
 .7ٖٖص المرجع السابك، 
ٖ
 .ٖٓٗص المرجع السابك، 
ٗ
 .97ٗبوٌه )فً ضوء علم األصوات الحدٌث(، عبد العزٌز الصٌػ، األصوات عند سٌ 
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 : ِعْندَ اْلُمْحدَثٌِنَ اأْلَِخٌرُ اْلفَْصُل 

، ومما ٌدل بهاالتً ُعنً الباحثون المحدثون  المضاٌاالعلل من أهم  دراسة ظواهر عدت

"ما زالت تثٌر حتى الٌوم  لضاٌانها أعلى ذلن كثرة المإلفات وتعدد اآلراء، واختلفها. كما 

 . ٔ"من الؽلط حولها، وتسبب للدارسٌن صعوبات جمةكثًٌرا 

أما هذا الفصل فمعنً بتمدٌم أمثلة من آراء المحدثٌن حول ظواهر العلل، تبٌن 

التً استخدموها للتحلٌل، والتً تفسر طرٌمة فهمهم لظاهرة الصوتٌّة واللسانٌّة المعالجات 

 العلل. 

 :العلل بالنمل 

تناول تفسٌر التؽٌرات التً تحدث للواو والٌاء، إذ  "،برجشتراسرهإالء نذكر " من

فٌمول: "وللواو والٌاء انملبات ؼٌر االتحاد، منها أنهما فً بعض الحاالت حذفتا إذا 

ولعتا بعد حرؾ ساكن نحو )َممُْول( بدل من )َمْمُوْول(، و)مخٌط( بدل من )مخٌٌط( 

مثلة تحذؾ بؽٌر عوض... ولد التً أبدلت من )مخٌوط(... والواو أو الٌاء فً هذه األ

 لمحذوفة بمدد الحركة التً لبلها".ٌعوض عن الواو أو الٌاء ا

 :ٕنفهم من ذلن على التوالً

 سبب الحذؾ هو التخالؾ. 

 فٌها كلها الضمة، بٌنما حركة الٌاء الكسرة. حركة الواو 

 تتابع حرفان مثلن. 

 " دون العناٌة و والٌاء" معنً بالتؽٌٌرات التً تحدث لحرفً الوابرجشتراسرإذن ،

 بحاالت العلل بالنمل خاصة.

  وأن ذلن ٌسبب ومد الحركةالمول بؤن التؽٌر الذي حدث هو حذؾ نصؾ الصابت ،

 المخالفة فً مثل )ٌْمُول: ٌَْموُل( هو األساس فً معالجة المحدثٌن.

ٌتفمون فً تفسٌر ظاهرة العلل  "برجشتراسر"راء المحدثٌن ومنهم وأؼلب آ

لت صداها فً مل عن طرٌك المخالفة والمماثلة الصوتٌتٌن وهً أكثر فكرة البالن

رة وأكثر منطمٌة ولبوال من ؼٌرها، فاستخدمت لمعالجة جمٌع حاالت تفسٌر هذه الظاه

 العلل بالنمل.

 "برجشتراسر"مخالفة بٌن متماثلٌن لثملهما، فٌمول  االمحدثون بؤنه هاٌفسرإذ  

ممول( "هو مجرد مخالفة بٌن عنصري المزدوج  –أن الذي حدث فً )مموول 

الصاعد عن طرٌك إسماط الصامت"، ونجد نفس الفكرة طبمها على الٌاء فً )مبٌوع 

مماثلة بٌن الحركة، وشبه الحركة  عملٌّةمبٌع( إذ ٌرى أن األصل الذي "ٌحصل هو  –

 عملٌّةد المماثلة تؤتً عن طرٌك تحوٌل الضمة الطوٌلة إلى كسرة طوٌلة.. ثم بع

 المخالفة".

مثل أي المدماء بالنمل والرأي الحدٌث، جمع بٌن ر منالمحدثٌن  منونجد 

الدكتور أحمد مختار، حٌث ٌمول: "تمٌل اللؽة العربٌة إلى أن تعطً الحركة للصوت 

                                                           
ٔ
 .8ٙٔ، نمًل عن محاولة ألسنٌة فً العلل، صـ8ٕٖاألصوات عند سٌبوٌه، صـ 
ٕ
 .9ٖٗلمزٌد تفصٌل، انظر: المرجع السابك،  
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ٌٌْع، ولكن لد ٌحدث حٌن التصرٌؾ  الساكن، وتسلبها عن نصؾ العلة، مثال ذلن لَْوٌل وبَ

، فتحاول اللؽة العربٌة إعادة التوازن عن طرٌك نمل الحركة، ومن اختلل لهذه الماعدة

 .ٔأمثلة ذلن.. ٌَْمُول نملت حركة الواو إلى الساكن الصحٌح لبلها فصارت ٌَمُْول"

 ًّ علٌه فً تفسٌر مثل  بؤنه المعول أما الدكتور كمال بشر فٌتخذ المنهج التارٌخ

رأى أن )ٌمول وٌبٌع( ٌر منه، ولذلن بمسؤلة األصل والتؽ؛ ألنه ال ٌمر هذه الحاالت

ا، ولٌس أمرا حدث فٌهما "أن الواو والٌاء الممدودتٌن فً هذه الصٌػ تطورتا تارٌخٌّ 

 .ٕ"افتراضٌا، كما ٌظن الصرفٌون

فطبمها راء المحدثٌن بشكل عام وجمعها، ن كذلن من استفاد من آمن المحدثٌو

صبور شاهٌن، فوجد أن الحاالت مثل الدكتور عبد العلى مسابل العلل بالنمل، 

 جمٌعها تنمسم إلى نموذجٌن اثنٌن هما:

 ".)فتسمط الواو نظرا  .حالة صوغ المضارع من األجوؾ مثل )ٌموم وٌبٌع

ٌماعها، فتبمى الضمة وحدها فتختل الزنة وإلكراهٌة اجتماعها مع ضمة 

 وهذا السٌاق الصوتً ..فٌعوض مولع الواو السالطة بطول الضمة بعدها.

نفسه ٌتكرر فً اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان من الفعل الرباعً 

 .ٖ"األجوؾ

  ٌشتمل على حالة المصدر )أفعال واستفعال( من األجوؾ، وكذلن صوغ اسم

بوزن )مفعول( من األجوؾ، حٌث تسمط الواو والٌاء دون تعوٌض أو 

 .ٗ"دون أدنى زٌادة فً موضعها"

تعلٌل المدماء بـ)الحركة المجانسة( واستخدام  ٌعد الجمع بٌن :٘ملحوظة

المحدثون فكرة )المخالفة( فً تحلٌل ظاهرة العلل بالنمل، الحل األمثل، إذ ال 

ً الحركة ؼٌر المجانسة ٌكاد ٌختلؾ المحدثون مع المدماء فً فكرتهم إال ف

 )الفتحة(.

 نها:معند عبد الصبور شاهٌن، أربع تطبٌمات  فً التوفٌك ذلن مثلٌو

 الفعل المضارع: .ٔ

 ٌَمُْول( –)ٌَْمُول 

 

 فمن خلل التحلٌل: تحذؾ الواو وتطال الضمة، وٌعاد التشكٌل الممطعً.

 صوغ )مفعول( من الفعل األجوؾ: .ٕ

 مبٌع( –الٌابً )مبٌوع 

 

تحذؾ الٌاء ثم تحول الضمة الطوٌلة إلى كسرة طوٌلة لبل ٌختلط الواوي 

 بالٌابً.
                                                           

ٔ
 .9ٖٗاألصوات عند سٌبوٌه )فً ضوء علم األصوات الحدٌث(، عبد العزٌز الصٌػ،  
ٕ
 .9ٖٙك، صـالمرجع الساب 
ٖ
 .97ٖالمرجع السابك، صـ 
ٗ
 .97ٖالمرجع السابك،صـ 
٘
من المحدثٌن من ٌشتط فً لوله عن لضٌة النمل عند المدماء، فٌصفها بالخٌال واالبتعاد عن الوالع اللؽوّي، إال أن النظر إلى فكرة  

 النمل عند المدماء من هذا المنظور ال ٌمثل حًل سلًٌما.
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  بالملبالعلل: 

 إذ إن لهم  ، إذا تطرفتا بعد ألؾ زابدة:الحالة األولى: للب الواو والٌاء همزة

موالؾ مختلفة فً التفسٌر والتحلٌل، لكنهم ٌجتمعون فً عدم وجود 

.ًّ  مما ٌعنً البحث عن تؤوٌل آخر ؼٌر الملب. المسوغ الصوت

أما عبد الصبور شاهٌن فصرح بحدوث التعوٌض، مع نفً الملب، 

لول الهمزة محل الواو أو الٌاء: "إن العربٌة تكره الولؾ على والتسلٌم بح

ممطع مفتوح، ولذلن تتجه إلى إلفاله بوسٌلة ما ، ومعنى ذلن أًٌضا أن نحو 

كساو وبناي وأمثالهما ٌنتهً الممطع األخٌر من كل منهما بحركة هً احد 

ؾ، الولعنصري الحركة المزدوجة التً نشؤت عنها الواو والٌاء وهً حالة 

، فآثر الناطك إلفال هذا الممطع المفتوح  ًّ ال تتفك مع طبٌعة النطك العرب

بإحلل الهمزة محل صوت اللٌن، ال على سبٌل البدال بل من أجل تصحٌح 

 .ٔنهاٌة الكلمة، وال عللة صوتٌّة مطلمًا بٌن الهمزة والٌاء والواو"

عالجة نستنتج من ذلن اتخاذ عبد الصبور شاهٌن حالة الولؾ فً م

 .ٕالتؽٌر والبدال. بٌنما اتخذ "هنري فلٌش" حالة التحرن لمعالجتهما

  :للب الواو والٌاء همزة، إذا ولعتا بعد ألؾ مفاعل، ولد الحالة األخٌرة

 كانت مدة فً المفرد:

وسبب ذلن عند "هنري فلٌش" فً لوله: "كراهة النطك بصامت 

تكسٌر على فواعل ضعٌؾ مع مصوت من جنسه.. وٌحدث هذا فً جموع ال

 .ٖوفعابل، فٌمال فً فواٌد فوابد، وفً عجاوز عجابز"

أن: "الممطع األخٌر فً عجاوز  أما عبد الصبور شاهٌن فٌرى

فً  وصحاٌؾ ونٌاٌؾ ٌبدأ بحركة مزدوجة تالٌة لحركة طوٌلة، وهذا ضعؾ

ًّ، فسمط االنزالق، وحلت محله الهمزة النبرٌّة كوسٌلة صوتٌّة  البناء الممطع

ًّ": "من الممكن المول بؤن ٗتصحٌح المماطع"ل . كما لال فً "المنهج الصوت

الواو أو الٌاء إذا ولعت إحداهما بعد فتحة طوٌلة زابدة سمطت وحلت محلها 

 .٘همزة"

، عادًّا الهمزة  ًّ ونذكر رأًٌا آخر مال فٌه صاحبه إلى الجانب التارٌخ

ا الخطؤ لد ولع فً ما ٌكون األصل فً هذ"نوًعا من المٌاس الخاطا، وأن 

كان بالٌاء كصحٌفة؛ حٌث جمعت صحاٌؾ، وسمعت من العرب الذٌن عرفوا 

بتسهٌل الهمزة فظن الذٌن ٌحممون أن الٌاء تمابل الهمزة عندهم كما فً بٌر 

 .ٙفهمزوا ما كان فً مثل صحاٌؾ، ولاسوا علٌها ..."

 

                                                           
ٔ
 .7ٓٗالمرجع السابك، صـ 
ٕ
 .ٓٔٗ -9ٓٗالمرجع السابك، صـ 
ٖ
 .7ٗ، نمًل عن العربٌة الفصحى، صـٕٔٗالمرجع السابك، صـ 
ٗ
، ٕٕٗ -ٕٔٗالمرجع السابك، صـ  ًّ  .77ٔ، نمًل عن المنهج الصوت
٘
، ٕٕٗالمرجع السابك، صـ  ًّ  . 77ٔ، نمًل عن المنهج الصوت
ٙ
ٌّة، ،  نمًل عن الدٕٕٗانظر تفاصٌل المول: المرجع السابك، صـ   .ٖٗٙراسات اللهج
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 أٌه علىوعن األصل المدّي فمد تحدث من المحدثٌن فً شؤنه بانًٌا ر

 :ٔأصالة الهمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 :العلل بالحذؾ 

 :أوال: ما حذؾ منه حركة

أن الذي حدث هو سموط نصؾ ورأوا "، وؼٌر المديّ  المديّ فرق المحدثون بٌن 

الصابت من الواو فً )ٌَْدُعُو( ثم اتحاد بٌن الحركتٌن لبل الواو وبعدها، فتكونت الواو 

تٌن، وذلن لضعؾ "الواو والٌاء حٌن تكون المدٌة، وذلن ألن الواو تسمط بٌن حرك

 إنهما ٌنحوان نحو االختفاء".إحداهما بٌن مصوتٌن؛ إذ 

فً )ٌرمً( حٌث تكون الٌاء بٌن كسرة وضمة، فتسمط الٌاء ثم تؽلب  اوكذ

الكسرة على الضمة لخفتها، فتتحول الضمة إلى كسرة، ثم تتحد الكسرتان، فتكونان 

نصؾ الصابت هنا عند المحدثٌن كسموطه فً مثل  الٌاء المدٌة، ولذلن فإن سموط

)لال( التً أصلها )لََول(، وكذلن )باع( و)ؼزا( فهذه كلها عند المحدثٌن حدث فٌها 

 .ٕ"حذؾ ولٌس للب أي سموط نصؾ الصابت

فكرة تخالؾ فً معالجته متخذًا  الدكتور حسام ومن من نظر فً مسابل الحذؾ

بد من تمدٌم تفسٌر ؼٌر الذي أورده المدماء فٌمال : "ال، إذ ٌموللمدماءما ورد عند ا

من الباب األول، حذؾ المزدوج إن األصل المفترض كان ٌؽزو بزنة ٌنصر، والفعلن 

الصاعد، وهو ممطع لصٌر للتخفٌؾ فٌبمى ممطعان، طوٌل مؽلك ٌلٌه لصٌر، مد 

 الصوت بممة الممطع المصٌر فصارت مصوتا طوٌل، وصار الممطع طوٌل مفتوحا،

 :ٖوكؤن ذلن كان تعوٌضا من الحذؾ"

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 .8ٖخواطر وآراء صرفٌّة، فوزي الشاٌب، صـ 
ٕ
 7ٓٗاألصوات عند سٌبوٌه )فً ضوء علم األصوات الحدٌث(، عبد العزٌز الصٌػ، صـ 
ٖ
 .7ٓٗالمرجع السابك، صـ 
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للواو ه المحدثون أننخلص من ذلن أنه بٌنما رأى المدماء الحذؾ للحركة، لال 

نفسها. وإن كان الفرٌك األول لد جعل الحذؾ للحركة فإن ما بمً من الكلمة أو الٌاء 

 بعد الحذؾ مد، وذلن ٌشٌر إلى سموط ؼٌر المد، من هنا انطلك المحدثون فً التعلٌك.

 

 ثانٌا: ما حذؾ منه حرؾ:

 ومن تفسٌراتهم فً هذه المسؤلة:

  الفاء من مضارع المثال:حذؾ 

ما لم تمنع أسباب الحذؾ عند المدماء المحدثٌن، لدموا اجتهاداتهم ل

إلى فكرة سموط المفسرة لما حدث فً بنٌة الكلمة من تؽٌٌر، إذ مال أحدهم 

الواو فً األمر ولٌس المضارع، ألن المضارع أخذ منه. وٌستؽرب عبد 

ى علالعزٌز الصٌػ فً كتابه "األصوات عند سٌبوٌه" هذا الرأي لعدم ثباته 

 فكرة األصل )األمر أو المضارع(.

)ٌَْوِعد( حٌن ٌحذؾ منه ٌاء المضارعة ٌصٌر )ْوِعد( وهو "إذ إن 

سٌاق صوتً مرفوض فً العربٌة والسامٌة أٌضا، وهو التماء صامتٌن فً "

والحركة التً تستعٌن بها العربٌة فً مثل هذه الحالة هً  ...بداٌة الممطع

بشكل من هذا الشكال الصوتً تعتمد العربٌة  ... وتخلًصا)ْوعد( ...الكسرة

همزة وبتخلك  تلمابً إلى تحمٌك الحركة، وبتحمٌمها تتخلك همزة الوصل...

ًّ العربٌة  تموم الوصل تشكل سٌاق صوتً مرفوض... بالمخالفة   وبشكل آل

نتمل من )اْوعد( إلى )اٌعد(... وبسموط الواو ٌبٌن عنصري المزدوج وبذلن 

ًّ لتخلك همزة الوصل ٌسمط ب كانت السبالتً  األول الذي  الممطعالحمٌم

ٌتشكل من همزة الوصل وكسرتها الطوٌلة... ومن ثم تصبح الصٌؽة )ِعد(... 

 .ٔ"ولٌاسا على األمر سمطت الواو من المضارع

ومن وجهة نظرنا أنه رؼم حداثة هذا الرأي إال أنه ٌوضح ما ٌمٌل إلٌه 

ولسنا فً صدد نمد آراء المحدثٌن كلها بعض المحدثٌن من تكلؾ وافتراض، 

نسبٌّة الحمٌمٌة التً تفرض علٌنا الحذر فً فهم نه ٌجدر بنا الشارة إلى أإال 

الكثٌر من مسابل العلل عند المحدثٌن، فمنهم من ٌعبر عن مطلك التفسٌرات 

 باألسباب الحمٌمٌّة.

ة على المثال عند المحدثٌن، نورد طرٌمة أخرى لابمهذا  وفً تحلٌل

ًّ" لعبد المادر عبد  ًّ الحدٌث، من كتاب "علم الصرؾ الصوت التحلٌل الصوت

 :ٕالجلٌل

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 .7ٙٗ -7٘ٗالمرجع السابك، صـ 
ٕ
 .٘ٔٗالصفحة:  
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  ٔعند اتصال الماضً بضمٌر رفع متحرنحذؾ العٌن: 

 لال + ت = للت)

 تباع + ت = بع

 (خاؾ + ت = خفت

باالعتماد على إسناد الفعل فً صورته ٌفسر أحد الباحثٌن المسؤلة "

لة )لال( إلى الضمٌر )التاء( دون الفعل فً أصله )لول(، ثم رأى بعد المستعم

تمصٌر الحركة أن "ما كانت عٌنه ٌاء أو محركة بالكسر تكسر فاإه، ألن 

 .2"الكسر والٌاء متجانسان، وتضم فاء ما عدا ذلن من األفعال"

  :ملحوظة

 ًّ ال  اء،عند المدم فً تفسٌر ظاهرة العلل بالحذؾمسؤلة النمل الحرك

ًّ  ٌعتد ، " بها الدرس الصوت ًّ ولذلن ٌمٌلون إلى الحدٌث؛ النعدام السبب الصوت

 .ٖ"المول حذؾ حركة واجتلب حركة أخرى

كما ال ٌتفك التفسٌر بالتماء الساكنٌن )األلؾ واللم( مع تحلٌل 

المحدثٌن، بدعوى أن األلؾ حركة طوٌلة، وٌتخذون من تمصٌر الحركة 

 لن، أي تمصٌر األلؾ إلى الفتحة.تفسًٌرا مناسبًا لذ

 طرٌمة المدماء:

 لََوَل: لَُول: لَال + ت: لَاْلت: لَلَت: لُْلت

 طرٌمة المحدثٌن:

 

 

                                                           
ٔ
ابر المتحركة، انظر: إسناد األفعال إلى الضمابر )دراسة فً البنٌة للتفصٌل أكثر حول إسناد الفعل المعتل العٌن إلى الضم 

 .ٕٙ -9والتركٌب(، أمجد عٌسى طلفحة، صـ
ٕ
 .79ٗص. الصٌػ، العزٌز عبد، -الحدٌثة األصوات علم ضوء فً-سٌبوٌه عند األصوات 
ٖ
 .8ٓٗالمرجع السابك، صـ 
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، مهم فً ممام بحثنا، ألنه ٌكشؾ تمصٌر الحركةإن التفصٌل فً مسؤلة 

عن اختلؾ نستطٌع المول أنه جوهرّي بٌن المدماء والمحدثٌن، من باب أن 

كل فرٌك ٌختلؾ، إذ هو حرؾ )األلؾ( عند المدماء، وحركة  المحذوؾ عند

 ًّ ، ألن عند المحدثٌن. وهً مسؤلة مرتبطة عند المحدثٌن بطبٌعة الممطع العرب

العربٌّة ال تمبل مماطع الولؾ فً وسط الكلمة، فتمٌل إلى تمصٌرها. وٌبدو أن 

ى ذلن هذه السمة فً العربٌّة واللؽات الموسومة بالسامٌّة، مما ٌدل عل

"ففً المماطع المؽلمة ال تتحمل تصرٌح "بروكلمان" فً فمه اللؽات السامٌّة: 

اللؽات السامٌة أصل إال الحركات المصٌرة، فإذا جاء فً بناء الصٌؽة حركة 

 .1طوٌلة فً ممطع مؽلك فإنها تمصر"

وعند حدٌثنا عن طرق المحدثٌن فً تفسٌر الحذؾ، نشٌر إلى المحدثٌن 

من أصل الفعل  منطلمًا للتحلٌل عند إسناده إلى ضمٌر المتكلم الذٌن اتخذوا 

 :ٕ)لََول(، فٌكون بذلن مجرد "سموط للمزدوج الصاعد" على حد تعبٌرهم

 

 

 

 

ًّ  حساملدكتور ول "أبحاث فً أصوات كتابه ٌذكره فً  رأي آخرالنعٌم

ن ٌمول: "وٌمكن أن ٌمال ٌرجع إلى األصل فٌتوالى صابتان لصٌراالعربٌّة"، 

 ت فٌؽلب األلوى بصورة صابت لصٌر:ونصؾ صابت ونصؾ صاب

 

 ٖــُ " / ق ــَ | و ــَ | ل ــَ / 

 

إال أن صاحب األصوات عند سٌبوٌه ٌعلك على رأٌه، بؤنه ٌحتاج إلى 

فإذا كانت الماعدة هً أن نصؾ الصابت ٌسمط حٌن ٌمع بٌن مزٌد تفصٌل. "

ن الحركتٌن سمطتا، وبمً حركتٌن، فإن األمر هنا أتى على العكس، أي إ

ألوى من  ، وهو أمر لد ٌمبل إذا سلمنا أن نصؾ الصابتنصؾ الصابت

الحركة، أما تحول نصؾ الصابت إلى حركة فؤمر مسوغ وله شواهده الكثٌرة 

 .ٗ"فً االستعمال
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 .ٖٗة، صـ ، نمًل عن فمه اللؽات السامٌّ 8ٔٗ -8ٓٗالمرجع السابك، صـ 
ٕ
 .8ٕٗالمرجع السابك، صـ 
ٖ
 .ٕٔ -ٕٓ، نمًل عن: أبحاث فً أصوات العربٌّة، صـ8ٕٗالمرجع السابك، صـ 
ٗ
 .8ٕٗالمرجع السابك، صـ 
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ْعَللِ  دَْرسُ : اأْلَِخٌرُ  اْلبَابُ   (َوالتَّْطبٌِكِ  التَّْنِظٌرِ  نَ بٌَ) َواْلُمْحدَِثٌنَ  اْلمُدََماءِ  بٌَنَ  اْلِ

ًّ بمعالجة الكثٌر من  النظرٌّةالحظنا من خلل ما سبك من أبواب اهتمام  الصرفٌّة العرب

ظواهر العلل وذلن فً مصنفات مختلفة، لها شؤنها من حٌث التؤسٌس لفكرة التحوالت 

ح مسالن هذه التؽٌرات اللؽوٌّة فً العربٌّة، وكان للنحاة والصرفٌٌّن على سواء دور فً توضٌ

ًّ الحدٌث دوًرا ال ٌؽفل عنه فً النهوض بالدرس  داخل التراكٌب اللؽوٌّة، وكان للدرس اللسان

. ًّ  المدٌم على معطٌات علم األصوات الوظٌف

فً  والمحدثون هو توضٌح الطرٌمة التً اعتمدها المدماء ،إال أن ما ٌهتم به هذا الفصل

ًّ بشكل عام، إذا البداٌة تكمن فً اتخاذ المدماء ارئ أو المتحتوصٌل أفكارهم للم دث العرب

 ًّ ًّ علٌها دون االهتمام فً كثٌر من األحٌان بالوالع الصوت الكتابة واعتمادهم شبه الكل

المنطوق، ونحن هنا ال نتحدث عن مستوى أو مبدأ الملحظة الذاتٌّة الذي ٌفرض وجوده 

لكن  لدًٌما وحدٌثًا، فل شًء ٌؤتً من العدم. بالضرورة عند كل باحث فً شؤن هذه التحوالت

الصرفٌّة المدٌمة لظواهر  النظرٌّةاعتماد هذا المبدأ نفسه لد ٌكون سببًا فً اضطراب معالجة 

ولد ٌعذر أولبن النعدام اآللة والوسٌلة التً تمكنهم من الدراسة الدلٌمة للجانب العلل. 

ونستطٌع  تنظًٌرا وتطبٌمًا، كثًٌرا من فكر الؽرب،فً اللؽة، أما هإالء فمد استلهموا  الماديّ 

 هم خدموا اللؽة بذلن إلى حد كبٌر، ال ٌخلو من هنات.المول أن

لٌس من باب التملٌل من شؤن الدرس المدٌم، إنما من  هذا األمر بعٌنهونحن عندما نذكر 

س فً علوم العربٌّة باب التؤكٌد على أن الكتابة كانت الوسٌلة األمثل آنذان لتوصٌل األفكار، لٌ

والتطبٌمٌّة، وال نحتاج هنا للستفاضة فً توضٌح عللة  النظرٌّةفمط، إنما فً سابر العلوم 

الكتابة األمثل نوع العرب بالكتابة، خاصة الكتابة النثرٌّة العلمٌّة، ولد تكون من وجهة نظرنا 

 ًّ ، المكتوب بالعربٌّة، ثم هً آنذان، كونها تمثل درًسا أسلوبًٌّا فً اتساق وتجانس النص العلم

 إلى كتابة رصٌنة. ظوحلملاتدل على حذق علماء العربٌّة ولدرتهم على تحوٌل 

هذا ولد استرسل المدماء فً درسهم، واعتمدوا الكتابة المنتظمة على ما ٌبدو دون 

كما  أو التشجٌر االهتمام فً بداٌة األمر حتى بتبوٌب ما ٌكتبون أو تدعٌمه بالرسم أو التخطٌط

المتمدم منهم. والجدٌر بالذكر أن كتابات المحدثٌن أنفسهم لم  المحدثٌنفً مصنفات  هو الحال

تصل إلى هذه المرتبة من التنظٌر والعناٌة إال بعد مرورها بمراحل عدة، كانت بداٌاتها تفكٌن 

المدٌمة.  الصرفٌّة النظرٌّةالنص المدٌم ال أكثر، وطرٌمة التفكٌن هذه ساعدتهم كثًٌرا فً فهم 

فتفكٌن الشًء ٌعنً المدرة على إرجاعه مرة أخرى بالضافة والشرح والتحلٌل والتلخٌص، 

 ...إلخ.والتمرٌن والسإال ثم بالتشجٌر والرسم والربط والجدولة

نمدها، ثم  جهودالمدٌمة كانت البداٌة النطلق  النظرٌّةهذه الطرٌمة المعتمدة على تبسٌط 

ات، لذا ال ٌمكن المول بانها فترة ركود التؤلٌؾ فً الدرس محاولة سد ما فٌها من ثؽر

 . ًّ ، ففً هذه المدة كان ٌسعى مهتمون لإلمسان بؤساسٌات الدرس الصوت ًّ  الصرف

 ًّ ، جعلهم ٌعتمدون الكتابة أما استخدام المحدثٌن لمعطٌات علم األصوات الوظٌف

، إذ تُ الصوتٌّة فً أحٌان كثٌرة، مما ساعد على كشؾ الكثٌر من خصاب ًّ صدر ص الممطع العرب

، الدرس، والتفاعل معه تفاصٌل تساعد المارئ على فهم الكتابة الصوتٌّة مصنفاتهم برموز
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، وكتابة المصطلحات باللؽتٌن العربٌّة وتتضمن شروحاتهم كثًٌرا من المعادالت الصوتٌّة

 واألجنبٌّة.

ه نموذًجا ٌمثل الكتابة على ما سبك، أخذنا من كتاب سٌبوٌ ٔوإذا ما أردنا التمثٌل

الصرفٌّة، من باب "ما اعتل من أسماء األفعال المعتلة على  النظرٌّةالعربٌّة المدٌمة فً 

إذ ٌتصدر  (أو طلبه )بعٌدًا عن من ٌشكن فً أصل الكتاب، ونسبته إلى سٌبوٌه ،ٕ"اعتللها

الب العلم، مرافمًا إٌاه فً ا مخاطبًا فٌه سٌبوٌه طهذه الكتابة الفعل )اعلم( متبوًعا بؤن، أسلوبً 

. ًّ  كل سطر من سطوره كؤنه ماثل أمامه، مسترسًل معه الشرح فً نّص نثرّي علم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 وبإمكان األفكار، عرض وأسلوب التحلٌل، فً والمتفاوتة المعلومة، إٌصال وطرق التوصٌؾ فً مختلفة نماذج البحث مدونة وفً 

 .للستزادة لملحمه الرجوع ثالبح على المطلع
ٕ
 .8ٖٗالكتاب، سٌبوٌه، صـ 
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ملحوظة: لد تكون تسمٌة األبواب من وضع المحمك، فمن مصنفات المدماء ما إذا أردنا 

 دة ؼٌر مبوبة.تشبٌهه للنا أنه كالجملة الواحدة المركزة، أي الكتابة فً كتلة واح

، من باب وجوب الجابز ًّ ا آخر البن جن باب فً وجوب " :وفً أسلوب مشابه، نورد نصًّ

واآلخر أن  أحدهما أن توجبه الصنعة فل بد إذًا منه. وذلن فً الكلم على ضربٌن:ز: الجاب

 تعتزمه العرب فتوجبه وإن كان المٌاس ٌبٌح ؼٌره.

: أسٌد. وإن شبت صححت فملت: أسٌود. األول: من ذلن كؤن تمول فً تحمٌر أسود

والعلل فٌه ألوى ال جتماع الٌاء والواو وسبك األولى منهما بالسكون. وكذلن جدول تمول 

عجوز، وٌموم اسم  فٌه: جدٌل. وإن شبت صححت فملت: جدٌول. فإذا صرت إلى تحمٌر نحو

لن أنن إنما كنت تجٌز رجل، للت بالعلل ال ؼٌر: عجٌز، وٌمٌم. وفً ممام: ممٌم البتة. وذ

أسٌود وجدٌوال لصحة الواو فً الواحد، وظهورها فً الجمع؛ نحو أساود وجداول. فؤما ممام 

فإنها فً الواحد معتلة؛  -وهو مماوم وٌماوم-ٌموم علًما فإن العٌن وإن ظهرت فً تكسٌرهما 

ركة إلى الفاء أال "ترى أنها" فً "ممام" مبدلة وفً "ٌموم" مضعفة بالسكان لها ونمل الح

عنها. فإذا كنت تختار فٌما تحركت واو واحدة وظهرت فً جمعه العلل، صار الملب فٌما 

ضعفت واوه بالملب، وبؤال تصح فً جمعه واجبًا ال جابًزا. وأما واو عجوز فؤظهر أمًرا فً 

، إنما ألنها الحظ لها فً الحركة. وال تظهر أًٌضا فً التكسٌر وجوب العلل من ٌموم وممام؛

وذلن  ،وهو اعتزام أحد الجابزٌن :الثانً منهما .تمول: عجابز وال ٌجوز عجاوز على كل حال

 .ٔ.."لولهم: أجنة فً الوجنة.

 نتبع ذلن بنموذج من المحدثٌن المهتمٌن بتعاطً الدرس المدٌم والعمل على جدولته،

لتٌسٌر مؤخذه، ل ذلن من خلل ثلثة أعمدة )األمثلة، أصلها، توضٌح العلل ولاعدته( ك

 :ٕوسهولة فهمه، من كتاب "تٌسٌر العلل والبدال" لعبد العلٌم إبراهٌم
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 .78، صـٖالخصابص، ابن جنً، ج 
ٕ
 .ٕٔصـ 
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من أنجح وسابل التعلم ونموذج آخر اعتمد فً كتابه على الخرٌطة الذهنٌّة، التً تعد 

اب كما فً كت الحدٌثة، وطرٌمة سهلة الختصار المسافات الطوٌلة فً فهم العدٌد من المسابل،

 "النحو والصرؾ المٌسر" لعماد علً جمعة:

 

 

 

 

 

 

 

وذلن ومن كتب المحدثٌن كذلن من اهتم بحصر األمثلة الواردة فً حالة من الحاالت، 

فً لوابم طوٌلة، سعًٌا وراء هدؾ عزٌز وهو حصر األمثلة المطردة والشاذة من الكلم 

ًّ الواردة فً باب معٌن، من ذلن كتاب "الصرؾ المٌس  :ٔر" لرحاب شاهر دمحم الحوامدةالعرب
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 .7ٓٔصـ 
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ونموذج أخٌر من المحدثٌن كذلن فً اعتماد الكتابة الصوتٌّة، ولوانٌن علم األصوات 

 :ٔ"إسناد األفعال إلى الضمابر" للدكتور أمجد طلفحة رسالةالحدٌث، من 
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 امٌ تَ خِ 

 أمامنا الصرفٌّة العربٌّة، تمثلت النظرٌّةلما كان البحث ٌنالش لضٌة هً من صلب 

ًّ عملت على تنشٌط أذهاننا بالبحث، ومحاولة الفهم، وتمثل  دعوة إلى االهتمام بالدرس الصرف

الدرس، والسعً وراء المسان بما أسمٌناه بـ"فلسفة العلل"، كان ذلن من خلل الوصول 

التؽٌٌر  عملٌّةثم االهتمام بة كلمة ما، إلى المواعد العامة التً تحكم تحواًل من التحوالت فً بنٌ

 نفسها، التً لم تكن لتتم إال من خلل لواعد وضعها مإسسو الدرس األوابل.

نهاٌة أبواب البحث أنه لٌس أصعب من أن نحدد مولؾ طالب العلم بعد  فًندرن بعدها 

تلفة فً عرض هذا العدد من اآلراء المختلفة فً لضٌة العلل وظواهرها، وهً وإن بدت مخ

بداٌة األمر، نجدها تتفك فً مرات لٌست ألل مما اختلفت فٌه، ثم ندرن مرة أخرى أن المسؤلة 

تمثل سوى "ؼٌض من فٌض". وعلماء العربٌّة لد انكبوا ال تنتهً بناهٌة هذه األبواب التً ال 

 واء.على دراسة هذه الظواهر، شرًحا وتفصًٌل، بمناهج وطرق مختلفة عند الفرٌمٌن على الس

لمحدثٌن" بمنهج "تحلٌل ظواهر العلل بٌن المدماء وا نا لضٌةبحثنالش هذا و

ًّ لابم على المسان بالدرس المدٌم ثم االنطلق منه إلى الحدٌث، مع ملحظتنا فً ما  موضوع

نب الثانٌة تماًما من ٌعرض الدرس بوجهته األولى إلى جا ،اطلعنا علٌه من مصادر ومراجع

 وسٌلة تبرر ؼاٌته.دارس ، ولكل ادون الفصل بٌنه

ثم ارتضٌنا المرور فً الدرس من الجمال إلى التفصٌل، فنعرض فً بداٌة األمر 

بها على  تشجًٌرا ٌمدم صورة "بانورامٌّة" للظاهرة، ثم نتخٌر من هذه الصورة ملمح ندل

 طرٌمة فهم المدماء أو المحدثٌن لتلن الظاهرة. 

طرٌمة فً تعاطٌنا لدرس العلل حتمت علٌنا الولوؾ أواًل وٌبدو أن ذان المنهج وتلن ال

وال ٌعنً  كذا األمر تماًما مع المحدثٌن.كؤنما نحن وإٌاهم صوت واحد، و ،إلى جانب المدماء

ٌا التً ذلن من وجهة نظرنا طمًسا للرأي أو حذًرا من إبدابه، فمد علّمنا على بعض المضا

 أثرناها بٌن ثناٌا البحث.

الشارة إلى أن طالب العلم ال بد له من حذق الدرسٌن، ومرافمة المدماء  إنما أردنا

والمحدثٌن معًا، وال ضٌر فً استحسانه نكتة ما عند أحدهما دون اآلخر، أو رد رأي ما عند 

أحدهما، فهو حر والدرس مفتوح للجتهاد، لكننا علمنا أن الدروس ال تتفاضل إنما تختلؾ، 

 وال علم ٌكتمل إال علم هللا الواحد األحد. درس عكس ذلن، درس فضٌلته كما لكل ولكل
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 :عِ اجِ رَ مَ الْ وَ  رِ ادِ صَ مَ الْ  ةُ مَ ابِ لَ 

 أواًل: الكتب

 :المصادر 

 

  ،ًكتاب التصرٌؾ ألبً عثمان المازنً(، دار إحٌاء شرح )المنصؾ ابن جن

 .9٘ٗٔالتراث المدٌم، 

 المجلد  االستراباذي، الرضً، شرح ، ًّ شافٌة ابن الحاجب، دار الفكر العرب

 .97٘ٔالثالث، 

  ٕالمملكة العربٌة السعودٌة، ط -سٌبوٌه، الكتاب، دار الرفاعً، الرٌاض ،

ٔ98ٕ. 

  سورٌا،  -ابن جنً، الخصابص، تحمٌك: حسن هنداوي، دار الملم، دمشك

 . 98٘ٔ، ٔ، طٕج
  988ٔالمجلد الرابع، مصر،  -سٌبوٌه، الكتاب، مكتبة الخانجً، الماهرة. 

  ،99ٙٔالتصرٌؾ، الجزء األول، مكتبة لبنان، الممتع الكبٌر فً ابن عصفور. 

 ،دمحم عبد الخالك عضٌمة،  حمٌك:ت الممتضب، المبرد، أبو العباس دمحم بن ٌزٌد

 .ٕٓٔٓ ،ٔج، لبنان - عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت
  ،فخر الدٌن لباوة، دار اآلفاق  ك:تحمٌابن عصفور، الممتع فً التصرؾ

 . ٕ، جلبنان - الجدٌدة، بٌروت

 

 :المراجع 

 

  ،عبد الجلٌل، عبد المادر، علم الصرؾ الصوتً، أزمنة للنشر والتوزٌع، عّمان األردن

 .998ٔ، ٔط

 ٔجمعة، عماد علً لواعد اللؽة العربٌّة )النحو والصرؾ المٌسر(، ط ،ٕٓٓٙ. 

 ًلبنان،  -فن الصرؾ دار الكتاب العربً، بٌروت  الحملوي، أحمد، شذا العرؾ ف

ٕٓٓ8. 

  الصٌػ، عبد العزٌز، األصوات عند سٌبوٌه )فً ضوء علم األصوات الحدٌثة(، دار

 .9ٕٓٓ، ٔالفكر، دمشك، ط

  ٔاألردن، ط -الحوامدة، رحاب شاهر دمحم، الصرؾ المٌسر، دار صفاء، عمان ،

ٕٓٔٓ. 

 دار الصفاء، عمان عبد الجلٌل، عبد المادر، علم الصرؾ ال ، ًّ  .ٕٓٔٓاألردن، -صوت

  لبنان. -الحملوي، أحمد، شذا العرؾ فً فن الصرؾ، المكتبة الثمافٌّة، بٌروت 
 طٗحسن، عباس، النحو الوافً، دار المعارؾ، ج ،ٔ٘.  

  مصر. -إبراهٌم، عبد العلٌم، تٌسٌر العلل والبدال، مكتبة ؼرٌب، الماهرة 
 لبنان. -لصرفً، دار النهضة العربٌّة، بٌروت الراجحً، عبده، التطبٌك ا 
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 ثانًٌا: المجلت 

 

  العدد ، ًّ ، 7ٗالشاٌب، فوزي، خواطر وآراء صرفٌّة، مجلة مجمع اللؽة العربٌّة األردن

ٔ99ٗ. 

 

 أخًٌرا:الرسابل 

 

  ،طلفحة، أمجد، إسناد األفعال إلى الضمابر: رسالة ماجستٌر، جامعة الٌرمون، األردن

ٔ99٘. 
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 )ُمْمتََطَفاٌت( ُمْلَحكٌ 

 كتاب الممتضب ألبً العباس دمحم بن ٌزٌد المبرد فً باب الهمز )هذا باب اسم  من

 الفاعل والمفعول من هذا الفعل(: 

 

"فإن بنٌت فاعل من للت، وبعت لزمن أن تهمز موضع العٌن ألنن تبٌنه من 

زم أن تكون علته للب كل واحد من فِْعل معتل، فاعتل اسم الفاعل/ العتلل فعله، ول

الحرفٌن وذلن لولن: لابل، وبابع وذلن أنه كان لال، باع فؤدخلت ألؾ )فاعل( لبل هذه 

لزمن لحذؾ اللتماء  -واأللفان ال تكونا إال ساكنتٌن-المنملبة فلما التمت ألفان 

لى لفظ أو التحرٌن فلو حذفت اللتبس الكلم، وذهب البناء، وصار االسم عالساكنٌن. 

 الفعل، تمول فٌهما لاٌل: فحّركت صارت همزة. وذلن لولن: لابل، وبابع. 

 

فإن للت: فما بالن تمول: هو عاور ؼدا، جملن صاٌد من الصٌد؟ لٌل: صّح 

الفاعل لصحة فعله ألنن تمول: َعِور، َصٌِد... وصٌِد البعٌر ٌْصٌَد فتمول: ما باله ٌصّح 

منمول مما ال بد أن ٌجري على األصل لسكون ما وال ٌكون كمال، وباع؟ لٌل: ألنه 

لبله. وما بعده. وذلن لولن: اعوّر، احَوّل فإنما عِور، وحِول منمول من هذا أال ترى/ 

أنن تمول: اختار الرجُل، وابتاع، ثم تمول: اعتنوا، وازدوجوا، فٌصّح ألنه منمول من 

 تعاونوا، وتزاوجوا ألن هذا ال ٌكون للواحد. 

... 

ٌت )مفعوال( من الٌاء أو الواو، للت فً ذوات الواو: كلم َممُوٌل، وخاتم فإن بن

َمُصوغ. وفً ذوات الٌاء: ثوب َمبٌِع، وطعام َمِكٌل، وكان األصل مْكٌُول، وممُُوول، 

ولكن لّما كانت العٌن ساكنة كسكونها فً ٌمُول، ولحمتها واو مفعول، حذفت إحدى 

ع لحمت الواو ٌاًء وهً ساكنة، فحذفت إحداهما اللتماء الواوٌن اللتماء الساكنٌن. وَمبٌِ

 الساكنٌن. 

 

فؤما سٌبوٌه، والخلٌل فإنهما ٌزعمان أن المحذوؾ واو )مفعول(، ألنها زابدة، 

والتً لبلها أصلٌة، فكانت الزٌادة أولى بالحذؾ. والدلٌل على هذا عندهما َمبٌِع فلو 

 وع. كانت الواو ثابتة والٌاء ذاهبة لمالوا: َمبُ 

وأما األخفش فكان ٌمول: المحذوفة عٌن الفعل ألنه إذا التمى ساكنان حذؾ 

األول، أو حرن اللتماء الساكنٌن. فمٌل فلألخفش: فإن كان األول المحذوؾ فمل فً 

 مبٌِع: َمبُوع ألن الٌاء من َمبٌِع ذهبت والبالٌة واو مفعول. 

 

الٌاء على الباء التً لبلها كما  فمال لد علمنا أن األصل َمْبٌُوع، ثم طرحنا حركة

فعلنا فً ٌبٌع، وكانت الٌاء فً مْبٌُوع مضمومة فانضمت الباء وسكنت الٌاء فؤبدلنا 

من الضمة كسرة لتثبت الٌاء. تم حذفنا اللتماء الساكنٌن فصادفت الكسرة واو مفعول 

 .ٔفملبتها كما تملب الكسرة واو المٌزان ومٌعاد..."

                                                           
ٔ
 .ٓٓٔ-99الممتضب، المبرد، ص 
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 عراب ألبً الفتح بن جنً فً حرؾ الواو )إبدال الواو( فً كتاب سر صناعة ال من

 إبدال الواو من الهمزة المبدلة ٌمول: 

 

"وأما إبدال الواو من الهمزة المبدلة فمولن فً تخفٌؾ ))ٌملُن أحد عشر: وهو 

ٌملن َوَحدَ عشر(( وفً ))ٌضرُب أناةً: هو ٌضرب َوناةً(( وذلن أن الهمزة فً ))أحد(( 

من واو، وأصله ))َوَحدٌ(( ألنه هو الواحد، و))امرأة َوناة(( من  و))أناة(( بدل

ؤنها كسول أال ترى إلى لول حسان: ))الونً(( وهو الفتور، وذلن أن المرأة توصؾ ب

 وتكاد تكسل أن تجًء فراشها   فً جسم خرعبة وحسن لوام...

 

وهً: ولد أبدلت الواو من همزة التؤنٌث المبدلة من األلؾ فً ثلثة مواضع 

التثنٌة، والجمع بالتاء، والنسب، فالتثنٌة نحو لولن فً ))حمراء، وصفراء، 

وخنفساء: حمروان، وصفروان، وخنفسان(( والجمع نحو لولن فً ))صحراء: 

صحراوات(( وفً ))خبراء: خبراوات(( وفً ))خنفساء: خنفساوات(( والنسب نحو 

 براوّي(( و))خنفساوّي((.لولن ))صفراوّي(( و ))حمراوّي(( و))صحراوّي(( و))خ

 

وأما إبدال الواو من الهمزة الزابدة فمولن فً تخفٌؾ ))هذا ؼلم أحمد((: ))هذا 

 .ٔؼلم َوْحَمدَ(( وفً تخفٌؾ ))هو ٌكرم أصرم((: )هو ٌكرم َوْصَرَم(("

 

 كتاب الممتع فً التصرٌؾ البن عصفور فً )المعتل الفاء والعٌن(: من 

 

والعٌن فإنه ال ٌخلو من أن ٌكون حرؾ العلة واوٌن  "ٌمول و أما اعتلل الفاء

أو ٌاءٌن أو الفاء واوا والعٌن ٌاء أو العكس. فؤما كون الفاء والعٌن واوٌن فلم ٌجًء 

منه فعل لم ٌلزم فٌه من االعتلل، ولم ٌجًء منه اسم إال )أّول(. وسبب للته أن باب 

ٌكون ما ادعٌته فً )أّول( صحٌحا  )َسِلس( أكثر من باب )دَدَن(...فإن لال لابل: إنما

من أن فاءه وعٌنه واوان إذا كان وزنها )أَفعَل( فما تنكر أن ٌكون وزنها )فعّل( فتكون 

الواو عٌنا مضعفة؟ فالجواب أن الذي ٌدل على أنها )أفعل( لزوم )من( لها. فتمول 

لٌل: وما )لمٌته أول من أمس( كما تمول )زٌدٌ أفضُل من عمرو( مع منع الصرؾ. فإن 

تنكر أن ٌكون )أفعل( من ) وألت( أو من )أُلت( كما ذهب إلٌه الفراء فٌما حكاه ثعلب 

عنه، واألصل )أَْواْل( إن كان من )وألت( أو )أَأْول( إن كان من )ألُت( ثم أُبدل من 

الهمزة واو وأدؼمت الواو فً الواو؟ فالجواب أنه لو كان فً األصل )أوأل( لجاز أن 

 مواضع ولم نسمعهم نطموا به هكذا.له فً موضع من الٌجًء على أص

 

فإن للت: فلعله التزم التخفٌؾ فٌه كما فُعل فً )النبً( و)البرٌة( لٌل ذلن للٌل 

 .ٕ"الهمزة على الواو وحذؾ الهمزة مع أن لٌاس تخفٌؾ )أَْوأَل(: )أََول( بإلماء حركة

 

                                                           
 
ٔ
 .7ٙ٘-7ٗ٘سر صناعة العراب، ابن جنً، ص 
ٕ
 .ٗٙ٘-ٖٙ٘ؾ، ابن عصفور، صالممتع فً التصرٌ 
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 علل فً حروؾ العلة: لوي فً الفً كتاب شذا العرؾ فً فن الصرؾ ألحمد الحم 

 

 "تملب األلؾ ٌاء فً مسؤلتٌن: 

األولى: أن ٌنكسر ما للبها، كما فً تكسٌر وتصؽٌر نحو مصباح ومفتاح فٌهما 

ٌْبٌح وُمفٌَتٌح. مصابٌح  ومفاتٌح، وُمَص

 .ٔ"التصؽٌر، كمولن فً ؼلم ُؼلٌَِّمالثانٌة: أن تمع تالٌة لٌاء 

 

 (:العلل فً الهمزة)

 لواء همزة وجوبا فً أربعة مواضع:وا"تملب الٌاء 

 

األول: أن تتطرفا بعد ألؾ زابدة، كسماء وبناء، أصلهما سماٌو وبناٌي، بخلؾ 

نحول لال، وباع، وإداوة، وهً الِمْطهرة، وهداٌة، لعدم التطرؾ، ونحو دلو وظبً، 

 ، ونحو آٌة وراٌة، لعدم زٌادتها.لعدم تمدم األلؾ

 

فإنها إذا تطرفت بعد ألؾ زابدة أبدلت همزة،  وتشاركهما ما فً ذلن األلؾ،

خر للمد، كؤلؾ كتاب، فملبت كحمراء إذا أصلها حمرى كسكرى، زٌدت ألؾ لبل اآل

 همزة.

 

الثانً: أن تمعا عٌنا السم فاعل فِْعل أعلتا فٌه، نحو لابل وبابع، أصلهما لاول 

لعٌن لما صحت فً الفعل، وباٌع، بخلؾ نحو ِعٌَِن فهو عاٌِن، وَعِوَر فهو عاِور، ألن ا

 ، صحت فً اسم الفاعل تبعا للفعل.خوؾ اللباس بعان وعار

 

الثالث: أن تمعا بعد ألؾ )َمفَاعل( وِشْبهه ولد كانت مدتٌن زابدتٌن فً المفرد، 

كعجوز وعجابز، وصحٌفة وصحابؾ، بخلؾ نحو لَْسَور، وهو األسد، ولساِور، ألن 

ألن المدة فً المفرد أصلٌة، وشذ فً مصٌبة  الواو لٌست بمدة، ومعٌشة ومعاٌش،

مفرد، وسهلة شبه األصلً مصابب، وفً منارة منابر بالملب، مع أصالة المدة فً ال

 بالزابد.

 وللدة وللبد. وتشاركهما فً ذلن الحكم األلؾ، كرسالة ورسابل

 

الرابع: أن تمعا ثانٌتً لٌنٌن بٌنهما ألؾ )مفاعل( سواء كان اللٌنان ٌاءٌن، 

كنٌابؾ جمع نٌؾ وهو الزابد الِعمد، أو واون، كؤوابل جمع أول، أو مختلفٌن كسٌابد 

 .ٕجمع سٌد، أصله سٌود..."

 

 جحً فً )للب الواو والٌاء ألفا(:فً التطبٌك الصرفً لعبده الرا 

 

                                                           
ٔ
 .ٕٗٔص شذا العرؾ فً فن الصرؾ، أحمد الحملوي، 

 
ٕ
 .7ٖٔالمرجع السابك، ص 
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 ٌمول أن للب الواو والٌاء ٌخضع لشروط كثٌرة:

و الكسرة ولذلن ال تملبان فً "أن تكون الواو والٌاء متحركتٌن بالضمة أو الفتحة أ (ٔ

ٌْع ألنهما ساكنتان.  –مثل لَْول   بَ

أن تكون حركتها أصلٌة، بمعنى أنها لٌست عارضة لسبب من األسباب، ولذلن ال تملب  (ٕ

الواو ألفا فً لوله تعالى )وال تنسوا الفضل بٌنكم( وذلن ألن واو الجماعة ساكنة فً 

هو منع التماء الساكنٌن الواو وأول أصلها ولكنها حركت هنا بالضم لسبب عارض و

 الكلمة التً بدها. 

ِحٌل لعدم انفتاح  –أن ٌكون ما لبل الواو والٌاء مفتوحا ولذلن ال تملبان فً مثل: دَُول  (ٖ

 ما لبلها. 

أن تكون الفتحة التً لبلها متصلة بها فً كلمة وحدة، ولذلن ال تملب الٌاء مثل: كتَب  (ٗ

 اء ٌزٌد لٌست فً نفس الكلمة، وإنما مستملة. ٌَزٌد. ألن الفتحة التً لبل ٌ

إن كانت الواو والٌاء فً ؼٌر موضع اللم أي فً موضع الفاء أو العٌن فل تملبان إال  (٘

إذا كان ما بعدهما متحركا، ولذلن ال تملبان فً مثل تََوالى تٌََامن، ألن الواو والٌاء 

ان ألفا إذا كان بعدهم ألؾ أو بعدها ألؾ ساكنة. فإن ولعتا فً موضع اللم، فل تملب

 ٌاء مشددة، ولذلن ال تملبان ألفا فً مثل: 

 دََعَوا؛ لوجود ألؾ بعدهما. –َرمٌَا 

؛ لوجود ٌاء مشددة بعدها.  –وال تملبان ألفا فً مثل: َعلَِوّي  ًّ  َحٌِ

أال تمع الواو أو الٌاء عٌنا لفعل على وزن )فَِعَل( بشرط أن تكون الصفة المشبهة منه  (ٙ

َحِول. وذلن ألنها  –َؼٌِدَ  –َهٌَِؾ  -َعِورَ ى وزن )أَْفعَل( ولذلن ال تملبان ألفا فً مثل: عل

 أَْحَول.  –أَؼٌَد  –أَْهٌَؾ  –على وزن فعل، والصفات المشبهة منها هً: أَعَور 

–َهٌَؾ  -أال تمع الواو أو الٌاء عٌنا لمصدر الفعل السابك، فل تملبان ألفا فً: َعَور  (7

 َحَول.  –َؼٌَد 

أال تمع الواو أو الٌاء عٌنا لفعل مزٌد بتاء االفتعال )فتعل( بشرط أن ٌكون داال على  (8

 ة؛ ولذلن ال تملبان ألفا فً مثل:المفاعلة أي المشارك

 ُوا ) أي شاور بعضهم بعضا(.اَشتَورَ 

 اْجتََوُروا )أي جاور بعضهم بعضا(. 

لب ألفا، فإن وجد مثل هذا الحرؾ أال ٌمع بعد الواو أو الٌاء حرؾ آخر ٌستحك أن ٌم (9

 اء السابمتٌن دون للب، وذلن مثل:فاألؼلب للبه هو ألفا وترن الواو أو الٌ

الَهَوى: مصدر من الفعل َهِوَي. إذ أصله الَهَوُي؛ الواو تستحك الملب ألفا، ولكن بعدها 

 ملبت األخٌرة وتركت الواو صحٌحة.ٌاء تستحك الملب أٌضا، ف



 "ٗنحو وصرؾ "ممرر  – لسم اللؽة العربٌّة وآدابها –كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌّة  -جامعة السلطان لابوس  -مان سلطنة عُ 
 

ٖ٘ 
 

، للبت الٌاء الثانٌة وتركت األولى.  الَحٌَا: مصدر من ًَ  الفعل َحٌِ

أال تمع الواو أو الٌاء عٌنا فً كلمة منتهٌة بشًء مختص باألسماء كاأللؾ  (ٓٔ

 .ٔالَهٌَمان" –الَجَوالن والنون، وألؾ التؤنٌث الممصورة، ولذلن ال تملبان فً مثل: 

 

                                                           
ٔ
 .7ٙٔ-7ٗٔـالتطبٌك الصرفً، عبده الراجحً، ص  


