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  الشكر والتقدير 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

ال جرم أن أول الشكران هللا وحده الكريم العليم، وقد علّم اإلنسان ما لم يعلم،        
  .فالحمد هللا رب العالمين

  

ثم ال غرو أن يكون من بعد ألديب العربية الفريد في زمنه، الكاتب المبدع        
قبلها فإنه ـ والحقَّ أقول ـ كان طيلة البحث ومن ) يحيى عبابنة(األستاذ الدكتور

الدرس كلّه يحفُّني بكفلين من النّعمة عظيمين؛ كفِل األخوة المحبة، وكفِل التعليم 
  .القويم

  
  

لقد كان هذا البحث فكرة من أفكاره في شجرة التفكير، وإنِّي ألرجو أن يكون و      
  .ـ من بعد ـ ثمرةً من ثماره في شجرة التعليم

  

      لمن جاءت بهم خالص فكانوا لي مناقشين ومعلّمين  ،العناية اإللهية ثم شكران
  . ومؤدبين، وطوبى لي بهم، إنّهم نعم المناقشون، ونعم المعلّمون، ونعم المؤدبون

    

 والدكتور جزاء المصاروة، :المعلّم الدكتوروعادل بقّاعين،  :المعلّم الدكتور     
  . عالء الدين الغرايبة :المعلّم

       الذين أخذت عنهم؛ ال أفرق بين أحد منهم، كلّهم أديب يلمعلم ثم شُكران
  .أريب

  

ثم شكران لقسم اللغة العربية؛ رئيسا وهيئة، فقد كان يحيطنا ـ نحن الطلبة ـ      
برعاية سمحة طيبة كريمة، وشكران من بعد ذلك لكلية اآلداب عميدا وإدارة، وقد 

  .األمر بإدارة محكمة حكيمة كانت ـ من ورائنا ـ تدبر
  

ثم شكران لجامعة مؤتة كلّها؛ وقد احتضنتني باحثا ـ من أقصى الغرب ـ     
  .يسعى طالبا علم العربية

  

ثم شكران أليقونة األردن؛ مدينة الكرك الحبيبة؛ أهلها وأكلها، ماِئها وسمائها،     
  .وأرضها المباركة السعيدة لها،وبقْلها وقثَّاِئها وفُومها وعدسها وبص

  .وأن الحمد هللا رب العالمين حمدا بجهد ألسنة العالمين
  أ
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  .الرموز الصوتية المستخدمة في البحث
  :رموز األصوات الصحيحة: أوال

  
 t̄  الطاء <  الهمزة      

 ż  الظاء b  الباء

 >  العين t  التاء
 ġ  الغين t̂  الثاء

 f  الفاء ǧ  الجيم العربية

q  القاف ĥ  الحاء ̈ 

 k  الكاف ḣ  الخاء

 l  الالم d  الدال

 m  الميم  ˙d  الذال

 n  النون r  الراء

 h  الهاء z  الزاي

 w  الواو s  السين

s  الصاد  y  الياء ̊

  الشين
 

Ŝ االحتكاكية الباء  ḇ 

 ŵالواو المشددة                     ḋ  الضاد

    ŷ  الياء المشددة  

  

  رموز الحركات : ثانيا
  

 e  الكسرة القصيرة الممالة a  الفتحة القصيرة

 ē  الكسرة الطويلة الممالة ā  الفتحة الطويلة    

 é  الكسرة المختلسة الممالة u  الضمة القصيرة الخالصة

 á  الفتحة القصيرة المختلسة ū  الطويلة الخالصةالضمة 

 ō  الضمة الممالة المختلسة o  الضمة القصيرة الممالة

 i  الكسرة القصرية اخلالصة ō  الضمة الطويلة الممالة

    ī  الكسرة الطويلة الخالصة
                                                     

  ھـ
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  الملخص
  في اللغة العربيةتاريخ الفعل المعتل 

  في ضوء اللغات السامية
  )دراسة صوتية(

  
  علي أحمد النبوت

  
  2015جامعة مؤتة، 

وء اللغات تبحث ھذه الدراسة في تاریخ الفعل المعتل في اللغة العربیة في ض       
وقد جاءت في مقدمة وثالثة فصول وخاتمة؛ أما المقدمة السامیة من منظور صوتي، 

وديباجته، وأسباب اختياره، وخطته، ومنهجه، ونحو ذلك مما يمهد  ففيها فكرة البحث
  .للبحث ويوطُِّئ له

  

      ا الفصل األول فتناول اعتالل الفعل في العربية؛ أنواعه، ومسميات تلك أم
بالقول والمثل، ولقد  وأبنيتها، وكيفيه اعتالل كل نوع، وما في ذلك من آراء األنواع،

الفعل المثال، والفعل األجوف، والفعل المنقوص والفعل : وقع في أربعة مباحث
  .  اللفيف

  

 أما الفصل الثاني فقد عنى بالحضور التاريخي للفعل المعتل في اللغات العربية     
األول : مبحثين ـ هذا الفصلـ وقد حوى . البائدة واللغات السامية األخرى

فقد كان  ا اآلخرالتاريخي للفعل المعتل في اللغات العربية البائدة؛ أم الحضور
  .  لحضور التاريخي للفعل المعتل في اللغات السامية األخرىل

  

الفعل المعتل (قد وسمته بـفهو قصبة القصد وغاية البحث، الفصل الثالث وأما     
أربعة مباحث؛األولوقد حوى )ج أطوارها الصوتيةفي العربية أصل بنيته، وتدر :
الفعل المثال أصل بنيته، وتدرا الثاني فهو الفعل األجوف ج أطوارها الصوتية؛ أم

أصل بنيته، وتدرا الثالث فهو الفعل المنقوص أصل بنيته، ج أطوارها الصوتية؛ أم
وتدرج أطوارها الصوتية؛ أمج أطوارها ا الرابع فهو الفعل اللفيف، أصل بنيته، وتدر
                       . تيةالصو

  و
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Abstract 
  

The ailing verb in Arabicthe history  
In light of the Semitic languages 

)Sound study(  
  

Ali Ahmed Annbbūt 
  

M>uta University, 2015  
  

  

This study examines the history of the ailing verb in the Arabic 
language in the light of the Semitic languages from an audio 
perspective, came in the introduction, three chapters and a conclusion; 
the introduction wherein the idea of research and its preamble, the 
reasons for his choice, and his plan, method, and so paving the 
research and  presente him. 

  

        The first chapter handled ill deed in Arabic; kinds, denominations 
and buildings, and how ill of each type, and the views by saying, 
ideals, and have occurred in four sections: the example verb, and the 
cava verb, and the undiminished verb, and the mingled verb.  
 

       The second chapter meant to attend the historic of ailing verb in 
Arabic and other Semitic languages. This chapter has contained two 
sections: the first act of the historical presence of the ailing in Arabic 
extinct; the other was to attend the historic act of ailing in other 
Semitic languages. 
 

      The third chapter, its intent and purpose of the research, has called 
(the ailing verb in the Arab origin of its structure, and included 
acoustic stages) has encompassed four topics; the example verb out of 
the structure, and included audio stages; the second is the cava verb 
origin of its structure, and included acoustic stages; The third is the 
undiminished verb origin of its structure, and included acoustic stages 
the fourth is mingled verb, the origin of its structure, and included 
audio stages. 
 
 
 
 
 
 

 ز
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مةالمقد  
  .ال يكاد هو عه لفظه أوى ال يسمن معناه، ومعنً أكبر لفظٌ ؛بيةالعر    

  

في ذلك، وليت شعري هل يختلف إال في  قيل في أصلها الكثير، واختُلفَ    
  !. عظيم؟

  

      في التاريخ هاالذي ال اختالف فيه أنّ غير أن 1.تاريخٌ ضارب  
  

  ن

ر بها قوم عن مرادهم، وليست هي فقط يعب د أصواتالعربية ليست مجرف      
حسب؛ بل هي ف ٌوأدب بيان وال هي منثور،و منظومٍ كلمٍ حكايةَ أو ،وأراجيز اراشعأ

 هالسانوقد سردت لنا بها لسان التاريخ، والشاهد عليه؛ إنّ ،وأكبرأولئك  من كلِّ أعظم
 في غابر الزمن الخلق لأومن لدن  ؛على األرض اإلنسانية الحياة مسيرةَعجز مال

  .التليد
 
  

 أيضا ـ في مواكبتها للبحث الحديثـ  في قدم العربية، وال جدالة ال مشاحو      
هذه اللغة ـ على " ن ال مشاحة فيهما وال جدال فـبل هما الشيئان الوحيدان اللذا
دة كلما تقدمت الدراسات الحديثة في العلوم اللسانية قدمها ـ تتجدد لها مزايا متعد

  2".والصوتية
  

 في بنية اللفظ وتراكيب الجمل امتد تطورٍ لغةُ ـ بتاريخها السحيقـ لعربية وا      
المقابلة بينها وبين أخواتها السامية تدل على  ألن"ج التاريخ تدرو تراخي الزمن عبر

تطور ال يتم في بضعة أجيال، والبد ر في له من أصل قديم يضارع أصول التطو
  3".أقدم اللغات، ومنها السنسكريتية وغيرها من اللغات الهندية الجرمانية

                                                
ل من فهِم العربية ونطق بها عاد، ثم تكلمت أو:"بن سفيانال )التفسح في اللغة( في كتاب ورد 1

 ح في اللغةالتفس، 2011بن سفيان،عبد اهللا بن محمد،ا( ".بها ثمود، ثم طسم جديس والعماليق
 ).40:العبيدي، دار دجلة، عمان: تح

العصرية  ، المكتبةمزايا الفن والتعبير في اللغة العربية ،اللغة الشاعرة) د ت(العقاد، عباس  2
 .5:بيروت

  .5:اللغة الشاعرة العقاد،3 
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       وال جرم أن ى في شتّ ت بأطوارٍهذه اللغة الفريدة في البيان والتعبير، قد مر

نة فصيحةً بةًحتى وصلت إلينا مهذّ ؛ز التركيبحيز اللفظ وحيا لسان ال يجاريه ؛بي
  . لغة في التعبير في البيان، وال تدانيها

  

نعتبر من العبث الفكري أن "ه هو االستعمال فـالعامل في ذلك كلّ أن وال غرو      
  1".اللغة تسير ـ في تطورها ـ مستقلة عن الناطقين بها

  

      ر اللغة وجهانولتطو: رض؛ وهو ليس من غر في حيز التركيب والتعبيرتطو 
  .ر في حيز بنية اللفظ وهو مراد البحث وبغيتهالبحث، وتطو هذا

  

 وال أدّل ،في حيز الصوت رتطو ـ حقيقةـ هو  والتطور في حيز بنية اللفظ     
ـ أولئك  فكّل ة؛الخفّ ذلك من اإلبدال، واإلعالل، واإلدغام، ونحوها من مظاهرعلى 

أسهل إلى أخرى  ، ومن صيغةإلى طور من طورٍ انتقاٌل اللغوية ـ في الحقيقة
  .ولقد كان ذلك سبيل الفصاحة والخلوص جود،وأ فظلل خفّوأ ،للصوت

  

فهي كائن حي ينمو ومنها العربية،  تترى؛ ا ـ أطوارـ عموم ةوعلى هذا فاللغ     
   .ركما تنمو سائر الكائنات الحية وتتطو ؛ويتطور

  

ينسحب عليه  ـ من التطور ـ فما ينسحب على اللغة وكذلك هو الفعل المعتل    
الذي  لداعي االعتالل ؛األخرى ةغيره من أقسام الكلم به من بل هو أقمن ؛منهاألنّه 
 أدقّ ه التطورفي أن يكون ال غروف من صيغة إلى أخرى؛ انتقاٌل ـ في حقيقتهـ هو 

  .وأبين من غيره
  

   الفعل على ذلك أعرض لرؤية البحث الصوتية المدعوم بتاريخ اللغة نفسه، أن 
 أبنيةا في فتدرج تاريخيأطوار شتى  )الصوتية(اعترته في أصل بنيته  المعتّل

فاستقرت بعد  ،تقصيرٍو ومد وحذف متسلسلة حتى انتهت عملية اإلعالل من تسكينٍ
 المنطق في الفصيح درج عليها العربيعلى صيغة فصيحة محكمة بنية الذلك 

تاريخ الفعل المعتل في اللغة العربية في ( عنوان بحثي هذاكان  وعلى ذلك، التعبيرو
  .)صوتيةدراسة ، ضوء اللغات السامية

                                                

  . بتصرف. 434و 3:)دت(القصاصمحمد والدواخلي،  عبد الحميد :، تعاللغة،1950، جفندريس،1 
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        ديباجةونحو ذلك من  ا عن العنوان ومناسبته لموضوعه فصوال ومباحثَأم 
  .المضموني جهدت جهدي كي يناسب العنوان أنّ غير ؛يهأزكّ ال البحث فذلك ما

  

وقد أردت من خالل الموضوع دراسة الفعل المعتل في اللغة العربية دراسة      
والمقارنة مع اللغات  ،بالقياس على لغات العرب البائدة تاريخية لغوية صوتية

ما جادت به  ؛ويدعهما التحليل والتعليل ،يعضدها الشاهد والمثالالسامية األخرى 
  .ريالتدبو التفكير ، وبلغت منالتدبر والتفكّرالقريحة وأمدني به 

      

  

    كما هو  ،بحث والموضوع المختار ـ في تقديري ـ هو عنوانعنوان 
: هي ها بعضايردف بعض اللغة لمع في بالبحث جديرة سبٍلفيه ثالثة  ؛ ألنموضوع

عقدت سنام  الصرفوعلى  يهاعلووسبيل الصوت، ، ةالمقارن وسبيل ،التاريخ سبيل
  .  المبين يلسان العرباله في وفيه قبل كل أولئك أنّالبحث، 

  

     قضيةً تعالجها ألنّ ؛خالصة لغويةٌ ا عن طبيعة البحث فهي طبيعةٌأم من  دةًمحد
من أقسام  محدد شقٍّ واحد من أحياز اللغة، وتبحث في زٍفي حي ، وتدورقضايا اللغة

  .)هه وتطورتاريخُ ؛المعتلُّ الفعُل(. .الكلم
  

      شأن الدراسات السابقة للموضوع، فا بأمسر لي من المعجمات قد نظرت فيما تي
هي  ي وجدت دراساتأنّ بيدهذا البحث؛ تماثل  فلم أجد دراسةً واألبحاث والكتب،

اللغات وعام بين العربية  ، وأخرى هي في حيز المقارنة الفعلية بشكلبسبب له
لعت واطّ ،يكفيه القراءةر، وقرأت ما رأيته بالتدب حريالظننته رت ما فتدب السامية

  .   والتحصيل عةالسواإللمام  على اآلخر على سبيل
  

     أمي أحسبفإنّ ،ة منها عن قيمة الموضوع العلمية والفائدة المرجو قيمته  أن
  .العلومو المعرفة اللغوية زفي حي ولها نصيب المفيد،ة حسب في عدتُ

  

العربية اللغة  تبيان األطوار التاريخية للفعل المعتل في فالمراد من البحث      
يها المنطق لدرج ع التي وكيفية استقراره على البنية ،بالمقارنة مع أخواتها السامية

ف فضّل لذلكولعّل  ،الفصيح وارتضاها ذوق العربيفي الدراسات التاريخية  ائدة
  .  في الدارسين سبق وفضَل الصوتية والصرفية،و
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      ـ المنهج اللغوي  حسب المعرفة المتواضعة يت فيه ـقد توخّف المنهجا أم
ي حيث إنّ وعه ورؤيته،مع عنوان البحث وموض فقُه المتّالتاريخي المقارن؛ ألنّ

 مثُر لي من اللغات السامية ، وما تيسعمدت إلى جمع المادة اللغوية في اللغة العربية
وبيان  ،على حدة، ثم انبريت إلى دراستها صوتيا عرضت لبعدها التاريخي كلٍّ

على نسق جها الصوتيتدر مها البحثرؤية األطوار التي يقد.  
  

  :وعلى هذا شمل البحث جوانب الدراسة الثالثة      
   .تاريخي ه يدرس الظاهرة اللغوية من منظورٍألنّ ؛ففيه الدرس التاريخي      

لغات هي من أرومة ه يقارن بين الفعل المعتل في وفيه الدرس المقارن؛ ألنّ     
  .   واحدة وأصل

   .فيه التطور الصوتي ألن ؛وفيه الدرس الصوتي     
  

     بصفحة ) بسم اهللا الرحمن الرحيم(، فقد فطرت البحث بعد ا عن خطة العملأم
ـ على العرف ـ  يلحقها الرموز الصوتية، عقبهات ،فهرس المحتويات ثم ،الشكران
  .البحث ملخص

  

الرموز األكثر استعماال وتداوال الرموز الصوتية إلى  في حيزـ عمدتولقد     
  .األدلو األنسب واألقرب أنّها بدا ليإال في بعضها التي  ؛وعرفا

  

   ف عن العرضا أمالبحث  إنفي كل فصل  ؛وثالثة فصول يقوم على مقدمة
  :على النحو اآلتي ؛مباحث

  

  : المقدمة
ونحو ذلك  ،ومنهجه ،تهوخطّ ،وأسباب اختياره ،وديباجته ،وفيها فكرة البحث      
ممله ُئد للبحث ويوطِّا يمه.  

  

  

  : الفصل األول
  

بما  ـ رأيت أن أورد فيهو، اعتالل الفعل في العربيةعلى  عمودهوقد أقمت      
 ةكيفيووأبنيتها،  ،ومسميات تلك األنواع ،ق بالفعل المعتل؛ أنواعهما يتعلّ يسع ـ

بالقول  هيصفحا دخال منفسوقول، فأردته م وما في ذلك من رأيٍ اعتالل كل نوعٍ
  .والمثل
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 الثانيشغل لفعل المثال، ولاألول ُأفرد : مباحث الفصل في أربعةهذا وقع قد و       
العرف  ا علىوإتماما ؛ ختامللفيف الرابع كانو ،لمنقوصلالثالث  قُسماألجوف، و

  .التعليمو بحاثاأل فية الترتيب سنّ إلى ـ والديباجة عرضالفي ـ  أقربالذي هو
   

  :الفصل الثاني
واللغات  ،وقد عنى بالحضور التاريخي للفعل المعتل في اللغات العربية البائدة      

تلك السامية األخرى، أردت من خالله إثبات حضور الفعل المعتل تاريخيا في 
  :الفصل مبحثين هذا ، وقد حوىاللغات

 .الحضور التاريخي للفعل المعتل في اللغات العربية البائدة :األول - 

 .الحضور التاريخي للفعل المعتل في اللغات السامية األخرى: الثاني - 
  

تلك  سواء ؛ت الحاجة إلى ذلكما مسكلّ ذلك الحضور بشواهدمن مت قد دعو     
الحضور  وفي هذا .التي جاءت في سياق نصأو  ،المفردة التي بثتها المعجمات

 اللغات صدوروأصالة العربية نفسها، و ،أصالة الفعل المعتل في العربية:دالالت منها
  .واحدة مشكاة من جميعها السامية

  

  وقد وسمته بـ وغايته، ،وذروته ،ومنتهاه ،وهو قصبة القصد :الفصل الثالث
  ).الصوتيةأصل بنيته، وتدرج أطوارها العربية الفعل المعتل في (             

  

ج أطوارها الفعل المثال أصل بنيته، وتدر:أربعة مباحث هذا الفصل حوىقد و    
 الفعل المنقوص، وج أطوارها الصوتيةالفعل األجوف أصل بنيته، وتدر، والصوتية

و ،ج أطوارها الصوتأصل بنيته، وتدرج أطوارها الفعل اللفيف، أصل بنيته، وتدر
 .الصوتية

 

    نت فوقد بيعبر  العربية الفصحىفي  ر الفعل المعتلي هذا الفصل سبيل تطو
ا بأطواره مرور ،الطور األول التي تعد ىة متسلسلة من لدن بنيته األولصوتي أطوارٍ

، واستساغها الفعل عليها التي استقر لبنيةى استوائه على احتّ ،الصوتية األخرى
  .الفصيح نطقمدرج عليها الو ،الذوق

  

 ل األولوفيما يأتي الفص ،البحثفكرة عرضت فيها عنوان  مقدمةتلك كانت     
  .البحث ووفق رؤيةالحديثين، و ،األوائلمفصلة عن االعالل عند مصدرا بتوطئة 
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  .في اللغة العربية اعتالل الفعل: الفصل األول
  :توطئة

  

      اعتالل الفعل  فصل فيبي  قمينأن ـ وطئةالتعلى سبيل ـ ن أبي دخلين م
  :هما اعتالل الفعل على صدير في عتبة القولبالت ينحري ،باإلبانة أراهما جديرين

   
  

 .أنواع اعتالل الفعل، ووداللته ،اإلعالل في العربية معنى  - 
 .البحث ووفق رؤيةالحديثين،  وعند ،األوائل عند الفعل إعاللل يسب  - 

  
  

  :اعتالل الفعل فيهامعنى اإلعالل في العربية وداللته، وأنواع   
  

      منها ـ إلى دالالت فضي معنى اإلعالل في العربية ـ على تحقيق مادتهي :
 واالنشغال أو الشغل، والضعف النقص،و التتابع، واالنتقال من حال إلى أخرى،

  .والخلوص والسبب،
  

       لُّااللته في حيز معنى التتابع فمنه دا فأملَُلالنهل الشّربة "فـ، لعاألولى والع 
 ِإذا ويعلُّه يعلُّه علَّه"و 3"تباعا الشرب بعد الشُّرب"وأ 2"نَهٍل بعد علٌَل يقال" 1"الثانية
 5"الثانية الشّربة ِإذاشَرِبت وتَعلُّ تَعلُّ اإلبُِل علّتيقال "و 4"الثانية السقْية سقاه

 بعد سقْي والتّعليل. . . العلَل والثانية النَّهل اُألولى فالسقْية الماء اِإلبُل ِإذاوردت"و
 6"الضرب عليه ِإذاتابع المضروب الضارب وعلَّ ُأخرى، بعد مرةً الثَّمرة وجنْي سقْي

  7."طيب بعد طيبا المطَيبة المرَأة والعليلة"
  

                                                
 .177:الفاتح، طرابلسجامعة  ،النوادر في اللغة،1997األنصاري، أبو زيد، 1
. ، دار مكتبة الحياة، بيروتتاج العروس من جواهر القاموس. هـ1306الزبيدي، محمد، 2

 ).علل(مادة 
 ).علل(مادة  .تاج العروسالزبيدي،  3
 ).علل(مادة  بيروت، ، دارصادر،لسان العرب) د ت(منظور، محمد،  بنا 4

 ).عللمادة (العرب لسان  الزبيدي، تاج العروس، وابن منظور،5 
 ).عللمادة .(الزبيدي، تاج العروس 6
 ).عللمادة .(الزبيدي، تاج العروس 7
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       لَّ":االنتقال من حال إلى أخرى فمنه ا داللته بمعنىأمجُل علُّ الرعمن ي 
   1."المرض
تقال من حال وعلى ذلك فهو ان 2"مرِض ََّأي واعتَل َيعلُّ عّل المرض العلَّة"و       

ر به حال المحل يبالمحل فيتغ والعلّة بالكسر معنى يحّل" الصحة إلى حال المرض
بحلوله تت ألن3."من القوة إلى الضعف ر الحالغي  

  

 وطَهرت وحلَّ منه خَرجتْ وتَعالَّتْ نفاسها من المرَأةُ تَعلَّلَت:"أيضاومنه      
  .إلى أخرى أي خرجت من حاٍل 4"وطُْؤها

  

    قولهما داللته بمعنى النقص فأم:"لَّ وطَعامل َأي منه قدعص منهانتُق أي 5"ُأك.  
    ا أمتَلَّ":إلعاقة يقالا فبسبب إلىالضعف زفي حيعليه اع لَّةتَلَّه بِععتاقهاِإذا واع 

  6."عليه تَجنَّى َأمرواعتَلَّه عن
  

     اوأم لَّة أن المنع منهزفي حيث العدشْغَل الحه يحاجته عن صاحب لَّة تلك كَأنالع 
  7.اَألول شُغْله عن منَعه ثانياً شُغْالً صارت

  8.ىتله شاغَل باَألمرواعتَلَّتَ وتَعلََّل:منهف والشغل نشغالاالزفي حي اأمو     
  

اوأمقولهم في المثلفالعذر زفي حي":مدالتَع قاءلَّة خَر9."ع  
  

  

  10."هذا علّة لهذا أي سبب":قولهم ز السبب فمنهفي حيا أمو    
  

                                                
 ).عللمادة .(الزبيدي، تاج العروس نفسه 1 

  ).علل(مادة  العرب،لسان ابن منظور، 2 
 ).علل(الزبيدي، تاج العروس، مادة  3
  ).علل(مادة  العرب،لسان ابن منظور،  4
  ).علل(الزبيدي، تاج العروس، مادة  5
  ).علل(مادة  العرب،لسان ابن منظور،  6
  ).علل(الزبيدي، تاج العروس، مادة  7
  ).علل(مادة  العرب،لسان ابن منظور،  8
الزمخشري، جار ، و2/376.، دارالفكر، بيروتجمهرة األمثال، 1988العسكري، أبوهالل، 9

  .884:بيروت ،دار الكتب العلمية المستقصي في أمثال العرب،، 1987،اهللا
  ).علل(الزبيدي، تاج العروس، مادة  10
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  .لةوص اتصاٌلالل في اللغة لها مع طبيعة اإلع وكل هذه الدالالت المعنوية     
  

     ف ا التتابعفأما قبله من حيث األصلة يتبع لفظًالفعل هو في الحقيق ألن.  
  

    عليها إلى أخرفي األصل ل من حال كان عليها انتق هألنّف االنتقالا وأم ى استقر
  .ن اعتلأبعد 

  

    طول الصوت  ، وكذلك نقص منهاقد نقص منه صوت حذفً هالنقص فألنّا وأم
  .البحث في رؤية كما ارقص

  

    هوالشغل فألنّاالنشغال ا وأما عن قد شُغل بصوت آخر حادث حتى أعرض كلي
  .صوته األصلي واستغنى عنه

  

    وأمضعيفٌ صوتٌ ـ هفي حقيقتـ هو  صوت العلّة ا الضعف، فألن  على لم يقو
  .نطقفسقط من ال ،البقاء في األلسن

  

   ا الوأمسبب فإن تها مسببة بالجنوح إلى التيسير في حكاية عملية االعتالل برم
  .المنطقاللغة، والتسهيل في 

  

   ا الخلوصوأم فلخلوص الفعل إلى صيغة سهلة جزلة ارتضتها اآلذان  ؛سرةمي
  .واستساغها الذوق ،وجرت بها األلسن

  

 ذلك أنوال جرم ، دالالتما يحتمله من و ،مادةً بين اإلعالل تلك كانت قنطرةً     
  .اللغة أسرار من

  

ه استبدال صوت علة مكان ضرب من اإلبدال؛ مرد اللغة اإلعالل عند فقهاءو      
  .إبداٌل، وليس كّل إبداٍل إعالال آخر، فكّل إعالٍل

  

 القلب ويجمعه للتخفيف، العلة حرف تغيير" فقهاء اللغة في عرفوهو       
  1."واإلسكان والحذف

  

                                                
محمد نور الحسن : ، تحشرح شافية ابن الحاجب ،1975)د د( رضي الدين، يذسترابااال 1

  .3/66.وآخرون
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       2"بذلك للينها وموتها وسميت"1"والواووالياء األلف:"فهي عندهم ا حروفهأم 
أي ال تبقى على حالها في كثير من المواضع؛ بل تتغير  ،ها ال تسلم وال تصحألنّ"أو

  3."بالقلب واإلسكان والحذف
 الحروف يسميها الخليل وكان" الجوفُ اَألحرفُ واَأللف والواو للياء ويقال      

الحروف كسائر اإلى أحيازه فتُنْسب زلهاأحيا ال هَألنّ جوفاً وسميتْ ،الهوائيةَ الضعيفةَ
 وسميت ومرةهوائية، جوفاً مرةً فسميت الجوف هواء من تخرج ماإنّ التي لها أحياز؛

  4."عتاللاال عند إلى حال حال من النتقالها ضعيفةً
  

  5."تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلهاها ألنّ"الخفية أيضا لها ويقال      
الواو (أحرف العلة فقط من يعد  الحديث ومن المشتغلين في علم األصوات    

ما األلف ـ إذا لم تكن عماد الهمزة ـ ال تقوم بدور الحرف أبدا، وإنّ" ألن) والياء
حينا فتتحركانا الواو والياء فتقومان فعال بدور الحرف تكون عالمة طول الفتحة، أم 

   6."وبدور الحركة حينا آخر فتكونان مدا مثال
      ويؤكد " :جني ابنكتب . من قبل السابقونأشار إليه ل، قي هذا الذي غير أن

  7". . .ه إذا وجدت أقواهن وهما الواو والياءعندهم ضعف هذه األحرف الثالثة أنّ
  

                                                
، 1/521.، بيروتالهالل ، مكتبةالمفصل في صنعة اإلعراب،1993الزمخشري، محمود،1 
  .3/66.الشافيةشرح ي، ذتراباالساو

وسيجيء الحقا بيان ذلك في ) الواو والياء(ألنّها في رؤية البحث اثنان فقط " عندهم: "وقولي    
  .موضعه من البحث

  ).علل(مادة ، تاج العروسالزبيدي،  2
 .1/33.شرح الشافيةاالستراباذي، 3 

 السامرائي،وابراهيم  المخزوميمهدي  :، تحالعين )د ت(الخليل بن أحمد  الفراهيدي، 4 
 ).وأي(ولسان العرب مادة ) باب الواو والياء(وتاج العروس  1/57.دارالهالل

على  ، أشرفالنشر في القراءات العشر) د ت(ابن الجزري، محمد بن محمد الدمشقي،  5
 .1/204 )د ط( تصحيحه ومراجعته على محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت

  .21):د ت( التصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث ،1992،البكوش، الطيب 6
 .2/296.محمد النجار، الهيئة المصرية للكتاب: ، تحالخصائص، 2010ابن جني،  7
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 1"في الضعف واالعتالل األلفأذهب الثالث ":قبله نصه قوٌل له ويسبق ذلك      
ما ال تكون أصال في شيء من األسماء المتمكنة واألفعال وإنّ"األلف عندهم  كما أن

  2".كون زائدة، أو منقلبة عن غيرهات
ه غير أنّ ؛ويحصل اإلعالل في أصوات بنية اللفظ عموما؛ فعال كان أم اسما     

األفعال باإلعالل " ألن ؛االسم أصل في الفعل وفرع في االسم، فالفعل أحرى به من
على عملية صوتية تقتصر  اإلعاللف في رؤية البحث اأم 3"أولى ألصالتها فيه

 ،رقصوال والمد والتسكينالنقل :ووسائلها سبيلها الحذف )الواو والياء( العلة يتصو
في النطق  وأخفّ ،البناء فيوأيسر ،أسهل في الحديث وغايتها إيجاد صيغة أخرى

والعرب قد تبتغي بألسنتها "4"قليُل الحركات ،فالبدوي عربي اللسان جزِل األلفاظ"
في شيوعها على األلسن، وتقتضيها بها اللغة ه حاجة تتطلّأنّ غرووال  5"األخف عليها

  .ظواليسر في حكاية اللف ،نطقمالاللغوية التي هي بمرامٍ إلى السهولة في غاية ال
والمضارع فرعه فيعتل أصل اإلعالل الماضي،  أنفقهاء الذهب بعض و    

  6.الماضي بزيادة حرف المضارعة عليه المضارع هو بأن ويعللون له ،باعتالله
     هو في المضارع فأصل يقُوم  ماأصل اإلعالل إنّ" وذهب بعضهم اآلخر أن
استثقاال لهما فنقلت الضمة والكسرة إلى الساكن قبلهما ) . . . يعيب(و) وميقْ( ويبيع

  7."عليهما وحمل الماضي في اإلعالل بالقلب على المضارع
  .ونقد نظر نالرأييكال في و    

  

                                                
 .2/293.الخصائصابن جني،  1
العربية، قباوه، المكتبة  فخر الدين :تح، ، شرح الملوكي في التصريف1973، ابن يعيش 2

  .48:حلب
  .3/105.الشافيةشرح ، ياالستراباذ 3
  .49:ح في اللغةالتفس بن سفيان،ا4 

  .269:نفسه5 
  .3/110.الشافيةشرح االستراباذي،  6
المحصول في شرح  ،2010ابن إياز، جمال الدين الحسين بن بدر بن إياز بن عبد اهللا،  7

 .2/1074عمان ،النجار، دار عمار، : تح) شرح فصول ابن معط في النحو(الفصول 
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      فنقده األول  رأيال افأموعد : في الفرع دون األصل، نحو قعقد ي اللاإلع أن
  .فقد اعتل المضارع ولم يعتل الماضي ونحوهما، يجد؛ يعد ووجد

  

      ثم هبل مسألة احتياج لإلعالل من عدم ؛ليست مسألة أصل وفرع المسألة إن 
يوسم ك ؛وال تحتاجه صيغة أخرى ،امونحوه ويعد جِديك ؛فقد تحتاج صيغة لإلعالل

  .نحوهاو ،ويوجل وييسر
  

     قد يالثاني ف رأيا الوأما  اإلعالل في المضارع، نقده أنوفق رأيهم ـ بالنقل  أم
  .   للحمل في الماضي فهو بالقلب، وليس في االثنين مناسبةٌ

  

     لكثرة أصوات في أصله أثقل من الماضي في أصله المضارعأخرى ف من جهة 
؛ للتخفيف من نطق الواو مضمومة أو الياء يستلزم النقل قبل اإلعالل لذا فهو ،األول

  .للحمل شبه ليس في االثنين وجه ، وعلى ذلكيستلزمه؛ أما الماضي فال مكسورة
  

 الخفيف على اللفظ حملي هل:ـ على سبيل النقد نهاهـ  فدي الذيالسؤال و     
  ! ؟ة الحملويخالفه في كيفي لفظٌ على لفظ،وكيف يحمل  !الثقيل؟ اللفظ

  

      وتلك الماضي في الوضع علىيستلزم أسبقية المضارع قد هذا الرأي  كما أن ،
  .وفصل ،بيانٍو ،تحقيق تاريخي وتحتاج إلىلف فيها اختُمسألة 

  

     اإلعالل واألقرب إلى كنه الحقيقة عندي أن ه إلى التيسير في منطق اللغةمرد 
  .  فأينما مست حاجة اللغة إليه وقع، وأينما لم تكن لوقوعه حاجة ُأعرض عنه

  
  

  :في العربيةأنواع اعتالل الفعل 

فأما الصحيح فهو ما  .الصحيحو المعتل منها ينقسم الفعل الثالثي إلى عدة أقسام؛   
بو، لفظه على األصوات الصحيحة نيا المعتل ـ وهو مدار البحثـ فهو الذي ُأعّل أم

  .إلى أخرى حاله من لفظ صيغة لتحوفت )الواو أو الياء(أحد أصواته 
  

     وثانيها عينا وثالثها "الميزان الصرفي فـ عرفا في أم ،يسمى أول األصول فاء
  1".ورابعها وخامسها المات لمقابلتها ـ في الوزن ـ بهذه األحرف

                                                
المسمى إيجاز التعريف في ،شرح ابن إياز على تصريف ابن مالك األمين، 1990، ابن إياز1 

  .34:مةة المكرمكّ، ، جامعة أم القرىأحمد دولة األمين:تح، علم التصريف
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  :هي أوجهأربعة العتالل الفعل و
  

 :أوله صوت علةكان ما 
  :وهو قسمان )المثال(ويسمى 

 - ؛واوي واوالله وهو الذي أو. 
- ؛يائي ياءالله وهو الذي أو . 

  

 :معتل األوسط كانما 
قسمان ـ أيضاـ وهو األجوفى ويسم :  

 .واوالأوسطه في األصل  ما كاني؛ وهوواو -
  .   ياءالأوسطه في األصل  ما كانوهو ؛يائي -

  

 :معتل األخير كانما 
 قسمان ـ أيضاـ ص وهووقمنى الويسم:  

- واوالفي األصل  آخرهوهوما كان ؛واوي. 
- ياءالفي األصل  ما كانآخرهوهو  ؛يائي .  

  

  : ويسمى اللفيف وهو قسمان،ما جمع في بنيته صوتي علة
- ياءالواو وآخره في األصل الله مفروق؛ وهو ما كان أو .  
  .ياءالواو وآخره في األصل المقرون؛ وهو ما كان أوسطه  -

ل حرف ال يخلو االعتالل في الفعل الثالثي من أن يكون في أو":الفارسيقال      
يكون في الحرف الثاني، وهو عين الفعل، أو يكون في منه وهو فاء الفعل، أو 

ه له الواو من األفعال الثالثية فإنّفما كان أو" :وأردف1"الحرف الثالث، وهو الم الفعل
ي وغير ه في المتعدفإنّ فَعَل وفَعَل فما كان على فَعَلو فَعَل: ون على ثالثة أبنيةيك

 يجِبب وجمنه وذلك قولهم في غير المتعدي ويحذف الواو  يفْعلرعه المتعدي مضا
  2".وعد يعدو  ،وزن يزنوفي المتعدي 

  

                                                

القلم، دمشق، هنداوي، دار  حسن: ، تحالمسائل الحلبيات، 1987الفارسي، أبو علي،1 
 .127:بيروت

 .127:الحلبياتالمسائل  الفارسي،2 
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  .الحديثين، ووفق رؤية البحث إعالل الفعل عند األوائل، وعند   
  

على القلب  ـ في أساسهـ إعالل الفعل عند فقهاء اللغة األوائل يقوم مفهوم      
  .والنقل والحذف والتسكين

  

     ل( :نحو األجوف الواوي فهوفيا القلب ففي ماضي األفعال غير المثال فأمقَو (
  .)قال( ير إلىألفا فيص) الواو(يعتل بقلب عين الفعل ف

  

  .)باع(ألفا فيصبح ) الياء(يعتل بقلب عين الفعل ) بيع(وكذلك األجوف اليائي 
  

ألفا ) الواو(فيعتل بقلب الم الفعل ) دعو: (والسبيل نفسه في الناقص الواوي نحو   
  .)دعا(فيصبح 

  

  . )رمى(ألفا فيصبح ) الياء(فيعتل بقلب الم الفعل ) رمي(:وكذلك اليائي نحو     
  

حيث تقلب الياء فيهما ألفا فيصبحان ) وهويوقَي :(ومثله اللفيف بنوعيه نحو    
  ).ى، وهوىوقَ(

  

   ومرد تح ما قبلهما قلبتا ألفامتى تحركتا وفُ) الواو والياء( القلب عندهم أن .  
   ا الحذف ففي مضارع المثال الواوي دون اليائي، نحو حذف الواو من أم)عودي (

  .الحقا علة ذلك وستجيء ،ا اليائي فال حذف فيهوأم) يعد(فيصبح 
 فتحة وكسرة(ها وقعت بين متخالفين حذف الواو عندهم أنّ ومرد.(  

  

فيعتل بنقل حركة العين إلى الفاء ) يقْول: (أما النقل ففي مضارع األجوف نحو      
   ).وليق(فيصبح ، الساكن قبله

  

فصار  يعتل بنقل حركة العين إلى الفاء الساكن قبله) يبيع(وكذلك األمر في        
  ).يبِيع( إلى

  

      ـ في تقديري ـ النقل ومرد يحة أولى بالحركة من األصوات الصح أن
  .الصحيح أصوات العلة، ألن في الحركة قوة، وال غرو أن القوة للصوت

  

     بنوعيه الواوي واليائي؛ نحو ا التسكين ففي مضارع الناقصأم):ويغز (
  ).ويرمي ،ويسم(بتسكين فيصبحان  )يرمي(و
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      م للثقل الناتج عن الضم بعد رههـ فيما أحسب ـ كُ في الواو التسكين ومرد
  1 ."ألن ضمك شفتيك كتحريك بعض جسدك":بقوله سيبويه هعن أو كما عبر الضم

 

  .فلعله لكراهية اإلنتقال من الكسر إلى الضم) يرمي( :أما في اليائي نحو     
  .الفعل عند فقهاء اللغة اللتاعرؤية هذه ـ باختصار وإيجازـ      

  

     أمإلعالل الفعل أربع مراحل ا عند الباحثين الحديثين فإن: فيسمونها  ىا األولفأم
مرحلة ضياع (ا الثانية فيسمونها وأم، وهي األصل المفترض للفعل )مرحلة الصحة(

لة في عرفهم تسبق مرحلة العلة وهذه المرح ويعنون بذلك تسكين صوت) الحركة
وانكماش الحركة )مرحلة انكماش الحركة(ا الثالثة فيسمونها وأمكماش التالية، االن

 في الواوي فتصبح بين الفتح والضميقصدونه هو أن تنحو الفتحة نحو الضم  الذي
  :كاآلتي ل صارالتحو أي أن؛ ونحو الكسر في اليائي فتصبح بين الفتح والكسر

  

<   aw  ō  
<   ay   ē  

  
  

  . النتقالها إلى المرحلة التالية؛ مرحلة الفتح الخالص توطئةً ذلك كّل      
     ا المرحلة الرابعة أموهي) التفخيم(أو ) مرحلة الفتح الخالص(ونها فيسم 

من  اش حركة فاء الفعل، فتحول الصوتها تلت مرحلة انكمأنّ المرحلة التي يرون
   .إلى الفتح الخالص أوالتفخيم االنكماش

، وال دأب عليها كثير من الباحثين صوتية في تطور الفعل المعتل ؤيةتلك ر      
  .جرم هي رؤيةٌ حصيفةٌ ال تخلو في بعض جوانبها من المنطق والدقّة والحدس

؛ السيما فيما ضها اآلخر من النقد في حيز الصوتها ـ كذلك ـ ال تخلو في بعلكنّ
  aw    < ō.2)  انكماش الحركة(اعتبروه مرحلة 

  

  

                                                
عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، :، تحكتاب سيبويه 2009سيبويه، عمرو بن قنبر، 1

  .4/171.القاهرة
مستخلص  ōوالصوت  )qō̈ma(هو في اإلثيوبية  )قام( فـ) مسكاتي(منهم كثير  وقد قال بهذا2 

 نحو اللغاتمدخل إلى ، 1993مسكاتي، سباتينو،.(awحسب زعمه من صوت المد المركب 
مرحلة من مراحل تطور  بعضهموعلى ذلك عده ) 274:بيروت ، عالم الكتب،السامية المقارن

   ).مرحلة االنكماش(الفعل المعتل وسموها 
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أنّه  وتقلّص، ومعنى ذلك هو انقباض في الحركة ـ في تقديري ـ فاالنكماش       
  .ال تزال في الصوت بقيةُ حركة

  

نتقل الصوت من التسكين الذي هو كيف ي: والتساؤل الذي يفد على المنطق      
وههنا يكمن ـ في   !ا، إلى االنكماش الذي هو حركة أو بعضها؟انعدام الحركة مطلقً

  .  تقديري ـ نقد المنطق بالمنطق
  

الفعل صار على مقطعين صوتيين  مرحلة تسكين صوت العلة يعني أن إن مثُ     
  q̈aw – la   :نحو فقط

  

q(في المقطع األول  هو شاهد اإلعاللو      ̈aw (قطع األول حركة المو)فاء الفعل (
  .هي الفتحة

  

تنتقل حركة فاء الفعل من األخف إلى األثقل أي من  كيف: التساؤل اآلخرو     
q    :نحو الفتحة إلى الضمة ̈a  < ōq ̈  

  
  

      بل  االنتقال ـ في حيز اإلعالل ـ والذي عليه أهل الصناعة وتحكيه اللغة أن
  1.أمر ال أتهوك أن أقف دونه لذا فهو ؛هو من األثقل إلى األخففي اللغة 

  

      صوت العلة  كما أن)wa ( مج مع الصوت الذيكّن ثم دـ حسب رأيهم ـ س
  :كاآلتي) ō(ليشكل الصوت ) a(يسبقه 

  
  

q ̈awla      <      q ̈awala    <    <q ̈ōla  
  

  

ال يكون في "وقد نص من قبل سيبويه أنّه  وليس لهذا ـ في تقديري ـ مسوغ،      
  3".ال يميلون في الفعل نحو قال":قوله وجاء عنه أيضا 2"الواو الساكنة إمالة

  

                                                
1 ن وأ. . . كرِهوا أن ينتقلوا من األخف إلى األثقل:"سيبويه ا جاء في هذا المعنى قولومم

" فلم يكونوا لينقلوا األخف إلى األثقل:" وقوله أيضا) 4/114.سيبويه("يحولوا ألسنتهم إلى االستثقال
المحصول في شرح ابن إياز، ".(ليس فيهم نقل خفيف إلى ثقيل:"از، وقول ابن إي4/382.نفسه

 ).1/279،الفصول

  .4/124.سيبويه2 
  .4/128.سيبويه3 
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ة صوت العلة عندما يسكّن يصير ضعيفا مرتين؛ مر نمن جهة أخرى فإ      
ب للحذف منه إلى دمجه مع صوت آخروهو بعد ذلك أقرة لسكونه، العتالله، ومر 

وال خفاء "1 "ألن الساكن ليس بحاجزٍ قوى"أن يكون الصوت اآلخر مثله فيدغم  إال
ة الحرف المتحرك، وفي لغتهم ق وغير منكرٍ" 2"ة المتحركالساكن وقوفي ضعف 

 حركته، ويتمكن بها، ويضعف بسكونهالحرف يعتضد ب"فـ 3"وضعف الحرف الساكن
 ف المتحرك؛ إذ الساكن مستعد لذلكليس حذف الساكن كحذ" كماأنه 4"ويهون

والمتحر5."ن منهك متحص  
       هذه هي  فقط  في األثيوبية دون اللغات  رضةالمفت حالة االنكماشثم إن

q(الذي ينطق فيها )قام(كالفعل السامية األخرى،  ̈ōma(6 والفعل)الذي ينطق  )مات
sēh(الذي ينطق فيها ) ساح(و 7)mōta(فيها   a(8منطقًا وهو ما يمكن أن يعد الغوي 
الغوي دون  وحدها على اإلثيوبية اوقف صوتيةً ، وظاهرةًوحدهم باإلثيوبيين اخاص

  . غيرها
  

في اإلثيوبية هي ) qō̈ma(وعلى صحة افتراض مرحلة االنكماش هذه فإن      
) qō̈ma(وعلى هذا وجب إثبات المرحلة السابقة لـ ) qäwma(مرحلة الحقة لـ 

)q ̈awama (في اإلثيوبية نفسها، حتى يكون لهذا التطور منطق.  
  

      وفي تقديري أن)q ̈ōma (ونحوها هي لغة أخرى في  في اإلثيوبية)التي ) قام
  .في العربية الفصحى

  

                                                
  .4/117.سيبويه 1 
 .2/1037،المحصول في شرح الفصول ابن إياز،2 
 .1/175.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 3
 .2/899 .المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 4
 .2/1138.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 5
 .274:مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارنمسكاتي،  6
دار الكتب  ،معجم المشترك اللغوي العربي السامي، 2014، والزعبي، آمنة ،يحيىعبابنة،  7

 ).موت(مادة  .العربية المتحدة الوطنية، أبو ظبي، اإلمارات
 ).سيح(مادة  .معجم المشترك اللغوي العربي السامي ،والزعبيعبابنة  8
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     ثم ليس له ما يعضده في لغات العرب ) انكماش الحركة(ما عرف بمرحلة  إن
لعهد العربية  حقيقيةٌ التي هي صورةٌ) اللحيانية والثمودية والصفاوية(البائدة كـ

العرب من بعد، ما هو إال ، وما رصد من هذه الظاهرة في لغات ةحاألول قبل الفصا
فاإلمالة خرى تناظر الصحة، وليست مرحلة، أ ـ في تقديري ـ لغةٌ اإلمالةو ،إمالةٌ

"بالنظرإلى واجبة ال جائزة" وهي 1"ا العامة فال يميلونلغة لبعض أهل الحجاز، وأم 
 وقيس وأسد تميم وهم أمال من فمنهم ذلك في مختلفون العرب ألن العرب؛ لسان

لذا فمن  2."الحجاز أهل وهم قليلة مواضع في إال يمل لم من ومنهم نجد أهل ويمامة
في منطق  ثانٍ نمطٌ إذًا فاإلمالةج األلف مستقيما ومنهم من يميله، العرب من يخر

   .العرب، وليست مرحلة من مراحل التطور
  

  :وهو أنواع منه إال من قبيل االختالف في المنطق؛وعلى هذا فليست اإلمالة     
  3.مى فبعضهم يفخِّم وبعضهم يميلرقضى و: نحواالختالف في اإلمالة والتفحيم " - 

  3.يميل
   . . . معكم ومعكم: وفي الحركة والسكون كقولهم - 
  . . . ) استحيت(و) استحييت:(وفي الحذف واإلثبات نحو - 
  1.")لهعفْي ) (عفي له(و) يأمركم(و) يأمركم( :وفي االختالس والتحقيق نحو - 

                                                
  .4/120سيبويه، 1
التوفيقية،  هنداوي، المكتبةعبد الحميد :، تحالهوامع همع، 2006، الدين السيوطي، جالل 2

 .3/414.مصر
  . 29:أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية: ، تحالصاحبي) د ت( أحمد،فارسبن ا 3

 أبو، الفارسي(".فتقاربهابالفتحة نحو الكسرة، فتميل األلف نحو الياء أن تنحو "واإلمالة هي     
أن ":وهي أيضا )536:تب، بيروت ـ لبنانالمرجان، عالم الك: تحقيق، التكملة،2010علي،

الكالم  ُأدخلوعلى هذا فهي سبيل صوتي ) نفسه".(انها فيتشابه وال يتباينيتناسب الصوت بمك
 ،، أسرار العربية1995األنباري، أبوالبركات،(".فتتنافر األصوات تختلف لئال للتشاكل طلبا"

الطاء وهو (وهي) التفخيم(قصر فقط على أصوات  ا التفخيم فهوأم) 1/348.الجيل بيروتدار
لكل  وليس هو سبيٌل) والصاد، والضاد، والظاء، والغين، والقاف الخاء،و أكثرها تفخيما،

 .  ذلك بيان ـ الحقا ـوسيجيء  األصوات
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     وعلى ذلك ال نعد االختالف في لغات  قبيل منما هما ا منها مرحلة؛ وإنّأي
  . العرب والتنوع في الطباع النطقية

  

البحث ـ ال ينسحب على كل األفعال الجوفاء؛ رؤية  فهو ـ في التفخيمأما       
نحو بل طبيعة الصوت الذي يسبقها؛ ليس الحركة همحلّ ألن:(s ̊)āda  طبيعة ف

ينطق ) صاد(، فالمد في هاقرقّالتي بعده أو ت م الحركةفخّي التي تهالصوت تلك 
  .ينطق مرققا) ساد( وفيمفخّما؛ 

  

 إشارةًوهذا الذي انصدع لي ـ وأنا أتدبر مسألة التفخيم ـ وخلصت إليه، ألفيته      
  .بشركمال ونصا صريحا ل ،وعند ابن إياز ،عند سيبويه، وعند ابن الجزري

  

الصاد، والضاد، : فالحروف التي تمنعها اإلمالة هذه السبعة" :كتب سيبويه     
والطاء، والظاء والغين، والقاف، والخاء، إذا كان حرف منها قبل األلف واأللف 

وكذلك :"وأضاف"وال نعلم أحدا يميل هذه األلف إال من ال يؤخذ بلغته:"وأردف  2"تليه
م، س، وعاصد وعاطناق:وف بعد ألف تليها، وذلك قولكلحرإذا كان الحرف من هذه ا

وعاضد، وعاظل، وناخقت، لما كان بعدها القاف ل، وواغل ونحو من هذا قولهم ص
وكذلك إن كانت بعد  .نظروا إلى أشبه الحروف من موضعها بالقاف فأبدلوه مكانها

" وعاِلطٌ، وناهض، وناشطنافخٌ، ونابِغٌ، ونافقٌ، وشاحطٌ، : األلف بحرف، وذلك قولك
  3".واعلم أن هذه األلفات ال يميلها أحد إال من ال يؤخذ بلغته:"وأردف

  

 لة وضدها المستعلية، واالستعالء منالحروف المستف":أما ابن الجزري فقد قال    
غط، وهي حروف التفخيم على وهي سبعة يجمعها قولك؛ قظ خص ض صفات القوة

أسفل المستفلة الياء، وقيل حروف التفخيم هي  وأعالها الطاء، كما أن الصواب
ها أقواها تفخيما، وزاد مكي عليها األأنّ حروف اإلطباق، وال شكلف وهو وهم؛ فإن 

  4."األلف تتبع ما قبلها فال توصف بترقيق أو تفخيم
  

                                                                                                                                          
  .30ـ  28.ابن فارس، الصاحبي 1
  .4/128.سيبويه 2
  .129ـ  128 /4.سيبويه 3
 .203ـ  1/202، النشر في القراءات العشرابن الجزري، 4 
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     فأورد قول ابن معط ا ابن إيازوأم":الستعالء، وهي ا ا الموانع فهي حروفوأم
وحروف : "وأردف شارحا" سقى وطغى: ظّ نحوخَ قص طَغَض :مجموعة في قولك

ها تساوي ال إمالة مع هذه الحروف؛ ألنّف. . . االستعالء سبعة، وهي تمنع اإلمالة
ا مطًإليه فلم يكن الكالم ناأللف في االستعالء إلى الحنك، فلو أميلت لنقص تصعدها 

فرع ال وجه له إال تصيير الكالم نمطًا، واإلمالة واحدا، فكيف يعدل إلى فرع ا واحد
والمستعلية سبعة أحرف يجمعها :"وقال في موضعٍ آخر 1"يبطل به حصول الغرض

اللسان يصعد معها إلى الحنك األعلى؛  قُظ خص ضغط وسميت بذلك؛ ألن: قولك
  2."ولذلك منعت اإلمالة

  

ما تعتريها وإنّ فالفتحة بذاتها ال تتصف بتفخيم أو ترقيق":وأما قول بشر فنصه     
هذه الظاهرة في السياق أي بسبب تأثرها بما يجاورها من األصوات؛ فهي إذن 

مت خّحيث فُ) سبرصبر ـ قبر ـ (كما يظهر في  contextualظاهرة سياقية 
المثال الثاني، ، ولكنها بين الحالتين في في المثال األول، ورققت في الثالثالفتحة 

وهذا االختالف في الدرجة يرجع إلى األصوات السابقة عليها في هذه الكلمات فهي 
م هو الصاد، وفي الثالثة بالسين وهو صوت في الكلمة األولى مسبوقة بصوت مفخّ

ا في المثال الثاني فهي واقعة بعد القاف وهو صوت بين بين أي بين مرقق؛ أم
  3."التفخيم والترقيق

حيث ال تتصف بذاتها ) ألف المد -(كذلك الحال في الفتحة الطويلة :"وأردف      
حيث كانت األلف  سادصاد  ـ  قاد  ـ  : اهرة بدرجاتها المختلفة قارنبهذه الظ

ها بين الدرجتين قة في الثالثة، ولكنّومرقّ ،مة في الكلمة األولمفخّ) الفتحة الطويلة(=
  4".ما هو السياق نفسهتالف إنّوسبب هذا االخ، في المثال الثاني

 
  

     ق على أفعاٍل وال يصدق على أخرىوعلى ذلك فالتفخيم يصد.  
  
  

                                                
 .2/1002 ،المحصول في شرح الفصول إياز،ابن  1
  .1118/ 2.المحصول في شرح الفصول إياز،ابن  2

 

  .135:، دار المعارف، مصردراسات في علم اللغة، 1986بشر، كمال، 3
  

  .135:دراسات في علم اللغة، بشر 4
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وأمثلة ماال يصدق عليها ) طال، وقال، وخاض:(وأمثلة ما يصدق عليها       
  . وكلّها أفعاٌل واوية) ساد، وحال، جال، وآل:(نحو

  

اوي فقط؛ بل هو في اليائي أيضا كما أن التفخيم ليس وقفًا على المثال الو      
  ).، وخاب، وغاب، وضاقصادطار، وقاس، و: (وأمثلته نحو

  

الصوت الذي يتلوه؛ فإن وأ) األلف(الصوت الذي يسبق المد  هووعامل التفخيم      
ن أو كان بين صوتين مستعلي )قال، والقى:(م نحومتسعٍل فُخِّ جاء قبله أو بعده حرفٌ

ġāsغاص:(نحو ̊a = ( قِّق نحوجاء  قبله أو بعده حرف صوإنوت مستفل ر): ساد
sāda=  وداسdāsa = (ن نحوأو كان بين صوتين مستفلي :)اسسsāsa =.( 

  

 ظاهرةٌ ألنّهتطور الفعل المعتل  في مرحلةً التفخيم البحثُ ال يعدوعلى ذلك     
وبذلك يخرج في جميع األصوات،  ةًعام قاعدةً بأصوات محدده، وليس مخصوصةٌ

  .من حيز القواعد الصوتية والمسلّمات، إلى حيزالظواهرالصوتية والسمات
  

  

  .أطوار اإلعالل حسب رؤية البحث
  
  
  

المبادئ التي قال بها على  حسب رؤية البحثإعالل الفعل  أطواربنيت رؤية     
  . ؛ غير أنّها اختلفت في السبل والتوظيفوالحذف ، والتسكين،كالنقل األوائل؛

  

فالحذف وفق رؤية البحث هوجوهر اإلعالل ونتيجته؛ أما النقل والتسكين فهما       
  . مقدمات له، كما أن المد والقصر هما له مكمالت

  

نقل ال، والمد طور ثم ،يليه طور الحذف ُلأوفي رؤية البحث هو طور  فالنقل     
اللغة األوائل الحق للتسكين؛ أي أنّك تُسكّن حركة صوت العلة  في عرف فقهاء

فإذا كان :"كتب سيبويه .المراد حذفه، ثم تنقلها إلى الصوت الصحيح الواقع قبله
 ا وال ياءالحرف الذي قبل الحرف المعتل ساكنا في األصل، ولم يكن ألفًا وال واو

  1".فإنك تسكن المعتل، وتحول حركته على الساكن
وفي رؤية البحث أن الطور ينحصر في النقل فقط؛ دون الحاجة إلى التسكين،      

  .فإن في نزع الحركة من صوت العلة تسكينًا تلقائيا له، ثم تحذفه إعالال
  

                                                
 .4/345.سيبويه 1
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     النقل، االستثقال؛ ألن ة لما بينها وبينها ستثقل على حروف العلّالحركات تُ"ومرد
  .حرف الصحيحة لما بين االثنين من المناسبة والوفاقفتنقل إلى األ 1"من المشابهة

لطور هو تهيئةٌ لطور هو تسكين صوت العلة المراد حذفه؛ وهذا ا التسكينو    
ألن صوتي العلة وجوهره؛  اإلعالل أساس رؤية البحثالحذف الالحق الذي يعد في 

إياز إلى ذلك في وقد ألمح ابن  .ال يعتريهما الحذف وهما متحركان )الواو والياء(
 أال ترى أن األول فيه إسكان الياء ثم"قال) مصطفَيون مصطفَيين( على إعالل حديثه
2"حذفها

 4"الحرف أقوى من الحركة"ألن 3"قُدم حذف الحركة على حذف الحرف"وقد  
؛ قبل الضعيف باعتبار نزع الحركة من الحرف األضعف فال غرو أن يحذف

من نحو حذف الواو كما أشار بروكلمان إلى 5"الحركة تقوي الحرف"ألن: 
q ̈awama   <   q ̈āma6 غير أنّه لم يشر لم الرأي  إلى التسكين قبل الحذف؛ لكن

 9ابن يعيشوذهب إليه  8ابن جنيوقرره  7سيبويهألمح إليه  فقدفقهاء العربية،  يفتْ
  .الفصل الثالثفي موضعها من وستُوثّق أقوالهم  11عبد التوابو 10وابن إياز

                                                
وعن ابن إياز أن الفراء علّل لنقل الضمة في . 1/222،المحصول في شرح الفصول ابن إياز،1 
 ).2/1017. المحصول في شرح الفصول ابن إياز،.(من الواو إلى القاف لالستثقال )تقُول(

 . 1/196.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 2 
 .1/65.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 3
  .1/26.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 4
 .2/1098.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 5
 .42:جامعة الرياضرمضان عبد التواب، : تر ،فقه اللغات السامية ،1977كارل، بروكلمان، 6

مود، ثبتت الواو : وإذا قلت:"لسيبويه إشارة إلى اعتصام صوت العلة بالحركة كيال يحذف قال7 
  .)4/336.سيبويه".(ألنّها تحركت فقويت

 .474ـ  2/473.الخصائص ،ابن جني 8
 .225:ابن يعيش، شرح الملوكي في التصريف 9

 .982، و2/691،المحصول في شرح الفصول ابن إياز،10 
11

 الخانجي، مكتبة المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،1997عبد التواب، رمضان، 
، مجمع الخصائص اللغوية لقبيلة طيء القديمةو، 2004، وعبد التواب، رمضان، 292:القاهرة
  .248:العربية القاهرةاللغة 
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     ا مباشرة، أو عبر نقل  وعليه فالرأيأالّ يحذف صوت علة إالّ بعد تسكينه؛ إم
الحركة فإن في نقل حركة الصوت المراد حذفه إلى الصوت الصحيح الساكن قبله 

  :تسكينًا تلقائيا لصوت العلة، ومثاله إعالل الفعل المضارع نحو
  ميقْو  yaq̈wumu     <       ميقُو yaq̈ūwmu  
 عِييب  yabyi<u       <        عيبِي  yabiy<u  

 متحركة كانت إذا الثالثي عين":فـ ،نطقمال الراحة فيوالتسكين سبيل إلى       
 لهما المالل من ضرب لتواليهما هناك حدث الحركات فتوالت كذلك قبلها والفاء

 في مأبِيا معيفا االنتفاض سرعة من الثنائي في ما فصار السكون إلى حينئذ فاستروح
 الحروف تألّف يحسن فكما" كذلك هو سبيل لتحسين النطق 1"مرضيا خفيفاً الثالثي

  2."المتغايرة األحوال تتابع يحسن كذلك المتفاوتة
أما الحذف فهو الحدث الصوتي األكبر في عملية اإلعالل والبغية منه والمراد       

ق إليه الحذف إعالل، والحرف بالسكون يتطر"التسكين ألن  طور يلي طورإال أنّه 
ال غير أنّه  5"والساكن لضعفه مهيٌأ للحذف"4"أولى بالحذف لضعفهوالمعتل " 3"ذلك

حذف بغير تسكين، سواء ا تحت النقل اأكان التسكين طوربذاته، أو كان منطوي.  
  

االستغناء عن صوت العلة بفي منطق اللفظ  وعلى كلٍّ فاإلعالل بغيته التيسير     
سكّالمسب6.نب في ثقل النطق فيحذف بعد أن ي  

  

                                                
  .1/58.ابن جني، الخصائص 1

  

  .1/59.ابن جني، الخصائص 2

     عالل؛ ألن مرده كتفى بالتسكين دون الحذف، وهو ـ في تقديري ـ من قبيل اإلوقد ي
لوا اعتاللها إال لزوم فلم يجع:"وأردف"صيد:مسكّنة من نحو قولهليس فإنها ":الخفة، ومثل ذلك

  ).344ـ  343 /4.سيبويه(".اإلسكان
 .2/1083.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 3
 .138/ 1.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 4
 .2/982.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 5
 .أو تحته حركة فوقهكأن اللغة توقّر الحركات، فال يحذف صوتٌ وو: أقول 6
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وحذف صوت العلة له مايبرره سواء في مضارع المثال أو األجوف أو       
فأما في مضارع المثال الواوي فألنّه وقع بعد صوت علّة آخر،  .المنقوص أواللفيف

  .ما أنّه وقع قبل كسرة وفيه ثقلٌعلى الثقل األولوفيه من الثقل ما يستلزم حذفه، ك
  

     دعغه أنّه يا في األجوف فيسووأم ولقد ليس بمنزلة الفاء والالم، ا في اللفظ حشو
كًا، وحرفٌ يوقف عليه  فحرفٌ":ابن يعيش بقوله هر عنعبيبدأ به ال يكون إال متحر

الكلمة فاصال بينهما لئال يلي االبتداء ال يكون إال ساكنا، وحرفٌ يكون حشوا في 
  1".الوقف؛ ألن المتجاورين كالشيء الواحد، والوقف واالبتداء متضادان ففصل بينهما

ة وهو علّ أنّه في المعتل أبين منه في الصحيح؛ ألن الحشو فيه صوتُ وعندي     
يعتل؛ ال غرو أضعف، ومن ثَم هو أدعى للحشو في األصل، وأقمن بالحذف حين 

ق يصد فليش قوٌلول. صحيحين قويين ضعيف وقع بين صوتين السيما وهو صوتٌ
ما الحظنا طبيعة  إذا:"في مسألة حذف صوتي العلّة كتب على هذا الذي ذهبت إليه

األصوات الصامتة وجب أن نالحظ ضعف الواو والياء حين تكون إحداهما بين 
   2"؛إذ إنهما ينحوان نحو االختفاءمصوتين

  

والمنقوص الذي قرره بعض  األجوف القلب في أالبحث مبد وعلى ذلك ال يؤيد     
الذي يؤخذ على " فـ 3 "من شأنهم الحذف ال القلب" وقد ورد عن سيبويه أن ،السلف

الواو والياء قلبتا إلى فتحة طويلة  السلف في تعليلهم لهذه الظاهرة هو زعمهم بأن
4."يقبل به علم اللغة الحديثا، ومثل هذا التفسير ال رأس   

حركات قصيرة من  قيل بذلك لتوالت ـ صوتيا ـ في اللفظ ثالثُ ثم إنّه لو       
  :فتحةُ فاء الكلمة، والفتحتان اللتان تشكالن األلف؛ نحو ،جنس واحد

q̈awala  <    q̈aāla.  
  .وهو ما ليس له في المد بد    

                                                
  .24:ابن يعيش، شرح الملوكي 1
عبد الصبور شاهين، :تح، دراسة في البناء اللغوي،صحىالعربية الف )د ت(هنري ، يشلف 2

 .55:مكتبة الشباب
  .4/378.سيبويه 3
 .432:اربد،عالم الكتب الحديث،أثر القوانين الصوتية في بنية الكلمة، 2004الشايب، فوزي، 4
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    ا في المنقوص فوأم إذا تطرفتا ضعفتا، "الواو والياء ال غرو أن يحذف ألن
ل، واإلعالل في الالم سائغ الحذف إعال ألن"و 1"والتغيير إنما يتطرق على األطراف

يجد من بعده  فال، فيعريه التطرو الضعفعلة يذبذبه صوت السيما وأنّه  2"كثير
   3.فيسقطيحده ويستند عليه  صوتا

  

التغيير وموطن اإلبدال ولهذا كثر الحذف فيه،  الطرف محّل" أن زيادة على ذلك     
  4."وشاع

  
  

     ما أنوكذلك األمر في اللفيف بنوعيه؛ بل هو في المقرون أقمن بالحذف؛ السي
  .  الذي قبله صوت علّة مثله؛ ضعفٌ من قبله ضعف

  

   .أول مرة مبدأ األصل الذي وضع عليه الفعلالبحث  ؤيدوي     
  

هل أتى على نحو قال وغزا فترة من الزمن كانتا تنطقان فيهما قَول :"رشْبِ كتب     
ثم عرض لهما تطور ،وى إلى هذه الصيغة الحاضرة؟ وغَزفي أصوات العلة أد" 

وهو في رأيي ـ حتى هذه اللحظة ـ احتماٌل قوي يؤيده الواقع . احتمال:"وأردف
ذ، وكان ول واستحواألصل التاريخي من نحو أطالملموس، وهو وجود بقايا هذا 

   5."ذال واستحاونا على صورة أخرى هي أطالمفروض فيهما أن يك
   بحيث أصبحت (والقول بأن التطور قد لحق هذه األبواب ونحوها :"وأضاف    
التطور  دون غيرها فذلك أمر يسهل فهمه فيما لو علمنا أن) وغزو قال وغزا قول

  6".أسهل األصوات قابلية للتطور ات العلة وهيلحق أصو هنا قد
  

                                                
  .2/1071 .المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 1
 .1/496.شرح الفصولالمحصول في  ابن إياز، 2
   .)4/381.سيبويه(".اعتالال وأضعف هن المات أشداعلم أنّ:"قال سيبويه 3
على كل حال اعتالل الالم أقعد في معناه من :"وأردف" أضعف من العينالالم ":وقال ابن جني 

  .)487ـ  2/486.الخصائص(".العين اعتالل
  .1/116،المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 4

  .245:دراسات في علم اللغةبشر، 5  
  .245:دراسات في علم اللغةبشر، 6  
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إن المرحلة التي أشار إليها العلماء العرب من :"يقول عبابنة في هذه المرحلةو     
لم تكن مرحلة خيالية متصورة ) فَعَل(صيغة األصل الصحيح من األجوف على 

 منبثقة عن طبيعة االشتقاق التي تمتاز به العربية انطالقا من التفكير الصرفي العربي
يمكن أن نورد بل لها ما يدعمها من العربية نفسها في عدد من األفعال الجوفاء التي 

  1."عوِج وهوِج وعوِر وحوَِلسوِد و: منها
   

ين إن متابعة األنماط الجوفاء اليائية في اللهجات العربية البائدة، واللغت:"وأضاف    
يثبت أن مرحلة الصحة ليست مرحلة  . . .بية الجنوبية واإلثيوبية الجعزيةالعر

قليلة،  في القدم، ولكن العربية لم تحفظ منها إال أمثلة موغلةٌ نظرية، بل هي مرحلةٌ
الوقت الذي سجلت فيه النقوش العربية الشمالية للصفاوية والثمودية ونقوش في 

ت المرصودة في المعجم اإلثيوبي الجعزي، عددا كبيرا العربية الجنوبية، واالستعماال
حافظت على أقدم " فالجعزية 2"مما استعمل الياء في الفعل ممثال لمرحلة الصحة

  3".الصور السامية في حين قد أضاعها غيرها
  
  

ن ، وديbayana =بين: "التاريخي كثيرة في اللغة الجعزية، منها األصلوأمثلة      
dayana = ،ورميramaya =، ووصح s̊ahawa =وتلو ، talawa  =ي رو، و= 

rawayaيوداو ، = dawaya هذه األمثلة ـ مضمومة ـ إلى أمثلة العربية ـ و
أتى ) وتصرفاتها(األفعال الجوف والناقصة  تشير إلى حقيقة شبه مؤكدة، هي أن

  4".ت تنطق فيها بالتصحيح ال اإلعاللعليها فترة من الزمن كان
  

أيضا في لغات  يالجعزية؛ بل ه اللغة وحكاية اللفظ على أصله ليس وقفًا على      
  . منها العربية البائدة ؛ىخرسامية أ
q(النبطية والتدمرية  :اللغتين فهو في) قام( ومن ذلك الفعل       ̈wm(.5   

                                                
، دار بنية الفعل الثالثي في العربية والمجموعة السامية الجنوبية، 2010عبابنة، يحيى، 1

 .73:الكتب الوطنية، أبو ظبي

  .74:بنية الفعل الثالثي في العربية والمجموعة السامية الجنوبية عبابنة، 2 
3 262:مطبعة االعتماد، مصر تاريخ اللغات السامية،، 1929،إسرائيلن، ولفنس. 
 .249:دراسات في علم اللغةبشر،  4
 ).قوم(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي والزعبي، عبابنة 5
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هو  )رضي(الفعل و 1)mwt( ونية والنبطيةالعم اللغتين هو في) مات(الفعل و      
   rmy(.3(هو في األوغاريتية) رمى(والفعل  2)rdw(األوغاريتية  اللغة في

 فهو في العربية) رمى(الفعل ومن ذلك  العربية البائدة، وكذلك الحال في اللغات    
  kyd(.5(الصفاويين هو في لسان ) كاد(كذلك و 4)rmy(الثمودية

  

اللغات السامية ولغات العرب البائدة، يقوي من صحة  اتفاق البنية األصلية فيو    
     وقد سبق مني، الصوتياالفتراض القائل باألصل التاريخي لهذه األفعال وتطورها 

د القوَل ب أناالنكماش والتفخيم الذي قال به والقوَل ب معتلالقلب في الالبحث ال يؤي
  .الالحقون من بعد

  

لجوهر اإلعالل  مقدمات ترض أطوارا أخرى هيغير أنّه ـ بالمقابل ـ يف    
  :كاآلتيله؛ هي  ومكمالت) الحذف(

  
  

  :طور المخالفة بين الحركات المتماثلة: أوال
  

عالمة بعد دخول  وهو وقفٌ على أطوار مضارع المثال، ويعد الطور الثاني    
  . المضارعة

     حركات األصوات المتجاورة إذا كانت على بين  غايرةُالم والمقصود بالمخالفة
  :نحونسق واحد؛ وهو ـ في تقديري ـ من قبيل كراهية توالى األمثال،  

  

    دعو   <            دعود        >      يعوي  
wa<ada    <    yawa<adu     <    yawa<idu      

  

 تألّف فكمايحسن" هو ـ في تقديري ـ تحسين النطق المخالفة هذه والحكمة من     
  6."المتغايرة األحوال تتابع يحسن كذلك المتفاوتة الحروف

  

                                                
 .235:دار الشروق،عمان، اللغة النبطية، 2002،عبابنة، يحيى 1
مركز  للفعل الناقص في اللغات السامية،المعجم التأصيلي  ،2003عمر،، عبد الجليل 2

 .79:جامعة القاهرةالدراسات الشرقية، 
  ).رمي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي والزعبي، عبابنة 3

  ).رمي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي والزعبي، عبابنة4  
  ).كيد(مادة  .معجم المشترك اللغوي العربي السامي والزعبي، عبابنة 5
  .1/59.ابن جني، الخصائص 6
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 قبلها تنتقل في حكايتها من مقطع صوتي مفتوح إلى مقطعٍ البنية أنكما       
ةً يستريح بها آخر، مفتوحٍ صوتيصفال يجد النفس عررهنُالمنطقما واللغة ؛ السي.  

  

بتغي ي الخفة واليسر يسلك سبيل بنحيزته الصوتية وهو ثم إن ابن اللغة      
إلى ضبط إيقاع صوت اللفظ  ـ كلّما مست الحاجةـ  يشرئب الفصاحة والخلوص،

 ألن؛ بكسر ذلك النسق المتتابع فينأى عن التكرار الصوتي الممّل في موسيقى اللفظ
ه يخرجه وكأنّ، اللفظ فينطقه على استثقال وحرجويوقع بينه وبين  ذلك يشقُّ عليهّ

 وعلى ذلك أعطت اللغة ألبنائها فسحةً فجوزت لهم أن يجدوا مخرجا لهذا .هاركَ
فكان أول ما اعترى الفعل هو كسر ذلك النسق بتغيير حركة أحد  التوالي المستثقل

ركة والحركة المقاطع تلك، وكان المقطع المستهدف عين الكلمة؛ حتى يكون بين الح
عندهم  ةمن الضم ه أخفّألنّ؛ ةاء، وكانت الحركة البديلة الكسرحيز ومتسع وفن

  yawa<idu(.1(فصارت بنية اللفظ 
  

     كّن ثمالمقطع الثاني س )wa( ًةُأربع تواليل كراهية متحركة ةمقاطع صوتي 
قبل اإلعالل صل الفعل وهو ما عده بعضهم أyaw<idu =(2يوعد (ت البنية فصار

  .بحذف الواو
  

ألنّهم قد كرهوا الواو "ثم آنت الغاية من كل أولئك وهي اإلعالل بحذف الواو     
الواو "كما أن  3"فيما ال تكون الياء فيه الزمة في تصرف الفعل ساكنة وقبلها الياء

 5"ساكنة ضعيفة فقوي سبب حذفها"ولكونها 4"ساكنة، والساكن أولى بالحذف لضعفه
  ).=ya<iduيعد( البنية تفأصبح

  د
  

                                                
من الواو؛ فحري ـ قياسا على ذلك ـ بالكسر أن يكون أخف من  الياء أخفّ فكما أن:أقول 1

 .)4/338.سيبويه(".الياء أخف من الواو عندهم"و :كتب سيبويه ،الضم
) هذا باب ما يلحق التاء والكاف اللتين لإلضماء إذا جاورت الواحد(وقد كان أشار سيبويه في  2

ومع هذا أيضا أنهم كرهوا أن يتوالى في كالمهم في كلمة ": كتبمتحركات ال إلى كراهية توالي
 .)4/202.سيبويه(" واحدة أربع متحركات أو خمس ليس فيهن ساكن

  .4/399.سيبويه3 
 .2/1084 .المحصول في شرح الفصول إياز،ابن  4
 .335:يعيش، شرح الملوكيابن  5
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  :طور مد الحركة: ثانيا
    ومنه قوله تعالى ؛الزيادة: في اللغة المد :﴾كُمّبر كُمددموفي االصطالح ـ  1﴿ي

حسب تعبيري ـ مد الحركة بمقدار الضعف؛ حتى يتولد عن الفتحة األلف، وعن 
  .  الضمة والكسرة ما يشبه رسما الواو والياء

 .)ايوِليه(مثالها في لفظ هي الضمة والكسرة والفتحة و المد وأصوات  

ه، وفي عين ماضي فاء ماضي األجوف، ومضارع رؤية البحث واقع في فيالمد و  
  .وفي عين ماضي اللفيف بنوعيه، ومضارعه الناقص ومضارعه،

  

      من الفتحة ما عرِف  فتتولد ،الضمةوالكسرة والفتحة  فيهذا هو  وطور المد
ما  ما عرِف بالياء المدية، ومن الضمة عند فقهاء اللغة بألف المد، ومن الكسرة

وبالقياس الناتج عن الضمة هو ليس بواو،  المد لذلك فإنالمدية كذلك؛  الواوعرِف ب
حرف العلة ال يكون أصال في "؛ فـو ليس بياءالناتج عن الكسرة ه ن المدفإ

أو  العربية من ناحية أخرى تظهر في مفرداتها وفي صرفها واوات" ألنو  2"الثالثي
ياءات ي وظيفة الصامت القوي، شأنها شأن غيرها، ويالحظ هذا في اللغة تؤد

  tigray."3الجعزية، وفي اللغة التيجرية 
 اء بعد الكسرة، والواو بعد الضمةما هذه كاليفإنّ:"قال إلى ذلك وقد أشار سيبويه    
فالياء التي كاأللف ياء قنديل، والواو واو زنبور، كياء :"وأردف" ما بمنزلة األلفوه

وقال أيضا ـ يشير إلى  4"هما ساكنان، وحركة ما قبلهما منهمايبِيع وواو يقُول؛ ألنّ
وإذا كانت الواو قبلها ضمة والياء قبلها :"في الضمة والكسرة وشبهه باأللف ـ المد

هما يكونان ألنّ:"وأردف بعد قول "لإلدغام؛ ألنهما حينئذ أشبه باأللفكسرة فهو أبعد 
5."واظلمي جابرا ظلموا مالكا: والمطل، وذلك قولك كاأللف في المد   

  
                                                

  .125:سورة آل عمران 1
 .2/1056.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 2

 .341:فليش، العربية الفصحى3 

 .4/290.سيبويه4 

 .4/447.سيبويه5 
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من ) ءاليا(وهذه الواو من نوع الضم والرفع، وكذا :"وجاء عن ابن سفيان قوله     
ما ال تقع األلف إال وما قبلها نوع الكسر والخفض وال يقعان إال وما قبلهما منهما، ك

  1."ات قد ينوب عما هو من جنسه ونوعهمفتوح أبدا فكل واحد من هذه الحرك
وإذا فعلت العرب ذلك أنشأت عن الحركة :"هلوعن ابن جني ـ أيضا ـ قو     

  2".نشئ بعد الفتحة األلف، وبعد الكسرة الياء، وبعد الضمة الواوالحرف من جنسها فتُ
  

: واعلم أن زيادة هذه الحروف تقع على ثالثة أضرب:"وعن ابن يعيش قوله    
  3".زيادة لمعنى، وزيادة إللحاق بناء ببناء، وزيادة بناء فقط

  

ياء :وأما زيادة البناء فقط، فنحو ألف حمار، وواو عجوز وثمود، ونحو"وأردف     
 طالة الكلمةما تكون إلنّزيادتها حشوا إ واعلم أن:"وقال في األلف"سعيد وصحيفة

واو عجوز : ألن حرف العلة إذا وقع حشوا وقبله حركة من جنسه نحو؛ وإتمام بنائها
عمود وجرموق عضرفوط :"ونحو 4"وياء سعيد جرى مجرى الحركة والمد

وأشار إلى  "وإنّما هو لتكثير الكلمة والمد:"وأردف 5"ومنجنون؛ ألن الواو هنا مدة
6."ن قبلها ضمة فهي كاإلشباع للضمةالواو الساكنة إذا كا:"قالأيضا السيرافي  المد  

الكلمة في العربية ال  ألنو 7"لئال تبقى الكلمة مركبة من حرفين" وطور المد هذاى                      
ن ا مقطعان صوتيان ثنائيافإم ،على مقطعين صوتيين ثنائيين قصيرين تقوم أصالً

qو قُو  fīوفي  māما ":ويل مفتوح نحودهما مقطع ثنائي طأح ̈ū أو ، في كلمة يقول
ن(صوتي ثالثي مغلق قصير كـ  مقطعمman نوم min  وكُنkun(.8   

  

                                                
  .158:ح في اللغةالتفس بن سفيان،ا 1
 .3/123.ابن جني، الخصائص 2
 .107:يعيش، شرح الملوكيابن  3
  .128:ابن يعيش، شرح الملوكي 4
 .133:ابن يعيش، شرح الملوكي5 
 أحمد :، تحشرح كتاب سيبويه 2008، أبو سعيد الحسن بن عبد اهللا المزربان،السيرافي 6

  .4/434.سيد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان وعليمهدلي، 
 .2/1059،المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 7
  .18:دار الشروق، عمان دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية،، 2000عبابنة، يحيى، 8
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تعويضا عن  إلطالة الكلمة، وإتمام بنائها إنّما هو هذا طور المدعلى ذلك فإن و      
ما زيادتها حشوا إنّ واعلم أن:"الصوت المحذوف، وقد ألمح ابن يعيش إلى ذلك قال

  2".إنّما هو لتكثير الكلمة والمد:"وقال أيضا 1"تكون إلطالة الكلمة، وإتمام بنائها
  

   3."والجزم في القراءة ترك المد:"وقد أشار إلى المد القيرواني قال     
  

في وسط ) ياءال(و) الواو(في السامية األم تركت " :؛ كتببروكلمانوأشار إليه       
   >   yaq̈wumu ت الحركة التالية تعويضادوم بعد صوت صامت الكلمة

yaq̈ūmu."4  
  

وأنا إن كنت أتّفق معه في فكرة المد؛ إال أنّي خالف ذلك في توظيفها؛ السيما      
  . في المثال الذي ساقه

  

ال في ) القاف(فالمد ـ في تقديري ـ واقع في حركة الصوت السابق للواو      
فحذف الواو من البنية  و انتقلت إلى الساكن الصحيح قبلهألن حركة الوا حركة الواو؛

  .لضعفه وسكونه، ثم مدت حركة القاف
ومن بابٍ آخر فإن القاف في أصله ساكن، والضمة إنّما هي حركة الواو ال     

  : القاف، وال تكون للقاف إال أن تنقل، وعلى ذلك فإن تدرجه في سلّم التطور كاآلتي
      مقْوي<             ميقُو<                   قُمي<        قومي  

        yaq ̈wumu     yaq ̈uwmu                   yaq ̈ūmu            yaq ̈umu        
  5حذف الواو        مد حركة القاف           الحركة نقل   الفعل        أصل        

                                                
 .128:ابن يعيش، شرح الملوكي 1
 .133:ابن يعيش، شرح الملوكي 2
 العشرات في اللغة، 1984القيرواني، أبو عبد اهللا محمد بن جعفر التميمي القزاز القيرواني، 3
 .46:يحيى عبد الرؤوف جبر: تح) ت.د(
 .42:بروكلمان، فقه اللغات السامية 4
yaqيقُوم (ونلحظ أن بنية الطور الثاني  5 ̈uwmu  = ( حوت واوا ساكنة بين ضمتين وال غرو

yaq >يقُوم  (أن تسقط لالستثقال، وهي بخالف الواو التي في بنية الطور األخير  ̈ūmu ( فتلك
  ).الضمة(أثر حركة القاف واو مدية من 
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عل ما كان على وزن يفُعل ويف: "وقد أشار إلى المد ـ أيضا ـ كمال بشر قال    
والياء الممدودتين في هذه الصيغ ففي رأينا أن الواو  يقول، يبيع ويغزو ويرمي: نحو

عن واو وياء صامتتين ) الصرفيون ا كما يظنا افتراضيا وليس أمرتاريخي( طورتا ت
اآلتية مثلةألاوأردف ب 1"تين بحركاتمتلو:  

  yaquulu:  يقُول                   yaqwulu:  يقْول"
  )واو المد= حركة طويلة )                  ( ضمة+ و (           

 ييرم :yarmiyu                         ييرمyarmii  
  )ياء المد= حركة طويلة )                ( ضمة+ ي (         

  
  

 .)عند صوغ األمر(ر الحركة طور قصثالثا  - 

ا فهو اصطالحأما  2﴿حور مقْصوراتٌ﴾:القصر في اللغة الحبسوعليه قوله تعالى  
  .المد دون)  الكسرةالفتحة أوالضمة أو( االقتصار على الحركة فقط

ر في وقد ورد مصطلح القصر عند ابن الجزري قال في معرض حديثه عن الحد
 في القرآن نطقًا وردو 4"والتسكين واالختالس والبدلتخفيفها بالقصر " 3القراءة

 يوم(:تعالى وقوله5)نَبغِ ماكُنَّا ذَِلك(:قوله تعالىالكريم وكالم العرب، فأما القرآن ف
ْأتي التَكَلَّم نَفْس هِل(:تعالى وقوله 6)ِإالّبِِإذْناللَّيرِ ِإذَا وسه سيبويه من  7)يوقد عد

أما ابن يعيش فحمله على التخفيف الذي يتطلبه  8الحذف الذي يعرضفي الفواصل
  9."فحذف الياء تخفيفا في الوقف:"الوقف قال

                                                
 .96:بشر، دراسات في علم اللغة 1

 .72:سورة الرحمن2 
3

 علْوٍ من حطَّه فانَحدر وحدوراً حدراً يحدره هو يحدر حدرالشيء:"سرعة القراءة، تقولالحدر  
  .)مادة حدر .اللسان".(حدراًا يحدره صاحبها َألن ؛الحدر السريعة القراءة سميت ومنهسفٍْل،  ِإلى

 .1/204.ابن الجزري، النشر في القراءات العشر 4

  .64:سورة الكهف5 
 .105:سورة هود6 
  .4:سورة الفجر 7
  .185ـ  4/184.سيبويه8 
 .384:ابن يعيش، شرح الملوكي 9



42 
 

  1."أصاب الناس جهد، ولو تر أهل مكة" :وأما القصر في كالم العرب فمنه    
  .وعندي أنّه من جملة القصر، وفي حيزه    

  

قال ابن  ،دين العرب وقد كان القصر في الكتابة ـ من قديم الزمان ـ     
إن الخط لم يجرِ في كل : بغير الواو؟ فالجواب) أبجد(فإن قيل لم كتبوا:"سفيان

) جاد(واأللف من ) أب(بحذف الواو من ) أبجد(األشياء على قياس مطرد فكتبوا 
صول قارئ الكتاب إلى معرفة لعلمهم بموضعه طلبا لالختصار واإليجاز إذ كان و

ما تضمنه من المعاني دون تقويم رسوم هجاء ما فيه من صور المباني وكذا القول 
 "األلف من هوز بعد الواو وحذفهم الواو من كلمن بعد الميمفي حذفهم 

فلذلك استجازوا حذف األلف والواو والياء في المواضع التي حذفوا ذلك :"وأردف
 2"ت الباقية في الحرف الذي حذف ذلك منه دالة على المحذوففيها إذ كانت الحركا

qول قُ: نحو األمر من األجوفحركة فاء  ر فييحصل القصو ̈ūl =   <ُْلقq ̈ul =  ،
iq<اقضى : حركة عين الناقص، نحوو ̈dī =   <    ِاقض>iq ̈di= ،حركة عين و

  .inwi<    انوِ    >       inwī<انوِى  : اللفيف نحو
  

فليش في  أورد ،إلى البحث بصلة على سبيل ذكر ما قد يمتّ ىخرجهة أومن      
أصل ثنائي، واآلخر القائل  اتها ذوالمذهب القائل بأنّ: أصل األفعال المعتلة المذهبين

فيما يتعلق بصرف األفعال التي سيكون ":كتب على الترجمة. ها ثالثية األصلبأنّ
 . . .واوا أو ياء فإن لدينا بالنسبة إليها موقفينالصامت الثاني أو الثالثة من أصلها 

  :في حالة األفعال التي يكون الصامت الثاني من أصلها واوا أو ياء
  

فالمصوت الطويل في األفعال التي : ها في حالتها األوليةيفترض أنّف من موق  ) أ
ما تأتي من إطالة المصوت يكون الصامت الثاني من أصلها واوا أو ياء إنّ

وبهذا دخلت في . . . ، قَل قيَل، يقُُل، يقُولqalaقََل : لداخلي في الثنائيالقصير ا
ها تين القويتين معتبرة على أنّتنظام الفعل الثالثي، والصيغ مع الواو والياء الصام

 .ثانوية

                                                
 .391:ابن يعيش، شرح الملوكي 1
  .157:التفسح في اللغة ابن سفيان، 2
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فالمصوتات الطويلة هي نتيجة ( ها كانت منذ البدء ثالثية وموقف من يقول بأنّ   ) ب
، يقول qīla، قيَل quwila، قُوَِل qāla>qawalaال قول، ق: القلب أو الحذف

yaquwlu يقول ،yaqūwlu وكلتا النظريتين جائزة، ولكل منهما :"وأردف "إلخ
  1".أنصار بين المبرزين من علماء اللغات السامية

  

 هانفسه، فإنّ وبصرف النظر عن رأي الفريقين في هذه المسألة، ورأي فليش    
ا ـ على تدبر الرأيين ـ شيًئا من غرضه فيه ؛ لكنومادته ليست من غرض البحث

  .منهما يكمل اآلخر، ويعضده فكّل ؛التوفيق بينهما وهذا الشيء هو قنطرةُومادته،
  
  

تاريخه ومقارنته مع نظيره في  على بناء ثالثي فأما أصل الفعل المعتل فهو     
ه الموقف الثاني، وقد ا ورد على أنّاللغات السامية واللغات العربية البائدة، وهو م

  . عالج هذا الرأي الفصُل الثاني من البحث على سبيل تحقيق شواهده التاريخية تلك
  

     ا ما ورد أنّه الموقف األول فإن ذلك من سبيل البحث في تصوأمر الفعل ر تطو
اعتالل الفعل؛ ا من أطوار ه البحث طور، حيث يعدفهمثاله وأجوومنقوصه ؛ المعتل
  . الفصاحة الت عملية االعتالل قبلما هو من قبيل مكم؛ وإنّتهه ليس غايغير أنّ

  

ها لكنّ ؛الل تعتمد النقل والتسكين والحذفرؤية البحث في سبيل اإلعوعلى كل ف   
  . له منهما يسبق الحذف وكأنه يهيئ فالنقل والتسكين كلٍّ ،تختلف في توظيف كل منها

  

لي  ال أقول به، وأحسب أن غير أنَّي، ةي إن كنت ال أنفيه البتّالقلب فإنّأما ف    
 أشكل عليفهو ـ والحق أقول ـ قد  2العذر فيما نأيت عنه، فال يحيط باللغة إال نبي

  .على شيء ىوال أنوِ ،على شيء ىال ألوِ ؛تهوكاى وقفت دونه محتّ
  

                                                
 .341 :العربية الفصحى ،يشلف1 
لسانُ العرب أوسع األلسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً ":هو قول لإلمام الشافعي رضي اللّه عنه قال 2

 تها حتى ال يكونمنه شيءعلى عام ولكنه اليذهب ،ه يحيط بجميع علْمه إنسان غير نبيوال نعلم
 الشافعي"(كالعلم بالسنة عند أهل الفقهموجوداً فيها من يعرفه، والعلم به عندالعرب 

  ).42:شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصرمحمود : ، تح1938،الرسالة
  

 :تح المزهر في علوم اللغة: ، والسيوطي في26:ص) الصاحبي(وقد أورده ابن فارس في     
 .1/53فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بيروت،
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         فلقد وقر عندي أنرمتعذّا قلب الياء واو"عليهم من  أخفّ عندهم الياء ألن
تطور إليجاد صيغة  ما هووصيغة الفعل بها أسهل في المنطق، واإلعالل إنّ 1"الواو

وال  2"ألن ضمك شفتيك كتحريك بعض جسدك"وال غرو في ثقل الواو أخفّ وأسهل،
لقربها من األلف، والواو ليست كذلك؛ ألنّك تحتاج في إخراجها "غرو في خفة الياء 
  3".إلى تحريك شفتيك

      فهوأم ؛ لتباعد صوت األول من األخير أو بعيدفي حيز الصوت ا قلب الواو ياء
ارب بين الواو والياء من حيثوجد تقال ي" أوألنّه 4"قلب الياء واوا غير مقيس" ألن 

اء غارية فهما متباعدان من حيث المخارج، ومن رج؛ فالواو شفوية حنكية واليالمخا
ثم ال يصح البتة أن الواو قلبت ياء أو العكس؛ إذ ال بد من تقارب المخارج  يقال بأن

فهوعند فقهائنا ال يكون في أصل  فلاألأما  5"كي يحصل اإلبدال بين األصوات
فأما الثبت الذي يجعلها بدال من حرف هو من نفس :"كتب سيبويه الثالثي البتة،

  6".الحرف فكّل شيء تبين لك أنّه من الثالثة من بنات الياء والواو
  

فألف المد تسمى حركة، ونعني بها الفتحة "أما في حيز علم الصوت الحديث      
ما يسمى ألف المد في التراث التقليدي ليس إال حركة هي الفتحة "و 7"الطويلة
فالفتحة في العربية إذن وحدة واحدة؛ ولكنّها قد تكون قصيرة وعالمتها . . . الطويلة
  8".وهي ما تسمى ألف المد) ا(أو طويلة وعالمتها  )¯(الكتابية 

  

                                                
  .187:، وابن جني، المنصف577ـ  576:التكملة: ، والفارسي338و 119و 4/54.سيبويه 1
  .4/171.سيبويه 2
  .187:محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت: تح المنصف، ،1999ابن جني، أبو عثمان،  3

 .263:ابن يعيش، شرح الملوكي4 
 .348:أثر القوانين الصوتية في بنية الكلمةالشايب،  5
 .4/310.سيبويه 6
 .130:بشر، دراسات في علم اللغة 7
 .135ـ  134:بشر، دراسات في علم اللغة 8
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أثقل الياء والواو ألن"ءالقلب من األلف إلى الواوواليايقول البحث بال  وعليه     
فلم يكونوا لينقلوا األخف إلى "لذا  2"أخفّ من الواو الياء األلف"و 1"عليهم من األلف

  .واللغة برمتها ـ في تطورها ـ ال تنتقل من األخف إلى األثقل 3"األثقل
  

      ـ أني سأعرض  دراسة صوتية؛ إالّ ـ في طبيعته ـ كان هذا البحث هو وإن
ا هخذ بالذي يقع عندي أنّمذهبين؛ الصرفي والصوتي، وسآللكلما مست الحاجة ـ 

  .األنسباألقرب إلى السبب و
 

مه التصور الذي يقد هذه ـ أن أشير إلى أن توطئتيبي ـ في ختام  حريو     
اللغة دون مستويات  ؛ر الفعل المعتل في اللغة الفصحىبتطو هو خاص البحث

أوهي ضرب ة الصح تناظر فاإلمالة مثال لغةٌ. اللهجاتلصيغ البديلة أوأوااألخرى، 
تميل الحرف اتساعا ليعرف المعنى بالرسم " من االتساع على تعبير بعضهم، فالعرب

 ولهجات القبائل العربية األخرى؛ غير التي نزل بها القرآن الكريم هي 4"تريدهالذي 
5بها، فكل لغات العرب حجة صورة أخرى لتنوع المنطق، وهي ـ ال جرم ـ يحتج 

هذه لغة الحجاز وهي غاية "والتي نزل بها القرآن أفصح وأوضح، غير أن 5حجة
  . ، وقصده، وبغيتهراد هذا البحثموهي  6"اإليجاز

  
  

  

  
  

                                                
 .4/167.سيبويه 1
 .4/14/221بيروت، الكتب العلمية،  ،المخصصابن سيده، على،و ،4/115.سيبويه 2
 .4/382.سيبويه 3
  .145:بن سفيان،التفسح في اللغةا 4
وليس لك أن ترد . . . سعة القياس تبيح لهم ذلك، وال تحظره عليهم اعلم أن":قال ابن جني 5

ها ليست أحق بذلك من زميلتها؛ لكن غاية مالك في ذلك أن تتخير إحدى اللغتين بصاحبتها؛ ألنّ
أقوى القياسين أقبل لها، وأشد أنسابها إحداهما، فتقويها على أختها، وتعتقد أن .ا رد إحداهما فأم

ياس لغة من لغات العرب مصيب غير يف تصرفت الحال فالناطق على قوك":وأردف" فال
14ـ  2/12.الخصائص. (خيرا منه هخطئ، وإن كان ما جاء به غيرم.(  
  .83:ح في اللغةالتفس بن سفيان،ا 6
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  .الفعل المثال :المبحث األول    1.1
  

المثال فقد ة تسميته با علّأموهو ما كان فاؤه صوت علة، واوا كان أو ياء؛     
  :ى منهاشتّ جاءت فيها أقواٌل

  

: ماضيه من اإلعالل نحو أي خلو ؛ماثل الصحيح في عدم إعالل ماضيه" هأنّ -
مماثلته ل هوو أ 2"مماثلته لصحيح في تحمل الحركات"في أو  1"وعد ويسر

 .تبدلتالصحيح في بقاء أصواته على أصلها األول فلم 
 

- ي به؛ أل ،في اللغة المثال أنالمشابهة، فسمأمره يشبه أمر األجوف في الوزن ن 
 3زِن من يزين: من يعد، ومثال األجوف نحو عد :فمثال أمر المعتل نحو

 

- مير مثاال النتصابه المثال من المثول، وهو االنتصاب، ومنه تسمية علم األ أن
 4.أمامه، فسمي هو به النتصاب حرف العلة في األول

 

ما على قياسه إنّ نفإ ،وأنسب لفظاألول أقرب إلى كنه ال تعليلوفي تقديري أن ال
أمره يشبه أمر  ي مثاال ألنسم هتهم له أنّعلّ ، كما أنالصحيح ال على المعتل

أمره  ألن ؛أن يسمى األجوف مثاال كان األحرى هضعف منها أنّي األجوف في الوزن
  .بينهما في حركة األول بين الكسر والضم مع فرق ،يشبه أمر المثال في الوزن

  

ا أنّأمه سمي أقولفل مثاال النتصاب حرف العلة في األو :إن افي ذلك تقدير ابعيد ،
 لصحيحةاعلى غيره من األفعال  نسحبـ يذلك ـ إذا  ف؛ ألنفيه تكلّوتعليال

المفتوح أولها، وبذلك علم تختصمت العلة فضعفت كونها م. 

  . المثال الواويبنية الماضي من وعلى كلٍّ فال إعالل في
  

                                                
 ،شذا العرف في فن الصرف، 2003الحمالوي، أحمد،، و1/34.الشافية شرحاالستراباذي،  1
العلة إال أن موقعه في  وإن كان من أصوات:أقول .24:المنصورة ـ مصرار الغد الجديدة، د

  . مل على الصحيح وماثلهمنه فح كل ذلك قوى الحركة التي تصاحبهالمستهل، ثم 
 النجارشريف : ، تحالمفراح في شرح مراح األرواح في التصريف، 2006األسود، حسن، 2 

 .325:اردار عم
 .325:األسود3 

  .325:األسود4 
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  1حكاه سيبويه واحد حرف فيإال ا اليائي فال إعالل فيه أم ألن ه اإلعالل مرد
  . خفيف أصال ة، والياء عندهم صوتٌالخفّ

ال تخلو ":)التكملة(في  قال الفارسيخمسة، ـ  اـ في أصله المثال بنيةوأ     
يفعل أو على فعل يفعل، أو فعل يفعل  تلة الفاء من أن تكون على فَعَلاألفعال المع

كانت عينه أو المه "وهو ما ) فَعل يفعل(ما كان على  ه أيضاومن 2"أو فعل يفعل
  3."وهب يهب، ووقَع يقَع، ويعرت الشاة تَيعر: نحوحلقيتين فالقياس الفتح 

  

  :بنيةوعلى هذا فهي عند فقهاء الصرف األوائل خمسة أ
  

  ) يفعل فَعل(و)يفعل َلفَع(و )يفعل فَعل(و)يفعل فَعَل(و) يفعل فَعَل(       
  : يأتي بيان ذلكوفيما  :ويائي يواو :قسمان المثالو  
  

  

  :المثال الواوي :األولالقسم   1.1.1
  

 وعلى ذلك سمي المثال الواوي نسبة إلى،في أوله ر بالواودص الفعل الذي وهو   
  .همضارعفي ما إعالله إنّ، وهماضيفي وال إعالل  ،الواوالمبدوء بها تلك

  

ا فال يخلو إم ه لو أعّلا ألنّوإم ،إما لقوة المتكلم عند االبتداء"ه نّوقد قيل في ذلك إ   
ا إلى األول بالسكون أو بالقلب أو بالحذف وال سبيل إلى شيء منها، أم أن يعّل

فلتعذر االبتداء بالساكن، وأمالحرف المقلوب به غالبا حرف علة،  ا إلى الثاني فألن
ف العلة األلف وهي وفليزم تحصيل الحاصل، واالبتداء بالساكن إذ من جملة حر

4".الثالث فلنقصانه من القدر الصالحا إلى ساكنة، وأم  
  

                                                
 ل الستثقالعفحذفوا الياء من يفْ فاعلم؛ يِئس يِئس: بعض العرب يقول وزعموا أن:"قال سيبويه 1

دج4/54.سيبويه".(الياءات ههنا مع الكسرات، فحذف كما حذف الواو فهذه في القلة كي.( 
  . 575:التكملة الفارسي، 2
، مكتبة رجب عثمان :تح العرب،ارتشاف الضرب من لسان ،1998ان،حياألندلسي، أبو 3

  .1/159الخانجي القاهرة،
 .  328:فراحالماألسود،  4
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: أقول" لحرف المقلوب به غالبا حرف علةا ا إلى الثاني فألنوأم":موفي قوله     
عند وللزم  1الياء أخف من الواو باعتبار أن ه لو قلب لقلب إلى ياءألنّ ؛ه لم يقلبإنّ

  .وذلك يسبب لبسا مع صيغة الفعل اليائي ،المضارع االستعانة بياء المضارعة صوغ
  
  

 ما قولهأم:"ا إلى الثالث فلنقصانه من القدر الصالحوأم"سبب عدم  ففي تقديري أن
  .   الحذف هو خوف اللبس مع صيغة الفعل في األمر

  

  :اآلتي بقائه على أصله مرد ولعل     
  

- أن وال ) الواو أو الياء(حذف أحد صوتي العلة وطريقه  غاية اإلعالل اليسر
 لقاعدة البناء افي ذلك خرم ألن؛سبيل إلى ذلك حين يقع أحد صوتي العلة أوال

أي بمقطعين صوتيين  ،في الماضي على حرفين متحركين فال يبنى فعٌل أصال
  .قصيرين

  

- ي يبنى عليها اللفظ، وفي ومتكأه وقاعدته التهو عماد اللفظ هذا الصوت األول أن
  . اللفظ هدمإزالته 

  

- حاجة  وال ،االستثقال الحاجة، وتلك الحاجة هي إنما يحصل عنداإلعالل  أن
  .حكاية اللفظاستثقال في ه ال ههناألنّ

  

  :هي بنيةأ ةخمس لمثال الواويول    
  

 ).فَعل يفْعل(ما كان في األصل على - 
 

 .فاءالباعتبار حذف  )يعل( علىصوتيا وإعالله فقط في مضارعه، ويبنى
 

مما هو حلقي  ونحو ذلك 2"وهب يهب، ووضع يضع، ووقَع يقَع":نحو هوصيغَ
  .العين أو الالم

 

 .)لفَعل يفْع( ما كان في األصل على - 

 .     فاءالباعتبار حذف   )ُليع(على  صوتيا يبنى و وإعالله فقط في مضارعه

                                                
1

وابن سيده،  ،187:المنصف ابن جني،، و576:، والفارسي، التكملة4/54.سيبويه 
  .4/14/166.المخصص

 

 . 1/159.، وأبو حيان، االرتشاف130و 1/117.شافيةالشرح االستراباذي،  2
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   2."دد يععو"و 1"وجوبا ووجب يجِب ،وردا دورد يرِ" :وصيغه
 الواو فنحو وِعد يعد ووزن يزِن،فما كان منها على فَعَل يفْعُل من " :قال الفارسي   

  3".فإن الفاء تحذف من المضارع لوقوعها بين ياء وكسرة في يفعل
  4."سقطت الواو منهوأصل يعد ويزِن يوعد ويوزِن :"قال ابن سيدهو  
فمن مطرد حذف الواو من :"وأردف5"من وجوه اإلعالل الحذف: "وقال ابن مالك 

مضارع ثالثي فاؤه واو استثقاال ولوقوعها في فعل بين ياء مفتوحة وكسرة ظاهرة 
وهو مذهب أهل الصناعة ـ من الفقهاء األوائل ـ في  "كيعد أو مقدرة كيقَع ويسع

قال ابن 6.األصل في يعد يوعد فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة أن: الحذف
ل ففاؤه التي ل ومضارعه يفععمتى كانت الواو فاء الفعل وكان ماضيه على فَ":جني

، ثم تقول دروو نزوو دعو :هي واو محذوفة لوقوعها بين ياء وكسرة وذلك قولك
يعد زِين رِيد، وأصله يوعد زِويون رِويوها فحذفت الواو لما ذكرنا، يؤكد ذلك أنّ ،د

 ْولَم يلد لَم(:ويوعد، ويضبطه قول اهللا تعالى دها صحت فقلت يوزنإن انفتح ما بع
ولَدأيضا هومن7)ي"ل ويوح8."ل صحتا لوقوع الفتحة بعدهمايوج   
    ا أم)جيوقالوا":قال ؛يجِد عند سيبويه أصلهف )د :جود، ولم يقولوا في يفْد يجل ع
   10.وقال في موضع آخر هي قليلة 9"أصله يجِد وهو القياس، ليعلموا أن يوجد

  

                                                
  .4/53.سيبويه 1
 .4/330.سيبويه 2

  .575:الفارسي، التكملة3 
 .4/14/124.صصخالمابن سيده، 4 
فاخر، دار السالم، : د، تحتسهيل الفوائ حتمهيد القواعد بشر ،2007،محب الدين ناظر الجيش، 5

 .10/5190.مصر

 البصريين والكوفيين: اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين،1998،كمال الدين ،األنباري6 
 .195:ابن إياز، شرح ابن إياز على تصريف ابن مالك، و1/239.المكتبة العصرية، بيروت

 .3:سورة اإلخالص 7

  .53:)د. د( الطبعة الثانيةالتصريف الملوكي،  )ت. د(ابن جني،8 
  

  .4/341.سيبويه 9
  .      4/54.سيبويه10 
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وفي هذا الحرف  لبني عامر، لغة هاعن ابن منظور أنّو 1وقيل هي لغة ضعيفة      
   2.الحرف وحده

  

بين  مع وقوعها) يجد(وقبيلة بني عامر يحذفون الواو من ":وبذلك قال األسود     
3."ما بعدها ياء وضمة لثقل الواو مع ضم  

  : لبيد قول وعليه     
  

  4.لو شئتَ قد نَقَع الفؤاد بشَربة       تدع الصوادي ال يجدن غليال
  

  

د الياء، كما كرهوا بعدها هم كرهوا الضمة بعأنّ"هذا البناء  لثقلعلل ابن يعيش و     
  5."الواو
في كل ما فاؤه واو من المثال حيث يحذفون "ها لهجة عامة ورجح الجندي أنّ      

 6.بفتح العين) فعل(الفاء ويضمون العين من كل مثال واوي على 
  

هو  سبب ولهذا اإلعالل ،الواو بحذف اإلعالُل فقد اعترى هذا البناء كلٍّوعلى      
رو من بعد أن تحذف الواو وال غ ،فيه ثقال وال جرم أن ،مة بعد الواومجيء الض

  .تخفيفا
  

ذلك خوف اللبس مع الفعل  مرد في لغات العرب، ولعّل هذا البناء غير فاشٍو    
  ).لم يجد( نحو في حالة الجزم

  
  

 

 )فعل يفعل(ما كان على - 
  

ووجِم يوجم، ووجِل :"ه نحووصيغ،لغاتالإال في بعض  هذا البناء إعالٌل ولم يعترِ
  7".يوجل

  

                                                
 .116ـ  1/115.الشافية ي، شرحاالستراباذ1 
  .)وجد(مادة  .العربلسان  ابن منظور، 2
 .327:فراحالماألسود،  3
 ). وجد(مادة وتاج اللغة، ، 236:دار صادر، بيروت، 2008،ديوان لبيد بن ربيعة العامري 4

  .49:شرح الملوكيابن يعيش، 5 
 .2/580.للكتابالدار العربية ،اللهجات العربية في التراث، 1983 ،الجندي، أحمد6 
 . 1/135.االستراباذي، شرح الشافية 7
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ا فعل يفعل، وأم:")التكملة(في قال الفارسي أربع لغات، ) لوجِل يوج(وفي       
وجِل يوجل ففيه أربع لغات أكثرها وأعالها أن تصح الواو ألنها لم تتوسط : نحو

ومنهم من يقول ياجُل فيبدل  1)تَوجْلالقَالُوا(:الياء والكسرة وهي لغة القرآن في قوله
. . . ييجل فيبدل من الواو الياء: من الواو األلف لما انفتح ما قبلها ومنهم من يقول

قال و 2"فقال ييجل. . .بينهما فكسر الياء ليقلبها ومنهم من كره ذلك لحجز الحركة 
  3."وأجودها تصحيح الواو":)الحلبيات(في

  

اللغة المشهورة، أحدها تصحيح الواو وهي :لغات وفي وجل أربع:"األنباري قالو    
ا من اجتماع الياء رارا لمكان الفتحة قبلها وفالواو ألفًفتقلب  )ياجل(واللغة الثانية

واللغة الرابعة ). . . ييجل(لب الواو ياء نحو للغة الثالثة قوالواو إلى األلف، وا
  4."لكسر الياء فكسروا ما قبلها )ييجل(

  

 وجِع اومنه ياء فيها الواو ـ في لغاتـ  أبدلت من هذا النوع أفعاال أن بيد    
الياء فيبنيه فمنهم من يبنيه على يوجع ومنهم من يبنيه على ييجع ومنهم من يكسر 

يمة توجد ظاهرة سامية قد"ها ألنّ األصل،عبد التوابعلى قول وهذا األخير 5يِيجععلى 
  6."والحبشيةتوجد في العبرية والسريانية 

  

  . )علفْفعل ي(ما كان في األصل على - 
  

 وسع يسع: نحووصيغه  )علي( على صوتياوإعالله فقط في مضارعه، ويبنى  
  7.ووطَئ يطَُأ

                                                
  .53:سورة الحجر 1
 .578:الفارسي، التكملة 2

 .129:الحلبياتالفارسي، المسائل 3 

 .2/784.األنباري، اإلنصاف4 

 .  4/17.سيبويه5 
عبد و،125:القاهرةمكتبة الخانجي، ،العربيةفصول في فقه ، 1999،رمضان، عبد التواب 6

  .74:، مكتبة الخانجي، القاهرةدراسات وتعليقات في اللغة ،1993، رمضان، التواب
  .237:المفراحاألسود، 7 
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واألصل يوسع  ،بالكسر فيهما) فعل يفعل(من باب  اللغة فقهاءه عد وقد       
  .جل حرف الحلقأل ؛عارضةـ  فقهاءال ـ في رأيويوطُئ فالفتحة 

  

، فمثل ورِم يرِم، وومق يمق؛ عيس عووس ُأطَي َئووط تُا وطْئوأم":سيبويه كتب      
فْولكنهم فتحوا يفي موضع آخر كتبو 1"وأصله الكسر ُلع:"ما ا يسع ويطأ فإنّوأم

  2."حين قالوا يقرأ ويفزع كما فتحوا للهمزة والعين فتحوا للهمزة والعين
   3."يفعل ويفعل حروف الحلق تفتح ما كان على:"المبرد كتبو   
ل يفعل في ه من فعألنّوحذفوا الواو من وطئ يطأ، ووسع يسع؛ ":الفارسي كتبو   

 كتبو 5"ه فعل يفعلما فتحوه ألنّا يسع ويطأ فإنّوأم:"ابن سيده كتبو 4"األصل
  6".فتح ألجل حرف الحلقما أصل يسع ويطَأ يوسع ويوطُئ وإنّ":أيضا

  

ولم تفتح حركة عين ) وسع(غير أن ذلك يضعف منه أن صيغته في الماضي     
الحاصل باالنتقال من  عين في المضارع الثقُلالأن سبب فتح حركة  وعندي .الفعل

  7.يسعه ويسعك ويسعني ونحوه: ر نحوالضم عند إسناد الفعل إلى الضمي الكسر إلى
وجاء وسع يسع ووطئ يطأ واألصل الكسر بدليل حذف :"ياالستراباذ كتبو    

  8".هم ألزموها بعد حذف الواو فتح عين المضارعلكنّالواو 
  

  .)ُليفْع فَعَل(ما كان في األصل على - 
  .فقط دون ماضيه وإعالله في مضارعه، 

                                                
 .4/55.سيبويه1 

  .4/111.سيبويه2 
  .2/755و  1/350.مؤسسة الرسالة، بيروت ،في اللغة واألدب ، الكامل2008، المبرد، محمد3 
  .577:التكملةالفارسي، 4
 .4/14/217.المخصصابن سيده،  5

 .4/14/217.المخصصابن سيده، 6  
  .ذلك مزيد بيانٍ في وسيأتي في الفصل الثالث ـ إن شاء اهللا ـ 7
  .1/136.شرح الشافيةاالستراباذي،  8
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ر صدره ووح،ر يغرووغ ، وورِع يرع،وورِم يرِم :هوصيغ )ليع(ويبنى على      
وفي  1قق يفووف ،ث، ووله يله، وورِث يرِووجِد يجِد، ووثق يثق، وومق يمقيحر 

)رر ويغقال سيبويه )يح" :يوغَر ويور أكثر2".وأجود ح  
  

 3".كراهتهم الجمع بين واو وياء" لسبب حذف الواو وقد علل ابن سيده      

 . )فَعَل يفعل( ما كان على - 
      م  :ه نحووصيغ.رع، وال إعالل فيهالماضي وفي المضا العين في بضموس

  4.ووطُؤ يوطُؤ ،ووضؤ يوضؤ ووضع يوضع، يوسم ووقُح يوقُح،
  

مجيء الحرف من هذا النوع  لسبب عدم حذف الواو وقد علل ناظر الجيش      
  5.الذي يليها مضموما

ه بناء ألنّ) ياجل(كما قلبت في  اسبب عدم قلبها ألفًل فقد علل ابن يعيش أما      
  6.موضوع للزوم والثبات فلم يغير لذلك

  

      د بضم الجيم وحذف الواو ف اأم7.على الشذوذ ناظر الجيشأحالهقد وجد يج  
      ثال":قال في شافيته فقد ابن الحاجب اأموا في المم8"ولم يض وا عين أي لم يضم

فاؤه سواء في الواوي أو اليائي فلم يقولوا عين الفعل في مضارع الماضي المفتوح 
  .)وعد يوعد(

  

                                                
، وابـن سـيده   194:المنصـف ابـن جنـي،   و، 128:، والفارسي، الحلبيـات 4/54:سيبويه 1

 .1/120.الشافيةي، شرح ، واالستراباذ1/154.ان، االرتشاف، وأبوحي4/14/126.المخصص
 .4/54.سيبويه 2
 .4/14/166.المخصصابن سيده، 3

شرح ، وابن يعيش 1/129.، شرح الشافيةي، االستراباذ10/5192.هيد القواعدناظر الجيش، تم4 
 .326:المفراحاألسود، ، و51:شرح الملوكي

  .10/5192.ناظر الجيش، تمهيد القواعد 5
      لما يليه من الضم على سبيل المناسبة الصوتية صوت الواو صار توطئةً وكأن  .  

 .51:المخصصابن سيده،  6

 .51:المخصصابن سيده، 7 

  .1/115.شرح الشافيةاالستراباذي، 8 
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 1"استثقاال لواوٍ بعدها ضمة إذ فيه اجتماع الثقالء"هم تركوا الضموعلل لذلك أنّ   
ما بنوهما على هذا األثقل إذ لم يكن لفعل إنّ" :بقوله) وسم يوسم(كما علل لـ 

 مخالفة المعتل الفاء لغيرهكرهوا المضموم العين مضارع إال مضموم العين ف
  . ا للباب على وتيرة واحدةطرد: أي2"بكسر عين مضارعه

    ْل(على يبنى ف ا األمر من المثال الواويأموزِن" :نحو) ع د3."ع  
المضارع، وهو رأي  صيغة من ـ على رأي أهل العلمـ األمر شتقوي    

يؤخذ  وهو على رأيهم .له للمضارع وتبع دفٌرِ يز الزمناألمر في ح ألن ؛حصيف
  4.في األصل اوعد منه األمرفذلك، وعلى من المضارع في أصله قبل اإلعالل

ايعد بياء بين كسرتين وذلك "عل صيغة أخرى أوردها ابن يعيش هيوفي الف     
  ).ايجل وايجع(ولعله على لغة  5"مستثقل فصاروا إلى الحذف

  

ب الهمزة ق عليه مبدأ جلفيصد ،يوجِل ويوجِعا ما ال يعل كـعل؛ أملما ي ذلك    
  . يجِعاوجِل واوجِع وايجِل وا: احترازا من البدء بالساكن، فيصبح

  

   ل(على في الماضي  بنىيف )واليائي الواوي(المبني للمجهول من المثال ا أمفُع( 
: تعالى الحق قال دوع :نحو وصيغه. بضم األول وكسر الثاني الصحيح،بنائه في ك
  .يسر، ونحوها: نحوو 6)الْمتَّقُون وعد الَّتي الْجنَّة مثَُل(

    يبنىف المضارعفي ا أم على اصوتي)لوير( :نحو )عوس(و) يقال )ولدي  اهللا عز
  8.)شَجرة ُمن يوقَد(:ن قائلم عزوقال  7)يولَد ولَم يلد لَم(:وجل

  
  
 

                                                
 .1/129.شرح الشافيةاالستراباذي،  1
  .130ـ  1/129.شرح الشافيةاالستراباذي،  2
3

  .197:على تصريف ابن مالكشرح ابن إياز و ،10/5192.تمهيد القواعد الجيش،ناظر  
  .28:اق الجديدة، بيروت، دار اآلفنزهة الطرف في علم الصرف، 1981الميداني، أحمد، 4
 .وفي البحث افتراضان آخران سيأتي ذكرهما في موضعهما من الفصل الثالث الحقا 

  .10/61.بيروت عالم الكتب، ،المفصل شرح )د ت(ابن يعيش 5 
 .35:سورة الرعد6 
 .3:اإلخالص سورة 7
 .35:سورة النور 8
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  .المثال اليائي: اآلخرالقسم    2.1.1
  

وقد سمي باليائي نسبة إلى تلك  ،األصلية الياء هترصدتما هو  المثال اليائي     
  .؛ سواء في الماضي أو في المضارعة، وال إعالل فيه البتالياء

  

      ا صيغته وهى في زمن الماضي فهوفأم الصوت  في ذلك والواوي سواء؛ ألن
الياءالواو أو (ل منهما األو (تكُأه، فال ي؛ ألنّعّلعماد اللفظ ومره بنية الفعل ه بتصد

ناظر الصحيح وصار مثله، فاكتسب بذلك مكانته من حتى  في أصل الوضع قوِي
  .ةالقوو الثبات حيث

  

  .أيضا) فاء الفعل(هذا في الماضي، وكذلك في المضارع ال تحذف الياء      
يمن ييمن : نحو) فَعَل(مثال الماضي جاء على "):الحلبيات( في كتب الفارسي     

ع ويعر وينَع يينر ييسر ويسال يحذف في المضارع  كما حذفت الواو ر الجدي ييع
  1."في يعد

  

ت ولم تعتل في قول صح ن كانت الفاء في فعل يفعل ياءفإ"):التكملة(في  كتبو     
  2".من الواو الياء أخفّ سر؛ ألنينع يينع، ويسر يي: الجمهور والشائع وذلك نحو

  

ما حذف في ) يفعل(مما فاؤه ياء لم تحذف في ) فَعَل(فإن قلت ":قال ابن جنيو     
من الواو وذلك نحو الياء أخفّ الواو ألن:"رعنَعيينَع ير، ويسر ييسر، ويعيالجدي ي" 

من الواو، لقربها من األلف، والواو ليست  ما كانت الياء أخفّإنّ":اردفًم ل لهوعلّ
  3."حريك شفتيكك تحتاج في إخراجها إلى تكذلك؛ ألنّ

  

ه ال يسقط منه الياء لوقوعها بين وما كان من الياء فإنّ: "بقوله ل له ابن سيدهوعلّ   
  4."من الواو الياء أخفّ ألن:"وأردف "ياء وكسرة

  

  ).لم يسر:(حالة الجزم نحو )سار يسير(ة الفعل مع صيغ البس في حذفه ولعّل      

                                                
 .129:الفارسي، المسائل الحلبيات1 

  .577ـ  576:الفارسي، التكملة2 
  .187:المنصفابن جني،  3
 .4/14/197.صصخالمابن سيده، 4 
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الياء مع " ألنال إعالل فيه  وهو في كلٍّ،بنيةأ ةويجيء المثال اليائي على خمس      
  1".عليهم الياء أخفّ

  

 .)فَعل يفعل(ما كان على - 

  .إذا أثمر3"ينَعيينَع":نحوو 2يسر ييسر، بمعنى لعب الميسر: نحو هوصيغ    
  

 .)فَعل يفْعل(علىما كان  - 
  

وبمعنى  ،، وبمعنى نحر الناقةللقمار بِقدحه جاء ِإذا يسرييسر،: نحووصيغته     
  6.يينع وينَع ر ييْعرويع5اليمين ذاتَ به يمن ييمن ذهب: نحوكذلك و 4جزَأ لحمها

  

  .)فعل يفعل( ما كان على - 
 8"اليمين ذاتَ به ييمن ذهب يمن"و 7"ييبسيِئس ييَأس، ويبِس ": نحو وصيغته    
  11.عند ابن يعيش شاذو 10األصل على يوهو عند االستراباذ 9"وييقَظ ويقظ"
 هي اإلعالل على أخرىلغة ) ييئس(وفي  12)يابس(هي  أخرى  لغةٌ )ييبس(وفي   
"ِئييِئ سفشبهوها بِ سدي13".ع  

                                                
 .4/14/166.صصخالمابن سيده،  1
 .)يسر(مادة . لسان العرب ابن منظور، 2

 . 1/523.في صنعة اإلعراب المفصلالزمخشري، 3 
 ).يسر(مادة . لسان العربابن منظور،  4
 .)يمن(مادة . مادة. لسان العربابن منظور،  5
 .51:شرح الملوكيابن يعيش،  6
شرح ، وابن يعيش، 1/135.الشافيةشرح  االستراباذي، ،129:الحلبياتالفارسي، المسائل  7

  .)يبس(مادة . لسان العربوابن منظور، ، 52:الملوكي
 .)يمن(مادة . لسان العرب ،ابن منظور 8
 .)يقظ(مادة . مادة. لسان العرب ،ابن منظور 9

  .1/13.شرح الشافيةاالستراباذي،  10
 .42:شرح الملوكيابن يعيش،  11

 .1/524.في صنعة اإلعراب لالمفص، والزمخشري، 4/339.سيبويه12 
  .4/339.سيبويه 13
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 .)علعل يفْفَ( ما كان على - 

يِئس ييِئس "وقد يجيء منه 1سهلإذا قل أويسر ييسر، بمعنى :نحو وصيغته     
بِسيي 2."ويبِس   

  

أوردها سيبويه  الياء حذفب على اإلعالل أخرى لغةٌ ذا البناءه وفي     
يِئس يِئس فحذفوا الياء من يفعل الستثقال :"بعض العرب يقول وزعموا أن":قال

قال ابن و3"كما حذف الواو فهذه في القلة كيجدالياءات ههنا مع الكسرات، فحذف 
فيقول يِئس يِئس واألصل من العرب من يجري الياء مجرى الواو وهو قليل ":سيده

الزمخشري قالو 4"س فسقطت الياء الثانيةِئيي":قُ كومق يِئسالواو مجرى فأجراها يم 
  6".يكرهون من الواوقد يكرهون من الياء مثل ما "همأنّ همرد ولعّل5"قليل وهو

 

 .)فعل يفعل(ما كان على - 

  8.ويمن ييمن 7إذا سهلسر يسر يي: نحووصيغته      
كما حذفت  لعدم حذف الياء من صيغة اليائي في المضارع ل ابن يعيشلّوقد ع 

ليس  الياءيناجتماع  ألن:"ي بقولهوعلل له االستراباذ9ة الياءالواو في يعد ونحوه لخفّ
  10."ليس في الثقل كاجتماع الواو والياء

  

     علىيبنى ف األمر من المثال اليائيا أم )المضارعة عالمةحذف ب )لافعجلب  ،ثم
  .منيين من وايم ،سريير من ايس: نحوهمزة الوصل؛ تجنبا للبدء بساكن، 

                                                
 ).الهامش(1/129.الشافيةشرح االستراباذي،  1
 .124:الفارسي، المسائل الحلبيات، و4/338.سيبويه 2
  .4/54.سيبويه 3
 .4/14/166.المخصصابن سيده، 4 
  . 1/523.في صنعة اإلعراب المفصلالزمخشري،  5
 .4/371.سيبويه 6
 ) مادة يسر. لسان العرب(. القلة الخفة والبساطة ضد العسر) يسر ويسر(ومعنى  7

 ).مادة يمن. لسان العرب. (والبركةُ تبرك من اليمنَييمن بالضم في االثنين ـ  ويمن8 
  .51:شرح الملوكيابن يعيش،  9

  .3/91.شرح الشافيةاالستراباذي، 10 
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  :وأبنيته كاآلتي )اوي واليائيالو(مزيد المثال     3 .1.1
  ء

  

وأورث يورث قال  1"أوهم يوهم:"وصيغه )علفْفَعل يَؤَأ( األصل علىما كان في  - 
  .أيسر يوسر: وكذلك 2)األرض وَأورثَنَا(:تعالى

 

  .واصل يواصل، وياسر يياسر: وصيغته نحو )فاعل يفاعل( ما كان على - 
 

 .ورث يورث، ويسر ييسر: وصيغته نحو) فعل يفعل( ما كان على - 
  

ومنه  ،وتيسر يتيسر ،توجب يتوجب: وصيغه 3)يتفعل تفعل( ما كان على - 
  .ا والساعد وسادةًت المكان دارخذْاتّ:أي 4"توسدت الساعدو تديرت المكان:"قولهم

  .رتواجد يتواجد، وتياسر يتياس: وصيغه نحو 5)تفاعل يتفاعل( ما كان على - 
اشتوى القوم "و 6اتَّعد يتَّعد: نحووصيغه  )افتعل يفتعل(على  ما كان في األصل - 

7"اللحم
8يتّبِس اتّبس:ونحو 

  10".ياتَِئس وياتَبِس"بالمد  ىخره لغة أوفي 9"اتَّسر يتّسر"و 
10".وياتَبِس  

12"اوجل":وصيغته .وهو نادر 11)انْفعَل ينفعُل(ما كان على - 
ت سمع:"سيبويهقال  

  1."انيأس":كذلكو 13"اوجل:الخليل يقول في انفعل من وجلت

                                                
 .4/62.سيبويه1 

 .74:الزمر سورة2 
  .4/283.سيبويه . . ."ويتفعل وما جاء من هذا المثال: "قال سيبويه 3
 .77ـ  76:يعيش، شرح الملوكيابن  4
  .4/283.سيبويه 5
 .180:ابن إياز، شرح ابن إياز على تصريف ابن مالك 6
 .81:يعيش، شرح الملوكيابن  7
  .4/338.سيبويه 8
 .180:ابن إياز، شرح ابن إياز على تصريف ابن مالك9 
  .4/339.سيبويه 10
  .283ـ  4/282.سيبويه 11
  .4/455.سيبويه 12
  .4/455.سيبويه 13
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 .وانقاد ينقاد ،اختار يختار: وصيغه نحو 2)افْتعَل يفْتَعُل(علىما كان  - 

  .اعتور يعتور، واجتور يجتور :نحو ما بقى على أصلهومن هذا النوع   
استيأس : ونحو استوصل يستوصل،:وصيغه نحو 3)استفعل يستفعل( ما كان على - 

  4.)الرسل استَيَأس ِإذَا حتَّى(:يستيئس، قال تعالى

في ثالثة أبنية منه فقط  واقع واإلعالل في مزيد المثال الواوي واليائي     
  .)انفعل(و) افتعل(و) أفعل:(هي

  

   ه إذا كان في األصل على فإنّ )واليائي الواوي(ا األمر من مزيد المثال أم
) أيسر(و) َأوعد( :نحو) َأفْعْل(فاألمر منه على ) يوسر(و )يوعد( :نحو) فعليَؤ(

  .)سرَؤيتُ() تَُؤوعد(وأصله 
فإن األمر منه يكون على )  يياسر(و) يواصل: (نحو) يفاعل(إذا كان على و    

  ) .ياسر(و) واصْل(:نحو) فاعْل(
) فَعْل(مر منه يكون على فاأل) ييسر(و) يوسع(: ونح) يفعل(كان على  ذاإو  

 فاألمر منه ) يتيامن(و )يتواضع: (نحو) يتفاعل(على كان  ذاإو )يسر(و) وسع(:نحو
) يتيمّن(و) يتوقَّف(:نحو) يتفعل(كان على ذاإو) تَيامن(و )تواضع(نحو ) تفاعْل(على 

  ).تيمن(و) توقَّفْ:(نحو) تفَعْل(فاألمر منه يكون على 
  ..وسبيل إعالله في الخمسة الماضية بنزع عالمة المضارعة، وبنائه على السكون   

) اتّعد(:نحو) افتعل(على  فاألمر منه) يتّسر(و) ديتّع(نحو) فتعلي(كان على  أما إذا   
 )انيئس(و )انوصْل(نحو) انفعل(فاألمر منه على ) ينفعل(كان على  ذاإو) اتّسر(و
) استفعْل(فاألمر منه يكون على ) يستيسر(و) يستوقفُ:(نحو) ستفعلي(كان على  ذاإو

  )استيسر( )استوقفْ:(نحو
جلب همزة الوصل ونزع عالمة المضارعة، ب وسبيل إعالله في الثالثة الماضية   

  .وبنائه على السكون
                                                                                                                                          

  .4/455.سيبويه1 
  .4/283. سيبويه 2
  .4/283.سيبويه3 
 .110:سورة يوسف4 



60 
 

  
  

  .)معتل العين(الفعل األجوف  :المبحث الثاني   2.1
  

  ). عينه(ه يقع في جوف الذي هفي صوتاإلعالل  اعتراه ماهو الفعل األجوف    
   تشبيها بالشيء الذي أخذ ما في داخله فبقى أجوف"ة تسميته باألجوف فـ ا علّأم 

  1".كثيرا هوذلك ألنّه يذهب عينُ
  .في اللفظ معتلٌّ ليس بأصٍل) وسطه(الصوت الذي يقع في جوفه  ألنأو       

  

ا لكون جوفه أي وسطه خاليا عن إم) أجوف(ويقال لألجوف " )المفراح(وفي   
2".ة في جوفها لوقوع حرف العلّالحرف الصحيح، وإم  

الغالب عند الصرفيين إذا  ل ألفاظ الماضي؛ ألناعتبارا بأو"ويقال له ذو الثالثة     
نفس  ألن تُعوبِ تُبرض: صرفوا الماضي أو المضارع أن يبتدئوا بحكاية النفس نحو

:  ولنفس من األجوف على ثالثة أحرف نحالمتكلم أقرب األشياء إليه، والحكاية عن ا
  : واوي ويائي: واألجوف قسمان 3"تُعوبِ تُلْقُ
  

  

  .األجوف الواوي: القسم األول  1.2.1
  :وهو خمسة أنواع واو،وهو ما كان عينه في األصل ال

  .)يفعل فَعَل هوأو يفعل فَعل(ما كان في األصل على  :النوع األول
  

باعتبار حذف  4)ولفال يفُ(على  صوتيا وإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى    
حركة الفاء عين الكلمة من ماضيه ومضارعه، ومد. 

) قَول يقْول(و) قَوم يقوم(في األصل  مافه )ولقال يقُ(و )ومقام يقُ(:نحووصيغه     
والمضارع من قال وعاد يقول :"قال )الفارسي( على رأيبضم العين في الماضي 

ف ويعود؛ ألنف يظرُل كظرل مضارعه يفع5."فَع  
                                                

  . 1/34.االستراباذي، شرح الشافية1 
 .341:األسود، المفراح 2

 .1/34.االستراباذي، شرح الشافية3 

  244.دراسات في علم اللغةبشر، 4 
  .587:التكملة الفارسي، 5
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ما كان األصل في قام وإنّ: "ن جنيابقال )قوم(و 1)قَول(نحو ) فَعل(أو هو على    
م2."قَو  
  3.ه على فَعَلماضيأن  ابن سيده عنو   

  
  

   ز مجيئه في الماضي على  ا ابن يعيشأمل(فلم يجوأحدهما: لوجهين"وذلك ) فَع :
ه لو لبتة، والوجه الثاني أنّال يكون متعديا ا هم قالوا قلته، وعدتُ المريض، وفَعلنّأ

كما قالوا في ظرف ظريف، وفي شرف  عل بالضم لجاء االسم منه على فعيلفَكان 
  4"ه فَعل دون فَعلأنّ دلَّذلك؛ بل قيل قائل وعائد  شريف، فلما لم يقل

  

  5".وقامكانفياألصلقَومَأوقَومفصارقام:"قال ،الصيغتين ابن منظورأوردقد و
  

ُل(فاألصل فيه ا مضارعه أمفْعي(  
  6."يقْول ويبيع: أصل يقول، ويبيع: "ابن جنيقال 

  

  7."يلزمه يفْعُل":وقال ابن سيده
  

  8".يقُوم: فما عينه واو فيفعل نحو" :قال أبو حيانو
  

اء وسكون القاف وضم الواو نقلت ضمة أصل يقُول يقْول بفتح الي" ناألسود إ قالو
  9".الواو إلى القاف لثقلها عليها فصار يقُول، وقس الباقي عليه

  

  
  

                                                
 .222:ابن جني، المنصف1 
. دار الكتب العلمية، إسماعيل، وعامر:تح، سر صناعة اإلعراب، 2007ابن جني، عثمان، 2

 .72و 28:، والتصريف الملوكي1/37.بيروت
 .4/14/124.المخصص ابن سيده، 3

 .53:ابن يعيش، شرح الملوكي4 
 ).قوم(مادة . لسان العربابن منظور،  5

 .222:ابن جني، المنصف6 
 .4/14/124.ابن سيده، المخصص 7

 .1/159.ارتشاف الضربأبو حیان، 8 
  .379:األسود، المفراح 9
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  .)فَعل يفْعل( ما كان في األصل على :النوع الثاني
  

  . )فالفال ي(على صوتياويبنىوإعالله في ماضيه ومضارعه،   
  

  1.)خوِف يخْوف(فإنه في أصله  )خاف يخاف(:نحو وصيغه  
  

 يعمُل بناءعمَل على هَألنّ؛يخافُ في َألفاً الواو صارت ماوإنّ":قال ابن منظور   
 والصوتُ ُوالصرفُ َأشياءالحرف ثالثة وفيها: "فدوأر 2"فَألقَوها الواو فاستثقلوا

فَ ماوربرخافُ وقالوا الصوت منها وَأبقوا بصرفها َألقواالحه وكان يفُ حدخْوي 
 حده َوكان خاف وقالوا الواو صرف على واعتمدالصوت الواو فَألقوا منصوبة بالواو
 فتحة على واعتمدالصوت وَأبقواالصوت بصرفها فَألقواالواو مكسورة بالواو خوِف
  3."لينة َألفاً معها فصار الخاء

  
  

  .)فَعل يفْعل( ما كان في األصل على :ثالثالنوع ال
  

  .)فال يفول(على  صوتياوإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى 
  

دوِم (و) موِت يموتُ(في األصل هما و )دام يدوم(و) مات يموت:(نحو وصيغه  
  .)يدوم

  

  4."وأما متَّ تموت فإنما اعتلت من فَعل يفْعل: "قال سيبويه   
 ودمت َتَموت متّ قالوا المعتلِّ من يفْعل فَعَل على حرفان جاء وقد: "ابن سيده وقال
  5."َتَدوم
  6".متَّ تموت، ودمت تدوم: حضر يحضر، ونظيره من المعتل":وقال ابن يعيش   

 

  
                                                

 222:، والمنصف72و 28.ريف الملوكي، والتص1/37.ابن جنّي، سر صناعة اإلعراب1 
 .2/624.دار إحياء الكتب العربية ،على ألفية ابن مالك شرح األشموني )د ت(األشمونيو
  ).خوف(مادة . لسان العربابن منظور،  2
  ).خوف(مادة  .لسان العربابن منظور،  3
 .4/343.سيبويه 4
  .4/14/126.ابن سيده، المخصص 5
 .43:ابن يعيش، شرح الملوكي 6
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  .)فَعل يفْعل( ما كان في األصل على: النوع الرابع
  .)فال يفيل(على  صوتياوإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى 

  1).توِه يتوِه(و )طوِح يطوِح(فهما في األصل  )تاه يتيه(و )طاح يطيح:(هوصيغ
  .)فَعل يفْعل( ما كان في األصل على :خامسالنوع ال

: نحو وصيغه)فال يفول(على صوتيا وإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى     
في  هوو 2"كقصر يقصر ومن طال يطوُل":قال الفارسي )جاد يجود(و) طال يطول(

 باالسم استدالالً فَعَل طاَل َأصُل النحويون قال":قال ابن منظور 3أصله طَوَل يطْول
 فهو وكَرم يفشَرفهو شَرفَ على مالًح طَويل نحو فَعيل على جاء ِإذا منه
  5.وهو كُدتَ تَكَاد وهو شاذ نادر )فَعَل يفْعل(ه جاء حرف على ذكروا أنّو4".ريمك

) قُل ومتْ وجد:(نحو )فُل( أبنية فيبنى على ثالثة الواوي أما األمر من األجوف   
  ). ح وتهط:(نحو)ْلف(و) خَفْ:(نحو )فَْل(و
  

  

   :نوعان وهو؛ األجوف اليائي :القسم اآلخر   2.2.1
  

  6.)فَعَل يفْعُل( ما كان في األصل على: النوع األول - 
) باع يبيع (نحو  )ليفال يف(على ويبنى ، وماضيه وإعالله في مضارعه    

فما عينه ياء ":قال أبو حيان 8)طَيَب يطْيب(ه أصل )طاب يطيب(و 7"بيع يبيع"أصله
   .)خاط يخيطو ،كاد يكيد( مثَله أيضاو 9"ياء فيفْعل نحو يسير

  

                                                
 .3/114.شرح شافيةالستراباذي، او ،1/526.المفصلالزمخشري، ، و4/344.سيبويه 1
 .587:التكملةالفارسي،  2

 .223:، والمنصف28:، والتصريف الملوكي1/37.اإلعرابسر صناعة  ابن جني،3 
  ).طول(مادة . لسان العرب 4
 .4/14/126.ابن سيده، المخصص5 

  .1/159.الضرب ارتشاف أبو حيان،، و1/71.شرح الشافية، ياالستراباذ6 
  .222:، والمنصف72:، والتصريف الملوكي1/37.اإلعرابسر صناعة ابن جني، 7 
  .2/531.الضرب ارتشافأبو حيان،  8
 .1/159.الضرب ارتشافأبو حيان،  9
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 .)فَعل يفْعل( ما كان في األصل على: النوع اآلخر - 

   ب"هو في أصله ف) هاب يهاب(نحووصيغه  )لافال يف(على بنى وييهب يي1"ه 
  2."وهاب وخاف مما هو على فَعل بكسرها:"بو حيانقاأل

  

كل أجوف من  إن":ـ  عند الصرفيين على رؤية القلبـ  ياالستراباذ قالو      
  3."عينه في المضارع أيضا ا تقلبلبت عينه في الماضي ألفًق )فَعل(باب 

 

على أصله  لم يعتل وظلَّ) فعل يفعل(وبعض ما كان في األصل على      
  ).صيد يصيد(و) حوِل يحوُِل(و) عوِر يعور:(نحو

  

، وصيد يصيد ُلويح َلوِور، وحعي وِرع: ا قولهموأم: "وفي ذلك قال سيبويه     
: بد له من أن يخرج على األصل نحو ال ل في معنى ماما جاءوا بهن على األصفإنّ

في معنى ما ال بد له من أن  ن، وابيضضتُ، واسوددت، فلما كُاعوررتُ، واحولَلْتُ
ها ت ولكنّى اعتلّيخرج على األصل لسكون ما قبله تحركن، فلو لم تكن في هذا المعن

4".ذْ كان األمر على هذانيت على األصل إب  
  

ه منقول من احولَّ في عوِر وحوِل وصيد ألنّ العينما صحت إنّ":وقال المبرد     
5."واعور   
      قال المازني وعن ابن جني أن":د ا قولهم عوِر يعوأميل وصر، وحوِل يحوو
هن في معنى ما البد أن يخرج على األصل ما جاءوا بهن على األصل؛ ألنّفإنّ يصيد

فلما كن في  )واحوللت ،ابيضضت، واسوددت، واعوررت(:بله نحولسكون ما ق
معنى ما البد له من أن يخرج على األصل لسكون ما قبله تحركن، ولو كن على 

  6."غير هذا المعنى العتللن
  

                                                
  .222:، والمنصف72و 28:الملوكيالتصريف ابن جني،  1
  .2/531.الضرب ارتشافأبو حيان،  2
  .3/113.شرح الشافية االستراباذي،3 
  .4/344.سيبويه 4
  .1090 ـ 3/1089.الكاملالمبرد،  5
 .230:المنصفابن جني،  6
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كما أعلوا  وا عور وصيدهال أعلّ: فإن قال قائل: يقول":بقوله أوضحه ابن جنيو     
نى اعور فلما كان في مع عورأنّ: فالجواب؟ خوِفَ، وهيبخاف وهاب وأصلهما 

)عوِر وحوِل سكون ما قبل الواو صحت العين في ال بد له من الصحة ل) اعور
ه عل أمارة؛ ألنّفَو بمعناهما فجعلت صحة العين في ت فيما هها قد صحونحوهما؛ ألنّ

) هيب يهيب(باب وإن كان من  3"صيد يصيد"و 2"جيد يجيد"وكذلك  1"في معنى افعّل
  . على أصله ظّل هإال أنّ

  

 الياء يثْبتون الحجاز َأهللغة يصيد بالكسر صيد أن ابن منظوروعن       
ديوغيرهم والواونحوصوِريقول وع صاد صاد4.وعاريعار ي  

  

     ت في الواو صحت مانّإ:"فقد قال ابن منظورا في علة بقاء الواو أموِرعينُه ع 
 والتشديد اَأللفُ الزوائد حذفت ثم قبلها ما لسكون اعورت وهو َأصله في لصحتها

ا عند أم 5"يسود اسود هذا على َأخواته مجيء َأصله ذلك َأن على يدل عوِر فبقي
. . . األصل في األلوان والعيوب الظاهرة باب افعّل وافعاّل أن:" فالعلة ياالستراباذ

فالثالثي ـ وإن كان أصال لذوات الزيادة في اللفظ ـ  لكن لما كان هذان البابان 
الثالثي مجرى ذي الزيادة في التصحيح  ىأصلين في المعنى عكس األمر؛ فأجر
  6".تنبيها على أصالته في المعنى المذكور

  

  7.عار بمعنى دمع عار وعوِر بمعنى واحد وقيل إن أن وعن ابن منظور  
  

                                                
 .231:المنصفابن جني،  1
 .4/14/147.صصخالمابن سيده،  2

 .4/14/147.صصخالمابن سيده، 3 

  ).عور(ومادة  )صيد(مادة ، منظور، لسان العربابن 4  
 )نفسه(  ة داء يصيبه في الرقبةا تكبرا أو لعلّال يلفت يمينا وال شماال إم هو الذي) صيد(و   

 ).عور(مادة . ابن منظور، لسان العرب 5
 .3/98.االستراباذي، شرح الشافية 6
  ).عور(مادة ، لسان العربابن منظور،  7

  ). عار(خوف اللبس مع ) عوِر(وعلى صحة هذا االفتراض يكون عدم إعالل     
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 (نحو) فَل(:بناءين فعلى اليائياألمر من األجوف ا أمبل(و) ه(نحو) فبِع.(  
  

 من المبني للمعلوم يصاغُف )الواوي واليائي( من األجوف للمجهولالمبني ا أم 
  .)يباع(و)يقال(و) يعبِ(و )يلق(نحو، في البنيةالواوي واليائي  كلٌّّ من تفقوي

. . . كسرت الفاء وحولت عليها حركة العين. . . وإذا قلت فُعل:" كتب سيبويه     
  1".خيف، وبِيع، وهيب وقيل: وذلك قولك

  
  

الياء فقد سبق،  مثال فأما 2"واإلشمام والواو الياء:في باب قيل وبيع ثالث لغات"و    
ان فهمااألخري هاصيغتاا وأم:  

  

 3.بإشمام صوت القاف األولى - 
 

خيف وبيع وقيل، فيشم إرادة أن يبين أنها : وبعض العرب يقول":سيبويه كتب       
 وإشمامك في الرفع للرؤية:"من الكتاب آخر ورد عنه في موضعٍ غير أنه4"فُعل

  5"وليس بصوت لألذن
  

 َأقْلعي وياسماء ماءك ابلَعي َأرض يا وقيَل(:تعالى قوله السبعة في قرئقد و 
يضغو اء7".قيل في وباإلشمام 6)الْم  

  

  

q(8.)قُوَل(بتحقيق الضم في الواو الثانية -  ̈ūl(. 
  9."ولوع وقُوبعض من يضم يقول ب:"قال سيبويه

 

                                                
  .4/342:سيبويه 1
  .3/155:شرح الشافيةاالستراباذي،  2
  . 399:فراحالماألسود،  3
  .4/342.سيبويه 4
  .4/171.سيبويه5 
 .44:سورة هود 6
، الدين محييمحمد : تح، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،1985،الدين بهاءابن عقيل،  7

  .2/117.دمشق دارالفكر،
 .398:، واألسود، المفراح3/86.، واالستراباذي، شرح الشافية343، و4/334.سيبويه 8
  .4/342.سيبويه 9
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  :شاعرل اق 1"واحد بمعنى وقيَل قُوَل يقولون َأسد بني أن"وعن ابن منظور     
  2والماْل له َهَل الأ وقُوَل        الرحاْل وُأم غَضبى وابتدَأتْ

  3.باإلشمام )بوع(و )بوع(و )يعبِ(فيها ثالث لغاتفإن ) بيع(وكذلك   
  : وشاهده قول الشاعر 4.". . .وبعض من يضم يقول بوع وقول:"قال سيبويه   

  

  5فاشتریت ُبوَع اشباًب لیَت     لیُت اشیًئ ینفُع وھْل لیَت
  

بتغيير  )بوع(بعضهم يقول "هي صيغة ثانية للفعل فـ ) بوع( الصيغوهذه       
  6."مال على قُوَلالحرف دون الحركة ح

      هقولَ السبعة اءةقرفي  )غيض(، ونظيرها اإلشمام علىالثالثة فهي  الصيغة اأم 
 في باإلشمام7)الْماء وغيض قْلعيَأ وياسماء ماءك ابلَعي ياَأرض وقيَل (:تعالى
  8."غيض

  :شاعرالقول  )شذا العرف(الحمالوي في أورد  9)حوك( ونظير قُول وبوع       
وال تُشاك وكَت على نيرين إذ تُحاك     تختبطُ الشوك10ح  

  
  

  

                                                
 ).قول(مادة . لسان العربابن منظور، 1 
 .225:نصفالمابن جني،  2
 .399:األسود، المفراح 3

  .4/342.سيبويه4 
  .3/117.ابن عقيل، شرح ابن عقيل 5

الجندي أحمد، " (عزيت هذه اللغة إلى قيس وعقيل ومن جاورهم، عامة بني أسد"وقد      
  ).2/570 ،1983الدار العربية للكتاب، اللهجات العربية في التراث،

  .3/86.االستراباذي، شرح الشافية 6
 .44:سورة هود7 
  .2/117.ابن عقيل، شرح ابن عقيل 8
لسان (.َأجزائه بين والءم يحوكه إذا نسجه الشِّعر إذا نسجه وحاك يحوكه الثوب حاك من 9

 هذا وَأصل ذلك قبل كان شحم على شحماً ِإذاحملت نيرينِ ذات ناقة يقال"و )حوكمادة . العرب
  .)نيرمادة . نفسه(".خيطين على نُسج ِإذا نيرينِ ذو ثوب قولهم من
 .49:العرفشذا الحمالوي،  10
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  ).الواوي واليائي( مزيد األجوف    3 .2.1

  :هي كاآلتي ثمانية أبنية لهو    
  

 .)َأفْعَل يفْعل( علىفي األصل ما كان  -

  )أفال يفيل(على  صوتياوإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى 
 فهو في أصله 2وأراد يريد) أطوع يطْوِع(فهو في أصله 1)أطاع يطيع(: نحووصيغه 

  .أرود يروِد أصله
  3.أجاد يجيد، وأقال يقيل، وأبان يبين، وأخاف يخيف: ومثله    

  

 .)استفعل يستفعل( في األصل علىما كان  -

  .)استفال يستفيل( على صوتياوإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى 
ن فهو في أصله استعو) استراث يستريث(و )استعان يستعين(:نحووصيغه 

  4.يستعوِن واستريث يستريث
  

ما يجاور الثالثة مما عينه واو أو ياء نحو يقيم ويريد ويستعين ":قال ابن جني
  5".م ويروِد ويستَعوِن ويستريثوأصله يقْوِ ثُويستري

 

 

 .)لل يفتعافتع( في األصل علىما كان  - 

  .)افتال يفتال(صوتيا علىويبنى ، ارعضالماضي والموإعالله في 
وهو في أصله  ،والمضارع منهما يختار ويعتاد 6"اختار، واعتاد:"نحووصيغه     

ر واعتور يختياختيدد يعتو.  
  7.واعتود اختير أن أصل اختار واعتاد  )نصفالم(فيجاء     

  

                                                
 .25:الملوكيالتصريف  ،ابن جني 1
  .72:الملوكيالتصريف  ،ابن جني 2
  .4/345.يبويهس3 
  .72:،التصريف الملوكيابن جني، و4/346.يبويهس 4
  .72:، التصريف الملوكيابن جني 5
  4/346.بويهسي 6
 .252:ابن جني، المنصف7 
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 .)انفعل ينفعل( على في األصل ما كان - 

  .)انفال ينفال( على صوتياويبنى ، وإعالله في ماضيه ومضارعه   
وكذلك  2،انقود  ينقَوِد: األصل فيهو1انقاد ينقاد، وانقاس ينقاس: نحو وصيغه

  4."ينْحوِز وَأصله ينْفَعُل ينْحاز"مثلهو3انقاس ينقاس األصل فيه انقيس ينقيس
  

 .)يفاعل فاعل(ما كان على -

  .وال إعالل فيه وكذلك بايع يبايع، 5"قاولت: "نحو صيغهو
هم لو أسكنوا حذفوا األلف والواو والياء ال يعتل في فاعلت؛ ألنّ"هسيبويه أنّ وعند  

باب قُلت وبعت، فكرهوا في فاعلت، وصار الحرف على لفظ ما ال زيادة فيه من 
  6".هذا اإلجحاف بالحرف وااللتباس

  

على الثالثي كما  . . .وبايع. . . ما لم يحمل باب قاولإنّ: "هأنّ يباذااالستر وعند  
الساكن الذي قبل الواو  نطنا كوا شرِألنّ ؛حمل أقوم وأبين واستقوم واستبين عليه

  7".والياء المتحركتين منفتحا في الماضي الثالثي
  

 8.)تفاعل( ما كان على -

ال يعتل )فاعل(كـ  سيبويه وهو عند وال إعالل فيه 9"تقاول وتبايع":وصيغه نحو
ك لو أسكنت الواو وكذلك تفاعلت ألنّ" :قال،با لحذف األلف والواو أو األلف والياءتجنّ

  10."والياء حذفت الحرفين
  

  
  

                                                
  .347ـ 4/346.سيبويه 1
 .252:المنصفابن جني، 2 

  .4/347.سيبويه3 
 .)نبع(مادة  .ابن منظور، لسان العرب 4

  .4/346.سيبويه5 
 . 346ـ  345 /4.سيبويه6 
  .3/97:االستراباذي شرح الشافية 7
  .4/346.سيبويه 8
  .3/98.االستراباذي، شرح الشافية 9

 .4/346.سيبويه10 
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 )فعل( ما كان على -

  .إعالل فيهوال  1"عوذَت وزيلتُ: "نحو صيغهو  
  

فأبعد من إعالل تقاول  . . .ا إعالل قوم وبينوأم"):شرح الشافية(جاء في و       
  2."وتبايع

كون الساكن الذي قبل الواو والياء المتحركتين "لـ ياالستراباذل له علّو  
  3".منفتحا في الماضي الثالثي

  

ما هو من أجل واإلعالل إنّ، إلى اإلدغام مردهعدم إعالله  أن وفي تقديري       
: وعلى ذلك قالوا،ق ذلك في اإلدغامإيجاد صيغة أخف في المنطق وأيسر، وقد تحقّ

  4".واإلدغام إعالل"
 

 .)تفعل( ما كان على -

  .تبين يتبين: وكذلك5"تعوذت وتزينتُ: "نحووصيغه 
: شأنه وقال جّل7)من الغي الرشْد تَبين قَد(:قال تعالى 6)فعل(كـ، وال إعالل فيه    
  8.)لَكُم يتَبين حتَّى(: شأنه

 ي ـومرد نأيه عن اإلعالل ـ في تقديري ـ اإلدغام الذي هو ـ حسب ظنّ      
  .واالقتصاد في األصوات في المنطق، رييست، الغايته  ألن ؛اإلعالل في حيزِ

  
 

  
  
  

                                                
  .4/346.سيبويه 1
  .3/98:شرح الشافيةاالستراباذي،  2
  .3/97:الشافيةشرح االستراباذي، 3 
 .10/5138.ناظر الجيش، تمهيد القواعد، و2/1110المحصول في شرح الفصول، ابن إياز، 4
  .4/346.سيبويه 5
 .ا غيره فيعتلوقف على مزيد األجوف؛ أم غير أن عدم اإلعالل هذا:أقول 6
 .256:البقرة سورة 7

 .187:البقرة سورة8 



71 
 

  .المنقوصالفعل : المبحث الثالث   3.1
حالة و ،لألمر البناء حالة في منه األخير حرفها لنقصان منقوص يمسوقد      

في جاء 1أغز وارمِ واخشَ، وال تغز وال ترمِ وال تخشَ: نحو ،الجزم
لنقصان "وأ 2"لم يغز، ولم يرمِ ولم يخشَ: لنقصان حرفه حالة الجزم نحو"):المفراح(

ويقال له ذو األربعة لكون "3".هو يغزو ويرمي ويخشى: لرفع نحوالحركة حالة ا
  4".رميت: ماضيه على أربعة أحرف عند اإلخبار عن نفسك نحو

  

فليس ما  البحثا في رؤية أمفي علة تسميته بالمنقوص؛تلك هي رؤية الفقهاء      
           ، الجزمو البناء اتحال لحركة طويلة تطلبتها رقص بل ؛حدث هو نقصان حرف

  : ؛ واوي ويائيقسمان المنقوصو، حقاوسيجيء بيان ذلك ال      
  
  .المنقوص الواوي: لقسم األولا  1.3.1 

  

 : بنيةوهو على ثالثة أ ،وهو ما كان آخره في األصل واوا 
 .)ُليفع َلعفَ(علىما كان في األصل  -

 

 5.)فَعا يفعو(على  صوتياويبنىوإعالله في ماضيه ومضارعه،   

 1".غزا ودعا وشكا"مثله و 6"وبدا يبدو تا يعتو ودنا يدنوع":نحو وصيغه    

                                                
 .بتصرف. 34 /1.االستراباذي، شرح الشافية 1
  .403:المفراحاألسود،  2
  .403:المفراحاألسود،  3

الحقيقة الصوتية ـ في تقديري ـ أنه لم ينقص منه حرف حالة الجزم؛ وإنما قُصرت و    
غز، ومن الكسرة الطويلة إلى لم ياغز، و حركته من الضمة الطويلة إلى القصيرة في نحو

ا أم اخْشَ، ولم يخشَ؛ :في نحو لقصيرةإلى ا يلةفتحة الطولم يرمِ، ومن الارمِ،و :القصيرة في نحو
  .هو يغزو ويرمي ويخشى فهو ينسجم مع حكاية الصوت: قوله لنقصان الحركة حالة الرفع نحو

  .403:المفراحاألسود،  4
  244.دراسات في علم اللغةبشر، 5 
  .4/47.سيبويه6 
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      علىفيصاغ  ا األمر منهأم)نحو اعتُ) افع، واشك ،وادع ،واغز وابد ،وادن.  
  

 .)فَعَل يفعُل(ما كان في األصل على -
 

  .)فَعَل يفْعى(على  ـ صوتياـ ويبنى ،وإعالله في ماضيه ومضارعه 
  .األصل رضو يرضو هو فيرضي يَرضى، ف: نحو هتوصيغ 

 

هم غير أنّ) رضو(اللغةوأصله عند فقهاء  ،ما هو من بنات الواوورضي إنّ    
  2".الواو بنات من اَألصل في الرضا َألن ؛رضو وحقُّه ،الكسر َِلمكان قالوارضي"

  

واوه يعضد أنّا وممه في األوغاريتية أنّ األصل ي)rdw(3  
4.)يفْعُل(واألصل  ،ىي يقوقوِ :ونظير رضي    

  

  
  

    علىفيكون  األمر منها أم)نحو )افع :واشقَ، واقو ،ارض.  
  

  

 .)فَعَل يفعُل(ما كان في األصل على -
  

 يبهوبهو : نحووصيغه  )يفعو(على  صوتيا  ويبنى فقط وإعالله في مضارعه
  .ابه واسر وابذُ: نحو )افع(على واألمر منه  5وبذُو يبذُو وسرو يسرو

  
 

  :وهو على ثالثة أبنية ؛المنقوص اليائي :القسم اآلخر  2 .3 .1
 

 .)فعَل يفْعُل( ما كان في األصل على -
  

  .)ىفَعى يفْع( علىصوتيا يبنىو ،وإعالله في ماضيه ومضارعه   
  .ونعى ينعىرعى يرعى، :ومثله،عيسعي يس:األصلو 6ىى يسعسع:نحو وصيغه   

  

                                                                                                                                          
 .62:المنصوري، عالم الكتب، بيروتعلي : ، تحالمسائل العضديات،1986الفارسي، أبو علي، 1

مادة .وابن منظور، لسان العرب، 407ـ 406:المفراحاألسود، ، و384:ابن جني، المنصف2 
 .159:ابن إياز، شرح ابن إياز على تصريف ابن مالكو) رضي(

المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات السامية، دراسة ،2003عمر،عبد الجليل، 3 
 .79:جامعة القاهرة ضوء علم اللغات السامية المقارن،إيتمولوجية في 

 .60:ابن يعيش، شرح الملوكي 4
 .60:شرح الملوكي ابن يعيش،و ،384و 48و 4/29.سيبويه 5
 .4/14/211.المخصص ، وابن سيده،4/106.سيبويه 6
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 1.)فَعَل يفْعُل(ما كان في األصل على -
  

الشمس حميتْ :وصيغه )يفْعى( على صوتيا ويبنى ،فقط وإعالله في مضارعه      
الحق  قالىغَشي يغشَو3"ىخَشي يخشَ":ونظيره 2صدي يصدىو،ىيردي ردو ،تَحمى
 5)يخْشَى ِلمن تَذْكرةً ِإال(:الحق وقوله قالو 4)َبِالْغَيب الرحمن خَشي من(:تعالى

 :ن قائلعز م قالو 6)ِماغَشيهم الْيم ْمن فَغَشيهم( :جل شأنه قالو يخشَي: وأصله
  .يغشَي: وأصله 7)منْكُم طَاِئفَةً يغْشَى(

  
 

 8.)فَعل يفْعُل(كان في األصل علىما  -
  

  .)فَعى يفْعي(على صوتيايبنىووإعالله في ماضيه ومضارعه،     
 وما كان منقلبا":قال الفارسي9)يرمي رمي(األصل و)رمى يرمي(:نحو هتوصيغ

  . يبنى يبن: ومثله 10"رمى: عن الياء نحو
  

 

    هألنّ ؛المضارعة ثم جلب الهمزة ياءفيصاغ بحذف  ا األمر منهأم بدأ بساكن، ال ي
بنية عليها  ترالصيغة التي استق وعلى هذا فإن.البناءر حركة عين الفعل لعلة ثم قص

  .)ائت(و )ابنِ(و )ارمِ(األمر هي  حالةالفعل
  

  .ارم واغز واخشْ: نحو ينتسكالب) ارمِ(في أخرى وردت عن العرب صيغة وقد  
  

                                                
 .61:شرح الملوكيابن يعيش، 1 
  .4/15/103و 4/14/134.المخصصابن سيده، ، وصدي يصدى إذا عطش 2

 .61:شرح الملوكيابن يعيش، 3 
 .33:ق سورة 4
  .3:طه سورة 5
 .78:طه سورة 6
  .145:آل عمران سورة 7
  .60:ابن يعيش، شرح الملوكي 8
  .409و 403:المفراح األسود،، و29:الملوكيالتصريف ابن جني،  9

 .62:عضدياتالمسائل ال الفارسي، 10
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ارم في الوقف، واغْز، واخْشْ حدثنا : وقد يقول بعض العرب":سيبويه كتب      
وهذه اللغة أقل اللغتين، جعلوا آخر الكلمة ":وأردف "عمر، ويونسبذلك عيسى بن 

 ك مما لم يحذف منه شيء؛ ألنحرالتي تُا إلى التكلم بها بمنزلة األواخر حيث وصلو
  1".من كالمهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وإن لم يكن مثله في جميع ما هو فيه

  

) ت(أخرى مخففة بحذف الهمزة هي  صيغة) ائت(في  كما ورد عن العرب
ألنه حذف الهمزة التي هي " ت زيدا"عرب يقول في األمر من أتى يأتي فبعض ال"

  2:قال الشاعر ،فاء
  

  ت لي آل عوف، فاندهم لي جماعةً       
                                         ضيرها؟: وسْل آل زيدي شيء أي  

  
  

  3."بهاء السكت فقلت ته وإذا وقفت جئت"  
  

     علىيبنى ف أو اليائي، منه سواء الواوي المبني للمجهول من المنقوصا أم ضم 
َل( وبناؤه ،وكسر الثانيل، األو(:نحووصيغه  )فُعيعد ،وغُزِي يمور يوخُش.(  

  
  

                                                
  .4/159.سيبويه 1

هو : "بالصحيح في نحو قولهم ري ـ أنهم شبهوا المعتلهذا ـ في تقديومعنى كالم سيبويه    
  ).4/169.سيبويه("يجعْل

  

  :قول امرئ القيسري ـ أيضا ـ  تقديمنه في و
  

  .إثما من اهللا وال واغل فاليوم أشرب غير مستحقبٍ  
  .)4/204.نفسه(                                                            

  :العذافر بن زيد وقول
  

  .وهات بر البخس أو دقيقا اشتر لنا سوِيقًا   قالت سليمى 
  .)170:النوادر في اللغةاألنصاري، (

  

  ".فيم وعالم وبِم وِلم":يه حكايتهم الحروف بالتسكين نحوولعل عل
 .)4/164.سيبويه(

 .364:ابن يعيش، شرح الملوكي2
 .369ـ  368:نفسه3
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  :وأبنيته كاآلتي )واليائي الواوي(المنقوص  مزيد   3 .3.1   
  

 .)أفْعل يفْعُل(على في األصل ما كان - 

 .)أفَعى يفعي(وإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى صوتيا على  

أسرى يسري ووبدا يبدو، أدنى يدني، وأبدى يبدي، من دنا يدنو،: صيغه نحوو     
قال  أسقَي يسقي،:أصلهو أسقى يسقي،أرضى يرضي، ووكذلك  1من سرو يسرو

  2.)بطُونه في مما نُسقيكُم(:تعالى
  

    قال تعالىسرِِ، َأ: نحو) أفْعِ(على  كان من الواوي فيكون نفإ ا األمر منهأم :
  4.)لَيال بِعبادي فََأسرِ(:وقال جل شأنه 3)اللَّيِل من بِقطْعٍ بَِأهلك فََأسرِ(

  

 نحو )افعِ(على  يبنى هكان من اليائي فإنّ نإا أم:اسق.  
 

 .)فاعَل يفاعُل(علىفي األصل ما كان  - 

 .)فاعى يفاعي(على  ـ اصوتيـ وإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى 

  .، شاكَي يشاكيالقَى يالقي:واألصلالقَى يالقي وشاكى يشاكي، : نحو وصيغته
 

  . شاك والق: نحو) فاعِ( واألمر منه على
  

 .)فعل يفعُل(ما كان على - 

 ).فعي يفعي( على ـ صوتياـ وإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى   

 قالغشِّي، غشّى ي:نحوو يدنِّي،دنَّي : واألصلدنّى يدنِّي، :نحو وصيغته  
  .غشّي يغشِّي :وأصله 5)ماغَشَّى فَغَشَّاها(:تعالى

  .سفيان بن الحارث ونحو قول أبي
  6يغشِّيها المذلَّة والهوانامتى ينزل بساحة دار قوم        

                                                
 .60:شرح الملوكي ابن يعيش،و ،384و 48و 4/29.سيبويه 1
  .66:النحل سورة 2
  .65:الحجرسورة و،81:ھودسورة  3

  .23:سورة الدخان4 
  .54:النجم سورة 5
  .168:ابن سفيان،التفسح في اللغة 6
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 ).ينفعُل انفعَل(على في األصل ما كان - 
 

 .)انفعى ينفعي(وإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى صوتيا على 

  .انمحي ينمحي: وأصله 1انمحى ينمحي: نحو وصيغته 
  

 .)افتعل يفتعل( على في األصل ما كان - 
 

 .)افتعى يفتعي(على  ـ صوتياـ وإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى    

 2)ارتَضى ِلمنِِإال يشْفَعونوال(: ارتضى يرتضي، قال تعالى:وصيغته نحو   
ه وقولُ وقال 3)لَهم ارتَضى الَّذي دينَهم َلَهم لَيمكِّنَنو(:الحق تعالى وقال
اهتدى  :نحوو ،ارتضي يرتضي:وأصله 4)رسوٍل من ارتَضى منِِإال(:الحق

  .اهتدي يهتدي: وأصله 5)ِلنَفْسه يهتَدي فَِإنَّما ِاهتَدى فَمن(:جل شأنهقال  يهتدي،
 

 .)ُليستفع َلاستفع(على في األصل ما كان - 

  .)ييستفع ىاستفع(وإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى صوتيا على    
استغنى :نحوو ،استقوي يستقوي:وأصله ستقوي،ي استقوى: نحو وصيغه    

  .يستغني استغني: وأصله 6)استَغْنَى منِ َأما(:يستغني قال تعالى
 

  
  
  
  
  
  

                                                
  .على إبدال النون ميما ثم أدغمت الميم األولى في الثانية) امحى(ومنه  4/455.سيبويه 1
 .28:سورة األنبياء 2
  .55:النورسورة  3
  .27:سورة الجن 4
 .108:يونس سورة 5
 .5:عبس سورة 6
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  .اللفيفالفعل  :المبحث الرابع   4.1
  

مقرون  :وهو قسمان )الواو والياء( علةالصوتا  اللفيف هو ما اجتمع في بنيته       
  .ومفروق

  
  

  .في كتب العربية وفيما يأتي بيان قسمي اللفيف حسب ما بثّ      
  

  .اللفيف المقرون: األول   1.4.1
  

هو منه عينُه والمه وكان الصوت األخير  ؛هو ما اجتمع فيه بنائه صوتا علةو      
  .ما اعتراه اإلعالل

  

     وسماه  1"بالحرف الحرف تلف أن)المقرون(اللفيف" :بقولهفه الخليل وقد عر
  2).اللفيف من العين(أيضا 

  

يقع موقع  واآلخر عين الكلمة،أول أصوات العلة يقع موقع  بذلك أن ويعني     
  3."تعوي السباع عوت"المها، ومثل له بـ

  

  4."العلة بعضهما ببعض حرفيالقتران " تسميته بالمقرون ةوعلّ  
  

  :واللفيف المقرون في األصل ثالثة أنواع   
  

ألن  ؛بقلب الواو ياء لغةفقهاء ال رأي فيوإعالله في الماضي والمضارع، وهو   
5.عليهم من الواو الياء أخفّ

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .2/270.الفراهيدي، العين 1

 .2/270.الفراهيدي، العين2 

 .2/270.الفراهيدي، العين3 

  . 24:الحمالوي، شذا العرف4 
5 في موضعها من الفصل  ـ الحقاـ فهي غير ذلك، وستجيء ) الصوتية(ا في رؤية البحث أم

 .الثالث
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 :ما كان عينه والمه في األصل واوين: النوع األول - 
 

وصوِي يصوى  ،قوِي يقوى: وصيغه نحو )فَعل يفْعى(على  صوتيا يبنيو        
وإعالله في  1وثوِو يثوو ،يصوو وصوِو ،قوِو يقوو: وثوِي يثوى،واألصل فيها

  .قوِي  > قوِو :نحو؛ بقلب الواو ياء الفقهاء األوائل الماضي على رأي
  

  

هتا كما رِما  كُهما ال تثبتان كما تثبت الياءان في الفعل، وإنّاعلم أنّ:"سيبويه قال      
يجئ أبدا ما هت الهمزتان حتى تركوا فَعلْتُ كما تركوه في الهمز في كالمهم، فإنّرِكُ

على فَعلْتُ على شيء يقلبالواو ياء، وال يكون فَعلْتُ وال فَعلْتُ؛ كراهية أن تثبت 
ما يصرفون المضاعف إلى ما يقلب الواو ياء، فإذا قُلبت ياء جرت في الواوان فإنّ

غزيتُ الفعل وغيره ـ والعين متحركة ـ مجرى لويت وروِيتُ، كما أجريتَ أ
قال ابن و 2"قوِيتُ وحوِيت وقَوِي: اء، وذلك نحولبت ين قُمجرى بنات الياء حي

وميزان  موزان:"وه من ذلكومما عد 3"ياء إذا انكسر ما قبلهاوتقلب الواو ":الحاجب
  5.وقواما وقياما 4"ويوجل وييجل

  
  

  :ما كان عينه والمه في األصل ياءين: النوع الثاني - 
  :بناءان ولهوهو نادر، )ُلعفْي َلعفَ(وهو ما كان في األصل على 

  

  .على األصل في الماضي واإلعالل في المضارع) فَعَل يفعى( البناء األول -
قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم والبزي قوله يعيى،  وعيييحيى، حيي: وصيغه   

  7.الباقون دغمأوحيي بفك اإلدغام،  6)ْبينَة عن حي من ويحيى(: تعالى
  

                                                
1 وِيالغنم رجع إلى مثواهالنَّخُْل ع ص ثواتي صوى وماد.لسان العربابن منظور،(طش، وثوِي(.  
 .4/400.سيبويه 2
 .3/83.ي، شرح الشافيةاالستراباذ 3
 .239ـ  238و 4/93.سيبويه 4

 .3/137.ي، شرح الشافيةاالستراباذ5 
 .42:األنفال سورة 6
 دارالكتب ،البحر المحيط،2001، واألندلسي، أبوحيان،611:التكملةالفارسي، ، و4/395.سيبويه 7

  .4/497.العلمية، بيروت دارالكتب
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  .باإلعالل في الماضي والمضارع) فَع يفعى( ثانيالبناء ال -
  

حيوا  :أفعلوا قلتفإذا قلت فعلوا و:" قال سيبويه) يحيى حي(:وصيغته نحو    
  :قال الشاعر، ك قد تحذفها في خَشُوا وأخشُوايوا ألنّحوُأ

  1ر أعصراحيوا بعد ما ماتوا من الده   ا حسبناهم فوارس كهمسٍ   نّوكُ   
  

   إعالله في موضعها من الفصل الثالث وستجيء ـ إن شاء اهللا ـ أطوار .  
  

  

 :قسمانوهو :ما كان في األصل عينه واوا والمه ياء النوع الثالث - 
  

 ).فَعَل يفعُل( ما كان في األصل على: األول - 
  

 

  ). عى يفعيفَ(على  صوتياوإعالله في الماضي والمضارع، ويبني
نوى وروى يروِي، وهوى يهوِي، :نظيرهو 2"ثوى يثوِي":وصيغه نحو    
، نَوي ينْوِيوروي يروِي، وهوي يهوِي،(وهي في األصل وأوى يأوِي، ينوِي

ْأوِيي يجاء في تمهيد القواعد) وَأو:"ى أصله ههوو3."ي  
  

  

  اروِ، ووانوِ ،وِاح: نحو )افعِ(المقرون فيكون على ا األمر من اللفيف أم.  
  . وستجيء أطوار إعالله في موضعها من الفصل الثالث  

  
  

 .)فَعَل يفعُل( ما كان في األصل على: الثاني - 
  

 :وصيغه نحو) ييفع(على  صوتيا، ويبنيفقط دون الماضي وإعالله في المضارع
وغَوِي . . . يهوىهوِي "وكذلك 5"وروِي يروى. . . طَوِي يطوى"و4"قوِي يقوى"

  7".حوِي يحوى"و6"وغَوِي الصبي يغوى
  
  

                                                
  .4/396.سيبويه1 
 .4/47.سيبويه2 
 .10/5138.تمهيد القواعديش، ناظر الج 3
 .4/32.سيبويه 4

 ).4/15/10.المخصص(إذا جاع  ىيطو يوطوِ. 4/22.سيبويه5 
  .4/15/103.المخصصابن سيده،  6
 .حوا(مادة . العرب منظور، لسانابن  7
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 منه فيكون على  ا األمرأم)(نحو ) افعنزع الياء ثم جلب الهمزة: هوأطوار) ارو 
  ). الواو(ر حركة عين الكلمة ثم قص

  . ـ إن شاء اهللا ـ أطوار إعالله في موضعها من الفصل الثالث وستجيء    
  

 عينه  تافإن كان :صيغتينعلى  فيبنى اللفيف المقرونمن  ا المبني للمجهولأم
حيي، قوِي و: نحو أو عينه والمه في األصل ياءينوالمه في األصل واوين، 

: في األصل واوا والمه ياء عينه ا إن كانأم ؛ينحو قُوِي وحي) َلفُع(على فيبنى 
  .نحو روِي ونُوِي) فُعَل(فيبنى على نوى، روى و: نحو

  
  .اللفيف المفروق :ثانيا   2.4.1
 ق بينهما بصوت صحيح،روفُ فاُؤه والمه، ؛اجتمع في بنائه صوتا علةوهو ما      

  .)قلى( و) وقَى(: نحو ،اعتراه اإلعالل ماوكان الصوت األخير فيه هو
  

  1."لكون الصوت الصحيح فارقا بين صوتي العلة"ة تسميته بالمفروق وعلّ    
  

  :المفروق بناءانوللفيف 
  

  ).فَعَل يفْعُل( ألصل علىما كان في ا
  

  .)فَعى يعي(على يبني صوتياو، وإعالله في الماضي والمضارع
 .حقا في موضعه من الفصل الثالثتفصيل ذلك ال ءوسيجي
 .)ونَي يوني( وأصله2"ونى في أمره يني":ه نحوتوصيغ

  

    (من يني، و) نِ: (نحو) عِ(فيكون على  ا األمر منهأمِمن ) عِ(من يقي، و) ق
من يقي، ) ق(من يفى، و) ف(من يعي، و) عِ(و) الثوب(من يشي ) ش(يعي، ونحو 

هاء السكت كراهية للفعل أن يبنى على صوت فتصبح بنية  وقد تجتلب3من يلي) ِل(و
  4.وقه عه وشه:نحوو ،وقه، نه :بنية الفعل نحو

  

                                                
  .24:شذا العرفالحمالوي، 1 
  .2/863.الكاملالمبرد،  2
 .160:الصاحبيابن فارس، 3

 .358:، شرح ابن إياز على تصريف ابن مالكابن إيازو ،154:الصاحبيابن فارس، 4 
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الوصل  في واحد فإذا أمرت كان الفعل على حرف":دقال المبر وفي ذلك      
من " ِل عمرا يا زيد:"وتقول" شِ ثوبا"و" كالما يد عِياز: "التصاله بما بعده تقول

الواو تسقط فتبتدئ  ألن ؛ال يكون إال ذلك" قه"و" شه"و" ِله"وليت فإذا وقفت عليه قلت 
فإذا وقفت احتجت إلى ساكن تقف عليه فأدخلت  ،فال تحتاج إلى ألف وصل ،بمتحرك
  1."ولم يجز إال ذلك ،بيان حركة األولالهاء ل

  

ونحوه ال ينبغي أن يكتب إال بالهاء؛ ألن الخط فيه على ) عه(أن "وعند الفارسي  
  2".حسب اللفظ به

  

 .بكسر العين في الماضي والمضارع )يفْعُل فَعَل(ما كان في األصل على - 
 

  .)يعي(على صوتيا يبنيو ،فقط في المضارعوإعالله 
 

  4.وأصله وِلي يوِلي 3وِلي األمير يلي: نحووصيغه 
  

  

اوِل(: نحو )افْعِ(فيكون على  ا األمر منهأم.(  
  

  

كالمبني للمعلوم ؛فهو نوعان مناللفيف المفروق ا المبني للمجهولأم:  
  

 .)فَعَل يفْعُل( كان في األصل على ما - 

 5."ونى في أمره يني":نحو)فَعى يعي( على للمعلوم بناؤهو )يونيونَي ( نحو
 

 .، ونحوهماوقي وقُليوني  :نحو) فُعَل(على  للمجهولهذا النوع  يبنى و     
 

 

 ) فَعَل يفْعُل( كان في األصل علىما  - 

فَعَل (على  وبناؤه للمعلوم ،بكسر العين في الماضي والمضارعوِلي يوِلي  نحو
 .وِلي يلي: نحو )يعي

  ).يوِل: (نحو )َلفُع(على للمجهول يبني  وهذا النوع 
  

                                                
 .2/864.المبرد، الكامل 1
 .91:الفارسي، المسائل الحلبيات 2
  . 2/863.الفارسي،الحلبيات 3
 .حذف الواو وحذف الياء معا: وهو قد جمع ـ في تقديري ـ بين إعاللين 4
  .2/863.الكاملالمبرد،  5
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 :وهو أنواع كاآلتي؛ مزيد اللفيف المقرون   3.4.1

 ).أفْعَل يفعُل( ما كان في األصل على - 

 ).أفْعى يفعي(على  صوتيا ويبنيوإعالله في الماضي والمضارع 

 .أحوي يحوِيو ،أقوي يقوِي:أصلهماو أحوى يحوِيو أقوى يقوِى:ه نحووصيغ   

 ).فَعَل يفَعُل( ما كان في األصل على - 

  ). فَعى يفَعي(صوتيا على ويبني وإعالله في الماضي والمضارع   
  .يروي يورو ،يقَوي يقو: ، واألصلوروى يروي، قوى يقَوي: وصيغه  

 ).استفعل يستفعل( األصل علىما كان في  - 

 .)استفعى يستفعي(صوتيا على ويبني وإعالله في الماضي والمضارع    

 . استقوي يستقوِي: استقوى يستقوي األصل:وصيغته نحو       

 .)ُليتفع تفعل( ما كان في األصل على - 

  .)ىتفعى يتفع(صوتيا على ويبني وإعالله في الماضي والمضارع 
 : قال رؤبةتطوى يتطوى،  :نحووصيغه   

 1تطويتُ انطواء الحضبِقد و             

 ).ل ينفعلانفع( ما كان في األصل على - 

  ). ينفعي انفعى(صوتيا على  ويبنىوإعالله في الماضي والمضارع   
 .هويانهوي ين: ، واألصلهوي من هوى يهويانهوى ين: وصيغه نحو   

 ).افتعَل يفتعُل( ما كان في األصل على - 

 ).يافتعى يفتع(وإعالله في الماضي والمضارع، ويبني صوتيا على 

 . يستوي استوي:، واألصل فيهاستوى يستوي :نحو وصيغه   

  :الهاللي حميد قال 2"احلولَى يحلَولي":نحو )افعوعَل يفعوعُل( ما كان على - 
         فلما أتى عامانِ، بعد انفصاله  

  3عن الضرع، واحلولى دماثا، يرودها                                   
                                                

  .4/82.سيبويه 1
  .285، و4/75.سيبويه 2
 .86:يعيش، شرح الملوكيابن  و، 4/77:سيبويه 3
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  : كاآلتي ؛أنواع هوو؛ اللفيف المفروقمزيد   4.4.1 
  

 .)أفعَل يفعُل( ما كان في األصل على - 
 

  .)أفعى يفعي(على صوتيا ويبنيوإعالله في الماضي والمضارع،   
أوفي يوفي، :واألصل،ولي، وأولى يوح، وأوحى ييوفأوفى ي :نحو وصيغه  

وأوحي يوحيوأولي ، يولي .  
  

 .)َلعفَفَعَل ي(ما كان في األصل على - 
 

  .)ىفعفَعى ي(صوتياعلى وإعالله في الماضي والمضارع، ويبني
  

  .صيووصي ي: واألصل ،ىوصى يوص: نحووصيغته 
 .)تفعُل يتفعُل( ما كان في األصل على - 

 

وصيغه  )تفعى يتفعى(صوتيا على  عالله في الماضي والمضارع، ويبنيوإ    
  .توفّي يتوفَّي، وتولَّي يتولَّي: توفّى يتوفّى، وتولى يتولى، واألصل: نحو

  
 

 ).تفاعَل يتفاعُل(ما كان في األصل على - 
 

  .)تفاعى يتفاعى(وإعالله في الماضي والمضارع، ويبني صوتيا على   
  

  . تواصي يتواصي :تواصى يتواصى، واألصل: نحووصيغته ج
 .)افتعَل يفتعُل(ما كان في األصل على - 

 
 

اتَّقَى : نحو) افتعى يفتعي(على  صوتيا وإعالله في الماضي والمضارع، ويبني   
  .يقيتّ اتَّقَي:، واألصلقييتّ

  

 .)استفعَل يستفعُل( ما كان في األصل على - 
 
 

  .)استفعى يستفعي(صوتيا على  عالله في الماضي والمضارع، ويبنيوإ  
  

 استوصي:واألصل ،يى يستقوِي، واستقوى يستوصاستوص :نحووصيغه      
يستوصيواستقوي ، يستقوي.  

  .سبيل إعاللهاتحبير في  في الفصل الثالث ـ إن شاء اهللا ـ ءوسيجي         
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الحضور التاريخي للفعل المعتل في اللغات العربية البائدة : الفصل الثاني    
  .واللغات السامية األخرى

: في اللغات العربية البائدة الحضور التاريخي للفعل المعتل المبحث األول : أوال    
  )اللحيانية والثمودية والصفاوية(

  

التأريخ لظاهرة لغوية ما، يعني تاريخ والدتها، ثم نشأتها، واألطوار التي درجت     
ومن ذلك التأريخ للفعل المعتل  ،استقرت عليهاعليها حتى استوت على الحال التي 

والدته، ومراحل تطوره،  ل على األلسن؛أي الزمن المفترض لجريان الفعل المعت
  .لوما رافق تلك المراحل من مظاهر اإلعال

  
  

اإلعالل جملة في كل األفعال المعتلة دفعة واحدة؟ أم كان  أوقع: ولعل سائال يسأل   
ذلك مرتبطٌ بحسب الحاجة إلى الفعل في تعابير اللغة  ي أنوفي ظنّ زمن؟ فعٍل ّللك

يؤيده فالذي يشهد به التاريخ، وعلى اللسان، ية والمكتوبة ـ وجريانه ـ الشفو
اللغة لم توضع جملة بل جرت  أن وتحكيه طبيعة اللغة، ؛األبحاث هالمنطق، وتعضد

في حيز  هاطوربقدر ت ،قدر استعمال األلفاظفب، في األلسن على فترات من الزمن
  .بقدر تعرضها للبلى واإلهمال ،وبقدر اإلعراض عنها، الصوت

  
  

    لم يكن في الطور األول  هغير أنّ ؛ذلك التطور من اإلعالل ضرب وال غرو أن
ما يحدث بعد زمن من االستعمال بحيث تتطلبه طبيعة المنطق التي من اللغة؛ ألنه إنّ

 يلإلى ذلك سب جدوو واليسر حيثما دعت الحاجة الصوتية تجنح إلى السهولة والخفة
يخل بالمعنى، وال  والوال يغير من بغيتها،  ل اللغة،من أص أولئك بما ال يمس كّل

  . ظفليذهب ببريق ال
  

مردها إلى السهولة واليسر؛  ما هو ظاهرة صوتية محضة؛اإلعالل إنّ جرم أنوال    
بل وما اللغة ـ في مادتها ـ إال محض أصوات بالمعاني والدالالت مصبوغة.  

  

ها ا حدأم":؛ نصهما قد سلف غة هو بسبب إلىفي حد الل مشهوروالبن جني قوٌل    
  1."أغراضهمر بها كل قوم عن ها أصوات يعبفإنّ

  

                                                
 .1/33.ابن جني، الخصائص 1
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في اللغات العربية البائدة؛ على ما حققه الباحثون  قوي حضور المعتل للفعلو     
 ها في التعبيروقنات و عمودها الذي تدور عليه الحكاية؛ بل هواآلثارالنقوش  من

  .رافكومطيتها في دوران األ
  

، يجد الفعل المعتّل مبثوثا في أغلب قةالمحقّإلى النقوش فالناظر        
المعتل  الفعل وردت في تلك النقوش صيغ النصوصالواردة عن أولئك العرب، حيث
 )ووجم وود،(: كصيغة المثال الواوي نحو ،بأنواعها المعهودة في العربية الفصحى

 صيغو )بات(: ومنهااألجوف اليائي  صيغو )قاد(: ومنهااألجوف الواوي  صيغو
  1.ونحوها) رعى: (ومنها المعتل الناقص

  

وفيما يلي طائفة من شواهد الفعل المعتل ـ بأنواعه المختلفة، وصيغها      
  ). اللحيانية والثمودية والصفاوية(:على لغات العرب البائدةعة موز المعهودة ـ

  
  : المثال في اللغات العربية البائدةالفعل    1 .2

الفعل المثال ـ على التحقيق ـ هو صيغة معهودة في لغات العرب البائدة دائرة    
 وتصاريف الكلم ،على ألسنتهم دوران اللغات نفسها، مبثوثة في منظومة الفعل

  .ظوحكاية اللف
  

لها مهمة  توأوكل ،فصيحال المنطق العربيها التي ارتضاهي  الصيغ ذهوه    
  . لبنية الفعل المعتلالتمثيل 

  

ـ آثار صيغ الفعل المثال  وقد اقتفى الباحثون ـ على سبيل الحصر واالستقصاء    
 من نقوشٍ شتّى ألفاظا ـ محكمة في معجماتـ في لغات العرب البائدة، فجمعوا لنا 

على  دامغةً عها ـ أن تكون حجةًتها وتنوح ـ بكثرتها ودقّتصلُ ،وتراكيب جمةً
أصناف و، أوصاف التعبير في ، وسريانهوجريانه على األلسن شيوعه في المنطق،

  .القول
  . واليائي الواوي ؛وفيما يلي شواهده بنوعيها    

  

                                                
العربية مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات علم اللغة  ،2005حجازي، محمود، 1

 .222:، دار الثقافة، القاهرةالسامية
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  :شواهد المثال الواوي: أوال   1.1.2
  

 أنما سيلغات العرب البائدة؛ ال لواوي حاضرا بوفرة فيالمثاال ال غرو أن يكون    
الواو قد  إذ نجد أن 1الواو من الفونيمات المهمة في تشكل أصوات اللهجة الثمودية"

  2."تقع فاء للكلمة أو عينا أو الما زيادة على مجيئها فيها ألداء وظائف أخرى
  

كان في  قدف) ورِث:(العرب البائدة لغاتهد المثال الواوي في شا ومن    
  wrt̂(.3(الثمودية

  

     صدد: (أيضا الفعلومما رص( الصفاويين لسان فيدار قدف )وws ̊d.(4  
  

                                                
التسمية  سببعزى ها من وضع الثموديين أنفسهم ويعرفت النقوش الثمودية بهذه التسمية ألنّ 1

و رن الخامس أوأقدم نقش ُأرخ له على تقدير الباحثين هو بين الق ،إلى شهرة الثموديين آنذاك
أي . . ا أحدثها ـ على التقدير أيضا ـ فيرجع إلى القرن الرابع الميالديأمالرابع قبل الميالد؛ 

ا هيئة النقوش الثمودية فهي شبيهة ـ إلى حد أم تقدير حوالي تسعة قرون؛لهذا ال اها امتدت وفقأنّ
: اللغات الساميةولفنسن، تاريخ (.ما ـ بهيئة العربية الفصحى مع فروق طفيفة في شكل الخطوط

  ).219 ـ 218:حجازي،علم اللغة العربية(و) 170
 .192:عالم الكتب الحديث، اربد،اللهجة العربية الثمودية،2006الزعبي، آمنة،  2
ر الكتب دا.معجم المشترك اللغوي العربي السامي،  2014عبابنة، يحيى، والزعبي، أمنة،  3

 ).ورث(مادة ، اإلمارات  العربية المتحدة، للسياحة والثقافة أبو ظبي هيئة الوطنية،
4Clark,1980.A Study of New Safaitic Inscriptions from Jordan. 103 

 2010وعبابنة، يحيى،) وصد(مادة . عربي الساميمعجم المشترك اللغوي العبابنة والزعبي، و
 نة في األصول الفعليةبنية الفعل الثالثي في العربية والمجموعة السامية الجنوبية دراسة مقار

  .60:دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
الواقع جنوب الصفا  جبل منسوبة إلى النقوش التي وجدت في منطقةوالصفاوية هي لهجة    

زمن هذه النقوش  ن، وأغلب الظن أما بكتابة لحيان وثمود وهي شبيهة إلى حد شرق دمشق،
ويستدل من تلك النقوش أن الصفاويين كانوا  بعد الميالد، ل والثاني والثالثيرجع إلى القرن األو

ضوء  النظام اللغوي للهجة الصفاوية في،1997عبابنة، يحيى،.(عرب األصل والتقاليد والثقافة
جم الحضارات مع، 1991،هنري عبودي،(و) 16ـ15:جامعة مؤتة ،الفصحى واللغات السامية

ليتمان، إنّو، (و) 175:تاريخ اللغات السامية ،نولفنس(و) 549:جروس برس، لبنان،السامية
  .)253و 247 :مجمع اللغة العربية، القاهرة، ربية شمالية قبل اإلسالمعلهجات  2004
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ws(الصفاويين  العرب في لسان كان حاضرا قدف) وصل: (أيضا منهو     ̊l(.1  
  

   wğd(.2(:كان حاضرا في العربية الثمودية قدف) وجد(:أيضا ومنه    
  

  wğd.(3(:الصفاويين العرب في لسان ـ بالصيغة نفسهاـ كذلك  حاضرا كانو    
  

 على لسان دائرا ـ بالصيغة نفسها ـكان  قدف، بمعنى تألّم )وجِع(أيضا  ومنه     
  wğ<.(4(:الصفاويين العرب

  
  

في  ـ بالصيغة نفسها ـ كان حاضرا قدف ،بمعنى حزن) وجم:(ا الفعلأيض ومنه    
  wğm(.5(:بية الثموديةالعر

  

  wğm(.6(: الصفاويين العرب كما كان حاضرا في لسان       
  

في العربية ـ بالصيغة نفسها ـ  فالفعل كان حاضرا) عوقَ(أيضا  ومنه      
wq( :الثمودية ̈<.(7  
العرب  ـ بالصيغة نفسها ـ في لسانكان  قدف )وهب( :ومنها أيضا الفعل      

  hb(.9(بصيغته في األمر  كذلك في لسانهم كان حاضرا كما 8)whb(الصفاويين 
 )  

  .فعل المعتل في لغات العرب البائدينمفردة من حضور ال شواهدكانت  تلك     
  

     عبا مجيئه في نصوص، فقد ورد في مواضع شتّى؛ مما يه كان لرؤية أنّد لأم
ا كثير االستعمالفاشي .  

                                                
1Littman E. 1943, Semitic Inscription. Safaitic Inscriptions No. 406 

  .262:الثمودية العربية اللهجةالزعبي،  2
3Littman E,no. 675. 

  ).وجد(مادة .م المشترك اللغوي العربي الساميمعج عبابنة والزعبي،و
 ).وجع(مادة .معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 4
العربية والزعبي، اللهجة ) وجم(مادة . للغوي العربي الساميمعجم المشترك ا عبابنة والزعبي، 5

 .262:الثمودية
 .262:الزعبي، اللهجة العربية الثمودية 6
  ).وقع(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي،7

8 Littman E, no. 504. 
  .81:الزعبي، اللهجة العربية الثمودية 9
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  :1جاء في العربية اللحيانية
bn mtr̄ wdd.2  

  .بمعنى تمنّى على سبيل حب الخير )ود(و، ابن مطر ود: النص معنىو   
  

  .في الفصحى هو كما) = wddود: (المثال الواويآخر النص ـ ـ حيث يطالعنا    
  

  :في سياق نص محقّق ما جاء في العربية الثمودية أيضا ومن شواهده  
  
  

wwğm <l h  ld < h  th3  
  4.ووجم على خُلد أخته: ومعنى النص   
ببِنيته ومعناه مسبوقا ) =wğmوجم: (المعتل من المثال الواويالفعل حيث يطالعنا   

  .الفصحى العربية بحرف العطف الواو كما هو ببِنيته ومعناه في
  :العربية الثمودية منومنه أيضا في سياق نص ما حقِّقَ 

ytm bn <bny  wwğm <l h  llh5  
  

                                                
ها كانت يرجح أنّ Laesnitiosسكان منطقة خليج لحيان هي اللهجة المنسوبة إلى  اللحيانية 1

وتاريخها موغٌل في القدم، ، ه ذكر فيها بنو لحيانت بهذا االسم؛ ألنّسمي قيل. م .شمال الحجازق
وقد دونت بخط مسند عربي . قم 200وسنة  400إلى ما بين سنة  يعود هوأغلب االحتماالت أنّ

؛ ألنّها حل كثير منهالم يفلحوا في ون في تفسير الكتابات اللحيانية وقد جهد المحققو .جنوبي
 موسل،(تها ومصطلحاتها في غاية اإلبهام، كلما نقوش كاملة وجّل أجزاء من نقوش وليست

ظاظا، (و)104:، دار ضفافعبد المحسن الحسيني:تع ،شمال الحجاز) د ت(ألويس 
دار القلم، ، الساميون ولغاتهم تعريف بالقرابات اللغوية والحضارية عند العرب ،1990حسن،
 ).177:ولفنسن، تاريخ اللغات السامية(و) 115:دمشق

 .241:الرياضوزارة المعارف، ، نقوش لحيانية من منطقة العال ،2002أبو الحسن، حسن،2 
3 Harding and Littmann,1952 ,Some Thamudic Inscriptions, from the 
Hashemite Kingdom of  the Jordan, p.49. 

ا عندهم في الحكاية ا كبيرزمن األفعال ما شغل حي رأيت أنبعد نظرٍ في النصوص تلك و 4
في حكايته على مكامن العوز  ، فيدّلفقد ورد في نصوص شتّى) وجم(؛ السيما الفعل والتعبير

الحياة عندهم أنها  مرآة ولعل ذلك يعكسسياقه على دفائن األسى والحزن،  والهجران، ويعبر في
  .ن، وبغتات السنين، وعوارض األيامحياة كثرت فيها مصائب الدهر، وفجائع الزما

5 Harding and Littmann, Some Thamudic Inscriptions, P. 47   
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  .يتم بن عبني، ووجم على خليله: ومعنى النص    
  

ا بحرف مسبوقً )= w-wğmوجم: (الفعل المعتل من المثال الواوي يطالعناحيث    
  .العطف الواو

  

  : العرب الصفاويين من لسان آخرفي سياق  هومن شواهد     
  

wṡyr mn rḥbt fwǧ<.1  
  

  .من الرحبة فوجِع سارو: ومعنى النص   
  

  .)>f-wǧ( مسبوقا بحرف العطف الفاء )>wǧ(وجع  فيطالعنا الفعل    
  

  :كذلك الصفاويين في سياق نص أيضا ما حقِّق من لسانومن شواهده         
  

>rtwwgm <l >bh qtl, fhylh 2  
  

  .هللا ثأرفيا قتل أبيه  ووجم على: ومعنى النص     
  

  .w-wgmمسبوقا بحرف العطف الواو  )wgm=وجم ( :الفعل فنلحظ     
  

  : العرب الصفاويين كذلك لساناهده في سياق نص ما حقِّق من ومن شو      
wwğd sfr mn>l wsfr tm>l3  

  .ووجد سفر منئيل وسفر تيمئيل: ومعنى النص     
  

  ).w-wğd(مسبوقا بحرف العطف الواو) wğd=وجد( الفعل فنلحظ      
  
  .شواهد المثال اليائي: ثانيا    2.1.2 

  

  .غابرهاهو أيضا نادر في  ،المثال اليائي كما هو نادر في حاضر العربية 
  

       سائال قد يسأل غير أن :هذه الندرة في اليائي خاص ة دون صيغ المعتل ِلم
  !األخرى؟

  

                                                
1 Littmann, Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions, P. 14. 
2 Littmann, Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions, P. 58. 
3 Littmann, Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions, P. 74 – 75. 
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السبب في هذه الندرة  أن:"لزعبي كتبتل وجيها تعليال ـ في ذلكـ  قرأت وقد      
قد يكون براغماتيا أو تداوليا، وهو رغبة اللغة في عدم توليد أفعال قد تلتبس بياء 

  1".المضارعة
  
  

في درج الكالم ـ قد ُأسندت  االياء ـ عالوة على وظيفته أن وفي تعبيري      
وعلى  ارع وهي مهمة الفاتحة واالستهاللمهمةٌ أخرى دائمة عند صوغ المض اإليه

إلى  زمنهل حوأول اللفظ؛ فتدخل على الماضي لتالياء عتبة صوتية هذا يؤتى ب
في ورث يرِث  كما )الواو( من األصوات نظيرها تردطا بدخوله اهالمضارع؛ بل إنّ

  .ونحوه
  

  2.وعلى ذلك أخذت الياء حيزا آخر غير حيزها في درج الكالم  
 

 فقد ورد منه في اللغات البائدة ما هو في العربية الباقية ه مع ندرتهوعلى كل فإنّ  
  .ببنيته ومعناه

  y<s.(3: (الصفاويين لسان كان حاضرا في فقد) يِئس(:ومن ذلك الفعل  
  

  4).(ymnالصفاويين لسان كان حاضرا في فقد )يمن(ومنه أيضا الفعل   
  yysr.(5( في اللحيانية مضارعه صدرفقد  )يسر(ومنه أيضا الفعل   

  

                                                
المجلة تغيرات بنية الفعل المثال في العربية وغيرها من اللغات السامية، 2011،الزعبي، آمنة1 

 .96:)4( ع )7(وآدابها م األردنية في اللغة العربية 
 بين هذه األصوات؛ السيما الضعيفة منها اث توازنوالعربية لغة عدل، ومن أجل أن تُحد: أقول 2

ما هو صوت له هذا الصوت المحذوف نفسه إنّ وتنصف ما حذف منها على سبيل اإلعالل؛ ألن
لذا فقد وسعت العربية من حيز صوت الواو في أول  ته بين األصوات؛مكانته ووظيفته وقيم

عل المثال وبالمقابل فقد ضيقت ـ إلى حد كبير ـ على حيز صوت الياء؛ حتى إنك ال صيغ الف
  .لة نادرة ال يستسيغها االستعمالتكاد تجد منه إال أمث

وبما أن بنا أن نعاملها ـ في دراستنا لها  اللغة كائن حي؛ بل هي حياة أخرى كائنة؛ فإنه حرِي
  .ما لناطقيها من الشعور واإلحساس ـ على هذا األساس؛ وكأن لها من السمات

  ).يأس(مادة . عبابنة والزعبي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي 3
  .60:بنية الفعل الثالثي في العربية والمجموعة السامية الجنوبية ،عبابنة 4
  .134:مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض ،قراءة لكتابة لحيانية، 1997،أبو الحسن، حسين 5
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في العربية  التينفسها  هي الفعل صيغةأن  السالفة في الشواهد الثالثة حظنلو     
الواوي، وال  في ماضي المثالال إعالل  يدعم فكرة أن ـ ال جرمـ وهذا  .الفصحى

  .في المثال اليائي برمته
  

     ة ومردفي مضارع اليائي الصح الياء  ما ذهب إليه فقهاؤنا األوائل من أن
، فلم تكن هناك حاجة ما غايته اليسر والخفّةواإلعالل إنّ ،عندهم صوت خفيف أصال

  . والتيسير من اليسير ،للتخفيف من الخفيف
  

   اء قول سيبويهة اليا جاء في خفّومم:"وقوله 1"الياء أخف عليهم أن:"ويدلك على أن 
موضع الفاء كما  فال يحذفونييئس وييبس، : عليهم من الواو أنهم يقولون أخفّ الياء

: وقد علل لها ابن جني بقوله 3"الياء أخفّ من الواو:"وقول الفارسي 2")يعد (حذفوا
إنما كانت الياء أخف من الواو، لقربها من األلف، والواو ليست كذلك؛ ألنك تحتاج "

الصحيح المثال اليائي بمنزلة ":ياالستراباذ قولو 4"في إخراجها إلى تحريك شفتيك
  .ة ذلكا في الماضي فقد سبقت علّأم 5".عندهم لخفته

  فمنه مما جاء في العربية اللحيانيةأم ا مجيئه في سياق نص:  
s<dhm w<qbhm >n yysr m>bhm.6  

  .ساعدهم وعقبهم أن ييسر مآبهم: ومعنى النص         
  ).ييسر yysr  =(سط النص ـ الفعل نا ـ وفيطالع

  
  

  : في لغات العرب البائدة األجوفالفعل   
عن لنا تتبع المحققون آثار صيغ األجوف في لغات العرب البائدة، وقد كشفوا      

منها ـ على سبيل المثال ـ بعضا أوردو ،واليائية منها الواوية منها؛ كثيرة شواهد.  
  

                                                
  .55ـ  4/54.سيبويه 1
  .4/338.سيبويه 2
  .577ـ  576:الفارسي التكملة 3
  .187.ابن جني، المنصف4 
  .1/186.الشافيةشرح االستراباذي،  5
  .134:، قراءة لكتابة لحيانيةأبو الحسن 6
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  :شواهد األجوف الواوي: أوال   3.1.2
  

العرب  في لسانفالفعل كان دائرا) حاس( الفعل المثال على سبيلومنه       
بحذف  قبل اإلعالل األول طورهاوهي بنية الفعل في  )حوسĥws(1 )( الصفاويين

  3).فحاسوا( وكذا قرأطلحة ،المهملة بالحاء 2)الديار فَحاسواخالَل( رئقُوقد .الواو
  

العرب  فقد كان جاريا على لسانبمعنى رجع، ) آب(ومنه أيضا الفعل     
  ).أوبwb(4 )<(طورها األول قبل اإلعالل ببنيته في  الصفاويين

  

  6.تمع اعتبار الحركا ql(5(الثمودية كان في فقد ) قال: (ومنه ـ أيضا ـ الفعل    
  6.تالحركا

  

كما  qm(7(العربية الثمودية  في هذهقد كان فالفعل بصيغته) قام:(ومنها أيضا الفعل 
العرب الصفاويين  لسانعلى ـ بالصيغة نفسها ـ ا أيضا كما كان جاريqm).(8  

  

ـ  اكان حاضركما  mt(9( الثمودية كان حاضرا في قدف) مات(ومنه أيضا     
  mt.(10(الصفاويين  في لسان ـ أيضا

  
  
  

                                                
 .103:النظام اللغوي للهجة الصفاويةعبابنة،  1
 .5:اإلسراءسورة  2
: تح التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف)د ت( الزمخشري، محمود 3

 .2/627.بيروت العربي، دارإحياءالتراث، عبد الرزاق المهدي
 .234:النظام اللغوي للهجة الصفاويةعبابنة،  4
  ). قول(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 5
 .  بل هو من الحركات ؛وفي ذلك بيان أن األلف ليس من الحروف ،هم كانوا ال ينقشونهاألنّ 6
  ).قوم(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 7
  ).قوم(مادة  .معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 8 
  .166:الزعبي، اللهجة العربية الثمودية 9

  .60:للهجة الصفاويةالنظام اللغوي عبابنة،  10
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ظلت على طورها األول  أفعاٌل العرب البائدة عالوة على ذلك رصدت في ألسنة     
رصد من وما  1أي عاذ أو لجأ ˙wd>:في اللحيانية نحو رصدما  هامن ؛قبل اإلعالل

من الحول وهو ما  )ĥwl(والفعل حوِل ) wr>(الفعل عوِر:نحو الصفاويين لسان
  2.يكون في العين

  

     ـ أيضا ـ الصفاويين لسان صد فيكما ر األجوف نحو الفعل من المزيد  
 )th  wf( )وهو من الجذر  )تخوفḣ w f.3  

  

      من الواوي(ا مجيئه في سياق نص فمنه ما جاء في العربية الثمودية أم( :  
  

wm  trh ̨t w<bs wrġmt mn mmt4  
  

  .عبسا ورغمت من المماتترحاو وماتت: ومعنى النص
  

  .تاء التأنيثمسندا إلى ) مات(األجوف الواوي  ـ أول النصـ فيطالعنا 
  
  :شواهد األجوف اليائي :ثانيا   4 .1 .2

  

  :في ألسنة العرب البائدينشواهد األجوف اليائي متعددة 
  

  .اجمتزوبمعنى بات  byt =(5بيتَ( انيةيفقد رصد في اللح) بات(منها الفعل 
hخَيطَ (الصفاويين  في لسان على أصله رصد فقد )خاط( الفعلمنها و  yt ̄=(.6  
  

                                                
1 Harding,1971, An Index and Concordance of Pre –Islamic Arabian 
Names and Inscriptions, University of Toronto Press, P.448. 

  .70:الجنوبيةعة السامیة عربیة والمجموبنیة الفعل  الثالثي في ال عبابنة،و
2 Clark, 1980, A Study of New Safaitic Inscriptions from Jordan,no: 95. 
95. 

  .60:السامية الجنوبيةربیة والمجموعة عبنیة الفعل  الثالثي في ال عبابنة،و
 .240:اللغوي للهجة الصفاوية عبابنة، النظام 3

4 Harding and Littmann, some thamudic inscriptions, p.49 
 .127:واللهجات العربية القديمة، النحو العربي في ضوء اللغات السامية عبابنةو  
  .277:قوش لحيانية من منطقة العالأبو الحسن، ن 5

  

  ).خيط(مادة . عبابنة والزعبي، ومعجم المشترك اللغوي العربي السامي6
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 وأحسب أنkyd(1 (و) kd:(بصيغتين الصفاويين في لسان ورد فقد )كاد(ومنها     
فهي ـ في ) داكَ kd =(الثانية  اأم؛ لفعل قبل اإلعاللهي بنية ا) كيدkyd = ( األولى

العرب  لسانفي  على أصلهكان  قدف 2)راع(، ويته بعد اإلعاللتقديري ـ بن
  syr.(4(على أصله  الصفاويين في لسان كذلك كان) سار(و 3)>ry( الصفاويين

  

فمنه ما جاء في العربية اللحيانية ؛وتركيبا مجيئه في سياق نص أم :  
  

n<m wkl> wbyt5  
  

  .تم وأكل وباعنَ: أو 6تم وكأل وباعنَومعنى النص     
  ).تبي(الياء بحذفقبل اإلعالل  في طوره األول ) بات( فيطالعنا األجوف اليائي   

bt >ft ţallġdh:اللحيانية كذلك ومنه ما جاء في ̨snh slh̨t 7  
  8.طالأفاءت و تغاب )هذه(ذ  وتنة سلحاحس: ومعنى النص        

  

  .مسندا إلى تاء التأثيث) أفاء()ft<(المزيد فيطالعنا الفعل األجوف اليائي     
  

                                                
  ).كيد(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي والزعبي، عبابنة 1
 تاج ،الصحاح،1987،الجوهري، إسماعيل(راع فقد رجع ُشيء كّلزاد، و يرِيع الطعام راع 2

  :طَرفةُ قالو) ريع(مادة . بيروت للماليين، عطار، دارالعلمأحمد  :تح، العربية وصحاح اللغة
ِإلى تَرِيع توهِيبِ صٍل بذيقي      وتَتَّ المخُص عاتولْبِد َأكْلَفَ رم.  

  .)43:دار صادر، بيروت.ديوان طرفة بن العبد(
 )98:شرح المعلقات(من ضرابها يصف ناقة أنها ترجع إلى راعيها وتتقي الفحل فال تمكنه     

  :ومنها التبختر في المشي بين اليمين والشمال، أنشد األصمعي لعمر بن لجأ
  تريع طايات وتمشي همسا

  ).513:في اللغة النوادراألنصاري، (تأخذ في يمينها وشمالها، مثل التبختر: وتريع     
 ).ريع(مادة . عبابنة والزعبي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي 3
 ).سير( مادة. شترك اللغوي العربي الساميعبابنة والزعبي، معجم الم 4
  .227:نقوش لحيانية من منطقة العال. أبو الحسن 5
  .227:نقوش لحيانية من منطقة العال. أبو الحسن 6
 . 90ـ  89:أبو الحسن، قراءة لكتابة لحيانية 7
  ).لحتمادة س. لسان العربابن منظور، (لسلْحوت الماجِنَة ا 8
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  : في لغات العرب البائدة صوقلمناالفعل 
  

  

منها  ؛البائدةص في لغات العرب وقمنحقق الباحثون شواهد كثيرةً من ال   
وفيما يلي بيان ذلك، اليائي ومنهاالواوي:  

  
  :المنقوص الواويشواهد     5. 1. 2
 العرب الصفاويين لسان فيكان دائرا قدف) رضي: (الفعل ومنه على سبيل المثال 
)rd  y(1 بعد اإلعاللبنية الفعل  وهي ، ورضي >رض.  

  

h(العرب الصفاويين  على لسان اكان دائر فقد )خال(الفعل وكذلك  l.(2  
  qf(.3(في العربية الثمودية  اكان حاضر فقد )قفا(الفعل  وكذلك
  rt.(5(: في الثموديةا فالفعل كان حاضر 4)رتا( الفعل وكذلك
  7.)أجأğw(6 )<(اللحيانية  في العربية رصد فقد كان ،صوقمنال مزيد وكذلك

  

                                                
1 Winnett & Harding., Inscriptions From Fifty Safitic Cairns. P.149 

 .60:لنظام اللغوي للهجة الصفاويةاعبابنة، و
  ).  خلل وخلو(ينظر مادة . معجم المشترك اللغوي العربي الساميعبابنة والزعبي،  2
  ).  قفو/ قفا ( مادة . نفسه 3
 .)رتامادة .لسان العرب. (وهو من األضداد وَأرخاه يرتُوه شده الشيء رتَا من هوو 4
  ).رتا/ ورت(مادة  . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي،5
 .51ـ  50:أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العالء 6
  ).مادة جيأ. لسان العرب. (وَأجاءه به وجاء ،جِئتُبه َأي وَأجْأتُه 7
إليه،  واضطَره وَألجَأه به جاء الشيء ِإلى َأجاءه: ومن معاني أجاء، اإللجاء واالضطرار تقول  

  .]23:مريم[) النَّخْلَة جِذْعِ ِإلَى الْمخَاض فَأجاءها(: قوله تعالى ـ في تقديري ـ وعليه
. اللهجات العربية في التراثالجندي، (أجاء يجيء، وأجاء يجوء، :ثالث صيغ) أجاء(وفي   
  :  وأنشد أنا أجؤ بها أي أجيئ بها: لكالبيقال الحجاج ا: وأجأ يجؤ، عن أبي زيد) 2/570

  رحلَه عند عامر أبو ماِلك يعتادنا بالظَّهائر       يجؤ فيلقي
).                                                              338:في اللغة النوادر(

  .وفي البيت رواية أخرى باليائي     
  

    نا َأبومالكتادعفي ي جيءلَه الظهائرِ   يحي رلْقرِ فيمادة ملك. العرب لسان( عندعام.(  
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فمنه ما جاء في اللحيانية، ا حضوره في النصوصأم :  
  

lm frd  hṡwqrb hd ṡbt bhmġdh ̨ğğ l1  
  .في الجبل، وقرب الصنم فرضيه لذي غيبةحج : ومعنى النص

  

rd(فالفعل األخير  h (واوي نفسه في العربية الفصحى ص الوقمنهو ال)رضمسندا  )ي
  :آخر لحياني وقد جاء الشاهد نفسه في نص .إلى الضمير

h ̨dy>n w<rb>rth snt h>frd  h w2  
  .وذريته سنة إحدى وأربعينفرضيه : النص معنىو  

  

frd(فيطالعنا الفعل     h (في أوا بالفاءمسبوقً ل النص.  
  :آخر لحياني جاء الشاهد نفسه في نصو 

frd ̨yh ws<d h3 )فرضيه وساعده(.  
  
  .المنقوص اليائي شواهد   6 .1 .2

 )بنى(الفعل  مثال امنهالعرب البائدة عديدة  شواهد المنقوص اليائي في لغات       
  bny =(.4بني (فقد رصد في اللحيانية 

  )بني(نية الفعل في طورها األول قبل حذف الياء بوهي ـ في تقديري ـ      
  

  rmy.(5(كان حاضرا في العربية الثمودية  فالفعل )رمى(ومنه أيضا الفعل    
  ).رمي(حذف الياء فعل في طورها األول قبل نية البوهي ـ في تقديري ـ    

  

sq(في العربية الثمودية كان حاضرا  فالفعل )سقى(ومنه أيضا الفعل     ̈y.(6  
  

  .)يقَس(نية الفعل في طورها األول قبل اإلعالل بوهي ـ في تقديري ـ    
  

                                                
  .40:قوش لحيانية من منطقة العالءن، و75ـ  74: اءة لكتابات لحيانيةقر أبو الحسن، 1
  . 52ـ  51: أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العال 2
 .46، و43:، ونقوش لحيانية من منطقة العال127:أبو الحسن، قراءة لكتابات لحيانية 3
  .65:نقوش لحيانية من منطقة العال. أبو الحسن 4
  ).رمي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 5
 .)سقي(مادة  عبابنة والزعبي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي 6
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sq(العرب الصفاويين  على لسان من الزمن رى حقبةًكما كان ج   ̈.(1  
  

  2).ىسقَ( حذف الياءب اإلعالل بعدنية الفعل بوهي ـ في تقديري ـ  
  

 كما كان في لسان ty(3<(فالفعل كان في الثمودية  )أتى(ومنه أيضا الفعل  
الصفاويين كانوا ينطقون المنقوص  ألن 5)أتيty(4 )<( الياء تسكينب الصفاويين

فيقولون " atay(6<وأتيra<ay،  ورعيbakay،  بكي(:نحو من اليائي بالتسكين
  7".بها ألفا ممدودة بكي، ونجي، وأتي، ولم ينطقوا

  

  bny(.8(الصفاويين العرب في لسان قد رصدفالفعل  )بنى(ومنه أيضا الفعل 
  

  ).وأتي ،،ورعيبكي(علىا قياس )بنَي( التسكينب ـ كذلكـ  هولعلّ
  
  

  .في اللغات العربية البائدةالمنقوص مفردة من حضور  تلك كانت شواهد 
  

ا مجيئه في سياق نصورد في العربية اللحيانيةه ما فمن ،أم:  
  

bn nt ̄rbŜŜbny q̈ds9  
  
  

  .)مكان الطهارة" (قدس ىبن نطر بشش بن":ومعنى النص
  

في طوره األول قبل اإلعالل ) بنى(األجوف اليائي  ـ وسط النص ـ فيطالعنا
  .)bny(الياء  بحذف

  

                                                
 .)سقي( مادة. عبابنة والزعبي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي 1
2 وممالثموديين كانوا قد سبقوا الصفاويين، فنطقه الثموديون  ا يعضد هذا االفتراض تاريخيا، أن
)= sq ̈y (على صحته وأصله، ونطقه الصفاويون ) سقَي= sq   .باإلعالل) سقى ̈

  

3 Huber, C.,1981, Journal d’ un Voyage en Arabic,  no. 261. 
4 Winnet, Safaitic inscriptions from Jordan, 1957. No. 78 

  .2/499.اللهجات العربية في التراثالجندي،  5

  .2/499.اللهجات العربية في التراثالجندي، 6 
 دار اإلعالم، اللهجات العربية البائدة وعالقتها بالقرآن الكريم، 2003الدرويش، محمود، 7

 .63ـ  62:عمان
  .51:عبابنة، النظام اللغوي للهجة الصفاوية 8
  .65:نقوش لحيانية من منطقة العال أبو الحسن، 9
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  :ومنه ما جاء في اللحيانية أيضا
  

mr>lh wtyymlh bny mţr bnyw ld  ġbt frd  yhm ws<dhm1  
  .مرء اهللا وتيم اهللا ابنا مطر بنوا لذي غابة فرضيهم وسعدهم: ومعنى النص

  

  .قبل اإلعالل) اوبني( األول اصيغته في طورهب )bnyw(فيطالعنا الفعل بنوا  
  

  : الصفاويين لسان في ومن شواهده
  
  

wbky wwğm <l >bh qtl 2  
  

  .)على قتل أبيه(أي تلقُ أبيه وبكى ووجم على: ومعنى النص
  

  ).الواو(مسبوقا بحرف العطف ) = w-bkyيكَب(فنجد الفعل      
  

 لحياني في سياق نص رصد في العربية اللحيانية حيث الناقص الواويمزيد  وكذلك
  .جاء في أحد نصوصها )أجأ(الفعل

  

md bn sbh ̨ >ğw hțll3  
  

  .)الخفيفالمطر . (الطلل) بـ(ماد بن صباح أجأ : ومعنى النص    
  

قبل أن يعتريه ) أجاءğw< = (فيطالعنا ـ وسط النص ـ الفعل الناقص الواوي     
  4).أجو(إبداُل الواو همزة، فاألصل ـ في تقديري ـ 

  :اللحيانية أيضا العربية ومثله في
  

slf bn <l>l w>tth trțt bnt mn<h >ğw5  
  

  .سالف بن علئيل وأنثاه ثرطة بنت منعه أجأوا: ومعنى النص   
  

                                                
 .46:أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العالء1  

  . 343:النحو العربي في ضوء اللغات السامية واللهجات العربية القديمة عبابنة، 2
 .51ـ  50:أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العالء 3
الياء والواو ف) سماء وبناء:(من األسماء وهذا النوع من اإلبدال شائع في العربية ونظيره 4

م أنّهن المات أشد اعتالال اعل:"قال سيبويه.فتبدالن تكونان في أضعف حاالتهما وهما متطرفتان
 .)4/381.سيبويه".(وأضعف

  .338ـ  337:أبو الحسن، قراءة لكتابات لحيانية 5
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  :البائدةفي لغات العرب  شواهد اللفيف    7 . 1 .2
  

 اهد؛ فحققوا منه شوفي لغات العرب البائدة اللفيف الفعل قونلم يغفل المحقّ     
  .ىشتّ

  

ه في دوإال أن ور ،ه في سياق نص أو تركيبوإن كنت لم أقف على شاهد ل      
ا على ه كان دائرا في لغات العرب القديمة، جاريحكاية اللغة عموما دليل على أنّ

  .التعبير مقاصدو ،القول أصنافألسنتهم في 
كان جاريا على  ، فقدضعفو رفت بمعنى 1)ىونَ( منه على سبيل المثال الفعلو   

  wny(.2(العرب الصفاويين  لسان
  

  .)ونَي(حذف الياء ب اإلعالل قبل نية الفعل في طورها األولبوهي   
  wly.(3(فالفعل كان حاضرا في العربية الثمودية  )ولّى(الفعل  ه أيضاومن  
  ).ولَّي(األول قبلحذف الياء  في طورهاالفعلبنية وهي ـ في تقديري ـ   

  

wq(الصفاويين دائرا على لسانكان  قدف )وقى( ومنه أيضا     ̈y()ورد  حيث) وقي
  wqyt(.4(تاءالإلى  امسندفي 

  

بمعنى حمل  )rwy( فالفعل كان حاضرا في الثمودية )روى(ومنه أيضا الفعل   
  .طورها األول قبل اإلعالل في تقديري ـ صيغة الفعل فيـ  وهي 5الماء لالرتواء

  

المثال بنوعيه أو من سواء  ـ مفردة وفي نصوصـ شواهد للفعل المعتل  تلك   
  .الناقص أو اللفيفاألجوف كذلك أو من 

  

                                                
 .]42:سورة طه[) ذكْرِي في والتَنيا(: بمعنى ضعف قال تعالى يني ونَى من وهو 1

2 Cross and Freedman, 1881,Corpus Inscription Semiticarum.Paris, 
(CIS) No. 657 

والزعبي، اللھجة العربیة ) وني(اللغوي العربي السامي مادة معجم المشترك وعبابنة والزعبي،   

  .243:الثمودیة
  ).ولي(مادة  .معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 3
  ).وقي(مادة . مشترك اللغوي العربي الساميمعجم ال عبابنة والزعبي،4 
  ).روي( مادة. مشترك اللغوي العربي الساميمعجم ال عبابنة والزعبي،5 
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  .للفعل المعتل في اللغات السامية األخرىالحضور التاريخي : المبحث الثاني
 حضر في اللغات العربية البائدةإذا كان الفعل المعتل ـ بأنواعه المختلفة ـ قد    

أنها ما السي ؛فال غرو أن يكون قد حضر ـ أيضا ـ في اللغات السامية األخرى
ر الذي كان في المبحث األول، يجد وبالعرض نفسه. واحدة أرومةجميعا تصدر من 

ثم أردفه بشواهد أخرى ،من تلك اللغاتما أوردته المعجمات م بعضابي أن أسوق 
  . وآثار تعضد منه مما ألقته لنا شواهد التاريخ من نقشٍ محفورٍ محقق

  
  

  :المثال في اللغات السامية غير العربيةالفعل    2.2

اللغات السامية  يس األمر كذلكفي كّلول المثال في العربية واوي ويائي،    
أخرى  سامية على اليائي، وليس من لغةتصر قت 3والسريانية 2واآلرامية 1فالعبرية

  5.واألكّادية 4األثيوبيةإال  مع العربية تشترك في هذا السمة

                                                
ان ثم بالعبرية عرفت قديما بلسان كنعالكنعانية والفينيقيةُ والمؤابية، وقد تمثل العبريةُ أحد أفرع  1

أقدم ويرجع تاريخها إلى القرن العاشر ق م، وأهم نصوصها العهد القديم،و في القرن الثاني،
  ).28:فصول في فقه العربية(و) 589:معجم الحضارات السامية.(مصادرها قصيدة ديبورا

الشرقية غربية وشرقية، و:انتوهي اثن. م. قيرجع تاريخ اآلرامية إلى مطلع األلف األول  2
) 80:دار أماني، سوريا، اآلراميون تاريخا ولغة وفنا، 1988،علي ،عسافأبو (للقديمة امتداد 

 ).25:مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارنمسكاتي، (و
لت استعم )إديسا(هي في األصل لغة مدينة الرها  قيل. من اآلرامية الشرقيةالسريانية تنحدر  3

قيل إنهمهم لغة دينية،  )الرها(اعتمدها السريان المجاورون لمدينة . في ترجمة العهد القديم
مرادفا لمصطلح الوثني، وقيل إنما ) اآلرامي(هذه التسمية بعد أن أصبح مصطلح  عليها منأطلقوا

 ).475:معجم الحضارات السامية(و )25:المقارن مدخل إلى نحو اللغات السامية(يهم هي نسبة إل
لغة ، ومنها كنقوش أكسوم. إلى ق موثقت من نقوش ترجع . عزيةاألثيوبية أو الجالحبشية أو  4

tigrīn وtigr لغة و والهرارية واألمهريةgaraǧ ولغتان انقرضتا هما:gafat ةمدخل ( .وأركب
 ).33:فقه اللغات السامية(و )32:إلى نحو اللغات السامية

من  قيل إن اسمها مشتقتمثل األكّادية القسم الشمالي الشرقي من اللغات السامية، وهي أقدمها،  5
: إلى لهجتينتنقسم و) م.ق 22 94ـ 2350( Sargonعاصمة إمبراطورية سرجون ) Akka(من 

  ).116:معجم الحضارات السامية(و) 18:و اللغات الساميةمدخل إلى نح(:األشورية والبابلية
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ما السي ؛من حيث صيغ المثال إلى العربية األثيوبية أقرب اللغات السامية عدوتُ     
مع  كلتاهما على التقدير ـ األكّادية؛ حيث تتفقـ الواوي، ثم تجيء من بعدها

  .صوغ هذا النوع من المثالالعربية في 
  

    الصوت األول من الصيغة يبدأ بالواو؛ مع أن  ومظهر هذا االتفاق يكمن في أن
ه على ر أنّغي دون أخرى؛ ٍلاعهذا االتفاق ليس شامال لكل األفعال بل هو في أف

  . سماته وطبيعته الخاصة به األغلب، وال غرو فلكلٍّ
  

    اللغات األخرى كالعبرية واآلرامية والسريانية هي بخالف ذلك،  وبالمقابل فإن
  .المثال نفسه صيغفهي تختلف عن العربية في 

  

    ا ومظهر هذا االختالف يكمن في أنوليس واو الصوت األول من الفعل ياء .  
في أول الكلمة إلى  )الواو(وفي العبرية واآلرامية، تنقلب ":وقد قال بروكلمان    
داللة أن األصل هو الواو، وأن التي بالياء إنما هي على  "تنقلب"وفي تعبيره  1"ياء"

  .التطور من األثقل إلى األخف
  

 نقلعلى  ، كتبمن القول إلى ما قد سلف صلةهو ب رأي مسكاتيول      
فاألفعال التي فاؤها الواو أو الياء تنشئ في األصل أصنافا متميزة، : "المترجمين

ومما هو شائع . . . وهي المجموعة الكثرى في العدد wما تلك التي أولها الواووإنّ
انتقال األفعال تأثر كل واحد منهما باآلخر، و) الياء باب الواو وباب(في هذين البابين 

ففي المقام األول نالحظ التغير المتميز في السامية الشمالية  مجموعة إلى أخرى من
األوغاريتية ) wld( الغربية للواو إلى الياء في األول مثال األكدية والعربية واألثيوبية

ن الصيغتين من والتمييز األصلي بين هذي":وأردف yld"(2(والعبرية والسريانية 
 ـ yšb(ة أخرى في صيغ مختلفة من األصول مثال الفعل العبري كراألفعال 

  3."ل منه في األصل الواوصوت األوال )يجلس
  

                                                
 .139:بروكلمان، فقه اللغات السامية 1
2 373:المقارن مدخل إلى نحو اللغات السامية ،سكاتيم.  
3 373:المقارن مدخل إلى نحو اللغات السامية ،سكاتيم.  
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ل من الواوي إلى ه تحوى أنّرادا األمر عل عبد التوابرمضان ذهب  هذاوإلى    
ل المثال الواوي في الفعل المجرد، إلى يائي ا في العبرية، فقد تحوأم":اليائي، قال

  1."كذلك وأصبح المثال في العبرية كله يائي
  

كل األفعال الواوية التي من هذا النوع، تحولت في السريانية إلى :" وقال أيضا     
  2."أفعال يائية

  

األفعال المثال الواوية قد تحولت إلى أفعال مثال يائية ":قال ؛هذا قول في عبابنةول    
 ومن األمثلة":ممثالوأردف  "والعبرية والسريانيةتحوال مطلقا في المؤابية والكنعانية 

)yrŜ ( بمعنى)(و )ورثyŜb( بمعنى سكن و)ysp (3".بمعنى ضم 
  

ر معرض لتغيرات مختلفة وفقا ذفاء الج":قولها عبيلزل جاء في بحثو    
ما تطرأ عليه بين العربية واللغات السامية  ومن أهم لالستعمال أو التداول اللغوي،

حتوي على المثال الواوي، يشاركها في هذا كل من األكدية والعربية تالعربية  أن
الكنعانية ولهجاتها ومنها العبرية  أنغير ) الجعزية( ةالجنوبية واألثيوبية الكالسيكي

ا السريانية، فقدن الواو من أولها نهائيا، وتغيرت إلى المثال هواآلرامية ولهجاتها ومن
العبرية اللغة ففي مقابله استعملت  )ورث"(أمثلة منها الفعل ب ردفتوأ4"ي فقطاليائ

  5."بالياء، وقد ورد الفعل  في اآلرامية مثاال يائيا أيضا) = yārašיוׁש(الفعل 
 

   المالحظ على المثال في اللغات السامية شيوع الواوي في لغات وعلى هذا فإن :
كالعربية واألكادية واألثيوبية، وشيوع اليائي في لغات أخرى؛ كالعبرية واآلرامية، 

  .والسريانية
  

ر العربية حال فقد ورد الفعل المعتل المثال في اللغات السامية غي وعلى كلٍّ   
اورود وفيما يلي بيانه في تلك اللغات بنوعيه الواوي واليائي ،اقًقّمح امثبتً اظاهر:  

  

                                                
  .54:الخانجي، القاهرة، في قواعد الساميات، 1982،عبد التواب، رمضان 1
  .226:في قواعد الساميات ،عبد التواب 2
  .95:جامعة مؤتة ،اللغة المؤابية في نقش ميشع، 2000، عبابنة، يحيى 3
 .100:عربية وغيرها من اللغات الساميةالتغييرات بنية الفعل المثال في الزعبي، 4 
 .100:عربية وغيرها من اللغات الساميةتغييرات بنية الفعل المثال في الالزعبي،  5
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  :شواهد المثال الواوي   1 .2.2
  

ه في األكادية التي هي ضاربة في ما وأنّالسي ؛وهو بالنسبة للعربية على األصل     
ادية والحبشية فإن ا األكّفأم، والبابلية القديمة الحبشية، اللغة فيالقدم هو بالواو، وكذا 

: قوله بروكلمان قد ورد عنوأما في البابلية ف، الشواهد اآلتية الحقا تبرهن على ذلك
ثم اختفت في البابلية  ل الكلمةال تزال موجودة أو في البابلية القديمة) الواو(كانت "

ل الكلمة وفي آخرها على حد سواء، فالكلمة الحديثة كما اختفت في األشورية في أو
  ūmu".1هي في البابلية  )يوم(السامية 

العبرية بصيغته و walada(2(:جعزيةفي ال كان قدف )ولَد(:الفعلومن ذلك       
dyāla(3)(ילך( اليائية

 delī>(5(:بالكسرالسريانية و 4)dyélī(:باإلمالة اآلراميةو 
  7.الهمزةب) alādu<( أوهو 6بالفتحة القصيرة )alādu(:األكاديةو

  

                                                
 .  52:بروكلمان، فقه اللغات السامية1 
 .63:عبابنة، بنية الفعل الثالثي في العربية والمجموعة السامية الجنوبية 2
 .373:السامية المقارنمدخل إلى نحو اللغات مسكاتي،  3
  . 114:الزعبي، تغييرات بنية الفعل المثالفي العربية وغيرها من اللغات السامية 4
  .)ولد(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 5
 .124:فقه اللغة العربية الزعبي، 6
 ولهذا نظير في العربية،والفرق ـ في تقديري ـ بين الصيغتين هو في إبدال الواو همزة،  7

ُألد في ولد، وَأجم في وجم، وُأناة في وناة، وُأجوه في وجوه، : حيث تبدل الواو همزة، مثل
:" وهو عند سيبويه غير مطرد في الواو المفتوحة، قال ة، وإعاء في وِعاء،وإسادة في وِساد

وليس ذلك مطردا في فأبدلوا الهمزة لضعف الواو عوضا لما يدخلها من الحذف والبدل، 
يعني أنه ربما يجيء " وليس ذلك مطردا في المفتوحة"وكلمة سيبويه  )4/331.سيبويه".(المفتوحة

ما انتهى إليكم "بن العالء  في قول عمر ـ ولو على القلة ـ بالفتح لكنه ليس بشائع، ولعّل
قراءة عمر بن  المضموم، ومن مندوحة إلى احتمال مجيئه مفتوحا. . ."  هالعرب إال أقلّ قالت مما

وهو على .3:المرسالت )وإذا الرسل ُأقِّتَتْ(:و بدال من الهمزة في قوله تعالىبالوا) قتتو( العالء
ليس هو المسبب وحده في هذا اإلبدال  الضم الذين يرون أناألصل في رأي بعض الباحثين 

تغييرات بنية (. دى إلى ذلكة المزدوجة هو الذي أولكن تجاور الواو مع الحركة وتشكيل الحرك
  ).107:في العربية وغيرها من اللغات السامية الفعل المثال
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 فيو warada(2(:األثيوبيةفي و1)arādu:(ديةاألكا في هوف  )ورد(أيضا  ومنه    
yérēt(: اآلرامية اللغة فيو3)dyāra(بالياء الممدودة  العبرية اللغة ̂(.4  

  walaǧ a(.5(فقد رصد في الجعزية  )جلَو(ومنه أيضا الفعل    
 yāqa<(.6(فيالعبرية و)waqa<a(:هو فياألثيوبيةف) وقع(:أيضا هومن   

 8في األوغاريتيةوwadda(7(: األثيوبية اللغة فيكان  فقد) ود(أيضا  هومن    
وفي īddyā(10(و 9)ydd(:بالياءهما كلتا بصيغتين في العبريةكما كان)yd(: بالياء

  dyadde(.11(: السريانية بالصيغة اليائية
  

                                                
  .123:فقه اللغة العربيةالزعبي،  1
  .فينطق بمد في حركة الراء وضم الدالتبار خصوصية األكادية ه يختلف نطقا باعغير أنّ 
والزعبي، تغييرات بنية ) ورد(مادة . للغوي العربي الساميمعجم المشترك اعبابنة والزعبي،  2

  . 112:الفعل المثالفي العربية وغيرها من اللغات السامية
  ).ورد(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 3
  .112:الزعبي، تغييرات بنية الفعل المثال في العربية وغيرها من اللغات السامية 4

5 Leslau,W,1987,A Comparative . Dictionary of Ge<ezn (Classical 
Ethiopic) Otto Harrassowitz, Wiwsbaden,  P. 611. 

  .63:وعبابنة، بنية الفعل الثالثي في العربية والمجموعة السامية الجنوبية
  ).وقع(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي الساميعبابنة والزعبي،  6
 ).ودد(مادة  .عربي الساميمعجم المشترك اللغوي العبابنة والزعبي،  7
وهي من أقدم ) رأس شمرا( ugārītلغة النصوص المكتشفة في أوغاريت : األوغاريتية هي 8

الرابع عشر  التاريخية إلى ما بين القرنلهجة كنعانية قديمة ترجع حقبتها اللغات السامية إذ أنها 
وعشرين حرفا من الصوامت وتحتوي األوغاريتية على ثمانية . م.قالميالد والخامس عشر 

 )23ـ  22:إلى نحو اللغات السامية المقارن مدخل(.الرموز فيها إلى ثالثين رمزا ويصل عدد
  ).27:فصول في فقه العربية(و) 167:ةمعجم الحضارات السامي(و
 ).ودد(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 9

  .112:المثالفي العربية وغيرها من اللغات السامية، تغييرات بنية الفعل الزعبي 10
 ).ودد(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 11
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 بالصيغة نفسها ـ في اللغةـ فالفعل كان ) وهب(ومن ذلك أيضا الفعل       
وكان byāha(2(: كما كان ـ أيضا ـ بالياء في اللغة العبرية 1)wahaba(:األثيوبية

)byāha(2في اآلرامية  ـ وكان ـ أيضا باإلمالة)byéha(.3  
  

 arādu(4(دية افالفعل كان حاضرا في اللغة األكّ) ورِث(:ومن ذلك أيضا الفعل      
)arādu(4  في اللغة األثيوبية حاضراكما كان)warasa(5 بدال غير أن نطقه بالسين

  6.بدال من الثاء
  

 وكان حاضرا كذلك )yāraš(وكان حاضرا ـ أيضا ـ بالياء في اللغة العبرية     
yérēt(اآلرامية في اللغة  ـ باإلمالةـ  ̂(.7  

  
  

الظاهرة هي ليست في مثال واحد شاذ،  ثبت أنسعت في ضرب األمثلة ألما اتّوإنّ  
  . على اإلطّرادما هي شواهدوإنّ

  

  ا شواهده في سياق نص فمنه مثال ما جاء في البابلية اآلشوريةأم :  
  

in zaggim yuššab8  
  

  

  .)يجلس(في المحراب يثب : معنى النصو  
  

  . في طوره األول قبل اإلعالل ببنيته) yuššab)(يثب(فيطالعنا الفعل    
  

                                                
  ).وهب(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 1
  .114:تغييرات بنية الفعل المثال في العربية وغيرها من اللغات السامية الزعبي،2 
  .114:تغييرات بنية الفعل المثال في العربية وغيرها من اللغات السامية الزعبي،3 
 .112:تغييرات بنية الفعل المثال في العربية وغيرها من اللغات السامية الزعبي، 4
ييرات بنية تغالزعبي، و )ورث(مادة . للغوي العربي الساميمعجم المشترك ا عبابنة والزعبي، 5

  .112:العربية وغيرها من اللغات الساميةفي بنية الفعل المعتل 
  .)ورث(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 6

  .  من قبيل اإلبدال اـتقديراألثيوبية وشين في العبرية هوـ  وتغير صوت الثاء إلى سين في
ييرات بنية ، تغيالزعبو)ورث(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 7

  .101:في العربية وغيرها من اللغات الساميةالفعل المعتل 
 .81:لسان المشرق، بيروت،أخذة كش، 1989،حسنينقاش، ألبير، وزينة،  8
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  : نفسه حاضرا ومن ذلكنجد الشاهد السابق وفي األوغاريتية أيضا،   
  

ytb lks>I mlk1  
يثب (: فيطالعنا المثال الواوي ،على كرسي الملك) يجلس(يثب : ومعنى النص       
ytb =(  في ه مختلف فغير أنّ ؛المضارعفي أطوارهي صيغته وسيأتي الحقا تحبير.  

  . في اللغة العبرية بصيغته اليائية المثال الواوي السابق نفسه قد وردو   
  

<al nahărōṯ bāḇēl šām yāšaḇnū  
gam bāḵīnū bézoḵrēnū >eṯṡiyyōn  

  
  

  2.وبكينا بتذكرنا صهيون على أنهار بابل، هناك جلسنا: نصومعنى ال  
  .مسندا إلى ناء الفاعلين) جلس) (byāša(الفعل  ـ وسط النص ـ فيطالعنا       

  هصيغة المبني للمجهول في العبرية ومنفي  المثال الواوي كما ثبت وجود   
  

t<ā bānīm wéšlōš bānōblō ši ū˙dwayyiwwālé  
  3.وولد له سبعة أبناء وثالث بنات: أي
  

  
  

  :شواهد المثال اليائي  2.2.2
  

قال ثلما في ذلك من است" في اللغات السامية غرو أن يكون المثال اليائي قليال   ال  
  4."توالي المثلين

اء سابقة دون الواو وفي باليه في صوغ المضارع يؤتى فإنّ هو كذلك وال جرم    
لهما  وفي الواو مندوحة عن ذلك؛ السيما وأن ،، وفي اللغة فسحةلياءين ذلك تواٍل

                                                

  .86:منشورات جامعة دمشق، دمشق،قواعد اللغة األوغاريتية، 1992،بيطار، إلياس1 
  .140:واللهجات العربية القديمةالنحو العربي في ضوء اللغات السامية عبابنة،  2
  .270:النحو العربي في ضوء اللغات السامية واللهجات العربية القديمةعبابنة،  3
: تح.التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح شواهد )د ت( الدينابن مالك، جمال  4

  .28:عبد الباقي، أبي عبيد للنشر والتوزيع، القاهرةمحمد 
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هو رغبة "السبب أن أو 1االعتاللأختان في  على قول سيبويه فهما واحدة، طبيعةً
  2".اللغة في عدم توليد أفعال قد تلتبس بياء المضارعة

 لنا عن آثار له كشفوا أن المحققين إال اللغات السامية؛اليائي في ومع ندرة        
السريانية  اللغة فيو )yābēš( 3)ׁשָיבֵ (: كان في اللغة العبرية قدف) يبِس(منها الفعل

)>ībēš( اإلثيوبية  اللغة فيو)yabsa(.4  
  
  

 اللغة فيو )yā<aš(5)ׁשָיַא(العبرية  اللغة في هوف )سيِئ(الفعل اأيض منهو        
  yā<ēš(.6( اآلرامية

  
  

العبرية في اللغة و )ytm(7الكنعانية اللغة في هو )ميت(الفعل  كذلكمنه و        
)ytm( السريانيةفي اللغة و )mātya(.8  

  

   yāšar(9(:العبرية اللغة فيو )išāru(: ديةااألك اللغة في فهو )يسر( كذلكو        
 )ymn(العبرية اللغة كان فيكما  )imnu( األكّادية اللغة كان في فقد )يمن( وكذلك

 اللغة فيو )yammīnā( السريانية اللغة فيو) yammīnā(اآلرامية  اللغة فيو
   yamān(.10( األثيوبية

  

                                                
  .4/338.سيبويه 1
  .111:فقه اللغة العربيةالزعبي،  2
  .22:دار العلم للماليين، بيروت ،المعجم الحديث عبري ـ عربي، 1975،ربحي، كمال 3
  .128:فقه اللغة العربية الزعبي، 4
  .197:، المعجم الحديث عبري ـ عربيكمال 5
  .115:الزعبي، تغييرات بنية الفعل المثال في العربية وغيرها من اللغات السامية 6

 

أصل اللغات الثالث الفينيقية والعبرية والمؤابية، وتمثل الكنعانية المظاهر اللغوية  هي الكنعانية 7
 .سطينية من نهاية األلف الثالث ق م، وما بعدهاللغوية غير اآلرامية في األراضي السورية والفل

  ).725:معجم الحضارات السامية(و) 24ـ23:إلى نحو اللغات السامية المقارن مدخل(
  .115:الزعبي، تغييرات بنية الفعل المثال في العربية وغيرها من اللغات السامية8 
  .127:فقه اللغة العربيةالزعبي،  9

  .128ـ  127:فقه اللغة العربيةالزعبي،  10
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  yāq̈aż.(1(كان حاضرا في اللغة العبرية  فقد) ظيق: (كذلك الفعلو     
  
  

 في العربيةهو  كما بنيتهبأ حاضرا )الواوي واليائي( مزيد المثال كانوكذلك     
  :ومنه الفصحى

  
  

  .)أود: (والفعل )أودق(:نحو )أفعل( ما كان على -
  

awdaq( الحبشية قد كانا حاضرين فيف        ̈a (و)>wadada (األول من ودق 
  2.بمعنى أود مزيد من ود واآلخر

 الحبشية قد كان حاضرا فيف، بمعنى أيبس) aybasa<(:اليائي نحو منوكذلك       
  3.أيضا
 .)فاعل( ما كان على - 

وكذلك هو في  yā<ada (4( في العبرية فقد كان ) واعد:(وصيغته نحو      
  yā<ada .(5( اآلرامية

 ). فعل( ما كان على - 

yāh:(اآلراميةفي و )yāhad(في العبرية فهو وحد  :نحو        ad (السريانية فيو :
)yah  ed.(6  

  

 .)تفعل( ما كان على -
 

: في الحبشية حاضرةً فقد كانت ـ ثالثتها ـ) توكّل(و) تودد(و) توهب:(نحو      
)tawāhaba (و)tawādda (و)tawakkala.(7  

 

 .)استفعل( ما كان على -

  astawhaba.(1(فقد كان حاضرا في اللغة الحبشية  )استوهب: (نحو       
                                                

  .115:الزعبي، تغييرات بنية الفعل المثالفي العربية وغيرها من الساميات 1
2 Leslau, Comparative . Dictionary of Ge<ez. P. 264. 
3 Leslau, Comparative . Dictionary of Ge<ez. P.  226 .  

  .445:مكتبة اآلداب، القاهرة، معجم مفردات المشترك السامي، 1994،كمال الدين، حازم4 
  .445:معجم مفردات المشترك السامي ،كمال الدين 5 
  .445:معجم مفردات المشترك السامي ،كمال الدين 6 

7 Leslau, Comparative . Dictionary of Ge<ez. P. 612. 
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:في اللغات السامية غير العربية األجوف  
  

 سواء األجوف في اللغات السامية؛ وجود والكتب ذات الشأن قت المعجماتحقّ      
األجوف هو في العبرية  إلى أن) عبد التواب(، وقد ذهب الواوي منه أو اليائي

األجوف اليائي  كما ذهب إلى أننوعان أيضا معتل العين بالواو ومعتل العين بالياء، 
نادر 2.ا الواوي فهو كثير جدافي السريانية؛ أم  

  

     من حيز الندرة  ـ في تقديريعلى األقل ـ خرج شواهد تلك األفعال ت غير أن
الفعل و )بات(الفعل ومن ذلك، طراداالالشيوعو ما إلى حيزورب ،إلى حيز القلة

hخاط (الفعل و 3)أثم/خاب(الفعل و) هلك/ادب(  āt ̄=(4و)ساحšāh   =.(5  
    منه واليائي وفيما يلي بيان ذلك الواوي .  

  
  .األجوف الواويشواهد : األول   3 .2.2
حذف في طورها بعد  تتفق مع بنيته بصيغة كان في األوغاريتيةفقد ) قام(ها ومن    

بالصيغة السابقة  7في اآلرامية القديمةو، لحركاتاعلى اعتبار عدم تدوينq̈m(6(:الواو

                                                                                                                                          
1 Leslau, Comparative . Dictionary of Ge<ez. P.  69 .         

  .60:عبد التواب، في قواعد الساميات 2

 .227:عبد التواب، في قواعد الساميات3 
 ).خيط(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي الساميعبابنة والزعبي،  4
 ).سيح(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي الساميعبابنة والزعبي،  5
 ).قوم(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي الساميعبابنة والزعبي،  6
ا تعود حقبتها إلى م. دمشق وحماة واربد وشمأل وآشورنقوش اآلرامية القديمة هي لغة أكثر  7

 ).25:لى نحو اللغات السامية المقارنمدخل إ مسكاتي،(ق م . بين القرنين العاشر والثامن
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)q ̈m(1بصيغة 2في المنداعيةو )q ̈am(3 والتي في العربية  فقفي األكّادية بصيغة تتّو
q( العربية مع اختالف في حركة البناء ̈āmu(.4  

  

 ؛غيربصيغة تشبه التي استوى عليها في العربية اللغتين العبرية واآلراميةفي و     
بناءه على السكون  أن)q ̈ām(5 6.اإلشمامب صيغةباإلثيوبية  فيو  

  

كما  mwt(7(على أصله  ونيةالعم اللغة كان في قدف) مات(:ومنه أيضا الفعل      
اآلرامية القديمة و ،األوغاريتية اللغة فيوكان  mwt(9( أيضا 8النبطية اللغة فيكان 

ادية في األكّكان و، بعد اإلعاللفي طوره وأحسبه ـ ههنا ـ  mt(10(القديمة 
في و mātu(11(في الفصحى مع اختالف في حركة البناء  التيبصيغة تشبه 

الفصحى في طور مد  في التي تشبه بصيغةفي السريانية و mōta(12( اإلثيوبية
 mīt(14( المجهولإلى  قريبةالسريانية بصيغة وفي اآلرامية و 13)māt(فاء الحركة 

                                                
  . 374:لى نحو اللغات السامية المقارنمدخل إمسكاتي،  1
 .)33:فصول في فقه اللغة.(مسيحية تسمى العارفينلهجة آرامية تنسب إلى طائفة هي  2
 ).قوم(مادة  .جم المشترك اللغوي العربي الساميمع عبابنة والزعبي، 3
 ).قوم(مادة  .جم المشترك اللغوي العربي الساميمع عبابنة والزعبي، 4
  . 274:إلى نحو اللغات السامية المقارنمدخل  ،مسكاتي 5
  .274:إلى نحو اللغات السامية المقارنمدخل  ،مسكاتي 6
 ).موت(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 7
الكتابات التي عثر عليها في الرقعة الجغرافية لإلمبراطورية  عبرهي اللغة التي وصلتنا و 8

لغة  هاوقيل إن سورية الجنوبية وعاصمتها البتراء،النبطية الممتدة من شمالي الحجاز حتى تخوم 
  ).839: معجم الحضارات السامية(عربية الصوت آرامية األحرف والكتابة 

 ).موت(مادة . الساميمعجم المشترك اللغوي العربي  عبابنة والزعبي، 9

  ).موت(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي،10  
 ).موت(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 11

 ).موت(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 12 

 ).موت(مادة . العربي الساميمعجم المشترك اللغوي  عبابنة والزعبي، 13 

  ).موت(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي،14 
 .ميتثم ُأ ولعلّه كان مستعمال: قولأ     
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المضارعة عند صوغ  عالمة بعد نزعالتي طابق بصيغة ت اآلراميةوفي العبرية و
 في العربية الفصحى فعل األمرطابق المنداعية بصيغة تفي وtmū(1( األمر

)mut(.2  
  

من  hawwasa(3( هو في الحبشيةف) حوس(الفعل ذلك مثال منو ،وكذلك المزيد    
  .من حاس

  
  

  في فمنه ما ورد ،تركيبفي  شاهدها أم العبرية من نص:  
  
  

wayyāmūtū ġam šénēhem maħlōn wékilyōn  
  
  

  4.ويموتون كالهما محلّون وكليون: ومعنى النص 
) موتونوي() w-ayyāmūtū( واو الجماعةاألجوف الواوي مسندا إلى فيطالعنا   

  : وورد في نص آخر من اللغة نفسها، على لغة أكلوني البراغيث
  

bō pen-témūtūn5  
  .مسندا إلى واو الجماعة) مات( الفعلفيطالعنا  ،لئال تموتون: ومعنى النص

  

  Lō yāqumū rešā<īm bammišpāț6:ومنه في العبرية أيضا
  

  .ال يقومون األشرار بالعدل :ومعنى النص
  

ومن األجوف  )yāqumū(مسندا إلى واو الجماعة )يقوم(األجوف الواوي فيطالعنا  
 : الواوي في العبرية أيضا نحو

                                                

المجلة األردنية في ، تحوالت بنية الفعل األجوف بين العربية والعبرية،2013الزعبي، آمنة،1 
  .313):1(العدد ) 9(اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 ).موت(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي،2 
3 Leslau, Comparative . Dictionary of Ge<ez. P. 6. 

  .218و 63:واللهجات العربية القديمة النحو العربي في ضوء اللغات الساميةعبابنة،  4
 .62:واللهجات العربية القديمة النحو العربي في ضوء اللغات الساميةعبابنة،  5
بحوث  اللهجات العربية، ظواهر لغوية من لهجة طيء القديمة ،2004، عبد التواب، رمضان 6

النحو العربي في ضوء اللغات  عبابنة،و، 254:،بحوث ودراسات، مجمع اللغة العربية، القاهرة
 .218، و62: واللهجات العربية القديمة السامية
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āmkotāţān béŜŜō gam habwayyā1  
  

  .يطان أيضا في وسطهموآب الش: ومعنى النص    
  ).آب( الفعل األجوف الواوي ل النصأو فيطالعنا    
  

  

  :شواهد األجوف اليائي: اآلخرالقسم   4 .2 .2 
h( ي العبريةهو فف )خاط( الفعل همنو        ūt h( اآلراميةفي و2)̄  āyit في و )̄

h(السريانية  āt  šūr(6(5)ר·ׁשו( العبريةفي و 4)šāru(:ديةافي األكّهو  )سار(و 3)̄
 sēĥa(7( اإلثيوبيةفي و )šāĥ(:السريانيةفي و )šūwaĥ(:في اآلراميةهو  )ساح(و

  zayyana(.8(فهو في الحبشية  )زين( ومنه ،وكذلك المزيد
    فمنه ما ورد ،ا حضوره في النصوصأم آرامي في نص:  

hqym krs>>znh qdm ṡlm zy db>9  
  hqym.(10( الفعل صنم ذي دبأ، فنلحظ ماأقام هذا الكرسي قد :ومعنى النص     

                                                
  .378:جامعة عين شمس، القاهرة، قواعد اللغة العبرية، 1971عبد الرءوف، عوني،  1
hمن الجذر الواوي "وهو. 311:عل األجوف بين العربية والعبريةتحوالت بنية الفالزعبي،  2  wt 

  .)مادة خيط. للغوي العربي الساميمعجم المشترك ا".(بمعنى شق طريقا، أو ربط، أو خاط
 ).خيط(مادة . جم المشترك اللغوي العربي الساميمععبابنة والزعبي،  3
 ).سير(مادة . جم المشترك اللغوي العربي الساميمععبابنة والزعبي،  4
 .140:الزعبي، فقه اللغة العربية 5
 ).سير(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي الساميعبابنة والزعبي،  6

 ).سيح(مادة . المشترك اللغوي العربي الساميمعجم عبابنة والزعبي، 7 
دراسة صوتية صرفية داللية مقارنة في ضوء اللغات  .الكنعانية اللغة، 2003،يحيى عبابنة،8

  .228:دار مجدالوي للنشر، عمان ،السامية
 . 72:الرياض،دراسة تحليلية للنقوش اآلرامية القديمة، 1994، الذييب، سليمان9 
الرافعي، (وهذا الوزن كان حاضرا في لغات العرب البائدة كلغة اللحيانيين  )هفعل(وهو على  10

اللهجات العربية في (و) 1/92.المكتبة العصرية، بيروت،تاريخ آداب العرب، 2004مصطفى،
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  :أيضا 1)التدمرية( وجاء في     
  

>q ̈ym lh tgr>  
 

q<(فـ   ،أقام له التجار: ومعنى النص     ̈ym(  هو)وهو معتل يائي مزيد  )أقام
  .قبل اإلعالل )أقْيم( األول افي طوره وهي صيغة الفعل 2)أفعل(بالهمزة على 

  

  :غير العربية ص في اللغات السامية األخرىوقمنالفعل ال 
 ؛شيوعا من الناقصة الواويةاألفعال الناقصة اليائية أكثر  أن يرى مسكاتي     
وهو ما وقَ 3ما في اللغات السامية الشماليةالسيوفيما يلي بيان ذلكعندي ر ،.  

  
  .ص الواويوقمنشواهد ال   5 .2.2

  rb(.4(:عل كان حاضرا في اللغة العمونيةفالف )ربا(الفعل ومنها     
 :اديةكان في األكّكما )  =  rabawa ربو (فاألصل  ،الفعل بعد حذف الواو بنيةهي و   

)rabū(5 في العبريةو:)ābrā( اآلراميةو:)ābré( السريانيةو :)ābré(.6  

                                                                                                                                          
. الهاءوأما ":دال الهاء من الهمزة كتب سيبويهكما هو حاضر في العربية على إب) 2/613.التراث
) 4/238.سيبويه("مرت وهرحت الفرس، تريد أرحتمزة في هرقت وهوقد أبدلت من اله. . 

العوض ألن  وجعلوا الهاء. . . وأما هرقت وهرحت فأبدلوا مكان الهمزة الهاء:"وكتب أيضا
  ).4/285.نفسه" (الهاء تزاد

 يجيء على:"لحركات الثالث جاء في االرتشافوزيادة الهاء قبل الفاء واقع في العربية با      
 ارتشافأبو حيان، (".وهفْعل هبلَع هزبر، وهفْعل هجرع، وهفْعل همتُع، وهفَعل هركلَة،: هفَعل

  .     السامية بين العربية واللغاتمشتركة  إبدال الهاء من الهمزة سمةٌ فإن يه،وعل) 1/54.الضرب
األول قبل الميالد  رت ما بين القرنالتدمرية لغة قوم من العرب أقاموا دولة في تدمر ازده1 

  ).26:إلى نحو اللغات السامية المقارنمدخل . (والثالث بعده
  . 130: تاريخ اللغات الساميةولفنسن،  2
  .275:إلى نحو اللغات السامية المقارنمدخل  مسكاتي، 3
 ).ربا/ ربو(مادة . عربي الساميمعجم المشترك اللغوي العبابنة والزعبي، 4
 .100:، مركز الحضارة العربية، القاهرةاألكدية العربية،2005خشيم، علي،  5

  .100:األكدية العربية خشيم،6 
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سكاتي وعند مyadlū( 2:(ومضارعه )dalawa(كان في األثيوبية  قدف 1)دال(ومنها 
ا أم؛ األول قبل اإلعالل في طوره هونالحظ أنّ 3في األكادية )idlu( ه نفسهأنّ

  yadluwu.(4( على القياس األصل بعد اإلعالل ألن بنيتههي المضارع ف
 )dalā(العربيةستوى عليها في في العبرية بصيغته التي اكما كان      

  nedlē.(5:(ومضارعه )dālā( السريانيةفي و )yādlē(:ومضارعه
    ما جاء في السريانية ها حضوره في النصوص فمنأم:  

warbā ber wašwah ̨ >ak  >arzā6  
ل النص الناقص الواوي فيطالعنا أو .ل كاألرزةاابني وطوربا : ومعنى النص   
)w-arbā( با"من وهو  ،مسبوقا بواو العطفر و الشيءبربمعنى نما وزاد 7"ي.  
  

  

  .اليائي شواهد المنقوص    6 . 2 .2
 على أصلها بنيتهوهو في bakaya(8( اإلثيوبيةكان في  قدف )بكى(ومنها     

  ākbā.(11(والعبرية  10)bakū(األشورية  فيو 9)yābkī(ومضارعه 
                                                

  .)دال مادة. لسان العرب(سوقا رفيقا  سقْتُهادلْوا  ةَالناق تقول دلَوتُ من دال يدلو إذا ساق برفق، 1
  .275:لى نحو اللغات السامية المقارنمدخل إمسكاتي،  2
 .275:لى نحو اللغات السامية المقارنمدخل إمسكاتي،  3
المضارع  االعتالل، فقد يعتل تاريخمن حيث  استقاللهزمن  لكّل افتراض أنضعنا أمام وهذا ي 4

 . االستعمال، فكلٌّ رهن بالمضارع قبل الماضي؛ وال غرو
  .275:لى نحو اللغات السامية المقارنمدخل إ مسكاتي، 5
 .234.عبد التواب، في قواعد الساميات 6
 ).مادة ربا. (لسان العربابن منظور،  7
بنية الفعل الناقص بين العربية ، 2011،والزعبي، آمنة 165:عبد التواب، في قواعد الساميات 8

المجلة األردنية في اللغة العربية العربية والعبرية دراسة في البنية الصوتية لألصل الثالثي،
  .138):1(العدد ) 7(وآدابها، المجلد 

 .275:إلى نحو اللغات السامية المقارنمدخل  مسكاتي، 9
  .165:ياتفي قواعد السام عبد التواب، 10
  .185:فقه اللغة العربيةالزعبي،  11
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  r<y(1( األوغاريتية اللغة في كان حاضرا فالفعل) رعى(الفعل ومنها أيضا   
   )رعي(على أصله قبل اإلعالل بحذف الياءوهي بنية الفعل   
  r<(.3(الكنعانية في هو و 2)r<y( آرامية الدولة في وكذلك هو  

 وفي العبرية rēū(4و  ra<ūو  re<ū( دية بثالث صيغااألكّ وكان في      
)rā<ā(5 ووالسريانية اآلرامية:تينفي اللغ دةبصيغة موح :)ré<ā.(6  

  

قبل  في األصل بنيتهب واألثيوبية كان في األوغاريتية قدف )رمى(الفعل ومنها أيضا  
في و ramu(9(األكادية في و 8)rma(في المنداعية  كان كذلكو7)rmy(اإلعالل 
 في النبطيةو )rémā(السريانية في و )rémā(اآلرامية في و 10)rāmā(العبرية 

  12).رمأrm>(11)( ه بالهمزةأنّغير 

                                                
  ).رعي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي الساميعبابنة والزعبي،  1
  ).رعي(مادة . الساميمعجم المشترك اللغوي العربي عبابنة والزعبي،  2 
  ).رعي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي الساميعبابنة والزعبي،  3

  ).رع(ولعلّها بنية الفعل بعد اإلعالل بحذف الياء وقبل مد حركة العين : أقول   
  ).رعي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي الساميعبابنة والزعبي،  4
  .173:فقه اللغة العربية الزعبي، 5
  ).رعي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 6
  .48:الزعبي، فصول في فقه العربية7 
  .48:الزعبي، فصول في فقه العربية 8 
  ).رمي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 9

  .185: فقه اللغة العربيةالزعبي، 10 
  ).رمي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 11
الياء قد تقلب  صحيفة وصحائفوإنما دعاهم إلى ذلك أن:"على إبدال الياء همزة، نحو ولعلّه 12

وعلى ذلك  )4/390.سيبويه(."وحدها في مثل مفاعل والهمزة قد تقلب وحدها ويلزمها االعتالل
والهمزة أجدر ألنها من :"قال سيبويه ،علة من اإلعالل باعتبار أن كليها صوتهو ضرب 

لذلك فإذا كانت الهمزة تقلب ياء ففي ذلك مسوغ أن تقلب  )4/390.سيبويه(" حروف االعتالل
من ، ظاهرة الهمز والتسهيل واقعة على سبيل االختالف بين اللهجات الياء همزة، وعلى كل فإن

 317/ 1.اللهجات العربية في التراث. (والالي بدال من الالئي والالء ،النبي بدال من النبيء: ذلك
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  bny.(1(في اللغة الكنعانية القديمة  فالفعل كان حاضرا) بنى( الفعل ومنها  
  .على أصله قبل اإلعالل بحذف الياءالفعل  بنيةوهي   

  

ָנהbānā =  ( :في اللغة العبريةكما كان حاضرا ـ كذلك ـ       وعند  2)ָּב
)(اللغة األكادية في ه أنّ) سكاتيمibni(.3  

šq(األوغاريتية  كان في فقد) سقى(ومنها     ̈y(4 في اإلثيوبية و)saq ̈aya(5  وهي
šq(المنداعية  وكان في، صيغة الفعل في طورها األول قبل اإلعالل بحذف الياء ̈a (

šāq(والسريانية  العبريةفي و )šaq̈u(األكادية و ̈ā.(6  
فمن ذلك ما جاء في العبرية السامية في النصوص ا حضور المنقوصأم:  

t<al nahărōū. .nbēl šām yāšabBā  
niyyōṡteū >rēnkbézo ūīnkāam bg  

  

  7.وبكينا بتذكرنا صهيون) جلسنا(على أنهار بابل هناك وثبنا : ومعنى النص 
  ). ـ نا ūn(مسندا إلى الضمير  ) بكى()ūīnkāb(فيطالعنا المنقوص اليائي      

  :نصوص اآلرامية ه فيومن شواهد
wy>tw >lwh >lhn blylh8  

                                                                                                                                          
 في كتب التراث مبثوثٌ جؤنة، وذلك كثير جونة في: نحو ؛ومثله ما بين الهمزة والواو )324و

  .لليسر والخفّة طلبا أولئك كلُّ
  .127:ل الناقص بين العربية والعبريةبنية الفعالزعبي،  1
  .171:العربيةفقه اللغة  الزعبي، 2
  . 276:لى نحو اللغات السامية المقارنمدخل إمسكاتي،  3

ولعلّه الفعل في صيغة  )ibnī(هي تطور لصيغة ) ibni(صيغة  أن )مسكاتي(ويفترض      
  .األمر، وسيجيء بيان ذلك ـ الحقا ـ في الفصل الثالث

  ).سقي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 4
  ).سقي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي،5 
  ).سقي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 6
  .200و 140:النحو العربي في ضوء اللغات السامية واللهجات العربية القديمةعبابنة،  7

8Hackett,1980,The Balaam Text from Deir <alla, Scholars Press, Chicago, 

USA,P. 27.. 
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فيطالعنا ـ في أول النص ـ الفعل الناقص ويأتون إليه اآللهة بليله، : النص ومعنى
  .مسبوقا بواو العطف ومسندا إلى واو الجماعة )w-y>tw(اليائي 

  
  :السريانية من نص ه فيومن شواهد

wabnīt  lī <élātā hédā1  
  

) wabnīt( )بنى(الفعل  فنلحظ، واحدة) علية(وبنيتَ لي صومعة  :ومعنى النص 
  :الشاهد نفسهفي نص سرياني آخرو. إلى تاء الفاعلمسندا 

  

hāydēn >ēnā >ah ̨īqār bénīt lī >élātā h ̨édā  
  
  

  2.وعندئذ أنا أحيقار بنيت لي صومعة واحدة: ومعنى النص      
  .مسندا إلى ضمير المتكلم) bénīt(فيطالعنا الفعل الناقص اليائي 

  :ومنه ما جاء في السريانية أيضا       
wérabbīteh léber bédebšā  

  

  3.وربيت ابني بالدبِس: ومعنى النص
  . في حالة اإلسناد إلى ضمير المتكلم) ربى(فيطالعنا الناقص اليائي المزيد 

 في هوف )أنسى(:الفعلومنه  حاضرا في اللغات السامية،كذلك كان  المنقوص ومزيد
  .قبل اإلعاللصيغة الفعل  وهيnasaya 4من الجذر  )ansaya<(الحبشية 

األكاديةا حضوره في النصوص فمن ذلك ما جاء في اللغة أم:  
šarrūm eq ̈lam anā awīlīm iddin1  

                                                                                                                                          
  
  .104:العربي في ضوء اللغات السامية واللهجات العربية القديمة النحوعبابنة،  1

 . 119و 104:العربي في ضوء اللغات السامية واللهجات العربية القديمة النحوعبابنة، 2  
  .233،و208،و201:العربي في ضوء اللغات السامية واللهجات العربية القديمة النحوعبابنة،  3
  بِسُل والدسصارته عوكذلك كانت العرب تسميه) مادة دبس. لسان العرب(  التمروع .  

  :جاء في رسالة الغفران للمعري قول الشاعر    
  فنهزةُ من لقُوا حسبتُهم    أشهى إليه من بارد الدبِس

  ).34:شلق، دار القلم، بيروت: تح، رسالة الغفران1975، المعري، أبو العالء(
4 Leslau, Comparative .Dictionary of Ge<ez. P. 362 
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 ) iddin(ص اليائي وقمنفيطالعنا ال، أعطى الملك الرجَل حقال: ومعنى النص 
  :ومنه في العبرية أيضا ما جاء في سفر أيوب2أعطى: بمعنى

  

īhēn māh ̨ălābwayyittēn lāhēn >ă3  
  

 المزيدص اليائي وقمنالفيطالعنا  )ميراثا(وأعطى لهن أبوهن محلة : ومعنى النص
)w-ayyittēn مسبوقا بواو العطف) ـ وأعطي.  

  

ما جاء في اإلثيوبية الجعزية  منه كذلك حاضر في اللغات السامية المبني للمجهولو
  :في نصوص عزرا غير القانونية

  

>ana sūtā>īl zatasamayku <ezra  
  
  

  4.أنا سوتائيل الذي سمي عزرا: ومعنى النص          
  
  

  :في اللغات السامية غير العربية اللفيف
  

                                                                                                                                          
  .71:دمشق الهيئة العامة السورية للكتاب،:اللسان األكّادي، 2012،مرعي، عيد 1
في  وهي ا صيغتهأم الثاني؛نما هو في صيغته في طورها دية إافي األك )iddin(والفعل  2

  ).272:لى نحو اللغات السامية المقارنمدخل إ().indin(طورها األول فهي 
هل طاء التي عرف بها أول منسجمة مع صيغته في لغة االستنوصيغة الفعل في طورها األ     

في  ة نونا إذا جاورت الطاء ومثلها الشاهد نفسه فهم يقولوناليمن، وهي إبدال العين الساكن
أعطى أنطى، وقد عزيت إلى العرب العاربة ومن النصوص الدالة على هذه اللغة قراءة الحسن 

وهي قراءة مروية عن الرسول صلى اهللا عليه  ]1:الكوثرسورة  [)الْكَوثَر َعطَينَاك ِإنَّاأ(وطلحة 
 دارالكتب ،وآخرون الموجود عادل عبد :تح ،البحر المحيط، 2001،األندلسي، أبوحيان(وسلم 

وهذيل، واألزد، وقيس، وعزاها السيوطي إلى سعد بن بكر،  )8/520.بيروت العلمية، لبنان ـ
) 426:مصر دار المعرفة الجامعية، ،االقتراح،2006السيوطي، جالل الدين،( واألنصار

  ).388ـ  1/385.الجندي، اللهجات العربية في التراث(و
 .70:السامية واللهجات العربية القديمةالنحو العربي في ضوء اللغات عبابنة،  3
 .  346:عبد التواب، في قواعد الساميات 4
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حاضر في اللغات هو اللفيف كما هو حاضر في اللغات العربية القديمة كذلك    
  .المقرون والمفروق: بنوعيه السامية األخرى

  :وفيما يأتي بيان ذلك
  

  

  :اللفيف المقرون شواهد  7.2.2
  

 كان )حوى(و 1)ָאָוהāwā<  =(: العبرية اللغة في كان  فقد )أوى(الفعل منها      
ָּואĥawwā =( العبريةفي اللغى و 2)ĥwy( األوغاريتيةاللغة  في  كان )ىرو(و3)ַח
  rawaya.(4(األثيوبية  اللغة في
  .بنية الفعل على أصلها قبل اإلعالل بحذف الياء ـ في تقديري ـ وهي    

  

  réwā(.5(السريانية و )réwī(واآلرامية  )rāwā( العبرية فيكما كان     
  

ָיה( العبرية اللغة في كان قدف 6)هوى(ومنها       السريانيةفي اللغة و )= hāyā ָה
)héwā(7  

     ا شأمجاء في أحد نصوص السريانية ه مامنف ،اهده في نص:  
  

  

>allāhā k>illā bā<innā mennā  
  

rākdī néhwē lī bérā de  
  
  

حيث نجد اللفيف  8نهوي ولدا ذكراما أبغيه منك يا اهللا أنني : ومعنى النص   
  .ونظيره في العربية أهوى من هوى النفس )néhwē(المقرون 

                                                
  .196:فقه اللغة العربيةالزعبي، 1 
 .62:للفعل الناقص في اللغات الساميةالمعجم التأصيلي عبد الجليل،  2
  .197:فقه اللغة العربيةالزعبي،  3
  ).روي(مادة . الساميلغوي العربي معجم المشترك ال عبابنة والزعبي، 4
  .203:فقه اللغة العربية الزعبي،5 
  .سقَط من فوقُ ِإلى َأسفلإذا يهوِي  هو من هوىو 6
 .199:فقه اللغة العربيةالزعبي، 7 
، 251ـ  250:جامعة تشرين، الالذقية، المدخل إلى اللغة السريانية، 1990، هبو، أحمد 8

  .234ـ  233:وعبد التواب، في قواعد الساميات
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  1.هذه الظاهرة إلى اللهجة الشرقية دون الغربية وقد عزا بروكلمان    
  
 

  .المفروق اللفيف شواهد   8.2.2
  

 دليو وننظيره المقر إلى نسبةفي اللغات السامية قليل الشيوع المفروق اللفيف       
المفروق في األصل تحولت ـ فيما بعد ـ إلى صيغ  كثيرا من صيغ ذلك أن على

المكاني  المقرون، فمن المفروق ـ في اللغات السامية ـ أفعاٌل اعتراها القلب
  .صيغتها من المفروق إلى المقرونفتحولت بذلك ـ القلب ـ 

  

ه الحركات واالعتالل طبيعة أشبا"إلى همرد لزعبي تفسير لهذا القلب وجيه،ول    
ولذا فمن الممكن نوع من الصعوبة وقابلية التطور؛  الذي يصيبها، وهذا يؤدي إلى

ص من أن تنحو أي لغة من اللغات إلى التحول من المفروق إلى المقرون للتخلّ
  2."حدوث بعض الصعوبات في نطق النمط اللغوي

 yānā =(3ָיָנה(بصيغته اليائية د كان في العبرية فق )ونى(ومما ورد منه مثال    
ָוה(أيضا كان في العبرية قدف )ولي(وكذلك    lāwā =.(4ָל

 قدف )وصى(: على سبيل المثالومنه ، في اللغات السامية اللفيف ولم يغب مزيد    
s(:كان في العبرية على القلب ̊āwā(  السريانية أيضاوفي: )sē̊wā(5  ومنه أيضا

وفي العبرية )š>yو  šwyو  šyy(: صيغ ثالثالكنعانيةبان في ك فقد) ساوى(
)šāwā (في اآلرامية و)šéwā(  وفي السريانية)šéwā(6  وكذلك الفعل)تداوى(  

  . وهي صيغة الفعل في طورها قبل اإلعالل tadawaya(7( في الحبشيةفقد كان 
  

                                                
 .26:بروكلمان، فقه اللغات السامية1 
  . 204:فقه اللغة العربيةالزعبي،  2
  .208:فقه اللغة العربيةالزعبي،  3
  .204:فقه اللغة العربيةالزعبي،  4
  .204:فقه اللغة العربيةالزعبي،  5
  ).سوي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي الساميعبابنة والزعبي،  6

7 Leslau, Comparative . Dictionary of Ge<ez. P. 145 
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واللغات  البائدة في لغات العربفي حضور الفعل المعتل  تلك كانت بسطةً    
سريانه في المنطق، وجريانه على ألسنة السامية األخرى، أردت من خاللها تبيان 

  .الناطقين
  

  

      ـ بي  وقمينهأن أشير إلى عدم ظهور الحركات على هيئة األحرف أو  ـ ناه
  .تحتها
ديدن الكتابة عند الساميين والعرب  كانه ـ أن علمـ على قول أهل ال وسببه      

لذا فليس من ":القصيرةالحركات ـ بنوعيها ـ الطويلة وفهم ال يظهرون  دين،البائ
الكلمة كما أن ذلك مدعاة للبس بين أوزان  اليسير معرفة نطق الحرف ومن ثم

من "فـ والغرو1).فعل(فاعل فإنهما يكتبان بالوزن نفسه السيما بين فعل و ؛األفعال
اعتمادها  من اللغات غيرها علىها اللغات السامية أهم الخصائص التي امتازت ب

) vocal(أكثر من اعتمادها على األصوات ) consonant(على الحروف الصامتة 
فنرى أغلب كلماتها تتألف من اجتماع ثالثة أحرف صامتة أما األصوات، فال نجد 

ورية فلما وذلك أيضا كان ديدن الكتابة األش 2"لها حروفا تمثلها في اللغات السامية
ك المقاطع، صعب على العلماء ضبط الكلمة فاختلفوا في كيفية ال تحر"كانت 
طوط خطوط النقوش الثمودية واللحيانية والصفاوية تشبه خ"وكذلك كانت 3"المنطق

وهي  غة العربية الجنوبية القديمةخطوط الل: بعبارة أخرىاللغة السبئية والمعينية، أو
نفسه ) لحيان(ومن ذلك مثال لفظ  4"خالية من رموز الحركات وحروف المدد واللين

الكتابات الثمودية :"قال عبابنة. بغير مدlĥyn=(5لحين(فقد كان اللحيانيونينقشونه 
قصيرة كانت أم طويلة ) الحركات(كأكثر اللغات السامية؛ ال تعنى برسم الصوائت 

                                                
 .بتصرف. 222:حجازي، علم اللغة العربية 1
 .8/530.جامعة بغداد،المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم،1993،علي، جواد 2
  .1/16.المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد 3
  .52ـ  51:عبد التواب، فصول في فقه العربية 4
  .168و  148 :نقوش لحيانية من منطقة العال أبو الحسن، 5

  

ما كانت تعرف صوتيا، ال ال فرق بينهما؛ وإنّ) علم( كما يكتبون) عالم(فهم يكتبون 
  1".كتابيا

  

رموز األصوات الصحيحة قد وضعت قبل وضع نظام  أن"وعلّل لذلك بـ      
 وهذا الحكم ال يخص العربية وحدها؛ ولكنه:"وأردف" األصوات الصائتة أو الحركات
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اعتمدت على تطوير ما تلك اللغات التي السيأغلب اللغات السامية؛  ىينسحب عل
" نظام الصور، ولم تعتمد على أشكال المسامير وتركيبها كاآلشورية واألوغاريتية

كما أننا ال نملك علة كافية لتفسير هذا السلوك السامي الغريب، فقد اكتفت :"وأضاف
معظم الخطوط السامية المعروفة بالتعبير عن الصوامت، في حين أهملت التعبير 

  2".تاما عن الصوائت إهماال
  

اإلكليل من أخبار كتاب  (قد أشار إلى هذا بعض المؤرخين األوائل،جاء في و      
هم كانوا في معرض حديثه عن نسب همدان أنّ للهمداني) اليمن وأنساب حمير

م المسلمون في كتابة يكتبون، بحذف األلف إذا وقعت في وسط الحروف،وقفاه"
السماوات وكذلك علهن : اإلنسان، وألفمن، وألف الرحالمصاحف، فطرحوا ألف 
نهفان وهمدن منقوص من همدان وبنين  منقوص من منقوص من علهان، ونهفَن

 وإياها حكى األوساني، هذا ما تؤديه أحرف الكتابة:"وأردف 3".منقوص من بنيان
: فأما اللفظ فعلى التمام وكذلك يحذفون الواو الساكنة من وسط الحروف؛ مثل

  4."هالل، وبالل، وأميال: مثل كنة مثل شمليل واأللف الساكنةاء السامبعوث، والي

                                                
 في دولة اإلمارات العربية) صوريا وكتابيا(، نقش ثمودي مختلط 2007،عبابنة، يحيى 1

 .102:مطابع الجزيرة إنترناشيونال ،المتحدة
ة بين دراسة تاريخية مقارن.التطور السيميائي لصور الكتابة العربية،2000،عبابنة، يحيى 2

 .16:جامعة مؤتة،والكتابات الساميةالعربية 
، محمد الحوالي: ، تحاليمن وأنساب حميركتاب اإلكليل من أخبار  ،2008،الهمداني، الحسن 3

  .10/29.مكتبة اإلرشاد، صنعاء، الجمهورية اليمنية

  .10/29.كتاب اإلكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير ،الهمداني4 

كل لغة فيها من "ه على الترجمة نص ما سلفبسبب إلى  وه قوٌلولفندريس 
  1."األصوات أكثر ما فيها من العالمات

  

    اللغةَ وبما أن تترى؛ فال غرو أن تكون الكتابة كذلك وتكون مرحلة  أطوار
  . اكتشاف الحركة وتدوينها جاءت في فترة الحقة من اكتشاف الحرف وتدوينه
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  .وتدرج أطوارها الصوتية ،أصل بنيتهالعربية،  الفعل المعتل في :الفصل الثالث 
  

  .الصوتیةج أطوارھا المثال، أصل بنیتھ، وتدّر الفعلالمبحث األول    1. 3
  

 ق ذلك منوقد تحقّ كان الفعل المعتل حاضرا في عربية العرب البائدة،       
ألول من ذلك الحضور في الفصل ا ـ غير يسير ـ سقت كفالقد و النقوش واآلثار،

  . من البحث
  

بين أيدينا شاهد لحضوره قبل تلك الحقبة؛ وإن كان قد  ـ من المتاحـ وليس       
  .  ابر التاريخحضر، فإن ذلك من غ

  

    ل أطوار الفعل المعتل ـ في هذا البحث ـ تبدأ من تلك الحقبة وعلى ذلك فإن أو
  .األولق ـ طوره فنعدها ـ على الذي هو محقّ

  

    ج في ل كان فيه الفعل المعتل بصيغتوذلك الطور األوه األولى قبل أن يتدر
ى استقر حتّ وحذف، أو مد و قصر،عالل من نقل، وتسكين، اإل أطواربين  التحول
ها ، واستحسنتمنطق، واستساغها الذوقالتي درج عليها ال صيغته الحاليةعلى 

  .وجرى بها اللسان في أصناف القول وأساليب التعبير القريحة
  

ومع ذلك فليس باليسير تتبع أثر الفعل المعتل في اللغات السامية لتراخي الزمن      
  .وبعد التاريخ

  

قد يكون من العسير جدا تتبع األطوار ": قوٌل في هذا المعنى قال) ولفنسن(ولـ      
ها حدثت على مدى قرون متطاولة كانت ألنّ؛ التي مرت بالفعل في اللغات السامية

  2."أغلبها سابقة للتاريخ

                                                
 .62:اللغة فندريس، 1
  .15:ولفنسن، تاريخ اللغات السامية 2
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ومع ذلك العسر، البد من تتبعه أطوار الفعل وأطوار اللغة كلها، فال مناص من      
  .يق تاريخ اللغة؛ لفهم طبيعتها، وتفسير ظواهرها، ما وجد الباحث إلى ذلك سبيالتحق

وفي هذا الفصل حرثٌ في ذلك، من لدن بنية الفعل األولى حتى استوائه على       
  . الصيغة الفصيحة؛ مرورا بأطواره الصوتية

        
  
  
  

  

جهته وهو في  ا إعالله منمالمثال ال إعالل فيه وهو في الماضي؛ إنّ      
صحيح الذي لم يعتل، وقد ي مثاال تشبيها له وهو في الماضي بال؛ لذلك سمالمضارع

على اعتبار صيغة الماضي هي المنطلق في  السابقون والالحقوننا درج فقهاؤ
  . هه ومبدئكم؛ حتقرير اإلعالِل

  
  

ـ كان حاضرا في العربية منذ  ورد في الفصل الثانيوالفعل المثال ـ كما     
  .غابر الزمن من أيام أهل الصفا ولحيان وثمود

  

     قبل أن الذي تاله طوره األول أو  أغلبه في ذلك الحضور كان في غير أن
، ويحذف منها ما يحذف، نن من األصوات ما يسكّيسكّف ،يأخذ منه اإلعالل مأخذه

كل أولئك  ر؛ويقصر منها ما يقص ،مدويمد منها ما ي وينقل من الحركات ما ينقل،
  .مركبه، والفصاحة غايتهواإلعالل سبيله، واليسر 

  
  

       لذا  ؛همضارع ما اإلعالل حاصل في؛ وإنّهماضيفي المثال ال إعالل  وبما أن
فإن ـ ة بالذكر الشواهد الحريههي شواهده وهو في المضارع؛ ـ ناه السيما وأن 

 ني أورد منهاغير أنّ ؛ل بها الفصل الثانيفي الماضي تكفّ شواهد حضوره التاريخي
مباحث قنطرةً على سبيل الربط بين  ؛لليائيللمثال وآخر  ،للواويللمثال فقط مثاال 
  . الموضوع

  

على  منهاوي وفأما ال باق على طوره األول،واليائي ـ  الواويفالمثال بنوعيه ـ    
  ). وجد(:سبيل المثال

  

  wğd.(1(:وفي لسان العرب الصفاويين) wğd(: لغة الثموديةالفالفعل في    

                                                
  ).وجد(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي الساميعبابنة والزعبي،  1
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ق ذلك من خالل نصوص من قِّوقد حولم يتبدل، على بنيته األولى  باق فهو    
لغات العرب القديمة منها نص عربي يقول صفاوي:  

  

wwğd sfr mn>l wsfr tm>l1  
  

  . ووجد سفر منئيل وسفر تيمئيل: ومعنى النص        
  

هي في هو بالبنية نفسها التي و ،ل النصأوwğd =( وجد (فنلحظ الفعل        
، وبقيت بنيته على أصلها، ولم ـ من اإلعالل ـ حادثٌفلم يعترِه العربية الفصحى، 

  .بدلتت
  
  

التي  فبنيته التي هو عليها في العربية الفصحى هي نفسها ،والمثال اليائي كذلك      
  .كان عليها في طوره القديم

  

   y<s(.2(: الصفاويين كان في لسان فالفعل )يِئس(:الفعل ومن ذلك مثال    
  

من نقل أو تسكين أو  لم يعتره ـ من مظاهر اإلعالل ـ عارضه حظ أنّونل   
تتبدللم ت بنيته على أصلها حذف، وبقي .  

  

  .ونالحظ في هذه الشواهد ظهور هيئات األحرف دون الحركات     
  

في  أولئك العرب ذلك كان ديدن أنتغلين بتحقيق النقوش، والعلة على رأي المش    
الحركات ـ بنوعيها ـ الطويلة وال القصيرة، وال  هم لم يكونوا يظهرونالكتابة ف

  3.على ذلك يستخدمون رموزا أخرى غيرها تدّل
  

                                                
1 Littman,Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions, p. 74–75 

  ).يأس(مادة . عبابنة والزعبي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي 2
بنقش هيئات الحروف دون هيئات الحركات يكونون قد عهدوا هذه  ما حين يكتفونهم إنّوكأنّ 3

ما وأنمنها؛ السي الكتابة لم تكن في جل معامالتهم؛ وإنما  الصيغ وألفوها فال يلتبس عليهم شيء
مهمة  ـ  في تصورهم واعتقادهمـ كانت في حيز محدد من حياتهم يقتصر على التأريخ ألحداث 

أو أدبا يتنافسون فيه حتى يتفننوا فيها  ،ا يرجعون إليهأو علم ،العبادةولم تكن الكتابة بسبب إلى 
  .عربية صدر اإلسالم ويضبطوها كما حدث في

  

لم تظهر بعد في تلك الحقبة فلم تكن هناك  عالمات ـ على الظن ـال نمن جهة أخرى فإ   
 .أسباب للضبط والتمييز
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     المختلفة اـ بأنواعهالمعتل  المضارع بنيةا أم ـ  فإن ؛ بل افيه اإلعالل ظاهر
  .اد فيهتجسيذي ال حقلها الخصب وه

  

  .في ذلك ومثال بيان وفيما يلي     
  
  
  أصل بنيته وتدرج أطوارها الصوتية: مضارع المثال الواوي   1.1 .3

  
  

ه ال ألنّ ؛عليه في صيغته وهو في الماضي تتعاقب أطوارليس للمثال الواوي       
وقد ي مثاال لمماثلته الصحيح في ذلك، اعتراه في هذا الزمن، وعلى ذلك سم إعالل
في صيغته وهو في  اعتالله ماإنّلشواهد التاريخية الدالة على ذلك؛ ا مني سبقت

 تاصولون في علم الصرف ونظراؤهم في علم األغالمشت حيث يقر، المضارع
وجد : نحو) يفْعل(الصيغة األولى لمضارع المثال الواوي كانت على  أن حديثال

 ووهب يوهب: نحو) يفْعل(أو وعد أو وورِث يورِث، ووثق يوثقيوجِد ووعد ي
 ورِم يورم: طورها األولى نحوهذا بخالف أفعال لم تعتل وبقيت على .ووضع يضع

  .ووجِم يوجم، ووجِل يوجل
 
  

ل صيغته وهو في الماضي ثم دخول ياء ع بنية الفعل من أوبتتب نيأنّ غير    
  :اآلتي فيه فترضحذف أللخفة، و ه من تسكينثم ما اعترا ،المضارعة عليه

  

 ). فَعَل يفْعُل(ما كان في األصل على  - 

  .دجِي دجو :ه نحوتوصيغ) ُلعي(ويبني صوتيا على   
  

فهي صيغة الفعل وهو في الماضي، وهي بثالثة  )= wağadaوجد(فأما صيغة    
  .wa ğa da: مقاطع صوتية

  

 ، فتصير بنيةمفتوحة المضارعة نأتي بياء افإنّ منه وعند صوغ المضارع      
  .متحركة بالفتح أي بأربعة مقاطع صوتية )= yawağaduيوجد( الفعل

  

سواء من  ؛ج الفعلفي تدر الطور األول ، هيفترضهاوهذه الصيغة هي التي أ    
كانت  جرموال  ،تهذّبتقد  كلّها ةاللغ فإن تركيب،في حيز الفقط أو منظورتاريخي،

لذا كان اإلعالل سبيل ذلك  ، خشنة النحيزة؛نطقمعسيرة ال عهدها ـ بادَئ ـ
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 ؛يأنفها الذوقسمجة في السمع،هذه الصيغة في طورها األول  ثم ال غرو أن ب،التهذّ
تنتقل في حكايتها الصوتية من مقطع صوتي مفتوح إلى مقطع صوتي ما وأنها السي

ما واللغة رهن منْفسا يلجُأ إليه؛ السي اطقُ ابن اللغةـ مفتوح ـ آخر فال يجد الن
  . أبنائها

  
  

 ؛ ألنالمتماثلة متحركاتالتنأى عن توالي  )الصوتية(ثم إن العربية بسماتها       
  .استثقاٍل وجهدفينطقه على  ؛وقع بينه وبين المنطوقعلى الناطق، وي ذلك يشقّ

     زت لهم أنوعلى ذلك أعطت اللغة ألبنائها فسحةً فجو ا لهذا يجدوا مخرج
نسق هو كسر ذلك ال ـ في تقديري ـ فكان أول ما اعترى الفعل المستثقل،التوالي 

 في النطق وأسهل لنقل اللفظ إلى صيغة أخفّ بتغيير حركة أحد المقاطع تلك؛
  1."المتغايرة األحوال تتابع يحسن كذلك المتفاوتة الحروف تألّف فكمايحسن"

  

حتى يكون بين الحركة  ؛الكلمة عينبذلك التغاير  كان المقطع المستهدفمن ثَم و    
وكانت  وال غرو فهو صوتٌ حشو في أصل الكلمة، والحركة حيز ومتسع وفناء،

  ). = yawağiduيوجِد( ، فصار اللفظ ةمن الضم ؛ ألنّها أخفّةالحركة البديلة الكسر
  . في تدرج بنية الفعلالطور الثاني  هي )= yawağidu  يوجِد(وبنية الفعل هذه 

  

    المقاطع األربعة ال تزال متحركة  لكن مع هذا التحول في منطق البنية إال أن
كرهوا أن يتوالى في كالمهم في " هممنطق حيث إنّد في البكلها، وذلك ما ليس له 

ولو فعلوا ذلك الجتمعت في كالمهم أربع متحركات " "2"كلمة واحدة أربع متحركات
بنية ال في آخر حوٍلفكان ال بد من ت 4"وذلك معدوم في كالمهم"3"ليس معهن ساكن

  . ألنّه ضرب من التخفيفسكين تالالحل ب جاءف
  

                                                
  .1/59.ابن جني، الخصائص1 

     ه الخفة لتسكين دون الحذف، وهو ـ في تقديري ـ من قبيل اإلكتفى باوقد يمرد عالل؛ ألن
لوا اعتاللها إال لزوم فلم يجع:"وأردف" صيد:مسكّنة من نحو قولهليس فإنها ":ومثل ذلك

  ).4/344.سيبويه(".اإلسكان
  .4/202.سيبويه2 
  .4/192.سيبويه 3
 .62:شرح الملوكيابن يعيش،  4
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      ـ( ا تسكين األولفأمي ya (؛فهو مما ال سبيل إليه هالعربية ال تتساهل في ألن 
مع جلب الياء أصال ذلك يتنافى  ساكن البتة، كما أنالمطلقا، فهي ال تجيز البدء ب

  . لالتحو مراحل األول منفخرج بذلك المقطع جلبت بحركتها؛ ما نّفهي حين جلبت إ
  

      ـ( ا المقطع الثالثوأمج ğa (لنظام اللغة حين الجزم افي تسكينه خرقً فإن، 
والدال المسكنة  الجيم الساكنة(ى فيه ساكنان لتقعندئذ في حالة الجزم  يفإن الفعل 

  1".ألنه ال يلتقي ساكنان"ـ من سبيٍل إلى ذلك  في اللغةـ وليس  )بالجزم
  

     ا تسكين األخيروأم ) دdu =( مدعاةً في ذلك فإن تلتبس صيغة الفعل ـ  ألن
المقطع  ـ في التسكين ـ إال لذا لم يكن من سبيل؛ الجزم هذه ـ مع صيغته حالة

أقرب إلى التسكين على حجة ه صوت علة فهو ما وأنّالسيwa =  (و( الثاني
ن فصارت بنية الفعلكِّالضعف، فس)جِيد وyawğidu =.(  

  

     2وحده مقطعا ية ال تجيز أن يمثل الصوت الساكنالعرب وألن هاالمقطع في وألن 
فكان لزاما أن ينضم إلى المقطع الذي  ،ساكن) w(وصوت الواو هذا  ،ال يبدأ بساكن

وإنما :"وقال ابن يعيش) = yawğiduيوجِد (بنية الوعلى ذلك صارت ) yaw(قبله
  3".الكلمة أربع متحركات لوازم، وذلك معدوم في كالمهمسكن لئال تتوالى في 

  

 ؛هو الطور الثالث من أطوار الفعل ) = yawğiduديوجِ(وطور التسكين هذا      
حذفان ال ي) الواو الياء(ألن صوتي العلة )الواو(العلة  تمهيدا لحذف صوت ه يعدألنّ

  .نوهما متحركا
  

                                                
 .405و 348و 192و 4/168.سيبويه 1
2 أقل المقاطع الصوتية المجازة هو  ال تجيزالعربية المقاطع التي تمثلها فقط صوت ساكن؛ ألن

دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا (لثنائي القصير المفتوح، وعندعبابنة في كتاب المقطع ا
بيان ذلك وأمثلته لمن أراد أن يتم الفائدة، أو أراد  )36و 16:دار الشروق، عمان ،2000،العربية

 .أن يستزيد

 .62:شرح الملوكيابن يعيش، 3 
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تقلب واحدا  مك لإال أنّ:"خصائصالتسكين، قالفي الوقد ورد عن ابن جني هذا      
ولو رمت قلب الواو والياء :"وأردف" من الحرفين إال بعد أن أسكنته استثقاال لحركته

1".تا فلم تنقلبامن نحو قوم وبيع وهما متحركتان الحتمتا بحركتيهما فعز  
  

 2"الواو والياء ال يقلبان إال بعد إيهانهما بالسكون واعلم أن":كتب ابن يعيشه وفي    
الحتمتا وهما متحركتان ) بيع(و) قَوم(فلو رمت قلب الواو والياء في :"وأردف

  3.رمضان عبد التوابوبذلك قال من الالحقين  "بالحركة ولم تُقلبا فاعرفه
  

في بنية صل األوها وعد الفقهاءهي التي وقف عندها  )يوجِد( وهذه الصيغة    
أصل  وفاؤه واو، نحو وعد ووجد، فإن ،ا ما صحت عينهفأم":، قال ابن جنيالفعل

يوعد، ويوزِن، ويوجد، والواو كما : بنائه إنما هو سكون فائه وكسرة عينه؛ نحو
ل الثالثة التي خلت قبل ـ أطوار الفع رؤية البحثوتلك هي ـ في  4"ترى ساكنة
تيسيرا لمنطق اللفظ، واختصارا  ؛الواو وهوحذف ر الرابع،الطو اليهثم ي ،حذف الواو

ساكنة "ولكونها  5"والساكن أولى بالحذف لضعفهوالواو ساكنة، " لعدد األصوات
  7).يجِد:( فأصبح 6"ذفهاضعيفة فقوي سبب ح

  

للزوم "أو هو سبب حذف الواو وقوعها بين ياء وكسرة أن اللغة وعند فقهاء     
اء أو الكسرة يرتفع هذا الثقل، فلم لم يحذف لو حذف الي :قيلفإن ":عنهم أيضاو8الثقل

ها عالمة أنّاء فهو ا بيان عدم إمكان حذف اليلعدم اإلمكان، أم: يحذف أحدهما؟ قلنا
 ،ء بالساكنلمقصود مع تعذر البدوالعالمة ال تحذف، فحذفها إخالل با المضارع،

                                                
 .2/472.ابن جني، الخصائص 1
 .225:شرح الملوكي ابن يعيش، 2
  .248:صائص اللغوية لقبيلة طيء القديمةالخعبد التواب،  3
 .1/394.ابن جنّي، الخصائص 4
 .2/1084. الفصولالمحصول في شرح  ابن إياز، 5
 .335:ابن يعيش، شرح الملوكي 6
هذا باب فُعَل من فَوعلْتُ من قلت، وفيعلْتُ (ورد عن سيبويه في  ويستأنس في حذف الواو بما 7

  .)4/374:سيبويه". (يستثقلون الواو وحدها في الفعل:"قوله) من بِعتُ
 .326:األسود، المفراح 8
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ذفت يلزم توالي الساكنين، فلما كان ها لو حا بيان عدم إمكان حذف الكسرة فهو أنّوأم
إنما حذفت :نقولالحذف، أوكسرة غير ممكن تعين الواو بحذف كلٍّ من الياء وال

  1."الياء تقارب الكسرة، فوقع الواو فاصلة بين القريبين، وهو مستقبح ألن ؛الواو
  

      بالياء، وطور كسر  مجيءطور ال: أربعة أطوارب وعلى هذا يكون الفعل قد مر
وطور تسكين الواو،نسق توالي األمثال؛ بكسر حركة عين الفعل مخالفةً، وطور 

 على أكمل وجه،الفائدة اللغوية قد تحققت فيه  ألن ؛بعده طور ولم يأت. ذفهح
ن؛ بل ل وال يسكّوال يبد، ـ على سبيل اإلعالل ـ اعتباطا من اللفظ يحذف شيءالف

  .وجيه سببله ـ في المنطق ـ كلٌّ 
  

ه ال حاجة ألنّ هي الصيغة التي استقرت عليها بنية الفعل في المضارع؛) يجِد(و    
 ق مطلب اليسر، فقد تحقّوليس من داع إلى مزيد من اإلعالل ،لمزيد من التغير

  .نصفي  كان أو وحده،أنطق  وأصبح اللفظ يحكى بسهولة سواء
  

  .ونحوه) ، ووعد يعدجدوجد ي(أطوار األمر من   
  .)= id>د ع: (وصيغته نحو) عل(على )ووعد يعد وجد يجد(يبنى األمر من        

هو من المضارع  صوغ األمرمن المعتل أن الحقونوال والذي عليه السابقون     
ل اجتالب همزة الوصل في أو بحذف عالمة المضارعة، ثم2"همن يقتطع ماألمرإنّ إذا"

ل البنيةأو، أي حذف المقطع الصوتي :حذفها مع فاء الكلمة ثم)>iw ( كامال، قياسا
؛ المضارع قبل اإلعالل بنيةه يؤخذ من أنّ اضهمفترومرد ذلك ا 3على الصحيح

  :كاآلتي
4ثب <اوثب    <ثب  يو  
د <اوعد     <عد  يو5ع  

                                                
  .335ـ  334:نفسه 1
 .4/285.شرح ابن عقيل ،ابن عقيل2 
3

 28:دار اآلفاق الجديدة، بيروت ،نزهة الطرف في علم الصرف،1981،الميداني، أحمد 
 .48:جامعة مؤتة، ، أثر الحركة المزدوجة في بينة الكلمة العربية1995والكناعنة، عبد اهللا، 

  .78:بروكلمان، فقه اللغات السامية 4
  .48:بنية الكلمة العربيةلمزدوجة في أثر الحركة ا الكناعنة، 5
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 ه مشتق من المضارع فيه من المنطق ما يجعله أحرىأنّب والرأي القائل    
هما في الحقيقة ، وأقرب إلى نحيزة اللغة في حيز الزمن؛ ألنّالقَبولباالعتماد و

  .وتبع هو ردفٌ لهف واحد،الزمنية في حيز زمني 
  
  

       ليست ثالثة كما في المثال السابق أطوراه على رؤيتهم هذه وفي تقديري أن 
ي هو بين حذف عالمة المضارعة وجلب الهمزة باعتبار الطور الذ أربعة؛بل 

  :كاآلتي
  دع           وعدا            عد            وعدوت    

<id              >iw<id                  w<id             taw<id      
  حذف الهمزة والواو جلب الهمزة          اء      ع التنز         األصل                  

  

      في أصلهاألمر مشتق من المضارع  هذا على اعتبار أن .  
  

فصارت ) توعد(وعلى هذا االعتبار فإن الذي حدث هو نزع عالمة المضارعة من 
  ).= w<idوعد (صيغة الفعل 

ثم ) = iw<id<اوعد (ه ال يبدأ بساكن فقد استعين بالهمزة فصار اللفظ وألنّ      
إعالال وتيسيرا ـ المقطع الصوتي ذف ـح)>iw ( الذي تشكله الهمزة والواو

  ).= id>د ع(فأصبح الساكنة معا؛ 
وجيه وهو الثقل؛ السيما  سبب) الهمزة والواو الساكنة(وفي حذف الصوتين        
جرم ـ مركب ال هو ـ و ،إلى الواو ةب االنتقال من الكسرنطقهما يتطلّ وأن
قلت الواو ثْاستُ" حيث 1"ال تثبت واو ساكنة وقبلها كسرة"وعليه فـ نطق عسير؛مفيال

 في ليس"و 3"الكسرة بعد الساكنة الواو تصحيح من امتناعهم"لذا كان 2"بعد الكسرة
  4."كسرة بعد صحت ساكنةٌواو كالمهم

 

                                                
 .4/195.سيبويه 1
 .4/361.سيبويه 2
  .2/350.ابن جني الخصائص 3
  .2/350.ابن جني الخصائص 4
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       القائل نقد المذهب غير أن قد يأتي  في أصلهاألمر مشتق من المضارع  أن
ثم  ،ل البنيةمن باب الصناعة الصرفية نفسها، فإن افتراض اجتالب همزة الوصل أو

 .عن ذلك وفيها سعة سعةواللغة واحذفها من بعد قد يعد ضربا من التكلف، 

 االجتهاد ني أجدني غير متهوك أن أبدي افتراضين آخرين ـ على سبيللذا فإنّ      
 .من المنطق أو بعض المنطق ما أو كالهماأحده ال يخلور ـ  التدبو

  

)  u =w<id taوعد تـ(ه بعد نزع عالمة المضارعة فأما األول ففكرته أنّ     
بساكن،  ه يبتدُئوهذا النمط ليس من العربية في شيء؛ ألنّ) وعد(تصير صيغة الفعل 

ساكنة "ولكونها  1"ألن من شأنهم الحذف ال القلب" فحذفت اووهذا الساكن هو الو
فصار اللفظ ) يوعد يعد(كما سقطت في إعالل المضارع  2"ضعيفة فقوي سبب حذفها

  ).عد(
  

الرأي السائد أن األمر  فبما أن االشتقاق أصال، ي مبدإتلف فوأما اآلخر فهو مخ    
هنا أنّ يؤخذ من المضارع في أصله قبل االعتالل، فإنه ربما يؤخذ من الرأي ه

  :بعد االعتالل بحذف عالمة المضارعة فقط نحوالمضارع 
  .عد   >تَعد  

وهذا يقودنا إلى مسألة السبق التاريخي بين أزمنة األفعال؛ أكان المضارع أوال      
الماضي، أو أنّه ال سبق لزمن على زمن، وفي هذه المسألة  ماألمر، أ مفي الحكاية، أ

  3.آراء شتَّى وجدل

                                                
  .4/378.سيبويه1 
 .335:يعيش، شرح الملوكيابن 2 

 ومنهم من قال باألمر،المضارع بفمنهم من قال  الزمن،اختُلف في رتَب أزمنة الفعل من حيث 3 
ما هي صيغة األمر ثم اشتقت الصيغة القديمة أو األصلية للفعل إنّ أن"فالمستشرقون خلصوا إلى 

منه صيغة المضارعة في حالة اإلسناد للفاعل أو الضمير فمن قم وعد وزد وبع اشتقت يقوم 
  .)15:تاريخ اللغات الساميةولفنسن، "(ويعود ويزيد ويبيع

  

أقدم صيغة للفعل إنما هي صيغة شبيه بصيغة األمر كانت  أن"ولهم يفسر لنا ولفنسن قو    
تستعمل للداللة على جميع صيغ الفعل من الماضي والمضارع واألمر ثم انتقلت بالتدريج بعد 

  ) .16ـ  15.نفسه(."ظهور صيغتي المضارع والماضي لتدل على حدوث الفعل في صيغة األمر
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 ).فعل يفعل( ما كان في األصل على - 

  .وما في حكمهما) وثق يثق(و )ورِث يرِث( :وصيغه نحو
وذلك  بطورٍ واحد،) وجد يجِد ونظيره(عن  نقص حيث فقط؛ أطواره ثالثةو    

  .)ya fa<alu(الطور هو طور المخالفة بين حركات األصوات المتماثلة 
  

      ـ الفعل  فإنهجاء مكسور العين في أصل ـ هناه )yawarit ̂u( ّر بذلك فوف
طور : فقط فكان إعالله بذلك على ثالثة أطوار كامٍل مشقة طورٍ أبناء اللغةعلى 

طور حذف و )= yawrit̂uيورِثُ : (وطور التسكين) = yawaritûيورِثُ (األصل 
yaritيرثُ(الواو الساكن  ̂u = (وفيما يلي بيان هذه األطوار:  

  

  .ارع فقطوهو في المضه واإلعالل حاصل في )ورِث يرث: (الفعل هو    
  

على باق فهو في الماضي في المضارع؛ دون الماضي وقد عد من المعتل العتالله 
ر في النطق، وأسهل لمركب ما هو طريق إلى صيغة بديلة أيساإلعالل إنّ ، ألنأصله

ـ قبل وصيغته األولى في المضارع نيته في الماضي بنية ميسرة أصال، اللفظ، وب
yawaritيورِثُ (هي  ـ اإلعالل ̂u = (وهذه تمثل الطور األول .  

  

     غير أن ةمتحركّ صوتية توالت أربعة مقاطع ذلك نتج عنه أن )yawarit ̂u( 
 2"ذلك معدوم في كالمهم"ألن 1"في الكالم تتوالى فيه أربع متحركات ليس حرفألنه "
ن أحد هذه يسكت حاجة تجاء ذلك وعلى 3"إغالق المفتوحة منهافجنحت إلى "

  .فسكِّن المقاطع
  

                                                                                                                                          
. يدعم أصالة الماضي والمضارع على األمر رــ حري بالتدب ننقد لرأي ولفنسلعبابنة و
  .)139:النحو العربي في ضوء اللغات السامية واللهجات العربية القديمةعبابنة، (

  

ولفنسن، (.جميع األزمنة هي صيغة المضارع أن الصيغة الدالة على أخرىطائفة  وترى   
مضارع أسبق في ال":قبل قالحني من أشارابن الرأي إلى هذه و )16ـ  15:تاريخ اللغات السامية

 .)3/334.الخصائصابن جنّي، (".الرتبة من الماضي

  .4/289.سيبويه1 
  .62:ابن يعيش، شرح الملوكي 2

 .131:أثر القوانين الصوتية في بنية الكلمةالشايب، 3 
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  فأميـ( لا األو ya =( بتدأ به"إلى تسكينه؛ فـ ال سبيل متعذرف1."الساكن ال ي  
  

 رِ( ا تسكين المقطع الثالثوأمri =( في حرج التقاء  فذلك يوقع اللفظعند الجزم
tثُ( المقطع الرابع ؛ ألنساكنين ̂u = (ا ـ فيسكن ـ حتمحالة الجرم  ي)يرثْ لم.(  

  
  

اإلعراب وفي ذلك عالمات  رفُأمه ألنّ فال يستقيم؛المقطع الرابع وأما تسكين      
عضا، فال يتعد تعد على وظيفة النحو، واللغة ـ في أحكامها ـ بنيان يشد بعضه ب

ه أن فكان حقّ هو الواو بالتسكين حيد الحريصوت الوالفظلّبعضها على حد بعض، 
لتسكين الذي هو بطبيعته صوت علة ضعيف فهو أدعى إلى اوهو  ما؛السينيسكّ

من مقطع يقبل التسكين وال يخل بالنظام  البنية األصلية ليس في ضعفٌ كذلك، إذ
  .وهو الطور الثاني )=yawrit̂uيورِث(فصار  ،كنفس )=waو(هو إال  لغويال

 ولكونها2"والساكن أولى بالحذف لضعفهوالواو ساكنة، "الواو طور حذفالثالث فأما   
yaritث يرِ(فأصبح 3"ساكنة ضعيفة فقوي سبب حذفها" ̂u =(.  

    سبب حذف هذه الواو لتجاورها مع الفتحة السابقة لها  أرجعت الزعبي غير أن
وحذف هذه الواو ":منه كتبتاللغة  تتشكل مقطع صوتي مركب تخلص ومن ثم

ى إلى تشكل وضع صوتي يطلق ا أدالسابقة عليها، ممبسبب تجاورها مع الفتحة 
عليه كثير من الباحثين اسم صوت المد المركب، وأطلق عليه آخرون مصطلح 
األصوات المركبة، أو االزدواج الحركي، أو الحركة المزدوجة، أو العلل المركبة 

  .ذلك كان قول الباحثين؛ بعضهم4"وهي مصطلحات استعملها الباحثون المحدثون
     الذي لكن عندي ـ وأنا أتدب وقراللغة ال  ر األمر بعد طور تسكين الواو ـ أن

سقط من ه ل أنّاألو:في هذا سبيلين ووقع في نفسي أنw ((تقبل مقطعا بصوت واحد 
 غير أنyaw ((إلى المقطع الذي قبله  ه انضمأنّ واآلخرده منفردا، وجل والبنية حا

مستقلة ال  واحدة صوتية يمثل عالمة المضارعة فهي وحدة )ya(المقطع الذي قبله 

                                                
 .127:ابن يعيش، شرح الملوكي 1
 .2/1084.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 2
 .335:الملوكيابن يعيش، شرح  3
 .90:عربية وغيرها من اللغات الساميةتغييرات بنية الفعل المثال في الالزعبي،  4
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ه ـ على السبيل فلم تلبث أن أسقطته أو أنّ بها ألنها من جنسها، )الواو( تقبل اتحاد
  .)= yarituيرث (إلى  صار ومن ثم منفردا وجوده البنية حالسقط من األول ـ 

وذلك ما كانت اللغة  عناء،سرة ال مشقة في نطقها وال لة ميوال جرم هي بنية جزِ   
  .سبيال عاللغايةً ومن اإل فصاحةتبغي من ال

  .وقد سبق بيان ذلك) عد(سبيل ك وسبيله) رِث(ه فإن )ثيرِ(أما األمر من    
  

  .)فَعل يفْعل( ما كان في األصل على -
  

        وإعالله واقع بنى مضارعه صوتيعلى  افي المضارع دون الماضي، وي
  ).يعُل(

ونحوها مما هو مفتوح  ،ووقَع يقَع ،وضع يضعووهب يهب، : نحووصيغه       
  ).فعل يفعل أو يفعل(يف فرع من وهو عند أهل التصري المضارع، العين ف

  

 وحجالواو ال تحذف قياسا من المضارع إال وهو مكسور العين،  تهم في ذلك أن
ا مكسورا ق ليس إال، ولوال هذا لكان إموهذا الفتح عارض جاء ألجل حرف الحل

1.هم كرهوا أصوات الحلقا مضموما، فكأنّوإم  
  

كالهما قياس، وليس أحدهما أولى به من : "أبا زيدقال أني وعن االستراباذ      
اآلخر إال أنه ربما يكثر أحدهما في عادة ألفاظ الناس حتى يطرح اآلخر، ويقبح 

وليس على المستعمل شيء،  فذاك، وإال استعمال معا الستعمالاستعماله، فإن عرف ا
 2"من الضم خفّه أكثر، وأيضا هو أبل القياس الكسر؛ ألنّ آخرونوقال 
  3".لوا اللغتين في ألفاظ كثيرةهم استعمفاعلم أنّ: وبعد":وأردف

  

فتعاقبت عليه  )طور المخالفة(اه الطور الثاني قد تعد )وهب يهب(وعلى كلٍّ فإن   
  : فقط هيتقديري ـ ثالثة أطوار ـ في 

  

 تموقد تقد ، وطور حذف الواو الساكنة،وطور تسكين الواو األصل،طور      
  . العلة في ذلك

  

                                                
 .1/117.الشافيةشرح االستراباذي، 1 

 . 118ـ  1/117.الشافيةشرح االستراباذي، 2 

 .118ـ  1/117.الشافيةشرح االستراباذي، 3 
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  .)عْل(ونحوه يكون على  )وضع يضع(و )بيه بوه( واألمر من   
  

 1)الصاِلحين ِلي من هب رب(: جل شأنه تعالى الحق قال ،هب:نحووصيغه     
  ).عد(وينسحب عليه ما كان في 

  

 .)علففعل ي( ما كان في األصل على - 
 

  .)يعل(وإعالله في المضارع دون الماضي، ويبنى مضارعه صوتيا على    
  2.وسع يسع، ووطَئ يطَُأ: نحووصيغه    

  

     ل(الفقهاء من باب ه وقد عدل يفعُئ  :بالكسر فيهما واألصل) فعويوط عيوس
  3.جل حرف الحلق، فحذفت الواو لذلكأل ـ في رأيهم ـ فالفتحة عارضة

  

باعتبار دخول الياء على صيغة الماضي ) = yawasi<uيوسع (فاألصل فيه      
  .وهو طور الفعل األول

  

في الكالم تتوالى فيه أربع  ليس حرف ألنه" أما الثاني فهو طور تسكين الواو     
  ) =yawsi<uيوسع (فصارت البنية  فسكنت الواو، 4"متحركات

  

 5"والواو ساكنة، والساكن أولى بالحذف لضعفه" أما الثالث فطور حذف الواو     
  ).= yasi<uيسع (صار ف 6"ساكنة ضعيفة فقوي سبب حذفها"ولكونها 

  

  ).= yasa<uيسع ( صار إلىف ـ ةطلبا للخفّـ فتح عين الفعل أما الرابع ف    
ا وطئت وأم:"قال سيبويه .تح ألجل حرف الحلقما فُه إنّأنّإلى  فقهاء اللغةويذهب    

ووطئ يطأ ووسع يسع، فمثل ورِم يرِم، وومق يمق؛ ولكنهم فتحوا يفعل وأصله 

                                                
 .100 :سورة الصافات 1
  .237:شرح الملوكيابن يعيش،  2
 .237:شرح الملوكي ، وابن يعيش،4/14/217.ابن سيده المخصص 3

  .4/289.سيبويه4 
 .2/1084.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 5
 .335:ابن يعيش، شرح الملوكي 6
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1"الكسر
قالوا يقرأ  ما فتحوا للهمزة والعين حينا يسع ويطأ فإنّوأم":أيضا وقال 

  2".ويفزع
  

  3"ما فتح ألجل حرف الحلقأصل يسع ويطَأ يوسع ويوطُئ وإنّ:"قال ابن سيدهو    
       ضعف منها أنّالتهم في فتح علّ غير أنع(ه في الماضي عين يولم تفتح) وس.  

  

صل باالنتقال من الكسر هو الثقل الحا ،سبب الفتح في المضارع خاصة لعّلو     
ك فإنّ يسعه ويسعك ويسعني ونحوه،: حال إسناد الفعل إلى الضمائر نحوإلى الضم 
يكرهون الضمة بعد "قل من الكسر إلى الضم وهو مستثقل حيث إنّهم حينئذ تنت

واللغة  4"الكسرة حتى إنّه ليس في الكالم أن يكسروا أول حرف ويضموا الثاني
  .وفيها فسحة عن ذلكواسعة، 

  

بالفتح  لتوالي األمثال ةثقيل ي بنيتهافهي ) يسع( صيغة فإن ىخرأ جهةومن      
)yasa<a( الحكمة تقتضي إذا لم يكن بد من الثقيل أو أثقل منه أن تختار الثقيل "و

بعد حذف (على األصل أخف من يسع ) يوسع(بل إن  5"على األثقل ثم تخفف الثقيل
تسبقه راحة السكون، ومنطق اللغة يسير في تطوره نحو ) الثقيل(الكسر  ألن )الواو

فال غرو ـ من بعد ذلك ـ أن تتحول حركة عين الفعل من الكسرة ، لخفةاليسر وا
  .وأيسر إلى الفتحة التي هي أخف الحركات مطلقا

  
  

     ْل(فيكون على  ا األمر منهأم(نحو ) عع( وينسحب عليه ما كان في) سبه.(  
  

  ).  فَعل يفْعل( ما كان على -   
  . . وجِع يوجع، ووجِل يوجل: نحووصيغه        

  

                                                
 .4/55.سيبويه 1
  .4/111.سيبويه 2
  .4/14/217.ابن سيده، المخصص 3
  4/335:سيبويه 4
  .1/129.شرح الشافية ،ياالستراباذ 5
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من األفعال أربع لغات، واحدة على األصل، وهي ما كان  نوعفي هذا الو      
ياجع (و )وييجل وييجل ياجل(:وثالثٌ أخريات هن على البدل )يوجل:(بالواو نحو

عجييجع ويوي(.  
  

  1".وييجل وييجل وياجل يوجل لغات أربع وجل مضارع وفي:"الزمخشريقال       
عليه قوله و) وجل ووجع(ه األصل فهو من وال إعالل في ما كان بالواو؛ ألنّ     
  2.)قَالُواالتَوجْل(:تعالى

  

موها؛ يوجل فهو وجل فأتّ وجِل: وقالوا":بقولهل سيبويه لعدم حذف الواو وقد علّ     
  3".قوا بينها وبين يفْعلها ال كسرة بعدها، فلم تحذف، فرألنّ

  

     وجِل :"فإن لم تكن بعد واو كسرة لم تحذف نحو":د قالوإلى ذلك ذهب المبر
ييجل (على هذا فاإلعالل حاصل في  4"وجِع الرجل يوجع"و" وحل يوحل"، و"يوجل

  .ألفا في أخرىالواو ياء في صيغة، ووهو عند الفقهاء اعتالل بقلب ) ياجل وييجل
  

عند الفقهاء األوائل هو القلب حيث قلبت الواو ياء  ةر اللغتغي مرد فإن وعلى كلٍّ    
ا ييجل بكسر الياء فهي لغة عامة أم) ياجل( أصبحوألفا ف )ييجل( فأصبح في يوجل

وفق  بنيةفي هذه األ وفيما يلي بيان، في جميع أحرف المضارعة عن تميم وبني أسد
  .األوائل، وبثّ في كتب اللغةما قال به فقهاؤنا 

  

  

  .بفتح ياء المضارعة وتسكين عين الفعل)  ييجل وييجع( بنيةأوال     
يوجل ويوحل وأشباههما في هذا الباب من فعل يفعُل قد يعتل ":سيبويه كتب     

فتقلب الواو ياء وألفً ةًمرلها الياء التي قبلها حتّ أخرى، وتعتّل ةًا مرا ى تكسر؛ فلم
كانت كذلك شبل ألنّهوها باألوالواو منها في موضع الواو  ها في حالة اعتالل، وألن

من األو5"هون الشيء بالشيء، وإن لم يكن مثله في جميع حاالتهل وهم مما يشب 

                                                
 .1/524.لفصالمالزمخشري، 1 
  .53:سورة الحجر 2
 . 93و 4/53.سيبويه 3
  .1/116.المبرد، الكامل 4
  .4/93.سيبويه 5
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وتبدل من الواو إذا ":وأردف 1"ا الياء فتبدل مكان الواو فاء وعيناوأم":كتب أيضاو
وجل ييجل، (العرب  وقد قال قوم من" :وقال ابن جني 2"كانت فاء في ييجل ونحوه

  3".كنة بعد ياء، فأبدلوا منها ياءهم استثقلوا واوا ساوذلك أنّ )ووحل ييحل
 القلب بخالف ساذَجاً قلباً الواوياء قلب هنّفإ ييجع قال ا منأم:"وقال ابن منظور    

  4."قبلها الكسرةُ الياء ِإلى تَقْلبها مانّإ الواوالساكنة َألن اَألول
  
  

  .بالمد) ياجل وياجع( بنيةثانيا 
  

  

  5."عع وييجِع وياجييج: وقد يجوز":قال المبرد     
وذلك ا وإن كانت ساكنة تخفيفا، واو ألفًقلبوا ال همبأنّ) ياجل(ل ابن جني لـ وعلّ     

ل لها في وعلّ 6جمع الياء واأللف أسهل عليهم من الياء والواو أن هم رأواأنّ
وقد قال قوم وجل ياجل فجعلوا ألفا النفتاح ما قبلها وكرهوا الواو ":بقوله) المنصف(

  7".مع الياء
  

  .كسر ياء المضارعةب) ييجل وييجع: (ثالثا
  

الحجاز وغيرهم من ا وجِل يوجل ونحوه هو على لغة أهل وأم":قال سيبويه     
فبعض  )يفعل(وأنا إيجل، ونحن نيجل وإذا قلت  العرب يقولون في توجل هي تيجل،

وقال بعضهم ياجل فأبدلوامكانها . . . العرب يقولون ييجل كراهية الواو مع الياء
ه لما كره الياء مع الواو كسر وقال بعضهم ييجل، كأنّ. . . ألفا كراهية الواو مع الياء

أن الواو الساكنة إذا كانت قبلها كسرة صارت ) علم(ه قد ليقلب الواو ياء؛ ألنّالياء 
  1".وتعتل لها الياء التي قبلها حتى تكسر":وقال أيضا 8"ياء

                                                
  .4/238.سيبويه1 
  .4/239.سيبويه 2
  .191:ابن جنّي، المنصف 3
  ).وجع(مادة . لسان العربابن منظور،  4
  .1/116.المبرد، الكامل 5
 .2/308.سر صناعة اإلعراب ابن جني، 6
 .191:ابن جني، المنصف 7
  .112ـ  4/111.بويهسي 8
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  2".وتبدل من الواو إذا كانت فاء في ييجل ونحوه: "وقال في موضع آخر     
  

  :اللغة هذه نويرةعلى بن لمتمم وُأنشد
  

كيديني ال َأن قَععمالمةً      والتَنْكَِئي تُسم حقَر عا الفُؤاديج3فَي  
  

الواو الساكنة إذا  كسروا الياء لتنقلب الواو ياء؛ ألن:"بقوله ابن جني وعلّل له      
  4."ميزان: قبلها أبدلت ياء نحوما  انكسر
     كسروا ليتفق اللفظ إنما "مهة في هذه اللغة عند الفراء أنّالعلّ وعن البغدادي أن

يجل، ونحن :قولبعض العرب ي فيها، واللفظ بأخواتها، وذلك أنأنا ايجل وأنت ت
  5."هو يوجل، كانت الياء قد خالفت أخواتها: نيجل، فلو قالوا

     قالابن جنيذهب مذهب فقد  ا البغدادي نفسهأم "؛ ألنكسروا الياء لتنقلب الواو ياء 
  7.فهو شاذ ابن الحاجبا عند أم 6"الواو الساكنة إذا انكسر ما قبلها أبدلت ياء

 الواو قلب فلماَأرادوا "يوجع ييجع في بري اَألصل ابن عند أن وعن ابن منظور     
  8".صحيحا قلباً الواوياء لتنقلب المضارعة حرف هي التي الياء كسروا ياء
وجع ييجع ووجل ييجل رة الكسر لتميم وبني أسد حيث يقولون وقد عزيت ظاه      

  9.تيجع وَأنت وَأناِإيجع بكسر الياء
  

                                                                                                                                          
  .4/93.بويهسي 1
  .4/239.سيبويه2 
خزانة ،والبغدادي، عبد القادر ،2/19.الخانجي،البيان والتبيين،1998،عمروأبو عثمان الجاحظ، 3 

  .193:، وابن جني، المنصف1/234).د ت(صادردار ، ولب لباب لسان العرب األدب
  .191:ابن جني، المنصف 4
  .1/234.خزانة األدبالبغدادي، 5 
  .1/234.خزانة األدبالبغدادي، 6 
  .3/88.الشافيةشرح االستراباذي،  7
  ).وجع(مادة . لسان العربابن منظور، 8 
  .2/577.اللهجات العربية في التراثالجندي، 9 

قيس، وتميم، وأسد، فإن هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ :"وكتب السيوطي من قبل      
  ).101:القتراحا" (ل في الغريب، وفي اإلعراب والتصريفتكِّومعظمه، وعليهم ا
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هي األصل،  صيغة الكسر في صوت المضارعة أن عبد التواب زعميو      
   1."في العبرية والسريانية والحبشية وهذه ظاهرة سامية قديمة، توجد":قال

 حادث في رأيي في العربية القديمةوالفتح في أحرف المضارعة :"وقال أيضا     
بدليل عدم وجوده في اللغات السامية األخرى وبدليل ما بقى من الكسر في بعض 

  2".اللهجات العربية القديمة
     د هذه الصيغتلك كانت كلمة الفقهاء في تعد .  

  

    (نحو  فإن ما كان على األصل) الصوتية(ا في رؤية البحث أمقد تعاقب ) لجِيو
  :عليه ثالثة أطوار

  

ثم ُأدخلت ) وجَِل(ه في الماضي متحرك الفاء باعتبار أنّ) ليوجِ(طور األصل  - 
 . )ليوجِ(المضارعة فصار  عالمةعليه 

  ).يوجِل(فأصبح  3"ى في الكلمة أربع متحركاتلئال تتوال"وطور تسكين الواو - 
 .)يوجل(طلبا للخفة فصاروطور االنتقال من كسرة حركة العين إلى الفتحة  - 

  :بالمد، فلعّل ما حدث هو اآلتي) ياجع وياجل(بالياء و) ييجع وييجل(أما كل من    
  

      جع فإنفأمع(بالواو  بنيةفي أصله قبل هذه ال ها ييجحذفت الواو الساكنة ) يو
ثم عوض عن ) = yaǧa<uيجع ( ونحوه، فصار) ويضعيسع (ى نظيره قياسا عل

 اآلخر أخف وأيسر وال غرو أن يكون هذا الصوت، وفة بصوت آخرالواو المحذ
فصار  4"من الواو الياء أخفّ" ألن صوت الياءفي موقع المحذوفالصوت الذي  فكان

  ).=yayǧa<uييجع (
  

  

حذف الواو، هو مد حركة الياء فإن الذي حدث بعد ) ياجع وياجل(أما صيغة    
  . تعويضا عن الواو المحذوفة كذلك) عالمة المضارعة(األولى 

  

                                                
 .74:، ودراسات تعليقات في اللغة125:فصول في فقه اللغةعبد التواب،  1
 .125:فصول في فقه اللغةعبد التواب،  2
 .62:شرح الملوكي ابن يعيش،3 

  .187:، وابن جني، المنصف577ـ  576:الفارسي التكملة4 
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     في تقديري العوض ومرد العرب مما يبنون األشياء إذا تقاربت " دالالتُه في أن
الغالب "وأن 2"جاء ما كان من الذعر والخوف على هذا المثال"فـ 1" بناء واحد على

تكثر فيه العلل " هوألن3ّ"لألعراض من الوجع وما يجري مجراه في وضعه أن يكون
  4."واألحزان وأضدادها

  

ت ذلك ظلّ، وبم فيه تكثير األصوات لقوة المعنىهذا البناء مما لزِلذا كان       
والوجل  أصواته كثيرة على عهدها األول كناية على كثرة العلل والخوف والحزن

وجِم يوجم، ووجِل : نحو هذا البناء األخرى تعطي تلك الدالالت صيغونحوها و
  5".يوجل

  
  

    يج( عالمة المضارعة كسرا صيغة أمليyiyǧalu = (ها يرى عبد التواب أنّف
  6.األصل

  

عالمة  كسرب )= yiyǧaluلييج(ر الذي حدث هو من التطو فإن هذا وعلى قوله
الياء مع الكسرة "ألن ؛طلبا للخفة ها؛بفتح )= yayǧaluلييج(إلى  المضارعة

  7."تستثقل
 
  

    فهي على من هذه الصيغ على تنوعها، ا بنية األمرأم )افوايجْل(:نحو )لع ايجع(.  
  

  .مة المضارعة، ثم جلب همزة الوصلبنزع عالفا رهسبيل تطوأما و   
  

  

                                                
 .4/12.سيبويه 1
 .4/18:سيبويه 2
  .1/72.شرح الشافيةاالستراباذي،  3
  .1/71.شرح الشافيةاالستراباذي،  4
  . 1/135.شرح الشافية. االسترابادي 5

  

 )قُلُوبهم وجِلَتْ اللَّه ذُكر ِإذا(:قال تعالى) لسان العرب، مادة وجل"(والخوف الفزع:الوجل"و    
 ).مادة وجع. نفسه".(مْؤِلمٍ مرضٍ لكل جامع اسم الوجع"و ]2:األنفالسورة [
 .125:فصول في فقه العربيةعبد التواب،  6
  .4/183.سيبويه 7
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  :المثال اليائي   2 .1 .3
  

في مضارع الواوي دون  واقعاإلعالل  غير أنويائي؛  واوي: مثال نوعانال        
األولى التي  نيتهبباق على  فهو هد عليه ـ ال إعالل فيهفاليائي ـ كما ع ،اليائي

ل مرة؛ضع عليها وبمنزلة "ه سواء الماضي منه أو المضارع، ولعل ذلك ألنّ أو
  1."الصحيح عندهم لخفته

  

 ،منر، ويمن ييوكذلك يسر ييس 3"ييتَم يتَِم"و 2"ييبِسيِئس ييِئس، ويبِس ":ومثاله       
  .ونحوه ،منيي

  

هم قد يفرون من استثقال عليهم وألنّ الياء أخفّ أن"ل سيبويه لذلك علّوقد        
. . الواو مع الياء إلى الياء في غير هذا الموضع، وال يفرون من الياء إلى الواو فيه

 ليهم؛ كما أنع فكانت الكسرة مع الياء أخفّ:"وأردف 4"عليهم سلَّموه فلما كان أخفّ. 
ويدلّ: "وكتب في موضع ثان5ٍ".الياء مع الياء أخف أنأخفّ عليهم  الياء ك على أن

  6."ييئس وييبس، فال يحذفون: من الواو أنّهم يقولون
  

الياء والواو بمنزلة التي تدانت مخارجهما  وذلك ألن:"آخروكتب في موضع       
هما وبين ألسنتهم، فلما كانت الواو ليس بيناهما وممرهما على إي همماللكثرة استع

الياء حاجز بعد الياء وال قبلها، كان العمل من وجه واحد ورفع اللسان من موضع 
عليهم لشبهها  ها أخفّوكانت الياء الغالبة في القلب ال الواو؛ ألنّ، واحد أخف عليهم

  7".باأللف

                                                
 .1/186.الشافيةشرح  االستراباذي،1 
  .4/38.سيبويه 2
  .  بتصرف) يتم(مادة . لسان العربابن منظور،  3
  .55ـ  4/54.سيبويه 4
  .55ـ  4/54 .سيبويه5 
  .4/338.سيبويه 6
  .4/365.سيبويه 7
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ه ال يسقط منه الياء لوقوعها بين ياء وما كان من الياء فإنّ": قال ابن سيدهو       
  2".من الواو الياء أخفّ ألن"بقوله : ل لهوعلّ 1"وكسرة

  

  3".تهالمثال اليائي بمنزلة الصحيح عندهم لخفّ"ي بأن االستراباذ له وعلل      
وعلى هذا لم يكن في المثال اليائي إعالل ومن الشواهد التاريخية القديمة على       
  :رد في نص من العربية اللحيانيةوما ذلك 

s<dhm w<q̈bhm >n yysr m<bhm4  
لحظ ـ وسط النص ـ فنسر مآبهم، ساعدهم وعقبهم أن يي: ومعنى النص       

، فبقيت بنيته على حادثمظاهر اإلعالل  لم يعتره من )ييسر ـyysr (مضارع يسر
  5."ييَأس وياءس:"انوفي مضارع يئس لغتان أخريل، ولم تتبد ،أصلها

  

هم وذلك أنّ وإن كانت ساكنة تخفيفاقلبوا الياء ألفا بأنّهم  ل ابن جني لهماوقد علّ      
6.جمع الياء واأللف أسهل عليهم من الياءين رأوا أن  

  

  .اإلعالل المثال اليائي ما هو على من عن العرب ه وردغير أنّ     
  

بعض العرب يقول يِئس يِئس، فحذفوا الياء من يفعل  وزعموا أن": كتب سيبويه     
وكتب في موضع 7"الستثقال الياءات ههنا مع الكسرات، فحذف كما حذف الواو

  8."س فشبهوها بيعديِئ سيِئقالوا " :آخر
  :أطواره كاآلتيو ،إعالٌل) يِئس يِئس(صيغة  فييه فوعل    

  

وعند دخول ياء المضارع ) = ya>isaيئس(هي  صيغة الفعل في المضارع    
ل حالة الفعل من البناء ـ فال غرو أن يضم األخير لتحوyaya>isa =( ييئس( تصبح

                                                
 .4/14/197.صصخالمابن سيده،  1
 .4/14/197.صصخالمابن سيده،  2

  .1/186.الشافيةشرح االستراباذي، 3 
  .135ـ  134:راءة لكتابة لحيانيةقأبو الحسن،  4
 .2/308.سر صناعة اإلعرابابن جني،  5
 .2/308.سر صناعة اإلعرابابن جني،  6
 .4/54.سيبويه 7
  .4/339.سيبويه 8
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مقاطع صوتية  ةبأربع) = yaya>isuييئس(فيصير على الفتح ـ إلى اإلعراب، 
  .للفعل لبنية األول، وهو الطور متحركة متتالية

    ه ليس حرف في الكالم تتوالى فيه أربع ألنّ"ال تجيزها العربية  هذه البنية غير أن
   yay>isu =.(2ييِئس(فصار  )يوجد(كما في  فاء الفعل،  تسكين لزمف 1"متحركات

  
  

فأصبح  3"هنا مع الكسراتالستثقال الياءات ه") ةالساكن(أما الثالث فحذف الياء       
  ya>isu =(.4يِئس (فأصبح 

من العرب من يجري الياء مجرى الواو وهو قليل فيقول يِئس ":قال ابن سيده      
  5".يِئس واألصل ييئس فسقطت الياء الثانية

  

اإلعالل  بصيغة آخر من جملة المثال اليائي فعٌل عن العربأيضا  عممما سو     
وقيل إذا  إذا لعب الميسر: ييسر من يسر ألنّهغير ذات المعنى  وهو )يسر يسر(ووه
السيما بالحذف؛ عالل اإل ه علىكانت لغة بعضهم إال أنّ وهي إن 6للقمار بقدحه جاء
ا يدّل وأنلدينا شاهد فقد لذا) ييسر(الصيغة في طورها األول كانت على  على أن 

  :ج بنيته كاآلتي، وتدروعليه فإن الفعل في أصله ،اإلعالل اعتراه
  

دخلت عليه ياء المضارعة فصار ف) = yasaraر يس(كان الفعل في الماضي      
) رسييyayasiru =(األول لفعل، وهو طور ابأربعة مقاطع صوتية متحركة: أي.  

                                                
  .4/289.سيبويه 1
قد يكرهون من الياء ما "قوله أنّهم ) هذا باب ما يكسر عليه الواحد(وقد ورد عن سيبويه  2

  .)4/371.نفسه( "يكرهون من الواو
   .4/54.سيبويه 3
على استثقال اليائين واستكراه اجتماعهما ) الواحدهذا باب ما يكسر عليه (وقد نص سيبويه في  4

" إذ كان اجتماع الياءات يكره":وأردف بعد قول" وكانت الياءان تستثقالن:"اجتماعهما كتب
على ) علْتُ من قلت، وفيعلت من بعتهذا باب فُعَل من فَو(كما نص أيضا في ) 4/371.سيبويه(

 ).4/374.سيبويه" (دها ياءالياء ال يلزمها أن تكون بع"أن 
 .4/14/166.ابن سيده، المخصص 5
  . 132و 1/129.ي، شرح الشافيةاالستراباذ 6
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     وهي صيغة يشغل فيه صوت الياء حيزففي أولها  ؛أولها وثانيهاا فهو في ا كبير
هو عارض ا وهو جيء به للداللة على المضارع فهو ليس من أصل اللفظ، وأم

  1."استقال توالي المثلين"لـ ثانيها فهو من أصل اللفظ وقد سكن
جرت على األلسن حقبة من الزمن،  قدهذه الصيغة كانت أن وبصرف النظر عن     

أي عارضٍ  الذي يجيزه قسطاس المنطق أن أن إالّ ،فتراض فقطاالها على أم أنّ
 أن يمثّصوتي البدا من أطوار اللغةل طور.  

فكان  ،ليس من العربية لثقله، وهو اتتوالي أربع متحرك البنية ونالحظ في     
  2."ه ليس حرف في الكالم تتوالى فيه أربع متحركاتألنّ" صوت منهالزاما تسكين 

والرابع فال سبيل إلى تسكين أحدها، وعليه سكن الثاني فأما األول والثالث      
استثقاال لليائين  حذف الياءلثالث فا اأمو وهو الطور الثاني،) = yaysiruييسر (فصار

  ).= yasiruيسر(فأصبحت بنية الفعل 3، أو كما ورد عن سيبويه من قبلالمتجاورين
  

     يبِ(ا أمسس ييب (كيورد أنه و ،عاللباإل فلم ترد فيه صيغةح )بِسي بِسيقال) ي 
     4"ييبِس يئس ييِئس ويبِس. . . وقد بنوا فعل على يفعل في أحرف وذلك:"سيبويه

 وقيل هما 5"وسفالها يقولون ييأس يِئس ييِئس في لغة عليا مضر":د أنوعند أبي زي
  6.ثالثة لغة منهما بركّ ثم ييِئس ويَأس ،ييَأس يِئس لغتان في األصل

  
  : ج أطوراها الصوتيةأصل بنيته وتدر) الواوي واليائي(مزيد المثال    3.1.3 

  
  

في  واقع غير أن اإلعالل ى وقد ذُكرت في الفصل األول؛شتّمزيد المثال بنية أ    
وفيما يأتي بيان ذلك) انفعل(و )افتعل(و )أفعل(منها هي  ثالثة.  

 .من الواوي )َأفعل يَؤفْعل(ما كان على في األصل على  - 

                                                
  .28:ابن مالك، شواهد التوضيح 1
  .4/289.سيبويه2 

 .4/371.سيبويه  3

  .4/38.سيبويه 4
  .557:النوادر في اللغةأبو زيد األنصاري،  5
 ).يأس(مادة . لسان العربابن منظور،  6
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 :وصيغه )أفْعل يوعل(ويبنى صوتيا على  1، دون الماضيوإعالله في المضارع   
بمنزلة ُأكرم يكرم "هألنّ أعل إلى يوعد؛ في األصل يَؤوعد مضارعهأوعد يوعد، و
  2."يَؤكرِم"واألصل فيه 

  

  3."الواو تسلم في أفْعَل وأشباهه ألن" على أصلهأما في الماضي ف     
  

     أصل َأ وعند ابن إياز أنوعد، قلبت الواو األولى همزة: دع4.وو  
  

تجنبا للمواالة بين إعاللين دون الواو  وحدها علل األنباري حذف الهمزةو    
المواالة بين ه كان يؤدي إلى لم يحذفوا الواو؛ ألنّ) يَؤوعد(لما حذفوا الهمزة من ":قال

  ."والجمع بين إعاللين ال يجوز:"وأردف 5"إعاللين، وهم ال يوالون بين إعاللين
  

ا الفارسي فأمومذهب عدم المواالة قال به الفارسي، وابن جني، وابن يعيش،     
  . إلى القلة والشذوذ ونسبه تارةً أخرى تارةًفقال به 

  

وهذا مرفوض " :في موضع آخر قالو 6"فال يتوالى إعالالن: "قال في الحلبيات      
  7."فيما ال حكم له في القلة والشذوذ مرفوض من كالمهم إالّ

  

 8"ةفيما ال اعتداد به قلّ وذلك من المرفوض في كالمهم إالّ":وقال في العضديات    
 وقال في 9"ألن العرب ال تجمع بين إعاللين متوالين":قالوإلى ذلك ذهب ابن جني 

فلما حذفوا الهمزة، لم يجمعوا على الفعل حذف الفاء :")يَؤكرِم(و )وعديَؤ(إعالل 
                                                

وال أدري أحملت ) أعد(ومما الحظته في هذه البنية أنها مع صيغة المتكلم تتفق والمجرد  1
أم هي  ولخوف اللبس مع أوعد للغائب، صيغة المزيد علي صيغة المجرد؛ لتقاربهما في المعنى،

 . أظنّه األولبيد أني أعد، فاتفقت،   >أوعد  : نحو: أعلِّت بحذف الواو
 .2/785.، واألنباري، اإلنصاف186:ابن جني، المنصف 2
  .4/339.سيبويه3 
 .82:لكشرح ابن إياز على تصريف ابن ما ،ابن إياز 4
 . 2/787.األنباري، اإلنصاف 5
 .13:الحلبياتالفارسي،  6
 .35:الحلبياتالفارسي،  7
 .181:العضديات الفارسي، 8
 .91:التصريف الملوكي ابن جني، 9
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 2"فلم يكونوا ليجمعوا بين إعاللين في كلمة واحدة:"يه قول ابن يعيشوعل 1"أيضا
  3".إعالل الطرف، وإعالل ما قبله فيكون إجحافا:فلم يجمعوا بين إعاللين: "وقوله

) يوعد:(بعد حذف الهمزة يصبح نظر؛ألنهفيه )وعديَؤ(غير أن هذا الذي قيل في   
  .وهي صيغة عسيرة النطق تتطلب الخفة، فكان حذف الواو سبيال إلى ذلك

     َؤ(ما حدث في وعندي أنديعد( إلى حتى أعّل) ووعوالهمزة  هو حذفت الواو) ي
ال جرم مطلب هو الواو؛ فهو أقمن بالحذف؛ فهو  الذي حذف أوالوبعد تسكينهما؛ 
 عليه قوَل ولعّل ،د ذلك الهمزة تخفيفا بعد تسكينهاثم حذفت بع 4اإلعالل األول

قول ابن و 5"ولكنهم حذفوا الهمزة في باب أفعل؛ ألن الهمزة تثقل عليهم": سيبويه
وهي كثيرة االعتالل  . . .ستثقل دخلها التخفيف بالحذفكانت تالهمزة وإن " :يعيش

 7."التخفيفالهمزة حذفت كثيرا في ":وقول ابن إياز 6"والتغير
  

بعد إيهانه  علة متحرك إالّ ه ال يسقط صوتألنّقبل الحذف، ف تسكينها أما     
  .مدت حركة الياء تيسيرا ثم 8بالسكون

  

  :وبيانه في سلم األطوار كاآلتي      
  

                                                
  .186:المنصف ابن جني، 1
  .222:شرح الملوكي ابن يعيش، 2
 .521:شرح الملوكي ابن يعيش، 3
التي هي بسبيل إلى اإلعالل بالحذف أيضا، وال ) 4/402.سيبويه( "ألنّها أخف من الهمزة"ربما  4

بنية الفعل، والصيغة بتسكينها أيسر من الصيغة بتسكين  اطهوال غرو أن تخفف قبل الهمزة لتوس
يكن بد من الثقيل أو أثقل منه أن تختار الثقيل على األثقل ثم  الحكمة تقتضي إذا لم"ةوالهمز

فإذا كان شيء من هذا النحو في الهمزة فهو ")1/129.ي، شرح الشافيةاالستراباذ".(ف الثقيلتخفّ
 )4/402.سيبويه"(احتماالوهم لها أشد ها أخفّفي الواو ألزم ألنّ

  .4/279.سيبويه 5
 .102:شرح الملوكي ابن يعيش، 6

 .2/1041 ،المحصول في شرح الفصول ابن إياز،7 
شرح "(الواو والياء ال تقلبان إال بعد إيهانهما بالسكون واعلم أن: "ل ابن يعيشوققياسا علة  8

  ).4/390.سيبويه".(فالهمزة أجدر ألنها من حروف االعتالل"وال غرو): 225:الملوكي
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باعتبار دخول عالمة البنية على الفعل  )= yu>awa<adيَؤوعد (أصل الفعل      
  .وهو طور الفعل األول) يَؤ ـَ ـَ ـَ(المجرد 

   الفعل بنية؛ فصارت طور تسكين الواوا الثاني فأم )عديَؤوyu>aw<id =  .(  
   بنية  تفصار 1"ساكنة ضعيفة فقوي سبب حذفها"لكونهاوحذف الواو الثالث ف اأم

  .)عديَؤ(الفعل 
    2"االعتاللمن حروف " ألنها؛بغية التخفيف في المنطقتسكين الهمزة الرابع فا أم 

  ).  = yu><idعديْؤ(فصار  3"هي كثيرة االعتالل والتغير"و 2"االعتالل
وإن كانت "فهي  4"ألن الهمزة تثقل عليهم" أما الخامس فطور حذف الهمزة     

  .) = yu<idعدي(فصارت البنية  5"دخلها التخفيف بالحذف تستثقل
     د (إلى  ـ تيسيرا ـ فصارت مد حركة الياءا السادس فأموعيyū<idu = .(  
  .وهي البنية التي استحسنها الذوق، ودرج عليها المنطق، وارتضتها نحيزة اللغة    

  

   و أنّهم ال يوالون بين إعاللين،:"ما قولهأمفهو  "الجمع بين إعاللين ال يجوز أن
االعتالل يأنس "و 6"اإلعالل يؤنس باإلعالل"من كالمهم  ما وأنالسيمحّل نظر؛ 

  7".باالعتالل
  

فيه  ،مع بين إعاللين في كلمة واحدةوقولهم ال يج:"اء في شرح الشافيةج       
نظر؛ ألنّهم يجمعون بين أكثر من إعاللين في كلمة، وذلك نحو قولهم من أويت مثل 

رِدإج:اة. . . وذلك ثالث إعالالت 8إية ـ من أويت 1وكذا في قولهم إيزـ مثل إو 

                                                
 335:يعيش، شرح الملوكيابن  1
  .4/390.سيبويه 2
 .102:يعيش، شرح الملوكيابن  3
  .4/279.سيبويه 4
 .102:شرح الملوكي ابن يعيش،5 
 .188:شرح ابن إياز على تصريف ابن مالكابن إياز،  6
 .1/195.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 7
قلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها إثر همزة  إئوي) إي(أصل):"3/93(قال محقّقو شرح الشافية  8

فهذا إعالل، ثم قلبت الواو ياء؛الجتماعها مع الياء وسبق ) إيوي(كما في إيمان، فصارمكسورة 
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حي :ـ مثل إوزة ـ من وأيت جمع بين إعاللين وكذا قولهم 2إيئاة:وفي قولهم أويت
وعلى هذا قد يكون في الكلمة أكثر من إعالٍل " فيعل من حويت وغير ذلك 3على
  4".واحد
  5:الشاعروقد أشار المبرد إلى ذلك في قول ، بين إعاللين الجمعثبت عنهم وقد     

  
  

  الغواني طالما قتَّْلَننا          بعیونھن وال یدین قتیال إّن
  

 )يفعل(مما فاؤه واو ومضارعه ) فَعَل(يقال ودى يدي وكل ما كان من :"قال     
ل ألنل يفعفالواو فيه محذوفة لوقوعها بين ياء وكسرة، وكذلك ما كان منه على فع 

يدين ولكن في ):"وهو شاهد القول( وأردف6"كسرة العين بعدها ،العلة في سقوط الواو
 )يرمي(كسرة، فهي تعتل اعتالل آخر الياء هي المالفعل بعد  ة أخرى وهي أنعلّ

ومثل  اواحتمل علتين ألن بينهما حاجز:"الوأضاف معلّ" وأوله يعتل اعتالل واو يعد
وعى يعي ووقى يقي و وفى يفي و وشى يشي وونى في أمره يني وما أشبه ذلك 

  . "ولي األمير يلي: نحو فَعلذلك ويقع في 
  

هما حاجز يكون بين فإن تباعد اإلعالالن، بأن: "وقد أشار إليه ابن يعيش قال     
واحدة المحظور تواليهما ال اجتماعهما في كلمة  جاز، وإن كانا في كلمة واحدة ألن

                                                                                                                                          
فلما اجتمع ثالث ياءات وهذا إعالل ثان، ) إيى(ت الياء في الياء فصارهما بالسكون، ثم أدغمأوال

لها إعالل قاض، وهذا وإما أن تعا كما قالوا في تصغير على ونحوه، فأما أن تحذف الثالثة نسي
 ."فإن جعلت اإلدغام إعالال مستقال كان في الكلمة أربع إعالالتالل ثالث؛ إع

إئوية، قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقلبت  )إياة(أصل :"شرح الشافية قوقال محق1ّ 
  )3/93.شرح الشافية). (إيئاة(لواو ياء لسكونها إثر كسرة فصار ا
حركها وانفتاح ما قبلها، وقلبت إوأية، قلبت الياء ألفا لت) إيتاة(أصل "و شرح الشافية قوقال محقّ 2

  ).3/93.شرح الشافية(".إيئاة: لسكونها إثر كسرة فصار الواو ياء
حيوى ـ كدحرج ـ قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما  )حي(أصل "شرح الشافية و قوقال محقّ 3

ي الياء إحداهما بالسكون، وأدغمت الياء ف لبت الواو باء الجتماعها مع الياء، وسبقوق قبلها،
 ).3/93.شرح الشافية()".حي(فصار

 .3/93.شرح الشافية االستراباذي، 4
  .2/863.المبرد، الكامل 5

  .2/863.المبرد، الكامل6 
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فحذفت الواو التي هي فاء في " شِ ثوبك"و " ق زيدا"و "ف بعهدك: "وذلك نحو قولك
وفيت ووقيت ووشيت لوقوعها بين ياء وكسرة في يفي ويقي ويشي، وحذفت الياء 

إعاللين  احذفها في اغز وارمِ واخشَ وجاز ذلك وإن كانالتي هي الم لألمر على حد 
  1".لحجز العين التي هي الفاء والقاف والشين بينهما فلم يتواليا فاعرفه

  

     الجمع بين إعاللين في كلمة واحدة جائز شرط عدم توالي  وصفوة القول أن
إعالالن؛ هما حذف  فيه فإنه قد توالى) ُأَأوعد ويوْؤعد(المعلين؛ غير أنه بالنظر إلى 

  2.وحذف الهمزة ،الواو الساكنة
  
  

 .من الواوي) يفتعل افتعل( علىفي األصل ما كان  - 
 

  ).افَّعل يفَّعل(، ويبنى صوتيا على وإعالله في الماضي والمضارع    
واألصل ) اتّصل يتّصل:(ونحو) عد يوتعداوت(واألصل) اتَّعد يتعد:(وصيغه نحو 
  3).اوتصل يوتصل(

  

ومرد التاء المشددة في هذا البناء على رأي الفقهاء األوائل إبداُل الواو في بنائه      
ومنها التاء وهي تبدل من الواو والياء إذا كانتا فاءين :"األصلي تاء  قال الفارسي

  4".اتّعد واتّزن واتَّسر: نحو
  

 اء فإبدال فائه تاءما كان على وزن افتعل، مما فاؤه واو أو ي:"وقال ابن مالك        
) اتصل(اتّصل يتّصل واتّسر يتّسر فالتاء األولى في : الزم في اللغة المشهورة نحو

  5".بدل من ياء) اتسر(بدل من الواو، وفي 
  

      أطواره على رأي الفقهاء األوائل كاآلتي وعلى ذلك فإن :  
                                                

 .522:شرح الملوكيابن یعیش،  1
ماء كلمة نادرة يعز نظيرها، وذلك لتوالي : وقولهم:"الفارسي قالوتوالي إعاللين واقع في اللغة  2

  ).130:المسائل العضديات". (واو ألفا، واآلخر قلب الهاء همزةإعاللين، فيه أحدهما قلب ال
إعالل العين بقلبها ألفا وإعالل الالم بقلبها ) ماء وشاء(ه قد اجتمع في واعلم أنّ:"ابن يعيشوقال 

  ).283:ابن يعيش، شرح الملوكي(".وهو من الشاذ ال يقاس عليه:"غير أنّه أردف" مزةه
 .2/641.دار إحياء الكتب العربية، شرح األشموني )د ت(األشموني 3 
  .572:لةالتكمالفارسي،  4
  .182:شواهد التوضيحابن مالك، 5 
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  اتَّعد      >     تْتَعد  ا         >      اوتَعد          >      وعد   
wa<ada                      >iwta<a da        >itta<ada             itta<ada  

  اإلدغام                  اإلبدال          صل في االفتعال  األ           الفعل الثالثي   
  
  

  .أساسها اإلبدال ؛في هذا البناء دةفي التاء المشد فقهائنا األوائل رؤية تلك هي      
 يفه ةساكن يما وهسي؛ الالواوة منطلقها حذف صوتيأخرى  وفي األمر رؤيةٌ     

  .فالحذأدعى للحذف، ثم شُدد ما بعدها عوضا عن 
  

   هي كاآلتي هذه البنيةلاألطوار الصوتية  وعلى هذا فإن:  
) افتعل(عالمة بنية دخلت عليه) = wa<adaوعد(أصل الفعل الثالثي المجرد    

  .وهو طور الفعل األول )= iwata<ada<عدتَاو(فصار  )الهمزة والتاء(
  

كرهوا أن يتوالى في كالمهم في كلمة  "ألنهمفي المنطق  يس لهذه البنية نصيبول    
ضرورة فجاء الطور الثاني ب 1"واحدة أربع متحركات أو خمس ليس فيهن ساكن

  2."في الكلمة أربع متحركات لوازم لىلئال تتوا"لـ تسكين أحدها
 إال بهاما جيء  هانّإ ثم لتعذر البدء بساكن ؛ولم يكن من سبيل لتسكين الهمزة    
  . با للبدء بساكنتجنّ

  

وليس من  )افَتَعَل) (ا ـ ت ـ ـ ـ( اءها عالمة هذا البنلم تسكن التاء؛ ألنّو    
 سعة عن ذلكما وفي غيرها يسال؛ إال لضرورة ؛حكمة اللغة التصرف في العالمات

 )العين( ن عين الفعلولم يسكَّ .بعد الضرورة، فلم تئن فسحةحيث ال تزال في اللفظ 
وهو في الجزم ساكن ؛بعده الم الفعل ألن، ولم يبقَ من . ساكنا فال يجاور ساكن

وقوعه واو المتحرك؛ وال جناح في إسكانه لضعفه وأصوات الكلمة من بعد إال ال
 أحرى بها أالّفكذلك  3"ال تثبت واو ساكنة وقبلها كسرة"متحركًا بعد كسر، وكما 

ن أصال في أصل سكّوال غرو فهيتت، نكِّفس، ـ بالحركة سمتهاتبقى ـ وهذه 

                                                
  .4/202:سيبويه1 
 .62:شرح الملوكيابن يعيش،  2
 .4/195.سيبويه 3
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مع الهمزة مقطعا ثالثيا صوتيا مغلقا  تشكل ابتسكينهها ثم إنّ )يوعد(المضارع 
)>iw(1 فصار )تعداو>iwta<ada= (طور الثانيوهو ال.  

  

 2"ال تثبت واو ساكنة وقبلها كسرة" حيث ةالثالث فحذف صوت الواو الساكن أما    
 واوساكنة كالمهم في وليس. . . الكسرة بعد الواوالساكنة تصحيح من امتناعهم"ولـ

حظ في ) اتَعَل(س لهذه البنية ولي)  =ita<ada<اتَعد(فصار 3"كسرة بعد صحت
البد كان لذلك  4"ليس حرف في الكالم تتوالى فيه أربع متحركات هألنّ" منطق العربية

التسكين في هذه الحال ال  ألن ؛إعادتها إلى حظيرة العربية بغير سبيل التسكين من
با وتجنّ) افتعل(هو السبيل؛ حفاظا على بنية  تشديد التاءب فكان التعويض 5يجدي نفعا

 قريحةالها تالطور الرابع، والبنية التي استحسنوهو  )عداتَّ( فأصبح للتوالي المستثقل،
  .المنطق وارتضاها

    
  

    األصل، وتسكين الواو، وحذفها، ثم التعويض : فإن أطواره أربعةا المضارع وأم
  :متحركات؛ كاآلتيالبا لتوالي وتجنّ) افتعل(بتشديد التاء؛ حفاظا على بنية 

  

  دخول عالمة البنية على أصل الفعلباعتبار ) = yawata<idu ديوتَع(األصل  
  .وهو الطور األول) يَـ ـَ تَـ ـِ ـُ( 
  .)= yawta<iduدتَعيو(فصار ،لتوالي المتحركات كراهةً الواوتسكين فأما الثاني   

  

يتَعد (فصار  6"ساكنة ضعيفة فقوي سبب حذفها"ولكونها حذف الواو أما الثالث ف  
yata<idu = ( البنية وليس لهذه)َلتَعز حظّ في) يإعادتها إلى  وجبف ؛العربية حي

                                                
وهو مقطع كثير الشيوع في العربية وتصلح :"عبابنةوفي تعريف هذا النوع من المقاطع كتب 1 

18:دراسات في فقة اللغة والفنولوجيا العربية( "تكون نواة له جميع الحركات القصيرة ألن.(  
 .4/195.سيبويه 2

  .2/350.ابن جني الخصائص3 
  .4/289.سيبويه 4
5 ا الثاني فألنّه منر فال ا تسكين األول فمتعذّفأميبتدأ بساكن، وكذلك هو من العالمة، وأم 

جزم وبنائه لألمر يسكن األخير، وال الالعالمة، وأما تسكين الثالث فليس بمقبول؛ ألنه حال 
  .       البتة وليس بمتاحٍ) الفتح والسكون(ا األخير فألنه مرفأ عالمات البناء ، وأمنساكنايتجاور 

 .335:لوكيابن يعيش، شرح الم 6
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فكان التعويض بتشديد التاء  1ال يجدي نفعا هحظيرة العربية بغير سبيل التسكين؛ ألنّ
yatيتَّعد (با للتوالي المستثقل فأصبح وتجنّ) يفتعل( بنية حفاظا على ̃a<idu= ( وهو

  .همنطقوارتضاها  العربي الفصيح، قريحةُها تاستحسن الطور الرابع، والصيغة التي
  

 .  غيره ، وهو نادر، ولم أقف علىمن الواوي) انفعل( ما كان في القياس على - 

  2".اوجل: من وجِلتوسمعت الخليل يقول في انفعل :"قال) اوجل(وصيغته  
  

    ا هي ـ في تقديري ـ كاآلتيوأطوار هذه الصيغة على رؤية إبدال النون واو :  
  .وهو طور الفعل األول) wağilaوجِل (الفعل في أصله 

  

وهي ) =nwağilaنْوجِل (فصار ) نْـ ـَ ـِ ـَ(أما الثاني فزيادة عالمة البناء    
  .وهو الثالث )=inwağila<انْوجِل (فصارهمزة الجيء بالنطق بها؛ ف بنية يتعذّر

  

   جِل ( :فصار إبدال النون واوا فهو طور ا الرابعأمواو>iwwağila =(  
  

  ).=iwwağila<ل اوجِ(:فصارفإدغام الواو الحادثة في األصلية  الخامسأما    
فصار  ة؛عين من الكسرة إلى الفتحة طلبا للخفّالفهوانتقال حركة  السادسأما   
)جل او>iwwağala=.(  

  

    ضعف منها  ،إبدال النون واوا يكمن في مسألةنقد هذا الرأي  غير أنحيث ي
  .تباعد مخرجي الصوتين

  

 حذفهو  البناء الذي طرأ على الفعل بعد طور زيادة عالمة ي أنولعّل الرأ     
  .)= iwağila<اوجِل(فصار بديلةا لصيغة طلبالنون 

  

  .)= iŵağala<ل اوجِ(فصار ) انفعل(ثم ضعفَ الواو حفاظا على بنية الفعل 
  

 ما وأنللخفة؛ السيحركة عين الفعل من الكسرة إلى الفتحة طلبا  ثم انتقلت
 ،فسكون ،كسر: ثالثة تنقالت صوتيةالصوتي إدغاما، حيث اجتمع في هذا الحيزقبلها
  .)iw waği<( فكسر ،ففتح

  

                                                
  .)اتَّعد( ي التعليل ما كان في ماضيهوينسحب عليه ف 1
 .4/455.سيبويه 2
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عن الثقل الحاصل  ناهيك ؛غير منسجمة عسيرة النطق الت صوتيةتنقّوهي ال جرم  
  .في تضعيف الواو

  

ر المساس لتعذّ) = ğiجِـ (ير حركة العين المقطع الثالثولم يكن من بد إال تغي  
له بأو ) او>iw = (ّانحرافٌ على وفي تحريكه ، ه عالمة البناء جيء به ساكناألن

  .صيغة البنية
كما أن  1كراهية للضمة في الواو ولم يكن من سبيل إلى تغيير المقطع الثاني   
سعة في صوت  وفي البنية ،وفي اللغة فسحة عن هذا الثقل 2"الواوالكسر يستثقل في "

ها لت حركته من الكسرة إلى الفتحة ألنّفتحوği = (جِـ (آخر هو المقطع الثالث
  ).= iŵağala<اوجل (إلى ت أخف، وصيغة الفعل بهاأيسر، فصار

  
 

  .في الصيغ نفسها واقعاإلعالل  فإن: وكذلك المزيد من المثال اليائي
  

 ). علَأفعل يَؤفْ( ما كان في األصل على - 

ويبنى ) أوعد يوعد(كنظيره الواوي  ؛وإعالله في والمضارع دون الماضي   
  ).يوعل(على 

 

سر َأيسر يَؤي(واألصل في تقديري ) َأينَعيونع(و) أيسر يوسر:(وصيغه نحو  
َؤيي نَععوَأيكاآلتيه اروأطو )ن:  

  

باعتبار دخول عالمة البنية على الفعل الثالثي ) =  yu>ayasirيَؤيسر(األصل 
  .وهو طور الفعل األول) يَؤ ـَ ـِ ـ(المجرد 

ربما  بنية الفعل التوسطهو 3تهيئة لحذفه أما الثاني فهو طور تسكين الياء    
  .)=  yu>aysirيَؤيسر(فصارت البنية 

                                                
) هذا باب ما جاء في أسماء هذا المعتل على ثالثة أحرف ال زيادة فيه(وقد أشار سيبويه في  1

  .وعليه عقدت القياس) 4/358.سيبويه" (كراهية للضمة في الواو"إلى 
  .4/336.سيبويه2 
  )225:شرح الملوكي"(الواو والياء ال تقلبان إال بعد إيهانهما بالسكون واعلم أن:"يعيشابن قال  3

التي هي بسبيل إلى ) 4/402.سيبويه(قياسا على الواو " ألنّها أخفّ من الهمزة"وربما كذلك
بنية الفعل، والصيغة بتسكينها  ااإلعالل بالحذف أيضا، وال غرو أن تخفف قبل الهمزة لتوسطه

الحكمة تقتضي إذا لم يكن بد من الثقيل أو أثقل منه أن تختار "ة ون الصيغة بتسكين الهمزأيسر م
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فصارت البنية  ؛ لسكونها وضعفهاأما الثالث فهو طور حذف الياء    
  ).=  yu>asirيَؤسر(

  

 1"االعتاللمن حروف "أما الرابع فتسكين الهمزة بغية التخفيف في المنطق فهي      
  ).=  yu>sir سريْؤ( :فصار 2"هي كثيرة االعتالل والتغير"و

  

    وإن كانت تستثقل، ولذلك دخلها التخفيف :"فهيا الخامس فطور حذف الهمزة أم
  ).=  yusirيسر  (فصارت البنية  3"بالحذف

  ).=  yūsirيوسر(اء ـ تيسيرا ـ فصارت إلى أما السادس فطور مد حركة الي    
  

 .)يفتعل افتعل( على في األصلما كان  - 
 

  )افّعل يفّعل(ى وإعالله في الماضي والمضارع، ويبنى صوتيا عل 
  ). يتّبس اتَّبس(ونظيره  4)ايتسر ييتسر: (وأصله) اتّسر يتّسر: (وصيغته نحو  
      ما : "التاء المشدد مرده إلى االبدال، قال ابن مالك وفي رؤية الفقهاء األوائل أن

كان على وزن افتعل، مما فاؤه واو أو ياء، فإبدال فائه تاء الزم في اللغة المشهورة 
بدل من الواو، وفي ) اتصل(اتّصل يتّصل واتّسر يتّسر فالتاء األولى في : نحو

  :م فإن أطواره كاآلتيوعلى رؤيته) يتّبس اتَّبس(ونظيره  5"بدل من ياء) اتّسر(
 ر يس     <           تساير         <          اتْتسر      <       اتَّسر  

>ittasira                >it-tasira                        >iytasira                        yasira  
  اإلدغام     األصل في االفتعال                اإلبدال                      الفعل الثالثي       

  
  

  :كاآلتي اءالبن أطوار هذاو    
  

                                                                                                                                          
فإذا كان شيء من هذا  )1/129.ي، شرح الشافيةاالستراباذ".(ثقل ثم تخفف الثقيلالثقيل على األ

  . بتصرف )4/402.سيبويه.(ها أخفألزم ألنّ ياءالنحو في الهمزة فهو في ال
  .4/390.سيبويه 1
 .102:يعيش، شرح الملوكيابن  2
 .102:يعيش، شرح الملوكيابن  3

 .2/641.شرح األشمونياألشموني، 4 

  .182:شواهد التوضيحابن مالك، 5 
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الهمزة (عالمة البناء دخلت عليه = yasira )يسر(أصل الفعل الثالثي المجرد     
  وهو طور الفعل األول) = iytasira<سر تَاي(فصار  (والتاء

  

، وهو مستكره، لما فيه متحركة ألربعة مقاطع صوتية البنية تواليوفي هذه       
  .فلزم  تسكين أحد األصوات من االستثقال،

  

با للبدء بساكن، ولم تسكن ما جيء بها تجنّها إنّفلم تسكن الهمزة للتعذر؛ وألنّ     
ة، وال تزال في أصوات ها عالمة هذه البنية، وال مساس بالعالمة إال لضرورالتاء ألنّ

في الجزم ساكن ألن بعده الم الفعل وهو ) السين(البنية سعة، ولم تسكّن عين الفعل 
ن كّسه مرفأ عالمات البناء، وألنّ) الراء(ولم يسكن الم الفعل فال يتجاور ساكنان، 

ة فهو أدعى للتسكين من غيره لعلة أنّه صوت علّ: ألسباب هي )الياء(فاء الكلمة 
ه بتسكينه شكل مع الهمزة أنّ، والمضارع بنية في ـ أصالـ ه يسكنأنّو ف،الضع

  .)iy<(مقطعا ثالثيا صوتيا مغلقا 
  

  .طور الثانيالوهو ) = iytasira<ايتَسر(فصارالياء  أسكنت يهوعل    
  

  .)  =itasiraاتَسر( فصار لسكونها وضعفها 1حذف الياءأما الثالث ف   
  

 لزمف ،من كالمهمه ليس ألنّ ؛في العربية حظٌّ) = ita<ila<اتَعَل(البنية وليس لهذه     
هو  تشديد التاءب فكان التعويض 2إعادتها إلى حظيرة العربية بغير سبيل التسكين

وهو الطور  )اتّسر( فأصبح وتجنبا للتوالي المستثقل) افتعل(السبيل حفاظا على بنية 
  .الرابع، والصيغة التي استقرت عليها البنية وارتضاها المنطق

  

باعتبار دخول ) = yayatasiruييتَسر( األصل:فأطواره كاآلتيوأما المضارع   
 .وهو الطور األول )يـ ـَ تَـ ـِ ـَ(البناء على المجردوالمضارعة  تيعالم

تتوالى في الكلمة أربع لئال"و الياءات تجاوراستثقاال ل؛الفاء تسكينالثاني فا أم 
  1).ييتَسر(فصار 3"متحركات

                                                
قد يكرهون من الياء ما  "همإلى أنّ) هذا باب ما يكسر عليه الواحد(وقد أشار سيبويه في  1

  ).4/371.سيبويه(."يكرهون من الواو
  .وقد مر بيانه) اتّعد(وينسحب عليه في التعليل ما كان في نظيره  2
 .62:ابن يعيش، شرح الملوكي3 
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  ).= yatasiruيتَسر (أما الثالث فهو طور حذف الياء؛ لسكونها وضعفها فصار     
  

 

 أربعة متحركات ها والت بينحظٌّ في العربية؛ كما أنّ) يتَعُل(وليس لهذه البنية      
فكان  ،لذلك كان البد من إعادتها إلى حظيرة العربية 2"كالمهم ذلك معدوم في"و

وتجنّبا ) فتعلي(ـ في تقديري ـ حفاظا على بنية  التعويض بتشديد التاء هو السبيل
وهو الطور الرابع، والصيغة التي استقرت عليها ) تّسري(فأصبح  ،للتوالي المستثقل

  .البنية وارتضاها المنطق
  

  

 .)ينْفَعُل(ومضارعه على القياس ) انفعل( ما كان على -
 

  ).افّعل يفّعل(وإعالله في الماضي والمضارع، ويبنى صوتيا على    
  

   3.)ايأس:(وصيغته نحو
  

  :وأطواره على رؤية فقهاء الصرف بإبدال النون ياء هي في تقديري ـ كاآلتي     
 فصار) النون الساكنة( عالمة البناء وهو الفعل مجردا، دخلت عليه) يِئس(   

ثم ) = inya>isa<انْيِئس (جيء بهمزة الوصل فصار ثم ) = nya>isaنْيِئس (البنية
وسمعت : قال سيبويه 4)انيأس(فصار  خفّة انتقل البناء من الكسر في عينه إلى الفتح

وهو  5"لقياسوكذلك انفعل من يِئس على هذا ا. . . اوجل: ل من وجِلتُالخليل يقو
  .الطور األول

  

  .وهو الطور الثاني) = inya>isa<اييأس (ثم أبدلت النون ياء فصار    
   فصار األصلية في الياء) الحادثة(ولى طور إدغام الياء األهو ا الثالث فأم: 

)أساي>inya>isa = .(  
  

                                                                                                                                          
 .وقد سبقت مني علة تسكينه دون غيره1 

 .62:ابن يعيش، شرح الملوكي2 
 .4/455.سيبويه 3

 .4/455.سيبويه4 

 .4/455.سيبويه5 
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 جلتباعد مخر) اوجل(ما كان في الواوي من هذا البناء  الرأيينسحب عليه في و   
  .الياءمن مخرج  النون

  
  

  .ج أطوارها الصوتيةأصل بنيته، وتدر: الفعل األجوف المبحث الثاني   2.3
  

فما عينه ياء فيفْعل نحو يسير أو واو فيفعل "ويائي  واوي: نوعان األجوف       
ا والواو والياء بقلب الحرف األوسط منه ألفً واقعفقهاء الواعتالله عند  1"يقُوم: نحو

  .في ذلك سواء
  
  

     في رؤية البحثا أم له حذف الصوت الذي يقع في جوفه مبعث اعتال فإن
  :بعد تسكينه، ثم مد الحركة التي قبله وهذه الحركة هي )وسطه(

  

 -  َل ـ قََل ـ : الفاء في ماضي األجوفالواوي نحو فتحةا إمَل ـ قَوقال(قَو.( 

 ). باع(بيع ـ بيع ـ  بع ـ : الفاء في ماضي األجوف اليائي، نحو فتحة أو - 

 - ل ـ يقُل : ة الفاء في مضارع األجوف الواوي؛ نحوأو ضمل ـ  يقُويقُول(يقْو  .( 

  ).يبِيع(يبيع يبيع يبِع : ؛نحوفي مضارعه األجوف اليائي الفاء كسرةأو  - 
  

والفعل األجوف هو الفعل الذي يستحوذ على أكبر نصيب من اإلعالل حيث     
  2.واألمر مضارعوالالماضي  ؛يعتريه اإلعالل في أزمنته

  

     عين الفعل  وحذف صوت العلة في األجوف له ما يبرره  فكما أنا يعتبر حشو
  فحرف يبدأ به ال يكون إال متحركا"م الفعل الفعل والفي اللفظ فاصال بين فاء 

وحرف يوقف عليه ال يكون إال ساكنا، وحرف  يكون حشوا في الكلمة فاصال بينهما 
ف واالبتداء متضادان المتجاورين كالشيء الواحد، والوق ألن لئال يلي االبتداء الوقف؛

  3".ففصل بينهما
  

                                                
  .1/159.أبو حيان، ارتشاف الضرب 1
يقُول ـ قُول ـ قُل : مر في األجوف ألنّه في حالة األمر تُقْصر حركة فاء الفعل نحوقول باألأ 2

 . ـ طور من  اإلعالل) الصوتية(يبيع ـ بِيع ـ بِع، والقصر ـ في رؤية البحث : وكذلك اليائي

  .24:يعيش، شرح الملوكي ابن3 
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الحشو فيه صوت  ألن ؛أبين منه في الصحيح في المعتلوفي تقديري أن الحشو      
ف وقع بين صوتين صحيحين ما وهو صوت علة ضعيعلة وهو أدعى للحذف؛ السي

  .قويين
  :ذلكوفيما يأتي بيان      

  .ج أطوارها الصوتيةأصل بنيته وتدر: األجوف الواوي   1. 2  .3
  

  :وهو خمسة أبنية الواو عينَه في األصل، تهو ما كاناألجوف الواوي    
 

  :النوع األول - 
 .)فَعل أو فَعَل يفعل(ما كان في األصل على      - 

  ).فال يفول(، ويبنى صوتيا على وإعالله في الماضي والمضارع   
 

) قَول يقْول(و) قَوم يقوم(قام يقوم وقال يقول، فهي في األصل : نحو وصيغه       
  1.على رأي الفارسي وابن منظور

  

 على رأي ابن جني) قوم يقوم(و 2)قَول يقْول(نحو ) فَعل يفعل(على أو هو       
  .بيان ذلك في الفصل األول وقد مر 3.ومن ذهب مذهبه

  

  :النوع الثاني
  

  .وإعالله في الماضي والمضارع )فَعل يفْعل( ما كان في األصل على      
ه في أصله فإنّ) خاف يخاف(:وصيغته نحو) فال يفال(ويبنى صوتيا على       

  .ي الماضي وفتحها في المضارعبكسر العين ف 4)خوِف يخْوف(
 يعمُل عمَل بناء على هَألنّ ؛يخافُ في الواوَألفاً صارت ماوإنّ":قال ابن منظور     

 َألقوا ماورب والصوتُ والصرفُ الحرفُ َأشياء وفيهاثالثة الواوفَألقَوها فاستثقلوا
 منصوبة بالواو يخْوفُ حده وكان يخافُ وقالوا الصوت منها وَأبقوا بصرفها الحرفَ

                                                
 ).قول(مادة . لسان العرب، وابن منظور، 587:الفارسي، التكملة 1
 .222:ابن جني، المنصف 2
 222:، والمنصف72و 28:ريف الملوكي، والتص1/37.صناعة اإلعراب سر ابن جني، 3

 .379:، واألسود، المفراح4/14/124.صصخالم، وابن سيده، 1/394.والخصائص
 .222:، والمنصف72و 28:، والتصريف الملوكي1/37.ابن جني، سر صناعة اإلعراب 4
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 بالواو خوِف حده وكان خافَ وقالوا الواو صرف على واعتمدالصوت فَألقواالواو
 الخاء فتحة على الصوت واعتمد ،الصوت وَأبقوا ،بصرفها الواو فَألقوا مكسورة

   1."لينة َألفاً معها فصار
  . )فَعل يفْعل( ما كان في األصل على :ثالثالنوع ال  

  

  ).فال يفول(، ويبنى صوتيا على وإعالله في الماضي والمضارع
  

  ).دوِم يدوم(و) موِت يموتُ(األصل و) دام يدوم(و) مات يموت:(نحووصيغه   
 جاء وقد: "وقال ابن سيده 2"ما اعتلت من فَعل يفْعلفإنّ ا متَّ تموتوأم: "قال سيبويه 

  3".تَدوم ودمتَ تَموت متَّ قالوا المعتلِّ من يفْعل فَعَل على حرفان
  

  .)فَعل يفْعل: (ما كان في األصل على :رابعالنوع ال
  

  ).فال يفيل(، ويبنى صوتيا على وإعالله في الماضي والمضارع
 

توِه (و )طوِح يطوِح(فهما في األصل  )تاه يتيه(و )طاح يطيح:(وصيغته نحو    
  5. أورده سيبويه ونسبه إلى الخليل 4)يتوِه

  

  :خامسالنوع ال
، ويبنى وإعالله في الماضي والمضارع )فَعل يفْعل(ما كان في األصل على       

  ).فال يفول(صوتيا على 
  

  ).جاد يجود(و) طال يطول(: نحو وصيغه      
طَوَل "في أصله  هوف 6"ومن طال يطوُل كقصر يقصر"):التكملة(جاء في       

  .)جود يجود(أصله )يجود جاد:(مثلهو 1"يطْول
                                                

  ).خوف(مادة . العربلسان ابن منظور،  1
 .4/343.سيبويه 2
  .4/14/126.ابن سيده، المخصص 3
ابن  ، و3/114.، واالستراباذي، شرح شافية1/526.المفصل، والزمخشري، 4/344.سيبويه 4

 .56:يعيش، شرح الملوكي
 .4/344.سيبويه 5
 .587:الفارسي، التكملة 6
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  . الماضي والمضارع تيهواإلعالل في األجوف حاصل في صيغ 
  

  .على حده طورٍ ه من حيث االعتالل؛ كلٍّاربع أطوتتّ وفيما يأتي  
  

  

 : أطوار النوع األول: أوال  

 )فَعل أو فَعَل يفعل( ما كان في األصل على   
  ).فال يفول(، ويبنى صوتيا على وإعالله في الماضي والمضارع

 

ما فإنّ )قام(:فنحوا صيغته في الماضي، فأم) قال يقول(و )قام يقوم(: نحووصيغه   
qقَوم (أي ) فَعَل(في أصله على كان  ̈awuma =(2رأي الفارسي وابن منظور على 

qقَوم (أو ̈awama = (3.وابن سيده على رأي ابن جني  
  

  .الفعل في طور األصل قبل اإلعالل هي بنية بنيةوهذه ال     
  

يستقر على تعاقبت عليه أربعةأطوار قبل أن ه وهو في الماضي وفي تقديري أنّ   
  .)قام(، وهي منطقالتي  درج عليها ال بنيته

  

    ا الطور األول فهو فأم)قَووفي هذا الطور شاهد ، وضع اللفظ في صلاألوهو ) م
  q̈wm.(4(حيث رصدت هذه البينة فيهما  النبطية والتدمريةفي اللغتين؛ 

كرهوا الواو حيث صارت فيها "5"فرارا من الضمة والواو"أما الثاني فتسكينِ الواو    
  ).قَوم(فصار7"استثقلت الضمة على الواو" لذا6"ضمة كما يكرهون الواوين

وكذلك أصل قام قوم، فأبدلت الواو ألفا،  إن:"وقد أشار ابن جني لهذا التسكين قال    
ـ لعمري ـ  باع أصله بيع، ثم أبدلت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها وهو

                                                                                                                                          
 .223:، والمنصف28:والتصريف الملوكي ،1/37.ابن جني، سر صناعة اإلعراب 1
  ).قوم(مادة . العرب لسانابن منظور، ، و587:الفارسي، التكملة 2
 .4/14/124.صصخالم،و222:ابن جني، المنصف3 

 ).قوم(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي الساميعبابنة والزعبي، 4 

  .4/348.سيبويه5 
  .4/331.سيبويه6 
  2/1087شرح الفصولالمحصول في  ابن إياز،7 
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استثقاال لحركته فصار ك لن تقلب واحدا من الحرفين إال بعد أن أسكنته كذلك؛ إال أنّ
ع ثم انقلبا لتحرم وبيولو رمت قلب في األصل وانفتاح ما قبلهما اآلن، كهما إلى قو

  1".الواو والياء من نحو قوم وبيع وهما متحركتان الحتمتا بحركتيهما فعزتا فلم تنقلبا
  

  

الواو والياء ال يقلبان  واعلم أن":، قالابن يعيشأيضا  هذا التسكينأشار إلى و     
وهما  )عيب(و )موقَ(فلو رمت قلب الواو والياء في . . . بعد إيهانهما بالتسكين إالّ

والواو والياء :"ي بقولهاالستراباذ وألمح إليه 2"قلبامتحركتان الحتمتا بالحركة ولم ت
ثم قلبت ألفا سكن الواو ):"قَول(إعالل  في) المفراح(وجاء في 3"يتقويان بالحركة

  4".دعاء ما قبلها ولين عريكة الساكنالست
  

ا من الحرفين إال بعد أن ك لن تقلب واحدإال أنّ":قولهوالذي يناسب المقام      
ا اصوتيالتسكين طور وعلى ذلك يعد "أسكنته استثقاال لحركته فصار إلى قوم وبيع

المرحلة الثانية في تطور األفعال ا أم":عبد التواب قال بهومن أطوار اإلعالل، 
  5."لحركة بعد الواو والياء للتخفيفا ضياعفهي مرحلة التسكين أو ة معتلّال

  

  )قَم(فصار  6"سبب حذفها فقوي ساكنة ضعيفة"ولكونها أما الثالث فحذف الواو   
   ا الرابع فمدقام :(فأصبح 7"لتكثير الكلمة"حركة الفاء  أمq̈āma =.(8  

                                                
 .474ـ  2/473.ابن جني، الخصائص 1

 .225:ابن يعيش، شرح الملوكي2 

  .3/137.ي، شرح الشافيةاالستراباذ3 
  .372:لمفراحاألسود، ا 4
، الخصائص ، وعبد التواب292:المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويعبد التواب،  5

  .248:اللغوية لقبيلة طيء القديمة
  .335:يعيش، شرح الملوكيابن  6

إذا ما الحظنا طبيعة األصوات الصامتة وجب أن نالحظ ضعف الواو :"وفيه قال فليش     
 .)55:العربية الفصحى" (هما ينحوان نحو االختفاءوالياء حين تكون إحداهما بين مصوتين؛ إذ إنّ

 .133:لملوكيابن يعيش، شرح ا 7
اختالف  مع) 248:الخصائص اللغوية لقبيلة طيء القديمة)(qā̈mu(األكّاديةوالصيغة نفسها في  8

؛ في عالمة البناء أيضا مع اختالف)qā̈m(وفي العبرية والسريانية ،اختالف في عالمة البناء
  )274:مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن( .)qō̈ma(وفي اإلثيوبية وكأنّها السكون، 
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    ُل( عند األوائل هفي أصل هوفونحوه  )قام( مضارعا أمفْعفَ(وأ 1)يُليحسب ) ع
وعلى ذلك  )فَعَُل( ماضيال بنيةبمراعاة دخول عالمة المضارعة على  رؤية البحث

قَ( :هو الطور األول فإني موyaqäwumu =(.  
يقْوم ( فصار ،أربع متحركاتكراهية لتوالي  ؛قافتسكين الفأما الثاني      

yaq ̈wumu =( م:"في الخصائصوقوقُوم أصله ي3وكذا في التصريف الملوكي 2"ي 
yq(ه فيها ومما ُأثر عن النبطية أنّ 6والمحصول 5شرح األشمونيو 4وشرحه ̈wm(.7  

  

ك ألن ضم" استثقاال للواو المضمومة 8إلى القاف الواوفنقل حركة  أما الثالث     
كراهية النطق "و 10"استثقلت الضمة على الواو"لذا  9"جسدك شفتيك كتحريك بعض

ـ مع مصوتات من جنسها، فال تنطق الواو مع  بالصوامت الضعيفة ـالواو والياء
  1.بالحركة من المعتل أولى كما أن الصحيح wu("11(الضمة 

                                                                                                                                          
من صوت المد ) سكاتيم(اإلثيوبية مستخلص حسب زعم  صيغةوفي ال) ō(والصوت     

وعلى ذلك عده كثير من الباحثين ) 274:مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن().aw(المركب 
 ).مرحلة االنكماش(مرحلة من مراحل تطور الفعل المعتل وسموها 

  .4/14/124.صصخالمابن سيده، 1 
 

 .1/394:الخصائصابن جني،  2
 .71:التصريف الملوكيابن جني،  3
 .444:شرح الملوكيابن يعيش،  4
 .2/629.شرح األشمونياألشموني،  5
  . 1/213.المحصول في شرح الفصولابن إياز، 6

 

  .238و 234:دار الشروق، اللغة النبطية، 2002،عبابنة، يحيى 7
  .2/629.األشموني،وشرح 446:شرح الملوكي، وابن يعيش، 72:ابن جني، التصريف الملوكي8 

 

  .4/171.سيبويه9 
  .2/1087.المحصول في شرح الفصول ابن إياز،10 

فحري بذلك أن تستثقل الواو مع ) 4/183.سيبويه" (الياء مع الكسرة تستثقل"فكما أن: أقول    
الواو أثقل من الياء والضمة أثقل من الكسرة الضمة ألن .  

  .344و 61:العربية الفصحى ،يشلف11 
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yaqيقُوم( فصارت بنية الفعل 2ومن ثم سكنت الواو      ̈uw mu =.(  
  : وعليه قول ابن مالك     

  3كأبن فعل عين آت لين ذي     من التحريك انقل صح لساكن
  

 ما وكان متحركة واوا أو ياء الفعل عين إذاكانت" :وشرحه ابن عقيل بقوله    
 ويقوم نحويبين قبلها الساكن إلى العين حركة نقل وجب صحيحا ساكنا قبلها

  4."قبلهما الساكن إلى حركتهما الواوفنقلت وضم بكسرالياء ويقوم يبين واألصل
قلت حركتهما إلى نُ. . . كانت الياء أو الواو عين فعل إن:"يشجقال ناظر الفيه و

من اإلعالل الواجب :"وقال أيضا 5"الساكن قبلها إن لم يكن حرف لين وال همزة
أصلهما يبيع ويقول، : ياء أو واو نحوبحركة العين التي هي  تحريك الفاء الساكنة

فالعين في الصحيح الالم إنّما غاية أصليتها أن تقع :"وقال ابن جني 6"يبيع ويقْول
  7".متحركة ثم سكنت، فقيل يقُوم

    الواو، فطور الرابعا وأم فصار  8"لكونها ساكنة ضعيفة فقوي سبب حذفها"وحذف
)قُميyaq ̈umu = (  

      يقُوم(أصبح ف )المنقولة( طور مد حركة القافف الخامسا وأم yaq̈ūmu =.(9  
  

  .على لغة أكلوني البراغيثوقد وردت هذه الصيغة في العبرية       
  

Lō yāqumū rešā<īm bammišpāț1  

                                                                                                                                          
 1ألن في الصحةة قو، ة إلى وفي السكون ضعف، وال غرو أن تنتقل الحركة وهي من القو

  .  الصحيح الذي يمثل القوة، ويلزم السكون وهو ضعف صوت العلة الذي يمثل الضعف
 

 .2/629.األشموني، شرح األشموني2 
 .78:مكتبة العلم واإليمان. ألفية ابن مالك في النحو والصرف )د ت(ابن مالك،  3
 . 4/233.ابن عقيل، شرح ابن عقيل 4
 10/5143.ناظر الجيش، تمهيد القواعد 5

 10/5158.ناظر الجيش، تمهيد القواعد6 
 .1/394.ابن جني، الخصائص 7
 .335:ابن يعيش، شرح الملوكي 8
  .وحتى ال تلتبس الصيغة بصيغة الفعل عند الجزم، أو لعلّه كذلك 9
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  .يقومون األشرار بالعدل ال: النص معنىو     
  

فهو في أصل وضعه في  ج األطوار،األصل وتدر في )قال( )قام(ومثل      
qقَوَل(أي ) فَعَل(الماضي كان على  ̈awala = ( أو على)لَل ) (فَعقَوq ̈awula = (

  2.ابن منظورو الفارسي على رأي
  

  . )قام(كنظيره  ؛تعاقبت عليه أربعة أطوار قد وهو في الماضي      
  

qقَوَل(فأما الطور األول فهو     ̈awala = ( أو)َل قَوq ̈awula = ( صلاألوهو .  
  

فإن الواو ) = q̈awulaقَوَل ( هأصل ما وإن كانسي؛ التخفيفا الواو تسكينِأما الثاني ف 
qقَوَل ( فصارت البنية ،قل مضموماثيست ̈awla =(.3  

  

  أم4"لكونها ساكنة ضعيفة فقوي سبب حذفها"الواوو ا الثالث فهو طور حذف 
qقََل (فصارت بنية الفعل  ̈ala =.(5  

  

    ف الرابعا وأمقال ( فأصبح 6"لتكثير الكلمة"فاء الكلمة حركة  طور مدq̈āla =(.  
  

   7.)يقْوُل(  السابقين والالحقين عند فقهاء اللغة أصله فإن أما في المضارع
فَعل مضارعه  والمضارع من قال وعاد يقُول ويعود ألن" :جاء في التكملة     

   1"ول ويبيعأصل يقُول ويبِيع، يقْ":المنصفوفي  8"يفعُل كظرف يظرف
                                                                                                                                          

وعبابنة، النحو العربي في ضوء ، 254:عبد التواب، ظواهر لغوية من لهجة طيء القديمة 1
 .218و 62:اللغات السامية واللهجات العربية القديمة

  ).مادة قول. (لسان العربابن منظور، و ،587:الفارسي، التكملة 2
 .292:المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويعبد التواب،  3

 . 335:ابن يعيش، شرح الملوكي4 
دولة، صيغة للفعل األوغاريتية وفي آرامية ال اللغة ولقد رصدت في آثار العربية الثمودية وفي 5

q(هي تشبه هذا الطور  ̈l( )مادة قول. عبابنة والزعبي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي.(  
  

وليس من ثبت في أنها قَال أو قََل؛ ألن العرب قديما والساميين ـ على حد سواء ـ لم يحفلوا    
  . )قََل(كون البنية المرصودة لذا فربما تطويلها وقصيرها؛  ؛على قول المحققين بتدوين الحركات

 .133:لملوكيابن يعيش، شرح ا 6
 .96:علم اللغةوبشر، دراسات في  .1/46.شرح الشافيةاالستراباذي،  7
 .587:الفارسي، التكملة 8
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  :كاآلتي فقهاء اللغةعلى رأي  أطواره فإن لى كلٍّعو     
       

  

yaqيقْوُل( الطور األول   ̈wulu =(.  
  إلى فصار ؛ استثقاال للواو المضمومة،نقل حركة الواو إلى القافف نيالثاا أم 
  ).= yaq̈uwluيقُوُل (
  ).= yaq̈ulu يقُُل( بنيةالفصارت لسكونها وضعفها،  ؛الواو حذفف الثالثوأما     
    ف ا الرابعوأموُليقُ(إلى  بنيةال حركة القاف، فصارت مدyaq ̈ūlu = (واستقرت.  

  

  : ونحوهما )قام وقال(أطوار األمر من 
األمر يؤخذ من  األوائل، هو أن العلماءقال به  افتراض من األجوف األمرفي      

  2".أصل قُم وبِع تقْوم وتبيع) "شرح الملوكي(جاء في  صيغة المضارع في األصل،
  

    آخر يفترضه البحث على سبيل نقد الرأي األول، وهو أنّه يؤخذ من  وافتراض
  . صيغة المضارع بعد اإلعالل، أي من تقُوم وتبِيع، ونحوها

yaqقْومي: (طور األصلاألول  :خمسةف ،ه على األصلفأما أطوار     ̈wum =.(  
qومقْ(المضارعة فصارت بنية الفعل  عالمة نزعالثاني فوأما      ̈wum =( 

iq<( 3)اقْوم(تجنبا للبدء بساكن فصار  جلب الهمزةف الثالث وأما ̈uwum(  
iq<اقُوم(نقل حركة الواو إلى القاف فصار ف رابعال وأما ̈uwm =(.4  

  q̈uwm =(.5قُوم(االستغناء عن همزة الوصل فصارمس فخاال وأما   
فنقلوا الضمة من عينه إلى فائه، فحصلت الغنية عن همزة : "قال ابن يعيش      

م1".الوصل بحركة الفاء فحذفت فصار قُو 

                                                                                                                                          
  .222:ابن جنّي المنصف 1

باعتبار ) يقَوُل(أي ) يفَعُل(وربما يكون األصل على االفتراض بمراعاة التركيب  :أقول      
  .وضم األخير للرفع) يـ قَوَل(دخول عالمة المضارعة على بنية الماضي 

 
 .348.ابن يعيش، شرح الملوكي2 
  . 349:يعيش، شرح الملوكيابن  3
  .349:ابن يعيش، شرح الملوكي 4 
  .349:ابن يعيش، شرح الملوكي 5
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q)قُم (فصارت بنية الفعل  ،حذف الواووأما السادس ف     ̈umu =.2  
  

    فاثنان فقط عتاللااله على افتراض ارا أطوأم:  
  

 ت البنيةفصار )التاء( عالمة المضارعةعن المضارع بنزع  األول االنفكاك  - 
qقُوم( ̈ūm =(. 

 
 

: ومما حذف اللتقاء الساكنين نحو:"وقد أشار ابن جني إلى هذه الصيغة، قال   
)قُم . .(3".وأصله قُوم  

  

هذا بنية  هاولعلّ q̈ūm)(4العبرية واآلرامية  اللغتين وقد رصدت هذه البنية في       
  .الطور

  

البنية فصارت  )القاف( ر من حركة فاء الفعلالقصهو طور ني فالثا وأما - 
)قُمq ̈um =.(  

نت سكّ 5)قَوَل(أصلها ) قال(، فـ والتدرج في سلم األطوار) لقا( )امق(ونظير       
ُل(أصلها ) يقُول(و) القاف(ت حركة فاء الكلمة الواو ثم حذفت ومدقْونقلت حركة ) ي

ثم حذفت الواو ومدت حركة فاء الكلمة ) القاف(إلى فائها ) الواو(عين الكلمة 
  ).القاف(

  

  .وينسحب على قال في صوغ األمر ما في قام     
  
  

ما ) دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية(في كتابه  كتب عبابنة     
ن آخره نا نحذف حرف المضارعة ونسكّفإنّ) يقول(فعل عندما نأمر من ال:"نصه

ه مكون من مقطع واحد هو المقطع الثالثي وعند كتابته نرى أنّ )قُوْل(فيصبح 
فر اه ال تتوازشروط جو وهو في هذا الوضع مرفوض ألنķūl ((الطويل المغلق أي 

                                                                                                                                          
 .349:ابن يعيش، شرح الملوكي1 
  .349:ابن يعيش، شرح الملوكي 2
  .55:التصريف الملوكيابن جني،  3

 

  ).قوم(مادة . عبابنة والزعبي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي 4
  

  .48:فصول في فقه العربيةعبد التواب،  5
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المقطع عن طريق  اطقون بالعربية إلى التخلص من هذافي هذا الفعل ولذا فقد لجأ الن
  ķul(."1(صبح هذه المقطع في تقصير الصائت الطويل الذي يمثل نواة

  

  :أطوار النوع الثاني: ثانيا
  

  .)فَعل يفْعل(ما كان في األصل على       
  

خاف وصيغته ) فاَل يفال(، ويبنى صوتيا على وإعالله في الماضي والمضارع 
   2.)خوِف يخْوف(فإنه في أصله  )يخاف

ة واإلعالل في هذه الصيغ 3"ومن خاف يخاف كفَرِق يفرقُ"جاء في التكملة    
  .حاصل في الماضي والمضارع

  

     ل(ه في األصل على ا الماضي فألنّفأمخَوِف (أي ) فعh  awifa = ( وهو الطور
  .األول للفعل

  

 الواو فَألقوا مكسورة بالواو خوِف وكانحده وقالواخافَ:"قال ابن منظور       
  4".لينةلفًا معهاَأ فصار الخاء فتحة على الصوت واعتمد الصوت وَأبقوا بصرفها

  

الكسرة تستثقل "فـ 5"الكسر يستثقل في الواو ألن" تسكين الواو تخفيفافأما الثاني     
hخَوفَ ( رفصا 6"في الواو والياء فال يخلو من الحذف أو النقل إلى الفاء ̇awfa =.(7  

=.(7  
  8"لكونها ساكنة ضعيفة فقوي سبب حذفها"ف الواو وطور حذأما الثالث فهو     

hخَفَ ( الفعل بنية فصارت  afa =.(  
                                                

  .26:فقه اللغة والفنولوجيا العربية دراسات فيعبابنة،  1
وابن  ،72و 28:، والتصريف الملوكي222:المنصفو ،1/37.ابن جني، سر صناعة اإلعراب 2

  . 10/5158.الجيش، تمهيد القواعدناظر ،و446: يعيش، شرح الملوكي
 

 .587:الفارسي،التكملة 3
 ).خوف(مادة .لسان العرب ابن منظور، 4

  .4/336.سيبويه5 
 .1/346،ابن إياز،المحصول في شرح الفصول6 
  .292:عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي 7
 . 335:ابن يعيش، شرح الملوكي 8
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     اأم إلطالة "و 1"لتكثير الكلمة" )الخاء( حركة فاء الكلمة الرابع فهو طور مد
hخاف (فأصبحت بنية الفعل  2"الكلمة وإتمام بنائها ̇āfa =.(  

  

 أي) يفْعُل(على  عند فقهاء اللغة فاألصل فيه) يخاف(منه  المضارعأما       
)فُي3)خْو   

 يعمُل عمَل بناء على هَألنّ يخافُ فيَألفًا  الواو صارت ماإنّ:"قال ابن منظورو      
 َألقوا ماورب والصوتُ والصرفُ الحرفُ َأشياء ثالثة وفيها فَألقَوها الواو فاستثقلوا
 منصوبة بالواو يخْوفُ حده وكان يخافُ وقالوا الصوت منها وَأبقوا بصرفها الحرفَ
  4".الواو صرف على الصوت واعتمد الواو فَألقوا

  : كاآلتي فقهاء اللغة وأطواره على رأي  
yah  خْوفُي(الطور األول      awafu = .(  
  فُ (رإلى الصحيح الساكن فصا الواونقل حركة ف ا الثانيأميخَوyah  awfu =.(  
  خَفُ (فصارت لسكونها وضعفها،  ؛الواوطور حذف ف ا الثالثأميyah  afu =.(  

ا الرابعأم يخافُ (حركة فاء الكلمة فأصبح  فطور مدyah  āfu =(.5  
  

بفتح األول، وتسكين الثاني، ) فَْل(يبنى على ونحوه، ف )يخاف(من  ا األمرأم
hخَفْ ( وصيغته نحو ̇af = (6".الخاء ْبفتح خَف واَألمرمنه: "جاء في اللسان  

  :كاآلتيهي ـ في تقديري ـ فقهاء الوأطواره على رؤية  

                                                
 .133:ابن يعيش، شرح الملوكي 1
 .128:ابن يعيش، شرح الملوكي 2

 .223ـ  222:ابن جني، المنصف3 
 ).خوف(مادة . لسان العرب ابن منظور، 4
أن المضارع ما ) يخافُ(وصيغة المضارع ) خافَ(وأنا أتدبر صيغتي الماضي وقد انصدع لي  5

ما هو إال زيادة عالمة المضارعة على بنية الماضي؛ وهذا ـ بدوره ـ  يقودنا إلى مسألة 
ضي في أصله قبل صوغ المضارع، أيكون بدخول عالمة المضارع على بنية الفعل الما

اإلعالل؟ أم  على بنيته بعد اإلعالل، أو ربما أن األمر ال اطّراد فيه وال قياس، فلكل فعل 
  .خصوصيته في الضوغ واإلعالل واالستعمال

  ).خوف(مادة . لسان العرب ابن منظور، 6
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yah)يخْوف( الطور األول طور األصل  waf = 

h) خْوف (المضارعة فصار  عالمةطور نزع فالثاني وأما   waf = 

ih<اخْوف(وأما الثالث فطور جلب الهمزة فصار   waf = .( 

h) فْاخَو(وأما الخامس فطور نقل حركة الواو إلى الخاء فصار   waf =. 

h)خَوفْ (طور االستغناء عن الهمزة فصار فالسادس وأما   waf =. 
 

فنقلوا الضمة من عينه إلى فائه، فحصلت الغنية عن همزة :"قال ابن يعيش 
hخَفْ ( الواو فأصبححذف فوأما السابع  1"الوصل بحركة الفاء  af =.(  

  
  

    طور المضارع بعد اإلعالل  األول :ا على افتراض البحث فأطواره كاآلتيأم
yahيخافُ(  āfu = (ونزع عالمة المضارعة فصارف ا الثانيأم)ُخافh āfu = (وا أم

hخَافْ(ة البناء فصار تسكين األخير لعلّف الثالث  āf = ( أشار ابن جني إلى هذا وقد
hخَفْ(فاء فأصبح الر حركة قصفالرابع ا أم 2"وخَفْ أصله خَافْ":الطور قال  af = .( 

  

  : النوع الثالثأطوار 
 ، ويبنىوإعالله في الماضي والمضارع )فَعل يفْعل(ما كان في األصل على     

موِت (فيهما األصلو )دام يدوم(و) مات يموت:(نحووصيغه ) فال يفول(صوتيا على 
 يموتُ بالكسر موِتَ فيه ُواَألصُل يموت ماتَ"جاء في اللسان ) دوِم يدوم(و) يموتُ

  3".دوِم هو ِإنما تَدوم دمتَ ونظيره
 

     موِتَ ( هأصلا الماضي ففأمmawita = (األولوعلى هذا يكون هو الطور.  
: األصله في طورها األول على ببنيت العمونية ذلك مجيئه في اللغة على دلوي
)mwt(4النبطيةكذلك في اللغة  مجيئهو)mwt.(5  

  

                                                
 .349:الملوكيابن یعیش، شرح 1 

 .55:التصريف الملوكيابن جني، 2 

  ).موت(مادة . العربابن منظور، لسان 3 
 ). موت(مادة . عبابنة والزعبي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي 4
 .235:عبابنة، اللغة النبطية 5
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    الكسرة تستثقل "فـ 1"ألن الكسر يستثقل في الواو" خفيفات تسكين الواوا الثاني فوأم
ال تنطق الواو مع " فـ 2"في الواو والياء فال يخلو من الحذف أو النقل إلى الفاء

  ).= mawtaموت (فصار 3)"(wiالكسرة 
  

   تَ (و فصار  ؛ لسكونها وضعفهاحذف الواوالثالث فا وأممmata =.(  
  ).= mātaماتَ(فصار 4"ة الكلمة وإتمام بنائهاطالإل"فاء الحركة  مدف الرابعوأما    

  
  

  ) = yamwutuيموتُ( هو األصل األول:كاآلتيف) مات(أطوار المضارع من أما    
  5المضمومة لواول استثقاال قبلهأما الثاني فهو طور نقل حركة الواو إلى الصحيح    
  تُ (فصارمن المعتل بالحركة  الصحيح أولى كما أنوميyamuwtu = .( 

  

  )يمتُ(فصار لسكونها وضعفها، الواو؛حذف ف الثالثأما     
  ).= yamūtuيموت (كة الفاء فأصبح طور مد حرف الرابعأما 

  

  :ونحوه) مات يموت(األمر من 
  

 )= dumدم (و) = mutمتْ : (نحو) فُْل(على  )ودام مات(يبنى األمر من      
وهو ) = yamawutuيموتُ ( البنية قبل اإلعالل من ه مشتقّنّأ لاألو:وفيه اعتباران

  .)= yamūtuيموت ( بعد اإلعالل مشتقّ أنّه خرواآلاألوائل،  علماءالمذهب 
    تُ (األصل  ة من بنيةا إن كانت مشتقّفأمويمyamwutu = (أطواره كاآلتيف:  
  .)= mwutuموتُ (المضارعة فصارت البنية  عالمةطور نزع  األول   

حركة صوت  تنقلر؛ لذا ها تبدأ بساكن وهو متعذّل له ألنّوهي ال جرم مما ال سبي   
 الثالث أما؛ الطور الثانيوهو) = muwtuموتُ (لعلة الواو إلى الصحيح قبله فصارا
  ). = mutمتْ( فأصبحتسكين األخير ف الرابع اأم) = mutuمتُ ( حذف الواو فصارف

                                                
  .4/336.سيبويه 1
 .1/346.ابن إياز،المحصول في شرح الفصول 2
 .61:فليش، العربية الفصحى 3

 .128:ابن يعيش، شرح الملوكي 4 
استثقلت الضمة   إذا قدر النقل:"عند النقل، كتبوقد أشار ابن إياز إلى استثقاال للواو المضمومة  5

  .)2/1087ابن إياز، المحصول في شرح الفصول(. . .".الضمة على الواو
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ا أمmūtu = (موتُ(فإنها في طورها األول  من بنية االعتاللإن كانت مشتقة أما   
الثالث ا أمmūt =(1 موتْ ( الثاني فهو طور تسكين األخير لعلة البناء فأصبحت

  mut =.(2 متْ( بنيةالر حركة الفاء فأصبحت قصف
  

  :رابعالنوع الأطوار 
، ويبنى صوتيا وإعالله في الماضي والمضارع )فَعل يفْعل(ما كان على وهو      

  3.وتوِه يتوِه ،طوِح يطوِح:األصلو )تاه يتيه(و )طاح يطيح:(وصيغه )فال يفيل(على 
طَوِح (ه في األصل ماضي فإنّالا فأمt ̄awiĥa = (وهو طور الفعل األول .  

     ال تنطق الواو "؛ استثقاال للكسر في الواو فـا الثاني فهو طور تسكين الواوأم
  ).= t̄awĥaطَوح (فصارت البنية  4)"(wiمع الكسرة 

tطَح ( سكونها وضعفها، فصارلالواو؛  فحذف الثالث أما    ̄aĥa = .(  
   حركة أم طاح (فأصبح  فاءالا الرابع فمدt ̄āĥa =.(  

  

   ا وهو في المضارعأم طَ(على اإلفتراض  هأصل فإني وِحyatāwiĥu =(  باعتبار
   .طور األولالوهو ) فَعَل(دخول عالمة المضارعة على الماضي 

   طْ( فصار متحركاتالفاء؛ لئال تتوالى فيه التسكين فا الثاني أمي وِحyat ̄wiĥu =(  
؛ استثقاال للكسرة في نقل حركة صوت الواو إلى الصحيح الساكن قبلهفا الثالث مأ    

yat يطوح( إلى فصار ،لتبالحركة من المع ىالصحيح أول وألن ،الواو ̄iwĥu =.(  
  

فإذا قلت يطيح ويتيه فأصلهما يطوِح، ويتوِه، بالكسر ثم نقلت : "قال ابن يعيش    
  5".إلى ما قبلها فسكنت وانكسر ما قبلهاكسرة الواو 

  ).= yat̄iĥuيطح ( إلى فصار ،لسكونها وضعفها 1حذف الواوف أما الرابع   
                                                

تحوالت بنية . الزعبي( ).tmū(ما رصد في اللغتين العبرية واآلرامية هذا الطور شاهد  ولعّل 1
  ).313:العربية والعبريةالفعل األجوف بين 

معجم المشترك اللغوي العربي ().mut(وقد ُأثر عن اللغة المنداعية هذه البنية بصيغتها أيضا  2
 .هذا الطور شاهدولعلها  )موتمادة . السامي

 .3/114.ي، شرح الشافية، واالستراباذ1/526.المفصل، والزمخشري، 4/344.سيبويه 3
 .61:فليش، العربية الفصحى 4
 .335:ابن يعيش، شرح الملوكي 5
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   ف خامسال اأميطيح ( فأصبحت البنية ) الطاء(الكلمة ة فاء حرك مدyat ̄īĥu =.(  
  

  :يطيح طاح األمر من
  .)طح: (نحو) فْل(على  يبنى األمر من طاح يطيح   

  

  :كاآلتي األصل علىوأطواره     
  طح                 طوح                 طْوِح                يطْوِح       

t ̄iĥ                    t ̄iwĥ                    t ̄wiĥu               yat ̄wiĥu    
  األخير وتسكين نقل ح الواو          حذف الواو     نزع الياء                           المضارع األصل   

  
  

على افتراض اإلعالل ا أمكاآلتيأطوراه  فإن:  
  طح                   طيح                       يطيح             

t ̄iĥ                              t ̄īĥ                             yat ̄īĥ                  
  األول حركة قصر     نزع عالمة المضارعة        المضارع                       

  
  

  تاه يتوه(ـ ج ومثله ـ في األصل والتدر .(  
  

  

  ).فَعل يفْعل(وهو ما كان في األصل على خامس، النوع الأطوار      
  ).فاَل يفُول(، ويبنى صوتيا على الماضي والمضارعوإعالله في  

ومن طال يطوُل كقصر "):التكملة(في ف) جاد يجود(و) طال يطول:(وصيغه   
رلفإنّ 2"يقصطْوَل يد(ه في أصله فإنّ )يجود جاد:(مثلهو 3ه في أصله طَووجي دوج.(  
 باالسم استدالالً فَعَل طاَل َأصُل النحويون قال" ):معجم لسان العرب(وجاء في       

  .4"ريمك فهو وكَرم يفشَر فهو شَرفَ على مالًح طَويل نحو فَعيل على جاء ِإذا منه
ل (: فأصله ا الماضي منهفأمطَوt̄awula = ( طور األول للفعلالوهو .  

                                                                                                                                          
 إلى أنهم) هذا باب فُعَل من فَوعلْتُ من قلت، وفيعلْتُ من بِعتُ(وقد كان أشار سيبويه في  1
   ).4/374.سيبويه(1"يستثقلون الواو وحدها في الفعل"
 

 .587:الفارسي، التكملة2 

 .223:والمنصف، 28:، والتصريف الملوكي1/37. ابن جني، سر صناعة اإلعراب3 
  ).طول(مادة . لسان العربابن منظور،  4
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الواو والياء ـ  كراهية النطق بالصوامت الضعيفة ـ"لـتسكين الواولثاني فأما ا    
فسكنت الواو  wu"(1(مع مصوتات من جنسها، فال تنطق الواو مع الضمة 

  ).=t̄awlaطَول (فصار
  

 2"ساكنة ضعيفة فقوي سبب حذفها"لكونها و ؛أما الثالث فهو طور حذف الواو   
  ).= t̄alaَلطَ( الفعل إلى بنيةفصارت 

  

   ا الرابع فمدَلطَا(فأصبح  تمام بناء الكلمةإلحركة الفاء؛  أم t̄āla =.(  
  
  

   ا في المضارعأم ل أي  فإنل(طوره األول على يفْعطْو3)ي  
ومن طال يطوُل كقصر ":ـ قال في التكملةإلى هذاـ  الفارسي وقد أشار   

ر4"يقص   
yat يطْوُل( وعلى هذا فإن صيغة     ̄wulu= (ر بنية تمثل الطور األول في تطو

  .المضارع
  

 فصاراستقاال للواو المضمومة   ركة الواو إلى الصحيح الساكنأما الثاني فنقل ح  
  yatūwlu=.(5 ُلويطُ(

 6"ساكنة ضعيفة فقوي سبب حذفها"لكونها أما الثالث فهو طور حذف الواو و
  ).= yatūlu ُليطُ(فصار 

  yatū̄lu =.(7يطُوُل(فأصبح) الطاء(الكلمة  طور مد حركة فاءأما الرابع ف   
  ).جود يجود(في أصله  فهو )يجود جاد(في األطوار : طال يطولومثل    

  

                                                
 .61:صحى، العربية الفيشلف 1
 . 335:ابن يعيش، شرح الملوكي 2
 .223:، والمنصف28:، والتصريف الملوكي1/37.ابن جني، سر صناعة اإلعراب 3
 .587:الفارسي،التكملة 4
الحركة من صوت العلة لزم ضمنا وهذا الطور في حقيقته أغنى عن طور التسكين؛ ألنّه بنزع  5

  .السكون، وال جرم هي صيغة عسيرة النطق
 . 335:ابن يعيش، شرح الملوكي 6
  .صيغة بصيغة الفعل عند الجرمه كيال تلتبس الولعلّ 7
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     جاد يجود(األمر من اأم (ف ونحوهعلى  ـ قياسا ـ بنىي)ُد وطُل: نحو) ْلفج .
  : على افتراض األصل كاآلتيوأطواره 

  جد            يجود               جود            جود     
yagwud                 guwd                  gwud                  guwd      

 

  حذف الواو      نقل الحركة            المضارع األصل      نزع الياء               
  

  : فهي كاآلتيأما على افتراض االعتالل 
  جد             جود              يجود                         

gud                       gūd                  Yagūd                        
  القصر من حركة األول  نزع الياء                        المضارع             

  
  

  

  .ج أطوراها الصوتيةوتدر ،األجوف اليائي، أصل بنيته   2.2.3
  

  

  :وهو نوعان. ياء في األصل هعينُ تاألجوف اليائي هو ما كان    
  
  

 1).فَعل يفْعل(ما كان في األصل على - 
  

  ).  لفَال يفي(، ويبنى صوتيا على وإعالله في الماضي والمضارع
  2.)بيع يبيع(فهو في األصل ) يعباع يب(: نحووصيغته        

  

أي أن أصله كان من  3"ومن باع يبيع كضرب يضرِب: "جاء في التكملة       
خاط (وأيضا ) كيد يكْيد(فهو في األصل  )كاد يكيد:(ونظيره) ضرب يضرِب(باب

) يسيرسير (فهو في األصل  )سار يسير( وكذلك) خَيطَ يخْيطُ(فهو في األصل  )يخيط
  .المضارع هافيكسربفتح العين في الماضي و

  

  

 4.)فَعل يفْعل( ما كان في األصل على - 
 

  

                                                
  .4/14/124.صصخالمابن سيده،  1
 ، وعبد التواب، فصول في446:، وابن يعيش، شرح الملوكي71:لتصريف الملوكيا ابن جني، 2

  .48:فقه العربية
 .587:الفارسي،التكملة 3
  .4/14/124.صصخالمابن سيده،  4
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وصيغته ) فَال يفال( ، ويبنى صوتيا على وإعالله في الماضي والمضارع 
  1.)هيب يهيب(فإنه في األصل ) هاب يهاب:(نحو

  

 2"ومن هاب يهاب ونظيره من الصحيح شرِب يشرب: ")التكملة( جاء في
خال أصله "):المخصص(جاء في ) خيل يخْيل( ه في األصلفإنّ )خال يخال(ومثله
  :وفيما يلي بيانه وتفصيله 3"خَيَل

  
  

  .)فَعل يفْعل(ما كان في األصل على : أوال   
  

وقد وردت فيه ) فال يفيل(، ويبنى صوتيا على وإعالله في الماضي والمضارع     
فهو  )كاد يكيد(الفعلمثال  اهمن؛ التطور من رؤية دعما يفي طوره األول؛ ممشواهد 
في لسان ه دوور ، ويعضد من ذلكاألول افي طوره تهبنيهي و )كَيد يكْيد( هفي أصل

  kyd.(4(و) kd(:الصفاويين بصيغتين
  تهيئة لحذفها فصار ؛الياء حيثتسكين الثاني فا أم )دكَي(  
  لسكونها وضعفها؛ فصار الياء؛ا الثالث فهو طور حذف أم) كَدkada =.(  
  ا الرابع فأمكاد( فأصبح 5تها وإتمام بنائهاإطال؛ لتكثير الكلمة وءفاالحركة  مد(  

  

  ا وهو في المضارعأم، أصله فإن ) دِكْييyakyidu = (وهو طور الفعل األول.  
  النطق بالصوامت الضعيفة كراهة " الساكن الصحيحنقل حركة الياء إلى الثاني فا أم

  yakiyd =.(2يد يك(فصار  1"الواو والياء ـ مع مصوتات من جنسهاـ 

                                                
  .2/531.الضرب ارتشافأبو حيان،  1

لبت عينه في الماضي أن كل أجوف من باب فَعل ق"القلب ويقول فقهاء الصرف على رؤية      
  ).3/113.الشافيةشرح االستراباذي، (" لفا تقلب عينه في المضارع أيضاأ

 .587:الفارسي،التكملة2 

 .4/14/216.صصخالمابن سيده، 3 

  ).مادة كيد. معجم المشترك اللغوي العربي السامي(بمعنى خادع وخاتل 4 
 وفي تقديري أن ) = kydدبحذف الياء  هي صيغة الفعل في طورها األول قبل اإلعالل) كَي 
)kayada ( اأم)kd (اإلعاللبعد تهفي طوره الثاني فلعلها صيغ)كَدkada = ( أو طورها الثالث
  .؛ قصيرها وال طويلهانون الحركاتأولئك العرب كانوا ال يدو باعتبار أنkāda =( كاد ) (المد(
 . 133و 128:ابن يعيش، شرح الملوكي 5
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    فصار لسكونها وضعفها الياءحذف ف ا الثالثأم )دكي(  
    ف ا الرابعأميكيد (الفعل ـ تيسيرا ـ فأصبح  حركة فاء طور مدyakīdu =.(  

  

h ayatخَيط (ه في طوره األول فإنّ) خاط(ومنه أيضا الفعل      ̄a =.(  
h(الصفاويين  لسانفي  بنيةه كان على هذه الأنّ هذا الطور تاريخيا ويعضد      yt ̄.(3  

  

    طَ ( فصارت بنية الفعل الياء تسكينهو طور الثاني فالطور ا أمخَيh  ayt ̄a =.(  
    خَطَ (فصار ها،فوضع لسكونها ؛حذف الياءا الثالث فأمh  at ̄a =.(  
    ا الرابع فأموتيسيرا لنطقها، فأصبحت ل؛ إلتمام بناء الكلمة حركة فاء الفع مد

hخاط (البنية  ̇āt̄a =.(4  
  

    طُ(فأصلها  ا صيغته في المضارعأمخْيي yah  yit̄u = (وهو الطور األول.  
كراهة النطق بالصوامت "لـأما الثاني فنقل حركة الياء إلى الصحيح الساكن؛     

yah يخيطُ(فصار  5"الواو والياء ـ مع مصوتات من جنسها الضعيفة ـ  iytū =.(  
  

                                                                                                                                          
 .61:فليش، العربية الفصحى 1
أن ) الياءات هذا باب ما يحذف من أواخر األسماء في الوقف وهي(وقد جاء عن سيبويه في  2
  ).4/183.سيبويه" (الياء مع الكسرة تستثقل"

تسكين الياء المكسورة ) ترين(وجاء عن ابن إياز أيضا في معرض كالمه على إعالل    
فحذفت العين التي  هي الهمزة بعد نقل فتحتها ) تفعلين(أصله ترَأيين بوزن :"استثقاال لها كتب

فاستثقلت الكسرة على الياء فأسكنت، وبعدها ياء ) تفَلين(بوزن ) تريين(إلى الراء، فصار 
ثم حذفت النون لدخول الجازم الذي هو ) تفين(بوزن ) ترين(الضمير ساكنة، فحذفت، فصار

 لياء؛ اللتقاء الساكنينفلما لحقته نون التوكيد لم يجز حذف ا) تفي(بوزن ) تري(فصار ) إما(
بوزن ) ترين( لعدم الدليل عليها، فحركت حينئذ بالكسر فصار  ها لو حذفت مع انفتاح ما قبلهاألنّ
 )1/235.المحصول في شرح الفصول ابن إياز،( ).تفين.(  
 
 ).خيط(مادة . عبابنة والزعبي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي 3
وأحسبها  ،ي حركة البناءن في اللغة السريانية مع اختالف فوالصيغة نفسها أو تكاد تكو 4

h(السكون   āt̄.()مادة خيط. معجم المشترك اللغوي العربي السامي.( 
  .61:فليش، العربية الفصحى 5
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    ت سكونها وضعفها؛ فصارل ؛الياء حذفطور ف الثالث اأم)خطُ يyah  it ̄u =.(  
    ف ا الرابعأم حركة الفاء فأصبحطور مد )ييطُخ yah  ī t ̄u =.(  

  

 ry<(1(:عند الصفاويينه أنّ هيعضدو ) = raya<aريع( ه األولفطور) راع( وكذلك   
 syr(2 :(الصفاويين عنده أنّ يعضده) = sayaraسير(األول طوره  )سار( والفعل

) بان(و 4)بيع يبيع( هأصل )يعباع يبِ( ومثله 3)= bytبيتَ (هو في اللحيانية ) بات(و
  5).بين ودين(فإن أصلهما ) دان(و

  

  

    ل(على  فيكون ا األمر منهأمو :نحو) ف ،بِعدطْ ،كوخ،رِع، رونحوهوس ، .  
  6:على افتراض األصل كاآلتي جه في سلم األطواروتدر  

 = >yabyi)يبيع (الطور األول وهو المضارع في أصله قبل اإلعالل 

 ).= >byiبيع (أما الثاني فطور نزع ياء المضارعة فصار 

 )= >ibyi<ابيع (أما الثالث فطور جلب همزة الوصل فصار 

 ).= >ibiy<ابِيع (إلى الفاء فصار  الفعل عينحركة أما الرابع فطور نقل 

 biy< =.(7بِيع (فصار  طور االستغناء عن همزة الوصلخامسفال أما

فطور حذف الياء فأصبحت بنية الفعل  سا السادأم) بِعbiy< = .(  
 

  8".وبِع أصله بِيع: "وقد أشارابن جني إلى الطورين األخيرين قال
  

  :فاثنان هعتاللأما أطوار ا     
  bī<u =(1بِيع (نزع الياء فصار  األول - 

                                                
 .)ريع(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي ،عبابنة والزعبي 1
 ).سير(مادة  معجم المشترك اللغوي العربي السامي ،عبابنة والزعبي 2

  .227:منطقة العالأبو الحسن، نقوش لحيانية من 3 
  

  .446:، وابن يعيش، شرح الملوكي71:ابن جني، التصريف الملوكي4 
 .48:فصول في فقه العربية عبد التواب، 5
 ". أصل قُم وبِع تقْوم وتبيع): "348:شرح الملوكي(جاء في  6
فنقلوا الضمة من عينه إلى فائه، فحصلت الغنية ):"قُوم >اقُوم (قياسا على قول ابن يعيش في  7

 ).349:شرح الملوكي". (عن همزة الوصل بحركة الفاء
 .55:ابن جني، التصريف الملوكي 8
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  ).= >biبِع (وأما اآلخر فالقصر من حركة الفاء فصار  - 
  

 .)فعل يفعل(ثانيا ما كان في األصل على
  

  ).فال يفيل(، ويبنى صوتيا على وإعالله في الماضي والمضارع
  2).هيب يهيب(فهو في أصله  )هاب يهيب(: نحو وصيغته    

  
  

  .وھو طوره األول) = hayibaَھیَب (ا وھو في الماضي فإنھ في األصل فأّم    
  

  ). = haybaهيب ( استثقاال لها مكسورة، فصار ؛أما الثاني فطور تسكين الياء    
  ).= habaهب (فصار كونهاوضعفهاسالياء ل حذفالثالث فا أمو     

    الرابع فا أمهاب ( فأصبحكة فاء الكلمة حر مدhāba =.(  
  

    عند فقهاء اللغة ، فأصلها المضارعوأم )بيهيyahyabu =(3  وهو طور الفعل
  .األول

  

ألحقية الصحيح بالحركة  الساكن؛الصحيح الياء إلى نقل حركة الثاني ف اأم
  yahaybu =.(4يهيب( فصاراستثقاال للياء المكسورة، و

  

وضعفها فصار لسكونها حذف الياء؛ الثالث فا أم)بهيyahabu = .(  
  

   يهاب (لكلمة فأصبح طور مد حركة فاء االرابع فا أمyahābu =.(  
  

  6."خال أصله خَيَل"):المخصص(جاء في5)يخال الشيء خاَل( ومثله في االعتالل  
  
  

ل(منه فيكون على  ا األمرأم(: نحو) فبخل(و) ه(.  
  

  1"الهاء بفتح هب منه واَألمر: "جاء في اللسان

                                                                                                                                          
 .55:ابن جني، التصريف الملوكي1 
 446:، وابن يعيش، شرح الملوكي72:، وابن جني، التصريف الملوكي587:الفارسي، التكملة 2

 .2/531.شاف الضربوأبو حيان، ارت

 446:، وابن يعيش، شرح الملوكي72:، والتصريف الملوكي223ـ222:ابن جني، المنصف3 
 .  10/5158.وناظر الجيش، تمهيد القواعد

  .446:، وابن يعيش، شرح الملوكي72:ابن جني، التصريف الملوكي 4
 ).خيل(مادة . ابن منظور، لسان العرب 5
 .4/14/216.صصخالمابن سيده،  6
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  :وأطواره ـ في تقديري ـ على افتراض األصل كاآلتي
  

hab                     haybu                 hyabu                yahyabu     
  وتسكين األخير الياء حذف     نقل الحركة          المضارعة ياءنزع     المضارع األصل   

  
  

  :فأطواره كاآلتي عتاللافتراض االأما على      
  

hab                              hābu                            yahābu              
  وتسكين األخير قصر حركة األول            نزع الياء               المضارع              

  

 َألن ؛الهاء بفتح هب منه واَألمر":وقد أشار إلى ذلك ابن منظور من قبل، كتب     
وهو ما يفترضه ) هب(هو الطور السابق لـ ) هاب(وعليه يكون  2"هاب َأصله
  .ويقول به البحث

  

  ).الواوي واليائي(أطوار المبني للمجهول من األجوف    3.2.3
  

من المبني للمعلوم، ويتفق كلٌّّ من الواوي  المبني للمجهول من األجوفيصاغُ    
  .)بِيع(و) قيل(واليائي في البنية، نحو 

  

      على نظرية المخالفة بين الصوامتهو  بعض الباحثين ره وفق ما قال بهوتطو 
وهي ) قول(في ) iwاو (نحو  التي تشكل المزدوجات الحركية الهابطة والصوائت

تم التخلص منها آليا بالمخالفة بين عنصريه "قوله فـ  مزدوجات مرفوضة على حد
ومن هنا جاءت قيل ونيط  عن طريق إسقاط شبه الحركة والتعويض بمد الحركة

  >قُوَِل   البناء للمجهول> قول:  وحيك فيكون خط سير التطور فيها على النحو اآلتي
  قيل بالمخالفة > قول اإلعالل بنقل الحركة

q̈īla    >     qïwla     qüwila        >     >       q ̈awala"3  
 

                   

في انتقال البنية من المجهول إلى نقل  مع هذا الرأي ال أختلفإن كنت وأنا    
  .)المخالفة(يلي نقل الحركة وهو ما يسمى  مامعه في فقال أتّغير أني  ؛الحركة

  

                                                                                                                                          
  .)هيب(مادة  .العربلسان  ابن منظور، 1
  .)هيب( مادة .العربلسان  ابن منظور، 2
 .413:الكلمة يب، أثر القوانين الصوتية في بنيةالشا 3
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     القافثم مد حركة الواو؛  حذف طورنقل يجيء البعد طور  والرأي عندي أن 
  :وعلى ذلك فأطواره في تقديري هي كاآلتي

     ل(ا قيل فهي في أصلها فأمأي قُوَِل وهو ما أعده الطور األول) فُع .  
     ي فنقل كسرة الواو إلى القاف ا الثانأم"1."الكسر يستثقل في الواو ألن  

    لوإذا ":كتب ؛ره سيبويه من قبلوقد قرلت عليها . . . قلت فُعكسرت الفاء وحو
  2".خيف، وبِيع، وهيب وقيل: وذلك قولك. . . حركة العين

ا بصيغة لم يكن من سبيل إال نقلها؛ ألن في تسكينها دون النقل التباسوعندي أنّه     
qقول(ومن ثم سكنت الواو تلقائيا فصارقُْل،   >قُول  :الفعل في األمر نحو ̈iwla = .(  

  ).= q̈ilaقل (أما الثالث فطور حذف الواو فصارت البنية     
    ل (تيسيرا لنطقها فصار إلى  ا الرابع فهو طور مد حركة الفاءأمقيq ̈īla =.( 

  

  ).قَوَل(ه أخذ من بنية الفعل في أصله هذا على افتراض أنّ     
  

    قال( اعتاللهخذ من بنية الفعل بعد ه ُأا على افتراض أنّأم( يكونالتطور  فإن 
  :نحو ؛بعد كسر األول إلى المكسور ل المد من المفتوحتحوب

  

  .قيل>         قال
  

وتحول المد  ،بضم حركة القاف )قُول( تحقيق الضم صيغةالسبيل مع  وكذلك     
   .قول    >قال   : نحو إلى المضموم

  

  ).بيع(ينسحب على نظيره اليائي  ـ كذلكـ  والرأي     
  
  

            بِيع      >     باع    
  .بوع     >باع           

  
  )الواوي واليائي(مزيد األجوف    4 .2 .3

                                   ج أطوارها الصوتيةأصل بنيته، وتدر.  
  

  

                                                
  .4/336.سيبويه 1

  

  .4/342.سيبويه 2
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  .ومنها ماظّل على أصله ل،تاع منها ما ه أبنية؛ول  
  

  :فهو كاآلتي فأما ما اعتل   
  

  

 .)أفْعل يفْعل( ما كان في األصل على -
 

  

  .)أفال يفيل( وإعالله في الماضي والمضارع، ويبني صوتيا على       
  

  

 :أصلهويريد أراد : ونحو ،يطوِعأطوع  :وأصله ،أطاع يطيع:نحووصيغه        
  1.أبين يبين :أصلهو ،وأبان يبين ،أقْوم يقْوِم :أصلهووكذلك أقام يقيم،  ،أرود يروِد

  

وأطولت،  ،أجودت :نحوها غير معتلة، وقد جاءت شواهد منه على أصل     
  2.وأخيلت وأغيلت، وأغيمت وأطيب،

   3".ة إلى األذىدوالفكاهة لمقْ إن:"ومنه قولهم     
  . على األصل) مقودة(فجاؤا بـ      
  : وقال شاعر     

       صددت فأطولت يدوم وقلّما      وِصال على طوِل الصدود 4الصدود  
  

  . )أطَول(فجاء بالفعل على أصله         
  

  5."أجودتُ جاءوا بها على األصل:"قال سيبويه       
  

  6.إذا جاء بالطيب ،أطيب بمعنى أطاب أن) المنصف(في و      
  

                                                
وشرح ، واألشموني، 448:وابن يعيش، شرح الملوكي ،72و 25:التصريف الملوكيابن جني،  1

  .630ـ  2/629.األشموني
 

  .589:التكملةالفارسي، و، 350، و4/346.سيبويه2 
  .4/350.سيبويه 3
  .  3/115و 1/31.سيبويه 4
  4/350.سيبويه 5
 فصار أجودتُ) الجيم(اكن قبله نقلت حركة الواو إلى الصحيح الس) أجدتُ(باإلعالل والصيغة   

 192و4/168.سیبویھ(."ساكنان ألنه ال يلتقي"فلزم حذف أحدهما  )الواو والدال(فالتقى ساكنان 

  ).  أجدتُ(فحذفت الواو لعلتها وضعفها فأصبح ) 405و 348و
 .595:ابن جني، المنصف 6
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  :عرب بصيغتينوعلى ذلك فإن الفعل كان دائرا في ألسنة ال      
  

 )أطيب( ن يعلصيغة على أصله قبل أ  -

  ).أطاب(وأخرى بعد اإلعالل بالنقل   -
  

ما ة األطوار ـ ما ينسحب على المجرد؛ السيمن رؤيـ  وينسحب علي المزيد     
  . تدل على طورها األول القديم شواهد وأن فيه
  :دمرت أهل جاء في      

  

>q ̈ym lh tgr>1  
  .ارأقام له التج :ومعنى النص      

  

q<( والشاهد      ̈ym ( هو على)ْأفم( )لعبالنقل قبل اإلعالل أصلهعلى  )أقي.  
  

  ).فعله(على ه غير أنّ؛ اآلرامية اللغة في صدروالشاهد نفسه      
  

hqym krs>>znh q̈dm ṡlm zy db>2  
  

  .قدام صنم ذي دبأأقام هذا الكرسي : ومعنى النص    
  
  

hq( فيطالعنا      ̈ym ( على وهو)3.في طوره األول قبل اإلعالل )فعله  
                                                

  .202:النحو العربي في ضوء اللغات السامية عبابنة،، و130:ولفنسن، تاريخ اللغات السامية 1
النحو العربي في ضوء اللغات  عبابنة،و،72:القديمةرامية اآللنقوش لدراسة تحليلية  الذييب، 2

 .233:السامية واللهجات العربية القديمة
وردت في حيث  مثال كلغة اللحيانيين كذلك؛ حضور في لغات العرب البائدة )هفعل(وللوزن  3

لغات النقوش العربية الشمالية 1962،مراد ،كامل(.أي أمتع) همتع(مثل ) هفعل(اللحيانية صيغة 
 )6:172:مؤتمر الدورة الثامنة والعشرين، الجلسةمجمع اللغة العربية، ،وصلتها باللغة العربية
والعبرية وبعض اللهجات اللغات السامية األخرى كالكنعانية والمؤابية كما يوجد الوزن في 

  ).2/613.اللهجات العربية  في التراث(و )1/92.خ آداب العربتاري(.اآلرامية
وقد أبدلت من الهمزة . . . ا الهاءوأم:"، قال سيبويهفي العربية شائعالهاء من الهمزةوإبدال    

ت، وهررقت، وهمت الفرس، تريد أرحتفي هروقال في موضع آخر) 4/238. سيبويه"(ح :
لعوض ألن الهاء وجعلوا الهاء ا. . . وأما هرقت وهرحت فأبدلوا مكان الهمزة الهاء"

  :قال المرارالفقعسي: بي زيدوجاء في نوادر أ). 4/285.سيبويه(،"تزاد
َأسِوأملم تي ها      لعلَى شفا يأسٍ وإنن تذكُّر أهلم ا لَهِنّك  
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  .ية ـ هو طور الفعل األولاآلراموالطور ـ الذي ورد في التدمرية وهذا           
  البنية إلى  الساكن؛ فصارالصحيح نقل الحركة إلى هو طور الثاني ف الطورا أم
aq<يم أقَ( ̈ayma =(.1  

  فصار  ؛ لسكونها وضعفهاالياء حذفالثالث فا أم)َأقَم>aq ̈ama =.(  
  ا أمأقام(صبح حركة القاف ـ تيسيرا ـ فأ الرابع فمد>aq̈āma =.(  

  

  ه األول طورف ،ا صيغته وهو في المضارعأم)قْيي مyuq̈yimu = (األصل.  
والستثقال الياء  ألحقيته بها، 2نقل حركة الياء إلى الصحيح الساكنطور الثاني فأما   

yuqيقيم (فصارت بنية الفعل   مكسورة ̈iymu =.(  
  

  فصارت البنية ؛ لسكونها وضعفها، حذف الياءفا الثالث أم)قيمyuq ̈imu =(.  
  

  الرابع ف اأميم (صبح فأحركة القاف  طور مدقيyuq ̈īmu =.(  
  3.)الصالةَ يقيمون الَّذين(:قال تعالىالمنطق، عليها وهي البنية التي استقر   

  

  ل(يبنى على ف ا األمر منهأمم:(نحو) َأفمِ(: قال تعالى) أقالةَ َأق4.)الص  
  

  :اآلتيكوتدرجه على رؤية األصل      
  

tuqتُقْيم (المضارع  أصل    ̈yim =( عالمة المضارعة فصار نُزعت عنه) مقْي
q ̈yim = (جيء بهمزةا فصارلزيادة  وهو الطور األول، ثم) مَأقْي>aq̈yim =(  وهو

وهو ) = aq̈yim<َأقيم (الثاني، ثم نقلت حركة الياء إلى الصحيح الساكن قبله فصار
                                                                                                                                          

وأرحت . . . ها تقرب منها في المخرج، كما قالوا أرقت وهرقتفأبدل الهاء من الهمزة ألنّ   
كما : "قالوعن الفارسي أنّه ) 202ـ  210: األنصاري، النوادر في اللغة" (الدابة وهرحتها

  ).  128:العضديات"(أبدلت منها في هرقت وأرقت وهياك وإياك
وهذا يشهد أن العربية ـ كغيرها من اللغات السامية كانت في أطوارها األولى قد       

يصدران من مخرج صوتي هوائي  استخدمت الهمزة والهاء في هذا الوزن، وال غرو فهما
  . ها أبينالهمزة فقط ألنّـ فيما بعد ـ على تقتصر العربية وال غرو أيضا أن  واحد،

  .2/629.األشموني، شرح األشموني1 
  .2/630.، وشرح األشموني448:،وابن يعيش،شرح الملوكي72:التصريف الملوكيابن جني، 2
  .4:، وسورة لقمان3:، وسورة النمل3:، وسورة األنفال55:سورة المائدة 3
  .17:، سورة ولقمان78:سورة اإلسراء 4
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 الطور وهو)  = aq̈im<أقم(فصار إلى  لسكونها وضعفها، الثالث، ثم حذفت الياء
  .واستقر عليها المنطق ،العربي الفصيح ذوقبنية التي ارتضاها الرابع، وال

  
  

  : على افتراض االعتالل فهو كاآلتي أما تدرجه    
  

tuqتقيم ) (المعتل(بنية المضارع       ̈īm =( عالمة المضارعة  نزعت عنه
qيم ق(فصار ̈yim =(  بهمزة الزيادة فصارثم جِيء)يمأق>aq̈īm = ( من ر قُصثم
aq<أقم(أصبحت البنيةفاء فالحركة  ̈im = ( .  

  
  

 )افتعل يفتعل(ما كان على في األصل على  - 
 

  .والواويمنه  اليائي)افتال يفتال(ويبنى صوتيا على  
   1."اختار، واعتاد:"نحووصيغته     

 وعلى هذا فإن 2اختير واعتود أصل اختار واعتاد، أن )المنصف(وفي      
 الفعل طوروهو  )=i<tawada< دتواع:(نحو) لافتع(في الماضي على  أصله
  .األول

  ).=i<tawda< دتواع(أما الثاني فتسكين الواو؛ تهيئة إلعاللها بالحذف فصار      
  ).=i<tada< دتَاع(فصار ،وضعفها لسكونها ؛الواو حذفأما الثالث ف      

مد حركة التاء فصارت بنية الفعل إلى  أما الطور الرابع واألخير فهو طور     
  .وهي البنية التي استقر عليها الفعل، وارتضاها المنطق) =i<tāda< دتااع(

طور الوهو  )= ya<tawiduيعتَوِد (أي ) يفتعُل( أما في المضارع فأصله    
  .األول

ال "فـ 3"الكسر يستثقل في الواو ألن"تخفيفا  تسكين الواوهو طور أما الثاني ف   
  ).= ya<tawduيعتَود (فصار بنية الفعل 4)"(wiتنطق الواو مع الكسرة 

  ).= ya<taduيعتَد (فصارلسكونها وضعفها،  ؛حذف الواوأما الثالث ف   

                                                
  .4/347.سيبويه 1
 .252:المنصفابن جني،  2
  .4/336.سيبويه 3
 .61:صحى، العربية الفيشلف 4
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   ا الرابع فهو طور مدحركة التاء فصار إلى  أم) تادعيya<tādu =.(  
  ).اختار يختار(ومثله في األصل والتطور نظيره اليائي 

  
  

 .)انفعل ينفعل(ما كان على في األصل على  - 

انقود :واألصل فيه ،انقاد ينقاد :وصيغه نحو) انفال ينفال(ويبنى صوتيا على        
 أن) المنصف(جاء في  2انقيس ينقيس :وكذلك انقاس ينقاس، واألصل فيه 1ينقَوِد

أصله في الماضي فيه وعل 4"ينْحوِز وَأصله ينْفَعُل ينْحاز"ومثله  3انقود: أصل انقاد
  .طور األولالوهو ) = inq̈awada<انقود(أي ) انفَعل(

inq<دانقو(بنية الفعل  تأما الثاني فطور تسكين الواو، فصار    ̈awda =(  
inq<دانق(، فصار اوسكونه اأما الثالث فحذف الواو إعالال؛ لضعفه    ̈ada =.(  
   ا الرابع فمدانقا(حركة العين تيسيرا فصار إلى  أمد>inq ̈āda =.(  
  .وهو الطور األول) = yanq̈awiduينقَوِد( أما في المضارع فأصله   
  .  )= yanq̈awdu دينقَو(فصاراستثقاال للواو مكسورة  الواوأما الثاني فتسكين    
yanqدينقَ( فصار الواو حذفالثالث فأما     ̈adu =(.  
  ).= yanq̈āduدينقا( أما الرابع فمد حركة الفاء فأصبح  

  

  ). استفعل يستفعل( ما كان على في األصل على -
  

شترك فيه وي )استفال يستفيل(وإعالله في الماضي والمضارع، ويبنى على     
  .القسمان الواوي واليائي

  

ن استعو( هأصلو) استعان يستعين(فالواوي نحو )استراث واستعاذ(نحو وصيغه      
استرات :(فنحو أما اليائي) استقوم يستقوِم( هأصلو) استقام يستقيم(و) يستعوِن

                                                
 .252:المنصفابن جني،  1

  .4/347.سيبويه2 
 .252:ابن جني، المنصف3 
 ).نبع(مادة  لسان العرب ابن منظور، 4
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استحوذ :على األصل نحووقد جاء حروف منه  1)استريت يستريت( هأصلو) يستريت
  3.)الشَّيطَان علَيهِم استَحوذَ(:قال تعالى 2واستروح واستغيل

  

كاآلتي وأطوراه فهم سلّا أم:  
  

  .األول طورالوهو ) = ista<wana< استعون(الماضيفي  فأما الواوي فأصله   
صحيح أولى ال ألن ؛الساكن قبلهالصحيح نقل حركة الواو إلى طور أما الثاني ف   

  ).= ista<awn<استعون (فصار بالحركة من المعتل
  ista<an =.(4<استعن (أما الثالث فطور حذف الواو فأصبحت البنية    

   ا الرابع فطور مداستعان (حركة فاء الكلمة فأصبح  أم>ista<ān = .(  
  . وهو طور الفعل األول = yasta<win)يستعوِن (فاألصل أما في المضارع    
ابن  ذلك على نص وقد، قل حركة الواو إلى الصحيح الساكنأما الثاني فطور ن     

ما يجاور الثالثة مما عينه واو أو ياء نحو يقيم ويريد ويستعين ويستريتُ :"قالجني 
وأصله يقْوِم ويروِد ويستَعوِن ويستريث فنقلت الكسرة إلى ما قبل هذه الحروف 

5"نت هي بعد أن كانت متحركةكّوس تنطق ال "فـ الكسر يستثقل في الواو زد عليه أن
  ).= yasta<iwnيستعون ( فأصبح قلت الحركةنُ كوعلى ذل 6)"(wi الواو مع الكسرة

  

  ).= yasta<inيستعن ( لسكونها وضعفها فصار ؛أما الثالث فحذف الواو    
  ). = yasta<īnيستعين (فأصبح  )العين( فاء الكلمة حركة  مدأما الرابع ف    

  

    ْل(على ف ا األمر منهأمنحو) استف: ،رهوتاستعنب جلبحذف ياء المضارعة، و طو
  :تيقصر حركة العين كاآلالهمزة، و

                                                
  .72:ابن جني، التصريف الملوكي1 
  .589:التكملةالفارسي،و، 350، و4/346.سيبويه 2
  .19:المجادلونسورة  3
 .مبرر؛ السيما وأن المحذوفَ صوتٌ ساكن بعده ساكن وهو ـ ال جرم ـ حذفٌ 4
   .72:ابن جني، التصريف الملوكي 5

    النقل أحقّية الصحيح بالحركة من المعتل، فالحركة من القو ة، والسكون من الضعفومرد 
  .والصحيح أقوى من المعتل فال غرو أن تنتقل الحركة إلى ما يناسبها

 .61:فليش، العربية الفصحى 6
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  استعين             استعن       ستعين              تستعين            
tasta<īn               sta<īn             >ista<īn          >ista<in          

  .الفاء قصر حركة     جلب الهمزة              المضارعة      المةحذف ع    المضارع             
  

  :كاآلتي ا فهيعلى أصله تظلّ التيا أم؛ تلك كانت األبنية التي اعتراها اإلعالل   
  .وكذلك بايع يبايع 1"قاولت: "وصيغه نحو) فاعل( ما كان على -
  3."تقاول وتبايع" :وصيغه نحو 2)تفاعل( ما كان على -
 4."عوذَت وزيلتُ: "نحو وصيغه )فعل( ما كان على -

  .تبين يتبين: وكذلك 5"تعوذت وتزينتُ: "وصيغه نحو )تفعل( ما كان على -
  

  .وقد سبقت مني علُل بقائها على أصلها في الفصل األول      
  .أصل بنيته، وتدرج أطوارها الصوتية 6الفعل المنقوص :المبحث الثالث    3.3

  

في حالتي المنقوص في عرف فقهاء الصرف هو ما نقص منه حرفه األخير         
  . غز وارمِ واخشَ، وال تغز وال ترمِ وال تخشَا: البناء والجزم، نحو

  

 فإن رؤية البحثحسب  في مسألة إعاللهيه تصدق علقد نقوص متسميته بالو       
 عبر) المه(صوته األخير منه هو نقصان  الذي طرأ عليه ـ في حقيقته الصوتية ـ

  :اليائي بعد االعتالل نحو ؛ سواء الواوي منه أوأطور أربعة
  

  )       ا(دعـ       >)       ؟(دعـ      >)      و(دعـ      >)       و( دعـ    
  )   ى(رمـ     >)؟(رمـ    >)       ي(رمـ      >)       ي(رمـ     

  

فليس هو بصوت مستقل؛ ) ى(ـ رمـ) ا(دعـ:أما ما حّل محلّه آخر الكلمة       
  2"ة الكلمة وإتمام بنائهاطالإل"و 1"لتكثير الكلمة"بل مد لحركة العين

                                                
  .4/346.سيبويه1 
  .4/346.سيبويه 2
  .3/98.االستراباذي، شرح الشافية 3
  .4/346.سيبويه 4

  .4/346.سيبويه5 
ـ منه؛ ولم يأت  نُقصما ه إنّ؛ ألنّومنهم من يسميه ناقصا، وأرى أن تسميته بالمنقوص أقمن 6

  .  ناقصا ـ في أصل وضعه
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وعليه هو منقوص في حالتيه البناء والجزم، أو في حكايته الطبيعية من غير     
  . جزم وال بناء

  

من األجوف، فموقع الالم أضعف  االعتالل حيزمنقوص هو األضعف في وال       
ه شيء فهو أدعى إلى دال يح فٌالصوت المعتل متطر أن ذلك ومردمن موقع العين، 

هن المات أشد اعتالال اعلم أنّ:"قال سيبويه ة اللفظ من معتل العين،ينالسقوط من ب
اعتالل على كل حال :"وأردف 4"الالم أضعف من العين:"وقال ابن جني 3"وأضعف

  .وفيما يلي بيان أطواره"الالم أقعد في معناه من اعتالل العين
  
  
  .ج أطوارها الصوتيةأصل بنيته، وتدر ؛المنقوص الواوي   1.  3 .3

  

  :وهو على ثالثة أضرب    
  

  ) فَعَل يفعُل( ما كان في األصل على -
  

 ).فعا يفعو(ويبنى صوتيا على وإعالله حاصل في الماضي والمضارع، 
  5."وبدا يبدو. . . ودنا يدنو. . . عتا يعتو":وصيغه نحو 

  

أصلهما غَزو  غزا يغزو فإن" ):ابن جني( قال 6"غزا ودعا وشكا"ومثله   
وغْز7".ي  

 

حركة  حذف الواو بعد تسكينها، ثم مد ـ وفق رؤية البحثـ وسبيل اإلعالل     
  .المضارعفي  وأعين الفعل، سواء في الماضي 

                                                                                                                                          
  .133:ابن يعيش، شرح الملوكي 1

 

  .128:ابن يعيش، شرح الملوكي2 
 

  .4/381.سيبويه 3
  

  .2/486.ابن جنّي، الخصائص 4
  .4/47.سيبويه5 
 .62:الفارسي، المسائل العضديات6 
  .29:ابن جني، التصريف الملوكي 7
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  ).= da<awaدعو(األول  فطوره) دعا يدعو(الفعل  ثالهوم     
  

     طور تسكين صوت الواو فصارت البنية ا الثاني فأم)ودعda<aw =.(  
  

ومثل لها  حيث أشار صراحة إلى مرحلة التسكين وبذلك قال عبد التواب،     
  .بالفعل المنقوص

  

فهي مرحلة التسكين أو . . . األفعال المعتلةا المرحلة الثانية في تطور أم":كتب      
  1".دعو: سقوط الحركة بعد الواو والياء للتخفيف، فيصبح الفعل على نحو

  

  da<a =.(2دع ( فصار فها،تطرو اسكونهلضعفها و ؛حذف الواوأما الثالث ف   
 فأصبحإتماما لبنائها، وتيسيرا لنطقها،  ؛عينالحركة  مدطور أما الرابع ف   

  ).= da<āدعا(
  

    .وهو طور الفعل األول) = yad<uwuيدعو (فإن أصله  أما في المضارع  
  yad<w =.(3يدعو( فصار استثقاال للواو مضمومة ؛أما الثاني فتسكين الواو   

                                                
  .248:لقبيلة طيء القديمة عبد التواب، الخصائص اللغوية1
 .ا يستند عليه، وقد مر بيانهفال يجد من بعده صوت لعلّة التطرف،وال غرو أن يحذف، 2 
ك ضم":هذا النوع من الثقل بقوله) هذا باب الوقف في آخر الكلم( وقد وصف سيبويه في 3

هذا  هذا باب ما جاء في أسماء(فيكما نص ) 4/171.سيبويه( "شفتيك كتحريك بعض جسدك
 3"الواو تسكّن الجتماع الضمتين والواو"على أن ) المعتل على ثالثة أحرف ال زيادة فيه

، على كراهة الضمتين) هذا باب ما يسكن استخفافا( كما نص أيضا في ) 4/359.نفسه(
وأشار إلى . 4/114.نفسه" فكما تكره الواوان كذلك تكره الضمتان ألن الضمة من الواو":كتب

  .)4/167و 4/113.نفسه(مواضع شتى من الكتاب  مثل ذلك في
وقـال  ) 4/14/221.صصخالم.("إذا تتابعت الضمتان خففوا":وأشار إليه أيضا ابن سيده كتب   

وشـرحه  ) 3/182.شـرح الشـافية  "(مرفـوعين  يموير ووتسكنان في باب يغز":ابن الحاجب
الستثقال الواو المضمومة بعد الضـمة؛ إذ  . . .ما سكن الواو في نحو يغزوإن:"االستراباذي بقوله

الحركة بعـد الحـرف   يجتمع الثقالء في آخر الفعل مع ثقله، فخفف األخير، وهو الضمة؛ ألن "
ألنهم يستثقلون الـواوين بـال إدغـام فـي آخـر الكلمـة الـذي هـو محـل          "وكذلك) نفسه(

كراهة النطقية بالصوامت "وهو ما ذهب إليه فليش أيضا رادا األمر إلى) 3/193.نفسه"(التخفيف
وال الياء ) wu(الواو والياء ـ مع مصوتات من جنسها، فال تنطق الواو مع الضمة   ـالضعيفة  
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 التي تحذف الواو للضمة"حيث ،افهتطرو ا وسكونهاضعفهل أما الثالث فحذف الواو؛  
  ). = yaduيدع (فصار  1"قبلها

  yad<ū =.(2يدعو ( أصبحفالعين أما الرابع فطور مد حركة  
  

    الوصل؛ همزةثم جلب  المضارعة فيصاغ بحذف عالمة ا األمر منهأم ألن ل أو
 العربية بساكن فصارت بنية الفعلساكن؛ وال يبدأ في  الصيغة بعد الحذف صوتٌ

  ).= ud<u<ادع (فأصبح العين حركة  من ثمقصر )= ud<ū<وادع(
  

  . )ربا(وفي األمر ) يربوربو (ه في أصل وضعه فإنّ)  ربا يربو(ومثله    
 ج أطواره وهو في الماضي فا أمكاآلتيتدر:  

     هطورا فأم ى التي كان عليها ل فهو صيغته األولاألو)وبرrabawa =( .  
  )= rabawربو(استثقاال للوقوف عليها متحركة، فصار تسكين الواوالثاني فوأما     
بنية ال فصارت ةالساكن الواو طور حذف صوتالثالث فا وأم)برraba =.(  
الرابع فا أمربا(بنية الفأصبحت  يسيراحركة عين الكلمة ت مدrabā =.(  
فإن أصله ا وهو في المضارعأم) : وبريyarbuwu = (وهو الطور األول.  
فصار تسكين الواوا الثاني فأم)بريوyarbuw = .(  

  

التي تحذف الواو للضمة" حيث ،اوتطرفهاوسكونه اضعفهل ؛حذف الواوأما الثالث ف   
  .)= yarbuيرب(صارف 1"قبلها

                                                                                                                                          
ومثّل لها في ) 61:العربية الفصحى ،يشلف()"(wiمع الكسرة  الواو كما ال تنطق) (yiمع الكسرة 

مع مصوتات من ) والياءالواو (كراهية النطق بالصوامت الضعيفة "موضع من الكتاب ثانٍ فكتب
المثال الثاني في نص  ونالحظ أن) 344:نفسه("wiشأن الواو مع الكسرة وِ  وىو، : جنسها، مثل

عندما تلتقي :"لها في موضع من الكتاب آخر وعلل. وأظنه من السهو) يِـ(وھ و  ) وى(الترجم ة  
بالواو تستدير الشفتان، الواو بالكسرة قد يحدث أن نرى نوعا من تكلف النطق وثقله، فلكي ننطق 

، أو الياء والكسرة )و(ا في حالة الواو والضمة أم نطق بالكسرة يحدث العكس فتنفرجان؛ولكي ن
فلسنا ندري على األقل من خالل عاداتنا اللغوية، نوع المشقة النطقية التي يمكن أن تـنجم  ) يِ(

  ).345:نفسه("في نطقها
  .1/235.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 1

 

 .حتى ال تلتبس الصيغة مع صيغة الفعل في الجزموربما 2 
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  .)= yarbūيربو(بنية فأصبحتالحركة عين الكلمة  طور مدأما الرابع ف  
  

منه فهي األمر بنيةا أم )ا(وصيغتها) افع رب<urbu = .(  
  ). rbū=بور( عالمة المضارعة، فصارت البنيةحذف بوتدرجها    
  ). = urbū<اربو( فصار؛ ثم جلبت همزة الوصل   
  ).= rbu<رب ا( أصبحف خيرحركة األ من رثم قص   

  

إلى  منظورر ابن اأش كان قدو) غَزو يغْزو(فهو في أصله  )غزا يعزو(ومثله    
 َأنالشعر في ويجوز":كتبها األصل في الفعل، حيث تجوزفي الشعر وأنّ) يغْزو(أن

 المعتَلَّ الحرفَ فتُجري:"وأردف 2"الواو برفع يغْزوكو الياء برفع يرميك زيد تقول
 "اَألصل هَألنّجميعا  واَألفعال اَألسماء في الوجوه جميع من الصحيح الحرف مجرى

  ).هجو يهجو(فأصله ) هجا يهجو(ومثله في األصل والتطور
  

    فأما في المضارع فشاهده قول الشاعرا في الماضي فقد تقدم شاهد مثله، وأم:  
  اعتدرم ئتَجِ مثُ انزب هجوتَ          

  3دعِتَ جو، ولمهتَ ، لمزبان من هجوِ                                       
  

الشاعر أورده على  أي أن 4"فقدر الضمة في الواو، وحذفها: "قال الفارسي      
  .ثم سكن للجزم) يهجو(أصله 

  

وهذا األصل ـ   yahguwuيهجوyahgū   أصل يهجو ":وقال كمال بشر       
  5".عندنا ـ أصل تاريخي، أصابه التطور فيما بعد

  ).يتْلُو(وفي المضارع  6)تَلَو(فأصله في الماضي ) تال يتلو(ومثله أيضا       
  

 .)فَعَل يفعُل( ما كان في األصل على -

                                                                                                                                          
  .1/235.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 1

 

 .)أتى(مادة . لسان العربابن منظور، 2 
 .43:الفارسي، المسائل العضديات 3
 .43:الفارسي، المسائل العضديات 4
  .248:بشر، دراسات في علم اللغة 5
  .48:عبد التواب، فصول في فقه العربية 6
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  )فَعَل يفعى(وإعالله في ماضيه ومضارعه ويبنى صوتيا على      
ه من بنات هو في األصل رضو يرضو؛ ألنّفرضي يرضى :نحووصيغه      

 بنات من اَألصل في الرضا رضو َألن وحقُّه الكسر ِلمكان رضي وقالوا"الواو 
  1."الواو

  

     ه في األوغاريتية أصله الواو أنّ ومما يعضد أن)rdw(2   
  3.)يفْعُل(فاألصل في مضارعه  وقَوِي يقوي ،شَقي يشقى :ومثله    

  

      ا في الماضي فأصله فأم)ورض rad iwa =   ( وهي بنية  األول، طورالوهو
  .  إلى الواو من الكسر عسيرة النطق؛ السيما وأن فيها انتقاال

وبذلك اجتمع في البنية موجبات  لك أن الم الفعل صوت علة متطرفزد على ذ     
صوت علة متطرف جاء بعد كسر، وصوت العلة هو أقرب إلى  يفه ؛حذف الواو

وبذلك وقَ 4الحالتينة ضعفه في الحذف إذا وقع حشوا أو طرفا، لشدعندي أن يسكن  ر
ذلك ب الفعل بنية، فيعتصم بها فصارت الحركة تقوي منه ألنيسكن قبل حذفه؛ 

)ورضrad  iw =  ( طور الثانيالوهو.  
  

radرضِ(فصار  5"ال تثبت واو ساكنة وقبلها كسرة"فـ احذفهأما الثالث ف      i = .(  

                                                
ابن إياز، شرح ابن إياز على و، 407ـ406:المفراحاألسود، ، و384:ابن جني، المنصف 1

 ).رضي(مادة .، وابن منظور، لسان العرب159:تصريف ابن مالك
 .79:عبد الجليل، المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات السامية 2
 .60:ابن يعيش، شرح الملوكي 3
4  إذا ما :"فليشصحيحين قويين، قال  نا في األجوف فذلك ألنّه صوت ضعيف وقع بين صوتيفأم

ما الحظنا طبيعة األصوات الصامتة وجب أن نالحظ ضعف الواو والياء حين تكون إحداهما بين 
وهو  وأما في المنقوص) 55:فصحىفليش، العربية ال("؛إذ إنهما ينحوان نحو االختفاءمصوتين

ن بعده صوتا يحده صوت علة يعريه التطرف ويذبذبه الضعف، فال يجد م مقام القولفذلك ألنّه
كما أن  )4/381.سيبويه("أنهن المات أشد اعتالال وأضعف"السيما وويستند عليه؛ فيسقط؛ 

 ).2/487.الخصائص("أقعد في معناه من اعتالل العين اعتالل الالم

  .4/194.سيبويه5  
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ال تقوم على مقطعين صوتيين  في العربية الكلمة ألن ؛بالياء فالتعويض أما الرابع    
radيرض(، فصار قصيرين  iya = .(1  

  

 تسكين الواوأما الثاني ف) = yarḋawuيرضو (فطوره األول   أما في المضارع   
 اضعفهحذف الواو؛ لأما الثالث ف )= yarḋawرضوي(فصاراستثقاال لها مضمومة 

 2حركة عين الكلمة مدأما الرابع ف )= yard aيرض (، فصارافهوتطر اوسكونه
 .ما هو في حكمه كـ قوِي وشقي التطورومثله في  )= yard āىيرض(فأصبح 

  ر ة، ثم قصالمضارعة ثم جلب الهمز عالمةيصاغ كذلك بحذف ف ا األمر منهأم
  ).ارض: (نحو ،حركة عين الفعل

  

 .)فَعَل يفعُل(ما كان في األصل على -
  .)يفعو(ويبنى صوتيا على فقط، وإعالله في المضارع  

: وصيغه نحو 3"الواو في يفْعُل تعتل إذا كان قبلها ضمة واعلم أن:"قال سيبويه   
بهو يبهو، وسرو يسرو، : واألصل فيه4" وبذُو يبذُو. . وسرو يسرو. . . بهو يبهو"

  .هو طور الفعل األول) = yabhuwuيبهو ( وبذُو يبذُو،فـ
  

  ).= yabhuwيبهو ( بنية الفعل  فصارتخفيفا  أما الثاني فتسكين الواو      
  اوسكونه الضعفه ؛ا الثالث فهو طور حذف الواوأم ا؛فهوتطر  وكلّها أسباب

  ).= yabhuيبه ( ، فصارت البنية الحذفه موجبات ضعف
  

    فأصبحت بنية الفعل ) الهاء(واألخير فهو طور مد حركة الالم  الرابعالطور ا أم
  ).= yabhūيبهو ( 

  

                                                
  .)4/397:سيبويه( "ألن الياء قد تثقل وحدها الما"وقد تسكن الياء تخفيفا  1

ابن إياز،المحصول (بإسكان ياء بقي . 278:سورة البقرة )وذروا ما بقي من الربا(قرأ الحسن 
  ).101ـ  1/100في شرح الفصول، 

  ).2/1016.نفسه(. ورده ابن إياز إلى استثقال الفتحة عند لزومها
  .كةما وهي متحروال جرم أن في تطرف الياء استثقاال لها؛ السي: أقول

  .مااحترازا من اللبس مع صيغة الفعل حال الجزم؛ ربو2 
 .4/382.سيبويه 3
 .382و 48و 4/29.سيبويه 4
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ر المضارعة ثم جلب الهمزة، ثم قصصوت يصاغ كذلك بحذف  واألمر منه   
  ).وابذُ ،واسر ،ابه(نحو . حركة عين الفعل لعلة البناء

  
  . ج أطوارها الصوتيةأصل بنيته، وتدر؛ المنقوص اليائي   2 . 3 .3 

 

 .)فَعَل يفَعُل( ما كان في األصل على -
وصيغه  )فَعى يفعى( على يبني صوتياووإعالله في الماضي والمضارع،     
  ).رعي يرعي(و) سعي يسعي: (، واألصل فيهارعى يرعىو سعى يسعى،:نحو

  

 .)فَعَل يفْعُل(ما كان في األصل على -
 .)فَعى يفْعي( يبني صوتياعلىووإعالله في الماضي والمضارع،       
 2)بنَي يبني(و 1)رمي يرمي( واألصل) بنى يبني(و) رمى يرمي(:وصيغه نحو      

  ).أتى يأتي(و) سقى يسقي(وكذلك األمر في 
  
  

 

  .)فَعَل يفْعُل(ما كان في األصل على -
غَشي يغشى، :(نحو وصيغه )فَعَل يفْعى( علىيبني و، وإعالله في مضارعه               

  ).يخشيغَشي يغشي، وخَشي (ا أصلهو 3)يفعُل( وأصل مضارعه )وخَشي يخشى
  
 

  .)فَعَل يفَعُل( ما كان في األصل على :النوع األول: أوال    
  .)= ra<aya يرع(في طوره األول  الماضيف) رعى يرعى: (نحو    
  r<y.(4:(أصله هذاعلى  وفي آرامية الدولة األوغاريتية مجيئه في يعضدهو   

ا أم":كتبتواب عبد الوهو ما نص عليه ) رعي(فصار الياء تسكينأما الثاني ف    
مرحلة التسكين أو سقوط الحركة فهي . . . المرحلة الثانية في تطور األفعال المعتلة

  5."بعد الواو والياء للتخفيف

                                                
  .403:،المفراحواألسود ،60:ابن  یعیش، شرح الملوكي، و29:الملوكيالتصريف ابن جني، 1 

 .1/160.ارتشاف الضربأبو حيان،  2
 .61:ابن يعيش، شرح الملوكي 3
  ).رعي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي الساميعبابنة والزعبي،  4
  .248:عبد التواب، الخصائص اللغوية لقبيلة طيء القديمة 5
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هذا ما يمكن أن يعد شاهدا من لسان الصفاويين حيث ورد  األصل وفي طور    
: كانوا ينطقون األفعال من نحو حيثra<ay =(1رعي (عنهم أنهم نطقوه ساكنا 

  2).وأتي ،، ورعيبكي، ونجي(:نحو )بكى ونجى، وأتى، ورعى(
  
  

     3الثموديينالصفاويين جاءوا بعد  والذي يدعم من هذا االتجاه ـ تاريخيا ـ أن 
  5.بالتسكينثم نطقه الصفاويون  )أتَيty(4 )<(بالتحريك  فنطقه الثموديون

  

  ).= ra<aرع (ا، فصارفهوتطر اوسكونه ضعفهال ؛حذف الياءأما الثالث ف    
  

  .)= ra<āرعى(الفعل فأصبحت بنية حركة العين الرابع فهو طور مدأما     
  

                                                                                                                                          
صوتي العلة الواو والياء ال  ره من قبل ابن جني من أنوهذا ينسجم صوتيا مع ما قر: أقول   

مح ابن الحاجب في وإليه أل ،الحركة تقوي منهما فيحتميان بها يحذفان وهما متحركتان؛ ألن
  ).  3/143.شرح الشافية"(ي نحو يقوم ويبيعوتسكنان وتنقل حركتهما ف":شافيته قال

  :شاعرالقول ما أورده ابن جني من  هومن ،والوقوف على ياء ساكنة ورد عن العرب:أقول   
  تبشَّري بالرفة والماء الروي

                  قريبٍ قـد َأتَي 161:المنصف(.وفـرجٍ منك(  
  :وقول آخر

ينسوة تحت الفَض إن لطي  
  .)نفسه. (د طغيـيمنعهن اهللا ممن ق      

  :في المحتسب أوردو
إذا غليـها صوت كأن غَلَي  

  .)1/76.المحتسب( .يفَقَبقَبي هدر الـجم صوت                    
  

غير أن نقد هذا  )2/498.اللهجات العربية في التراث(عزاه بعضهم إلى قلب األلف ياء قد و    
الرأي يجيء من أن اإلبدالضرب من التيسير، والتيسير يكون من األثقل إلى األخف، ال من 

  . الياء األخف إلى األثقل، وال خالف في أن األلف أخف من
  .2/499.اللهجات العربية في التراثالجندي، 1 
  .63ـ  62:العربية البائدةاللهجات الدرويش، ، و2/499.اللهجات العربية في التراثالجندي،  2
3 183و 175:ن، تاريخ اللغات الساميةولفنس.  

 

4 Huber., C,1981, Journal d’ un Voyage en Arabic,  no. 261. 
  .2/499.اللهجات العربية في التراثالجندي،  5
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   على ا المضارع فأصلهأم )(أي  )ُليفعيرعيyar<ayu = (وهو الطور األول.  
  

   1"الضمة على الياءاستثقلت "حيث  االثاني فتسكين الياءأم ما وهي متطرفة، السي
  .)يرعي(فصار

  

   ؛الثالث فحذف الياءا أم فصار ،فهالضعفها وسكونها وتطر)يرع yar<a =(.  
  

   أمى (حركة العين فصار ا الرابع فمديرعyar<ā =(.  
  

  .)سعي يسعي( أصله) يسعىسعى (ومثله   
  

  .)sa<aya(وهو طوره األول  2)(s<yه في األوغاريتية أنّ منهيدعم و   
  

  .)رعى(كأطوار ) sa<ā(ثم ) sa<a(ثم ) sa<ay(ثم    
  

  .فاألصل فيه نعي ينعي) نعى ينعى(:وكذلك   
  

  3).(n<y) فَعَل(على  ه كان في لسان الصفاويينومما يعضد من ذلك أنّ   
  

  .)فَعَل يفْعُل( ما كان في األصل على: نيالنوع الثا: ثانيا   
  

  ).بنى يبني(و) كى يبكيب(و )قضى يقضي(و )رمى يرمي(:وصيغه نحو   
َل(على  ا وهو في الماضي فإن طوره األولفأم(:نحو )فَع يمرramaya =.(  

  

  rmy.(4(الثموديةو )ramaya(األثيوبيةو )rmy( في األوغاريتية كانتالبنية و 
  

نص عليه عبد التواب  وقد )رمي(فصار تهيئة لحذفها، الياء تسكينف أما الثاني   
فهي مرحلة التسكين أو . . . أما المرحلة الثانية في تطور األفعال المعتلة:"كتب

                                                
 .2/677،المحصول في شرح الفصول ابن إياز،1 
 .92:للفعل الناقص في اللغات الساميةالمعجم التأصيلي عبد الجليل،  2

3 Winnett & Harding, No. 1017. 
 .114:وعبابنة، بنية الفعل الثالثي في العربية والمجموعة السامية الجنوبية

معجم المشترك اللغوي العربي ، وعبابنة والزعبي، 48:عبد التواب، فصول في فقه العربية 4
  ).رمي(مادة . السامي
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الفعل في و 1"قَضي: سقوط الحركة بعد الواو والياء للتخفيف فيصبح الفعل على نحو
qقَضي (طوره األول  ̈ad  ya =.(2  

  

 الحذفه ها موجباتٌوكلّ ا؛فهوتطر اوسكونه ضعفهال ؛طور حذف الياءأما الثالث ف   
  .)= ramaرم( الفعل بنيةفصارت 

    ى ( البنية فأصبحت  فهو طور مد حركة عين الكلمة الرابع اأمرمramā =(.  
  

  .األول طوروهو ال yarmiyu =(3يرمي( صلهأ أما مضارعه فإن   
  

 األصلها وأنّ تجوز في الشعر، هذه الصيغة إلى أنابن منظور أشارقد و     
 . . .الواو برفع يغْزوكو الياء برفع يرميك زيد تقول َأن الشعر في ويجوز:"كتب

  4."اَألصل هَألنّ. . .الوجوه جميع من الصحيح الحرف مجرى المعتَلَّ الحرفَ فتُجري
  

  وفيه ثقل ،ةكسر ةقبل الضم ما وأنالسي؛ تخفيفا أما الثاني فتسكين الياء      
  ).= yarmiyيرمي (فصار

  

  5"وتسكنان في باب يغزو ويرمي مرفوعين:"الحاجب ابن قال     
  ".وكذلك تسكن الياء المضمومة بعد الكسرة:"وعقّب االسترابازادي يشرحه    

   اوسكونه ضعفهال؛حذف الياءا الثالث فأم يرمِ(فصار  ،افهوتطرyarmi =(.  
  الرابع ف اأمى(البنية حركة عين الكلمة فأصبحت  طور مدميرyarmī =(.  

  

ول للفعل في تمثل الطور األ )= bakaya بكَي (و) بكَي( هأصلو )بكَى(ه ومن
  bky.(7(واألوغاريتية 6)bakaya(في اإلثيوبية الماضي، وقد رصد الطور 

 

    فصارتسكين الياء الثاني ف اأم) كَيبbakay =(.  

                                                
  .248:عبد التواب، الخصائص اللغوية لقبيلة طيء القديمة 1
 .48:في فقه العربية عبد التواب، فصول 2

 .96:بشر، دراسات في علم اللغة3 
 .)أتى(مادة . لسان العربابن منظور،  4
 .3/182:االستراباذي، شرح الشافية 5
  .138:عل الناقص بين العربية والعبريةبنية الفالزعبي،  6
 .38:عبدالجليل، المعجم التأصيلي الفعل الناقص في اللغات السامية 7
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 منقوصكانوا ينطقون الفقد  ،الصفاويين لسانفي  وقد رصد شاهد هذا الطور     
  :جاء في نقش صفاوي bakay =(1بكي( :الساكنة فيقولون اليائي بالياء

w-bky wwğm <l >bh qtl2  
  

 ـ) = bkyبكَى (فيطالعنا الفعل ، وبكى ووجم على قتل أبيه :ومعنى النص     
  .حذف الياءطور قبل ور التسكين في ط وأظنه مسبوقا بحرف العطف الواو ـ

اوسكونه ضعفهال ؛حذف الياءا الثالث فأم صارتف ،افهوتطر)كبbaka =(.  
طور الرابع فا أمبكى (فأصبحت حركة العين  مدbakā =(.  

  

  ).يرمي(ره كأطوار مثله اأطو فإن. . أما في المضارع 
saqسقَي (فإنه في طوره األول ) ىيسق سقى(ومثله أيضا الفعل   ̈aya =.(  
 ركنإليه في هذا مجيئه في العربية الثمودية على هذه البنية والذي ي) sq ̈y(3 

šq(أيضا األوغاريتيةوهو في  ̈y(4كذلك في اإلثيوبية و)saq̈aya.(5  
saqسقَي (صارفتخفيفا وتمهيدا لحذفها أما الثاني فتسكين الياء  ̈ay =.(  
 اوسكونه ضعفهال؛ حذف الياءا الثالث فأم قَ (، فصار افهوتطرسsaq ̈a =.(6  
 ا الرابع فأمقَى (ركة عين الفعل فأصبحت البنية ح مدسsaq ̈ā =.(7  

  
  

 إن أصل بنيتهف ا وهو في المضارعأم ) يقسيyasq ̈iyu = (وهو الطور األول.  
  فصارتخفيفا  الياءتسكين ا الثاني فأم)ييسقyasq ̈iy =.(  
 اوسكونه ضعفهال ؛حذف الياءا الثالث فأم صارف ،افهوتطر) قسيyasqÏ =(  .  

                                                
  .63ـ  62:البائدةاللهجات العربية الدرويش، ، و2/499.الجندي، اللهجات العربية في التراث 1
  . 343:النحو العربي في ضوء اللغات السامية واللهجات العربية القديمةعبابنة،  2
 ).سقي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 3
  .93:عبدالجليل، المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات السامية 4
  ).سقي(مادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي عبابنة والزعبي، 5
šq(وهو في المنداعية  6 ̈a) (اشاهد فيه ولعّل )سقيمادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي 

 .؛ السيما وعين الفعل بغير مدعلى هذا الطور اشاهد
šaq:(اديةوهو في األكّ 7 ̈u) (الف في باخت) سقيمادة . معجم المشترك اللغوي العربي السامي

šāq(السريانية وعالمة البناء، وفي العبرية  ̈ā)(بمد في حركة فاء الكلمة) نفسه.  
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 الرابع فا أمي(بنية ال فأصبحت ،حركة فاء الفعل مدقسيyasq ̈ī =(.  
  )banaya=بنَي (فطوره األول ) بنى يبني(من  )بنى(أيضا الفعل  ثلهوم

  bny).(1طور في اللغة الكنعانية القديمةال بهذاومما يعضد من هذا مجيئه 
  bny =(2بني ( طور ـ في العربية اللحيانيةال ـ بهذا أيضا ومجيئه

  :جاء في أحد نصوصهاوكذلك     
<dhmbt frd ̨yhm ws ġdmr>lh wtyymlh bny mțr bnyw l3  

  .لذي غابة فرضيهم وسعدهم )بنوا(مرء اهللا وتيم اهللا ابنا مطر : ومعنى النص
ه في غير أنّمسندا إلى واو الجماعة ) بنى( وهو نفسه )يوابنَ=bnyw(فيطالعنا الفعل 

  4.طوره األول قبل اإلعالل بحذف الياء
  بنية الفعل  طور تسكين الياء فصارتالثاني فا أم)نَيب=banay.(  
 فها، فصارا الثالث فأمحذف الياء؛ لعلّتها وسكونها وتطر) نب=bana.(  
  ).= banāبنَى ( فأصبح حركة عين الفعل، مدأما الرابع ف 

  

   يسقي( فمثله مثل ا في المضارعأم (في ثله أيضاومر، األصل والتطو )َي ىأتيأت (
بصيغة الماضي  مجيئه هويعضد) َأتَي يأتي(أي ) فَعَل يفْعُل(فهو في األصل على 

  .الفعل األول طوروهو  ty(5<(الصفاويين  على لسان
البنية فصارتا الطور الثاني فهو طور تسكين الياء أم) َأتَي>atay =(.  

  atay =(.6<أتي ( هم يقولونفقد ثبت عنهم أنّ؛ الصفاويين في لسان كان وهذا الطور
=(.6  
فها لضعفها ؛حذف الياءا الثالث فأمَأتَ (، فصاروسكونها وتطر>ata =(  

                                                
  .127:ل الناقص بين العربية والعبريةبنية الفعالزعبي، 1 
  .65:نقوش لحيانية من منطقة العال أبو الحسن، 2
 .46:نقوش لحيانية من منطقة العال أبو الحسن، 3
4  وفي تقديري أن)نَووا(أصله  )ابنَيبعد تسكينها) الياء(حذفت ) ب.  
 

5 Winnett,Safaitic Inscriptions from Jordan, P. No. 676. 
  .113:بنية الفعل الثالثي في العربية والمجموعة السامية الجنوبيةعبابنة، و
 .2/499.اللهجات العربية في التراثالجندي،  6
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ا الرابع فأمأتى( فأصبح الفعل عينحركة  مد>atā =.(  
  

ى(فبنيته  المضارعفي ا أم(أصلها و) يأتيْأتس لقوشاهدها  ولعّل )يير بن قَيهز:  
  

َألم يكْأتي ي      بما واَألنْباءون القَتْ تَنْم1زِياد بني لَب  
حرف كالجيم،  رده بالضرورة إلى األصل، واألصل أن الياء:"الفارسيقال       

استحقاق الجيم لها فقدر تحركها بها، ستحقة لحركة اإلعراب، ومقاربة لها فجعلها م
مقدرا  يأتيك: ثم حذف الحركة للجزم كما يحذفها من الحروف الصحيحة، فقال

  2."لمكانها عن الضمة التي تلحق مضارعها كالصحيح
  3".َأصله ِإلى ورده ضرورة للجزم يحذفها ولم الياء َأثبت مافِإنّ:"ابن منظور وقال  
فإنه أثبت الياء التي كانت في األصل وهذا " َأصله ِإلى ورده"وبناء على قوله   

ي(ما في الفعل  ينسجم مع حكاية الصوت فإنهو من أثر مد بل هو ليس بياء ) يأت
  ).ya>tī( ال وجود للياء في المنطق صوتيا ـ أنركة التاء، ودليله ـ ح
  فصار تخفيفا طور تسكين الياءالثاني فا أم )يأت يya> ti y =.(  
 الياءا الثالث فأم فها لضعفها ؛حذففصار  ،وسكونها وتطر) ْأتيya>ti =(.  
 الرابع ف اأميأتي( الفعل فأصبحت بنية، حركة عين الكلمة مدya>tī =.(  

  

  ). فَعَل يفْعُل(ما كان في األصل على: النوع الثالث
  

  ).فَعَل يفْعى(فقط دون ماضيه، ويبنى صوتيا على  وإعالله في مضارعه   
  .)خَشي يخشَي(و) غَشي يغشَي( واألصل) ىخَشي يخشَ(و) ىغَشي يغشَ:(وصيغه   
ا سبيل إعالله فبحذف الياء بعد تسكينهاأم، كاألتي؛حركة األخير ثم مد:  

  ).= yaġŝayuيغشَي (نحو ) يفْعُل(فأما الطور األول فهو األصل    
 ،فةما وهي متطرالسي 4الياء الضمة على استثقاال ؛تخفيفاتسكين الياء أما الثاني ف  

  ).= yaġŝayيغشَي (فصار
  

                                                
  ).أتى(مادة . ، وابن منظور، سان العرب44:الفارسي، المسائل العضديات 1
 .44:الفارسي، المسائل العضديات2 
  ).مادة أتى(.ابن منظور، لسان العرب 3
 .1/195.المحصول في شرح الفصولابن إياز، 4 
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  ).= yaġŝaيغشَ (، فصاروسكونها وتطرفها لضعفها أما الثالث فحذف الياء؛   
 يغْشَى(:تعالى الحق قال) يغشَى(فأصبح مد حركة العين،طور أما الرابع ف      

 قال )خَشي يخشَى( مثلهو 2)مايغْشَى السدرةَ يغْشَى ِإذْ(:شأنه جل وقال 1)منْكُم طَاِئفَةً
  4.)ْيخْشَى من سيذَّكَّر(:جّل شأنه الوق3)بِالْغَيب الرحمن خَشي من(:تعالى الحق

  
  

     ثم  فيصاغ بحذف عالمة المضارعة، )الواوي واليائي( المنقوص األمر من اأم
  :بيانههذا جلب الهمزة؛ ثم قصر حركة العين، و

  :كاآلتي ج أطوارهتدرو )اسم(نحو  )فعا(على  منه فيكون الواويفأما     
    سمو(ا الطور األول فـفأمsmū = (بنزع ا الثاني فجلب عالمة المضارعة، وأم

  .)اسم(ا الثالث فقصر حركة العين فأصبحوأم) = ismū<اسمو(همزة فصارال
ني(نزع الياء، فصارب )ابنِ(نحو) افعِ(فـاليائي ا وأمبbnī= (ثم جلب الهمزة 

  ). = ibni<ابنِ( ثم قصر حركة العين للبناء فأصبح 5)= ibnī<ابني (فصار
  
  

  :ج أطوراها الصوتيةأصل بنيته وتدر) الواوي واليائي(المنقوص  مزيد   3.3.3
  

 ). أفْعل يفْعُل( ما كان في األصل على - 

 ).أفَعى يفعي(وإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى صوتيا على  

  .أسقى يسقيوأسرى يسري، أدنى يدني، و :صيغه نحوو
  وهو الطور األول ) = adnaya<أدني(األصل  :كاآلتيف فأما أطوار الماضي

 فصارت البنية ، الياءطور تسكين  وا الثاني فهأم) أدني>adnay =.(  
 لحذفها موجباتٌ ثالثتهاو ،وسكونها وتطرفها ضعفهالالياء؛  حذففا الثالث أم 

  .)= adna< أدن(البنية  تفصار

                                                
  .145:آل عمران سورة1 
  .16:النجم سورة 2
 .33:ق سورة 3
  .10:سورة األعلى 4
 )276:مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارنمسكاتي، )(ibnī(نفسها في األكادية  بنيةالها ولعلّ 5

  ) 276:نفسه(تطور لها ) ibni(سكاتي نفسه عد صيغة في طورها الثاني؛السيما وأن موهي 



204 
 

  .)= adnaā<أدنى(فأصبح ) النون(فهو طور مد حركة عين الفعل أما الرابع  
  

    فإن األصل  ا في المضارعوأم)يدنيyudniyu=(1 طور الفعل األول وهو.  
  

السيما وأن  2"فأسكنتمستثقلة عليها الضمة  ألن" تخفيفا الياء تسكينأما الثاني ف    
  ).=yudniyيدني(فصار ،ةكسرقبل الضمة 

   ل؛ الياءحذف فا الثالث أمدنِ( فصار، وضعفها ونهاكفها وستطريyudni =.(  
   ا الرابع فهو طور مددنى(فأصبح ) الدال(عين الفعل حركة  أميyudnī=.(  
  .وأسرى يسري .أسقى يسقي:في األصل والتطور اليائي ومثله   

  

   ا أطوار األمرأم رِى (الفعل في المضارع  صيغة منه فإنسيyusrī =.(  
وهو الطور األول، وألنه ال ) =srīسرِى (نزعت عنه عالمة المضارعة فصار    

وهو ) = asrī<أسرِى (يبدأ بساكن يؤتى بالهمزة القطع؛ ألنّه مزيد، فصارت البنية 
: قال تعالى )= asri<أسرِ (فأصبح أما الثالث فالقصر من حركة العين الثاني؛ 

  4.)لَيال بِعبادي فََأسرِ( :قال جل شأنهو 3)اللَّيِل من بِقطْعٍ بَِأهلك فََأسرِ(
     سقيا إن كان من اليائي نحو، أمنحو) افعِ(األمر على  عند فيبنى أسقى ي :اسق. 

  :فكاآلتي ؛أما أطواره
  

yusqيسقي( الفعل في المضارع صيغة     ̈ī = ( وعند صوغ األمر تنزع عالمة
sqسقي(المضارعة فيصير ̈ī =( وهو ما يمكن أن يعد الطور األول.  

  
  

  .وهو الطور الثاني )سقيا(فصار بهمزة الوصل جيءه ال يبدأ بساكن وألنّ    
  ).= isq̈i<اسق ( فأصبححركة العين  ر من مدالقصف واألخير الثالث أما    

  
 

 ).فاعَل يفاعُل( ما كان في األصل على - 
       

 وصيغه )فاعى يفاعي(وإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى صوتيا على   
  .القَي يالقيو ،شاكَي يشاكي: واألصل ،القَى يالقيو شاكى يشاكي،: نحو

                                                
 .2/1006.المحصول في شرح الفصول ابن إياز،1 
 .2/1006.المحصول في شرح الفصول ابن إياز، 2

  .65:، و سورة الحجر81:هودسورة 3 
  .23:سورة الدخان 4
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 امضارعا وماضي) أفْعل يفْعُل(ما كان في جفي األصل والتدر وينسحب عليه      
حركة عين  وسكونه وضعفه، ثم تمد هلتطرف بحيث يسكن صوت العلة، ثم يحذف؛

  :شاك والق،وتدرجه بطورين: نحو) اعِف(فيكون على  أما األمر منه؛ الفعل تيسيرا
  

 .= Ŝakīشاكي   >= yuŜakīنزع عالمة المضارعة يشاكي  -

  .ومثله القى يالقي) = Ŝakiشاك (قصر حركة عين الفعل فأصبح -
 

  ). ل يفعُلفع( ما كان على - 
  .)فعي يفعي( وإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى صوتيا على    

  

ى يغشِّي، قال دنَّي يدنِّي، وغشَّ: ، واألصلدنّى يدنِّي: وصيغه نحو    
   .وأصله غشّي يغشِّي 1)ماغَشَّى فَغَشَّاها(:تعالى

  
  

ع بحيث يسكن في الماضي والمضار) أفْعل يفْعُل(وينسحب عليهما كان في      
  .ثم تمد حركة عين الفعل صوت العلة، ثم يحذف،

  

 والتدرجالتطور في عليه وينسحب،دن وغَشِّ :نحو) فع( على منه يكونواألمر    
  . ما كان في شاك والق األطوار

 

  ).انفعَل ينفعُل( ما كان في األصل على - 
: نحو وصيغته )انفعى ينفعي(وإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى على      

  .انمحي ينمحي: وأصله 2انمحى ينمحي
بحيث يسكن صوت العلة، ثم ) أفْعل يفْعُل(ما كان في  التطورفي وينسحب عليه    

في  وينسحبانمحِ، : نحو) انْفَعِ(على واألمر منه ،ثم تمد حركة عين الفعل يحذف،
  .ما كان في شاك والق التطور

  

 ).افتعل يفتعل( ما كان في األصل على - 

ارتضى :وصيغته )افتعى يفتعي(وإعالله في ماضيه ومضارعه، ويبنى على       
، ارتضي يرتضي:وأصله 1)رسوٍل من ارتَضى ِإالمنِ(:تعالى قال يرتضي،

                                                
  .54:النجم سورة 1
  .4/455.سيبويه 2
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اهتدي :وأصله 2)ِلنَفْسه يهتَدي فَِإنَّما اهتَدى فَمنِ(:اهتدى يهتدي، قال تعالى:ونحو
ُل(وينسحب عليه ما كان في ، يهتديفْعل ييحذف، و بحيث يسكن صوت العلة، )أفْع

وينسحب ارتضِ واهتد، :نحو) فتعِا(واألمر منه يكون على ، عينالثم تمد حركة 
والق عليهما كان في شاك . 

 ). استفعَل يستفعُل( ما كان في األصل على - 

: وصيغه )استفعى يستفعي(ماضيه ومضارعه، ويبنى صوتيا على  فيوإعالله       
استغني : وأصلهاستغنى يستغني، و، ييستقوِ استقوي: استقوى يستقوي، وأصله

 ،ُل(وينسحب عليه ما كان في يستغنيفْعل ياستفعِ(واألمر منه يكون على  )أفْع (
  . ما كان في شاك والق التطور في وينسحب عليه ،واستغنِ،استقوِنحو

  

 ).افعوعَل يفعوعُل( ما كان في األصل على - 

 .وأصله احلولَي يحلَوليولَى يحلَولي، احل:نحو )افعوعى يفعوعي(ويبنى على      

 بحيث يسكن صوت) أفْعل يفْعُل(ما كان في التدرج  ينسحب عليه فيهو كذلك و    
لتطرفه وسكونه وضعفه، يحذف؛ العلة، ثم حركة عين الفعل ثم تمد.  

  .ج أطوارها الصوتيةوتدر ،المفروق، أصل بنيته اللفيف :المبحث الرابع   1 . 4 .3
  

  .في ماضيه ومضارعه واقع في اللفيف المفروق اإلعالل    
  

waqوقَي( في أصله الماضيف) يقي وقى(ومنه الفعل     ̈aya =(فيالمضارع و 
yawaqيوقي(ه أصل ̈iyu =.(  

  

   أصله  فأما في الماضي فإن)قَيوwaq ̈aya =   (وهو الطور الفعل األول.  
  

    ها بالياء على األصل في اللغة األوغاريتية غير أنّصدت بنية الفعل هذه وقد ر
)yq ̈y(3  الفاعلأو ، التاءالصفاويين مسندا إلى  عندكما رصد )(wqyt.4  

  

                                                                                                                                          
  .27:سورة الجن1 
 .108:يونس سورة 2

 .284:الساميةللفعل الناقص في اللغات  المعجم التأصيليعبد الجليل، 3 
  ). وقي(مادة  .معجم المشترك اللغوي العربي الساميعبابنة والزعبي،  4
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     الياء قد تثقل وحدها الما"تخفيفا  ا الطور الثاني فهو طور تسكين الياءأم 1"ألن 
waqوقَي (بنية الفصارت  ̈ay = .(  

  

قَ (لضعفها وسكونها وتطرفها، فصار؛ حذف الياءالثالث فا أموwaq ̈a =.(2  
     ا الرابع فأمة الكلمة وإتمام طالإل"و 3"لتكثير الكلمة"حركة عين الكلمة  طور مد
waqوقى (:فأصبحت، وتيسيرا لنطقها4"بنائها ̈ā =.(  

  

    صيغته وهو فيأطوار بعد  ا ثالثةعليه تعاقبتفقد  ا بنيته وهو في المضارعأم 
yawaqي يوق(األصل ̈iyu =( كين طور تس)الياءالواو و( الواو فاء الكلمة على أن 

  .العينطور مد حركة و، وطور حذفهما، والياء المها
  

      ال سيما  ؛لئال تتوالى المتحركات فتخفيفا؛ ،ا طور التسكينفأمقبل الضمة  أن
 التقىف، فةوهي متطر سيماال؛ آخر ثقال مضمومةال ياءلا كما أن في، ثقل وفيه كسرة؛

د استثقاٌل في كليهمانقيضان ف في التطرهفصار، وج )يقويyawq̈iy =.(  
  

 قوي لتطرفها الياء كما أن،لضعفهما وسكونهما ؛والياء حذف الواووأما الحذف ف   
yaqيقِ (صارف ،سبب حذفها ̈I =.(5  

  

   ا طور المدوأم ي ( حركة القاف فأصبح فهو مدقيyaqī̈ =(.  
 

ونَي (ا طوره األول فهو ، فأمبمعنى فتُر وضعف )ونى( المثال الفعل أيضامنه و  
wanaya  = (صد هذا الطورفيالصفاويين  لسان ولقد ر)wny.(6  

  ).= wanayونَي ( فصار 1"الياء قد تثقل وحدها الماألن "تسكين الياءأما الثاني ف   
                                                

  .4/397.سيبويه 1
بعده صوتا يحده  ، فال يجد منضعيف متطرفه صوت ما وأنّسيوال غرو أن يحذف، ال 2

  .فيقعويستند عليه، 
 .133:ابن يعيش، شرح الملوكي 3
 .128:ابن يعيش، شرح الملوكي 4
قد كرهوا الواو ساكنة وقبلها " أنّهم) هذا باب التضعيف في بنات الياء(وقد ورد عن سيبويه في  5

  .)4/399.سيبويه(" الياء فيما ال تكون فيه الياء الزمة لتصرف الفعل
 

6 Cross and freedman, Corpus Inscription Semiticarum. No. 657 
 

  .243:الثموديةاللھجة العربیة  والزعبي،) وني(اللغوي، مادة معجم المشترك  عبابنة والزعبي،و 
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   ؛لسكونها وضعفها، فصارحذف الياءا الثالث فطور أم) نوwana =(.  
   ا الرابع فأمنى ( فأصبح )النون(حركة عين الكلمة  مدوwanā =(.2  

  
  

ياء ولدخ على اعتبار) =yawaniyuيوني (هو فطوره األول  أما في المضارع    
  .وهو في الماضي تهعلى بنيالمضارعة 

  

    (فصار تخفيفا) الواو والياء(ا الثاني فتسكين أمـينويyawniy =  .(  
  

     نِِ( صارفلسكونهما وضعفهما   )الواو والياء(ا الثالث فحذف أمي(yani =.3  
     ا أمى(فأصبح  عينال حركة الرابع فمدنيyanī =(.  

  

      (نحو) عِ(على  بنىفي اللفيف المفروق ا األمر منأم:فيه طورانو) نِ(و )ق:   
q قى(فيصير  ،المضارعة عالمةحذف : األول -    ̈ī = (و) نيnī = (  

qق (فيصبح  قصر حركة عين الفعل -  ̈i =( و) ِنni =.(  
  

qه ق:(واحد حرف نحو أن يبنى على لفظكراهية ل الهاء؛تجتلب  وقد      ̈ih =.(  
  .أطوارها الصوتيةج وتدر ،أصل بنيته: مزيد اللفيف المفروق   2. 4 .3

  

 في ماضيه ومضارعه؛ وسبيل اإلعالل في مزيد اللفيف المفروق حاصل     
  : كاآلتي ؛ثم مد حركة عين الكلمة تيسيرا ،ثم حذفها ،اإلعالل فيه بتسكين الياء

  

 .)أفعل يؤفعل(ما كان على في األصل على - 

) يفؤوي أوفي(واألصل فيه) أوفى يوفي:(نحو) يوعي أفعى(ويبنى صوتيا على
  . وهو طور الفعل األول) = awfaya<أوفي(فاألصل في الماضي 

  ).= awfay<أوفي (فصار 4"ألن الياء قد تثقل وحدها الما"تسكين الياءأما الثاني ف
  ).= awfa<أوفَ (فصارت البنية ) الساكن(أما الثالث فطور حذف الياء 

                                                                                                                                          
  .4/397.سيبويه 1
  ).208:فقه اللغة العربية).( = yānāָיָנה( في العبرية بصيغته اليائية وبمد في حركة الياء وهو 2
وقد في صوت العلة الثاني الياء،  ي صوت العلة األول الواو، واآلخرل ففيه إعالالن، األوو 3

 ).2/863.المبرد، الكامل".(أن بينهما حاجزا"احتماله علتين ) المبرد(علل 
  .4/397:سيبويه 4
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 َأوفَى من بلَى(:قال تعالى) = awfā<أوفَى ( حركة العين، فأصبح مدفالرابع  أما
هده1.)بِع  

    أصلهفا في المضارع أم: )َؤيو يفyu>awfiyu = (وهو طور الفعل األول.  
  ).= yu>afiuyفييؤ(فصارت بنية الفعل )ةالساكن(الواو حذفأما الثاني ف

ْؤف( تخفيفا فصار والياء ا الثالث فهو طور تسكين الهمزةأمييyu>fiy =.(  
قوي الياء الساكنتين، ولكونهما ساكنتين و الرابع  فهو طور حذف الهمزةأما 

  ).= yufiيف(فصارت البنية  سبب حذفهما،
ي(مد حركة كل من الياء والفاء فصار إلى  ا الخامس فطورأموفيyūfī =.(  

 

  )فعل يفَعُل( ما كان في األصل على - 
  )ولّي يولِّي( أصلهو)ولّى يولِّي(:نحو) يفعفَعى ي(ويبنى على 

  2في الماضي األول الفعل طورههو ) = wallayaولّي(فـ
  .  )= wallayولَّي (فصار، تسكين الياءالثاني فأما 

   فهاولضعفها وسكونها  ؛حذف الياءا الثالث فأمولَّ(فصار تطرwalla =(.  
   ا الرابع فأمولّى (بنية الحركة عين الفعل فأصبحت  مدwallā=(.  

  

  .وهو طور الفعل األول) = yuwalliyuيولِّي : (فأصله أما في المضارع  
  

  ).= yuwalliyيولِّي (فصارت بنية الفعل  ،أما الثاني فطور تسكين الياء  
  

  ).= yuwalliيولِّ (فصار تطرفها،ولضعفها وسكونها  ؛حذف الياءأما الثالث ف  
  ).= yuwallīيولِّي (أما الطور الرابع فمد حركة عين الفعل، فأصبح       

  

 .)تفعل يتفعل( ما كان في األصل على - 
 

  .)تفعى يتفعى( وإعالله في الماضي والمضارع، ويبنى صوتيا على 
  

  .)تولّي يتولّي(واألصل فيه ) ىى يتولّتولّ: (نحووصيغه  
  

 ه، ثم مد في حركة عين الكلمةثم حذف ،كليهماالياء في  نيسكتبوتدرجه    

                                                
  .76:سورة آل عمران 1

 العربية لهذا البنية في شاهد )ولي(اللغوي العربي السامي مادة معجم المشترك (وقد جاء في 2 
  .غير مشددةها وردت بالم واحدة في إثباتها؛ ألنّ ي متهوكغير أنّ )wly(الثمودية 
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  :األخرى وهي يل اإلعالل هذا ينسحب على األبنيةوسب  
 

 ).تفاعَل يتفاعُل( ما كان في األصل على - 
 

  .)تفاعى يتفاعى( وإعالله في الماضي والمضارع، ويبنى صوتيا على
  

  ). تواصي يتواصي(واألصل فيه  ى،تواصى يتواص: نحووصيغه  
 

 ) استفعَل يستفعُل(كان في األصل علىما  - 
 

  .)استفعى يستفعي( وإعالله في الماضي والمضارع، ويبنى صوتيا على
  

  ).استوصي يستوصي(استوصى يستوصي، واألصل فيه :نحو وصيغه
 

 .)افتعَل يفتعُل( ما كان في األصل على - 
 

  ) افتعى يفتعي( وإعالله في الماضي والمضارع، ويبنى صوتيا على
 ).اتَّقَي يتَّقي: (اتَّقَى يتقي واألصل فيه: نحووصيغه  

 

    كاآلتيكلها  ج سلم األطوار في هذه األبنيةفتدر:  
  

  . صل الذي وضع عليه الفعل أول مرةطور األ: أوال - 
  . تهيئة لحذفه) الواو أو الياء(صوت العلة  طور تسكين :ثانيا - 
 .طور حذفه: ثالثا - 

 . طور مد حركة العين - 
 

  .ج أطوارها الصوتيةأصل بنيته وتدر ؛اللفيف المقرون   3.4.3
  

  :ثالثة أنواع وهو في األصل     
  
  

 ل واوينما كان عينه والمه في األص: أوال - 
  

  ).فَعل يفْعى(وإعالله في الماضي والمضارع، ويبني صوتيا على  
 

  .ى، وصوِي يصوى، وثوِي يثوىقوِي يقو: وصيغه نحو 
  

  .يثوو، وثوِو يصوو، وصوِو يقووقوِو : واألصل فيها 
  

: وإعالله في الماضي على مذهب فقهاء الصرف بالقلب أي بقلب الواو ياء نحو 
قوِو< قوِي.  
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 ا في رؤية البحث فإنسبيل إعالله كاآلتي أم:  
  .وهو طور الفعل األول) = q̈awiwaقوِو (الفعل في أصله  

  

  ؛يفاتخف الثاني فطور تسكين الواو الثانيةا أم 1بعد الكسرة تستثقل الواو ألن 
qقوِو (فصار  ̈awiw =.(  

ال تثبت واو ساكنة وقبلها "حيث طور حذف الواو الساكنةهو أما الثالث ف  
 من امتناعهم"لـ و 3"كسرة بعد صحت ساكنة واو كالمهم في ليس"فـ 2"كسرة

  q̈awi =.(5قوِ ( بنية الفعل فصار 4"الكسرة بعد الواوالساكنة تصحيح
q يقوِ(فأصبح تعويض بالياء عن الواو المحذوفة أما الرابع فال       ̈awiya =.(  

  
  

      ا قياس هصلفأ ا في المضارعأم) ويقوyaq̈wawu =(6 وهو الطور األول.  
يقوو ( فصار، مضمومهوثقلها  ،فهالتطر ؛تسكين الواو الثانيةطور أما الثاني ف     

yaq ̈waw =.(  
  

yaqيقو (، فصار افهوتطر اوسكونه ضعفهاأما الثالث فحذف الواو؛ ل      ̈wa =.(  
yaqيقوى (حركة الواو فأصبح  طور مدأما الرابع ف      ̈wā = .(  

  

    فيبنى على  نروقالم اللفيف من ا األمرأم)(نحو) افْع :وتدرجه كاآلتي) اقو:  
  

                                                
  .4/361.سيبويه 1

  ).هذا باب تقلب الواو فيه ياء ال لياء قبلها ساكنة، وال لسكونها وبعدها ياء(جاء هذا في     
 .4/195.سيبويه نفسه 2

  .2/350.ابن جني، الخصائص3 
  .2/350.ابن جني، الخصائص 4
الذي  لتطرفه، ومنها أنولحذف الواو ههنا أكثر من مسوغ، منها لعلته، ومنها لسكونه، ومنها  5

  .قبله صوت علة ضعيف مثله
بأن ال صوت  اآلخرضعف صوت علة قبله، و: وعلى ذلك فهو واقع بين ضعفين؛ األول   

لحذفه كالهما ـ ال غرو ـ  موجبنه من بعده، ويحص.  
 .مثلعلى  بحثت ـفيما ـ ألني لم أعثر له  "على التقدير:"وقولي 6

الطور األول بعد صيغة المضارع هو طور نزع عالمة المضارعة فصار      
qقْوى ( ̈wā = ( وهي ال جرمصيغة عسيرة المنطق؛ لبدئها بساكن، وعلى ذلك يؤتى

iq<اقْوى (بهمزة الوصل فصارت بنية الفعل  ̈wā = (ه الطور الثانيوأعد.  
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ألن الصيغة صيغة أمر  )الواو(ور تقصير حركة عين الفعل أما الثالث فهو ط     
iq<اقْو ( ختصار في الصوت فأصبحفتتطلب االقتصاد في النطق، واال ̈wa =.(  

  

  :ما كان عينه والمه في األصل ياءين: ثانيا
  :وهو نادربناءان ـ صوتيا ـ وله) ُلعفْي َلعفَ(وهو ما كان في األصل على     

  

الماضي واإلعالل في المضارع ل في على األص) فَعَل يفعى( البناء األول -
قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم والبزي قوله  .يعيى وعيي يحيى حيي: وصيغه
  2.حيي بفك اإلدغام، وقرأ الباقون حي باإلدغام1)ْبينَة عن حي من ويحيى(:تعالى

  

الم يعيي، فبحذف و يحيي: وأصله ،وإعالله فقط في المضارع دون الماضي    
  .)يعيىو يحيى(فأصبح  عين الكلمةبعد تسكينها ومد في حركة  الكلمة

  

  .باإلعالل في الماضي والمضارع) فَع يفعى( ثانيالبناء ال -
فإذا قلت فعلوا و أفعلوا قلت حيوا :" قال سيبويه) يحيى حي(: وصيغه نحو     

  :شاعرقال ا ،وأحيوا ألنك قد تحذفها في خَشُوا وأخشُوا
  3حيوا بعد ما ماتوا من الدهر أعصرا   وكنا حسبناهم فوارس كهمسٍ         

  

  .تخفيفا افأما وهو في الماضي فإنه ُأعّل بحذف الياء بعد تسكينه    
  

) = ĥayayaحيي (ه من غير مد في حركة العين، فانتقل من صيغة غير أنّ   
ن صيغة ره االنتقال مر؛ يبرمبر ال جرم انتقاٌلوهو ) = ĥayaحي (إلى صيغة 

  4.وفي اللغة فسحة عن ذلك ،ثقيلة إلى صيغة أخف وأيسر

                                                
  .42:سورة األنفال 1

 

  .4/497.البحر المحيطأبو حيان، ، و611:التكملةالفارسي، ، و4/395.سيبويه 2
  

  .4/396.سيبويه 3
" اجتماع الياءات يكره" أن) هذا باب ما يكسر عليه الواحد(وقد ورد عن سيبويه في  4
). 4/371.نفسه" (وكانت الياءان تستثقالن: "وورد عنه أيضا في الباب نفسه قوله) 4/371.نفسه(

  
  

ه في أصله على فإنّ ا وهو في المضارعأم)فْيسبيل إعالله) ُلع وقد مر.  
  

  

  :وهو نوعان ،ثالثا ما كان في األصل عينه واوا والمه ياء - 
  

  ).فَعَل يفعُل( ما كان في األصل علىالنوع األول 
 

  .)عى يفعيفَ( على وإعالله في الماضي والمضارع، ويبني 
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، وهي وهوى يهوِيروى يروِي، ووحوى يحوِي،  1"ثوى يثوِي":نحو  وصيغه 
جاء في تمهيد  )وي يروِي، وهوي يهوِيرو حوي يحوِي(في األصل

  2"يوهوى أصله ه":القواعد
 اللغة من شاهد هذا الطور وفي )= ĥaway حوي( األول طورهف عليهو  

   ĥwy(.3(األوغاريتية 
  ).ويح(صارف، تسكين الياءفأما الثاني   

  

 موجباتٌ لحذفها ثالثتهاو ،وتطرفها ،وسكونها ،لعلتها ؛حذف الياءالثالث فأما      
  ).= ĥawaحو(فصار 

  

      ا الرابع فأمحوى ( فأصبح حركة عين الكلمة  مدĥawā =.(4  
  

النتهاء من التي يستدعيها الناطق عند ا كّل أولئك في سبيل الراحة النطقية      
1.تهاالعملية الصوتية برم  

                                                                                                                                          
الياء ال يلزمها أن "قوله أن ) هذا باب فُعَل من فَوعلْتُ من قلت، وفيعلْتُ من بِعت(عنه في وورد 

  ).4/374.نفسه" (تكون بعدها ياء
 .4/47.سيبويه 1
 .10/5138.ناظر الجيش، تمهيد القواعد 2
 .62:عبد الجليل، المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات السامية 3
  .  ولم يحدث في الواو ،في الياء سائال يسأل لم التسكين ثم السقوط حصال ولعّل 4

ف، فهو وإن التطرف ضع إلى السقوط أكثر من التوسط؛ ألن ف مدعاةًفي التطر إن: فأقول   
  .ه مكشوف من جهة أخرىأنّ كان مسنودا من جهة إال

  

   وال غرو يصيب األضعف منها وال فإنه ) الضعيفة(بأصوات العلة  اواإلعالل باعتباره خاص
الطرف أضعف من الوسط، وعلى ذلك اعتلت في األسماء الواو فأبدلت همزة نحو  جرم أن

  .سماو وسماء، ونحوها

  

  .وهو طور الفعل األول) = yaĥwiyuيحوِي (أصله  فإن أما في المضارع     
  ).= yaĥwiyيحوِي( فصار تخفيفا أما الثاني فهو طور تسكين الياء      

  ). = yaĥwiيحوِ ( ؛ لضعفه وسكونه وتطرفه فصارطور حذف الياءأما الثالث ف    
  yaĥwī =.(2يحوِي (أما الرابع فهو طور مد حركة الواو فأصبحت البنية     
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   اروِ؛ ، ووِوانوِاح:نحو) افعِ(على  فيكونا األمر منه أماأم جه فيكونبحذف تدر
  .= ĥwīحوِي  >= taĥwīتحوي: عالمة المضارعة نحو

  

لعربية، فكان لزاما أن النظام الصوتي ل البينة تبدأ بساكن وهو ما ال تجيزه ألنو     
احوِي (ا للبدء بالساكن، فجلبت الهمزة فصارت البنية تفادي الوصل؛ همزةيؤتى ب

>iĥwī =(.  
  .)= iĥwi<احوِ ( فأصبححركة األخير  ترثم قص       

  .ونحوها) انوِ(و) وِاع(ومثله        
  

 .)فَعَل يفعُل( ما كان في األصل على: النوع الثاني - 

                                                                                                                                          
حجرا لحركة الصوت أن  waوسبب مد حركة األخير أن في المقطع الثاني القصير المفتوح  1

تستريح فتنطق بسهولة، فكان ال بد من إيجاد مخرج صوتي فمدت حركة األخير، فتولدت األلف 
راجع في تقديري إلى عاملَين  وذلك )= ĥawāحوى (فاستقرت بذلك بنية الفعل على الصيغة 

من لة أيسر  الوقوف على الفتحة الطوي ل الجنوح إلى التيسير في المنطق، فإناألو: اثنين
الوقوف على الفتحة القصيرة، واآلخر ـ على االجتهاد في التعليل ـ أن المقطع الثنائي القصير 
المفتوح أقمن باألصوات الصحيحة منه بأصوات العلة، وكأن أصوات العلة لضعفها تستلزم 

 وسبب آخر متعلق بعددر صوتا كامال غير مبتور في النطق، إطالة الحركة عليها حتى تصي
ر قد ونسحبه على هذا المثال وهو أن القصفي اللغات عموما ) فندريس(أصوات الكلمة أورده 

 .يعرض الكلمة للبلى
  

ثلمة أو فجوة ومعناها ثغرة أو ) os(وقد ساق فندريس أمثلة أخرى من اللغة الالتينية منها     
ة أخرى من الالتينية ها لم يعد لها أثر في االستعمال، كما ساق أمثلنّصغيرة حيث ذهب إلى أ

 اضطرت إلى إطالة بعض الكلمات بواسطة اللواحق لتحفظها من الضياع"ها العامية، قال إنّ
ما هو زيادة أصوات الكلمة ولوال فالالحقة هنا ليست لها أية قيمة تصغيرية بل القصد منها إنّ

 )272:اللغة".(عملية التطعيم اللغوي تلك لمات عدد كبير من الكلمات
2 لبس مع صيغة الفعل عند الجزمن المألما ورب. 

  

  )ييفع(على  صوتيا، ويبني فقط دون الماضي وإعالله في المضارع   
   1"وروِي يروى. . . طَوِي يطوى: "وصيغه نحو   

 )روِي يروي(:وأصله2)يروى اللَّبن ومن بالكسر الماء من روِي( وفي اللسان    
ة عين الفعل حرك وإعالله في مضارعه فقط بحذف الم الكلمة بعد تسكينها، ثم مد

  .)الواو(
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  :وبيانه كاآلتي     
  .وهو طور الفعل األول) = yarwayu يروي(األصل فيه     

فصارت  3"ألن الياء قد تثقل وحدها الما" تخفيفا أما الثاني فطور تسكين الياء        
  ).= yarwayيروي(بنية الفعل 

  ).= yarwaيرو(فصارالياء؛ لسكونها وضعفها وتطرفها  حذفأما الثالث ف       
  ).= yarwāىيرو(أما الرابع فهو طور مد حركة صوت الواو فأصبح        

    فيكون على ا األمر منه أم)(نحو ) افعارو(.  
وأطواره بنزع عالمة المضارعة ثم جلب الهمزة، ثم تقصير حركة عين    

  . الكلمة
  

  .مزيد اللفيف المقرون، أصل بنيته وتدرج أطوارها الصوتية   3.4.3
  

، بحذف الياء بعد تسكينه ثم الماضي والمضارع فيوقد اعترى اإلعالل أبنيته       
حركة األخير تيسيرا مد.  

  :وبيان تدرجه كاآلتي      
  

 ).َأفْعَل يفْعُل( ما كان في األصل على - 
 

 ). أحيي يحيي(ا األصل فيهأحيى يحيي، و: نحو) أفعى يفعي(ى على ويبن

  .هو طور الفعل األول في الماضي) = aĥyaya<يأحي(وعلى هذا فـ 
  

                                                
 .4/22.سيبويه 1

  .)روي(مادة . لسان العربابن منظور، 2 
  .4/397.سيبويه 3

  aĥyay =.(1<أحيي (الثانية فصارت البنية  ي فطور تسكين الياءأما الثان     
  aĥya =.(2<أحي (فصار ،فها؛ لضعفها سكونها وتطرحذف الياءالثالث فأما      
  ).= aĥwā<أحيى (أما الرابع فطور مد حركة عين الكلمة فأصبحت البنية      

  

    ي: (ه في أصلهفإنّ ا في المضارعأمحييyuĥyiyu = (األول وهو طور الفعل.  
  

  ).= yuĥyiyيحيي (ت بنية الفعل فصار تخفيفا الثانية، تسكين الياءأما الثاني ف    
  

  ).= yuĥyiيحيِ (فصار ،لضعفها سكونها وتطرفها ؛الياء حذفأما الثالث ف     
  yuĥyī =.(3يحيى(لواو، فأصبحت بنية الفعل أما الرابع فمد حركة ا     
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 ).فعل يفعل( على ما كان في األصل - 
  

  .)فَعى يفَعي(ى صوتيا على يبنإعالله في الماضي والمضارع، وو  
  

  ). قوي يقَوي(فيه واألصل )قوى يقَوي(: نحو وصيغته   
الماضي والمضارع بتسكين الياء ثم حذفها ثم مد في  في زمنيه وسبيل إعالله       

  :حركة العين، وسبيل اإلعالل هذا نفسه ينسحب على األوزان األخرى وهي
  
 

 ).استفعل يستفعل(ما كان في األصل على - 

وصيغته ) يستفعي استفعى(ى صوتيا على يبنوإعالله في الماضي والمضارع،و
  ).ي يستقوِياستقو(واألصل فيه ) يستقوي استقوى( نحو

  
 

 ).تفعل يتفعل(ما كان في األصل على - 

  )يتفعى تفعى(ى صوتيا يبنوإعالله في الماضي والمضارع،و        
  ).تولَّي يتولَّي(واألصل فيه  )تولّى يتولّى: (نحو 

  
 

 ).افتعل يفتعل(ما كان في األصل على - 
  

                                                
  .األول بدال من الثاني؟ ن الياءكِّسائال يسأل لم س ولعّل 1

 .  أصال، فال يتجاور ساكنان اقبله ساكنً ألنثاني ال يمكن تسكين ال هإنّ: فأقول   

ال يمكن  واألولى اأقرب إلى الحذف لتطرفه ثانيةال ولى، فألنن األدو الثانية الياء لم حذف أما2 
 .  ساكن أصال فال يتجاور ساكنان اقبله وهو أمر ال تقبله اللغة ألن اإال بتسكينه احذفه

  .الفعل حالة الجزم بنيةمع  البنية حتى ال تلتبسربما و3 

 ).يفتعيافتعى (ى صوتيا على يبنوإعالله في الماضي والمضارع،و

  ). استوي يستَوِي(واألصل فيه ) استوى يستوي: (وصيغته نحو
  
 

 . )انفعَل ينفعُل(ما كان في األصل على - 
 

 )ينفعي انفعى(ى صوتيا على يبنوإعالله في الماضي والمضارع،و 

 ). يهوِانهوي ين(، واألصل من هوى يهوي )هويانهوى ين( وصيغه نحو
 

ها يبدأ من طور األصل، ثم طور تسكين الياء، ثم طور فسلّم األطوار فيها كلّ 
  . حذفها، ثم طور مد حركة العين
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  الخاتمة
  

لموضوع البحث في ا ختامبدء ختام، وختامي هذا في بحثي هذا ليس  لكّل      
في حيزه، بين ما كان قبله من األبحاث  قنطرةًغير أني أعده كان بدأه؛ وال كله، 

  .بعده يكونقد  ماو
  

  

  . كان البحث في الفعل المعتل؛ تاريخه وتطوره     
  

  .  وكان تاريخه غابرا في الدهر كالدهر 
  

تطلبته الحاجة إلى السهولة في الصوت، والخفة  اطبيعي وكان تطوره تطورا     
  .في اللفظ، والفصاحة فيالمنطق، واليسر

  
  

      ة في تطووال جدالر األحياء وال مشاح.  
     ة كذلك في أنولد ويتطور، وله ـ كغيره من  والمشاحاللغة كائن حي ي

  .  األحياء ـ نصيب من الحياة ونصيب من الممات
  

البحث  هعرضعلى ذلك كان للفعل المعتل بأنواعه نصيب من ذلك التطور،     
في شكل أطوار متسلسلة، حتى وصل إلى منطق فصيح جزل سهٍل ميسر 

  .واألفواه األلسنـ  بغير حرجـ جري به تضيه اآلذان بغير سمج، وترت
  

    خير ما يعبر عن خاتمة البحث ـ في اعتباري ـ هو خالصته موجزةً وإن 
  .ما توصل إليه الباحث من مجموع البحث كله قارئ، فيجد فيها الفي نتائج

  

نتائج : ثالثة أقساممتها إلى وقد قس، وخاتمة هذه الدراسة أوجزها في النتائج اآلتية
  .صوتية ثالثةتاريخية مقارنة، و ثانيةو عامة،
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  :وهي كاآلتيعامة؛ النتائج الأوال 
  :األولى

  

والمضارع فرعه فيعتل ذهب طائفة من الفقهاء أن أصل اإلعالل الماضي،     
  .ويعللون له بأن المضارع هو الماضي بزيادة حرف المضارعة عليه هباعتالل

  

      هو في المضارع فأصل يقُوم ويبيع  ماأصل اإلعالل إنّوذهبت طائفة أخرى أن
  .وحمل الماضي في اإلعالل بالقلب على المضارع )يبيع(و) يقوم(

  

الل قد اإلع أننقده قد ي الرأي األول ؛ ألنقينيمن الفر على جانبٍيقف البحث و     
يجد؛ونحوهما، فقد اعتل المضارع  وعد يعد ووجد: في الفرع دون األصل، نحو قعي

  .ولم يعتل الماضي
  
  

     ه، بل مسألة احتياج لإلعالل من عدم ؛ليست مسألة أصل وفرع المسألة ثم إن
يوسم ما وال تحتاجه صيغة أخرى كونحوه ويعد جِدعالل كيفقد تحتاج صيغة لال

  .نحوهاو ،ويوجل وييسر
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وأما الرأي الثاني فقد ينقده أن اإلعالل في المضارعـ وفق رأيهم ـ بالنقل  أما     
  .  في الماضي فهو بالقلب، وليس في االثنين مناسبة للحمل

  

من جهة أخرى فإن المضارع في أصله أثقل من الماضيفي أصله لكثرة أصوات     
من نطق الواو مضمومة أو الياء  األول، لذا فهويستلزم النقل قبل اإلعالل؛ للتخفيف

كما .مكسورة؛ أما الماضي فال يستلزمه، وعلى ذلكليس في االثنين وجه شبه للحمل
أن هذا الرأي قد يستلزم أسبقية المضارع على الماضي في الوضع، وتلك مسألة 

  .    اختُلف فيها وتحتاج إلى تحقيق تاريخي، وبيانٍ، وفصل
  

فأينما  مرده إلى التيسير في منطق اللغة اإلعالل ة عندي أنواألقرب إلى كنه الحقيق
  .  مست حاجة اللغة إليه وقع، وأينما لم تكن لوقوعه حاجة ُأعرض عنه

  

  الثانية
ه ال إعالل تعاقبت عليه في صيغته وهو في الماضي؛ ألنّ ليس للمثال الواوي أطوار

ته الصحيح في ذلك، وقد اعتراه وهو في الماضي، وعلى ذلك سمي مثاال لمماثل
سبقت مني الشواهد التاريخية الدالة على ذلك، وإنما اعتالله وأطواره في صيغته 

  .وهو في المضارع فقط
  

  .  الثالثة
    عد قديما وحديثا من فقهاء اللغة كثير ى األصل في مضارع المثال الواوي عل أن

  .)يوعد(يفْعل نحو 
    ُل(األصل  ويفترض البحث أنفَع(نحو ) يدعوباعتبار دخول ياء المضارعة ) ي

  .على الفعل الماضي وهو مفتوح الفاء
  الرابعة

والمثال، فموقع الالم  من األجوفالفعل المنقوص هو األضعف في حيز االعتالل    
ه ف ال يحدالصوت المعتل متطر ذلك أن ومرد ،أضعف من موقع العين، والفاء

  .أدعى إلى السقوط من بنية اللفظ من معتل العينشيء فهو 
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كما وقع في  ن وتحذف كالواو والياءها تسكّألنّ ؛الهمزة من أحرف االعتالل    
  .سيبويه على ذلك من قبل وقد نص )يوعد(إعالل 

  

  :وهي كاآلتي مقارنةالتاريخية النتائج ال :ثانيا
  

  :األولى
  

     اإلعالل قد حدث في زمن بعيد بالنسبة إلى زمن فصاحة  خلص البحث إلى أن
على توالي األزمان  ه تمالعربية، يرجع إلى زمن اللغات العربية البائدة، غير أنّ

  . بعضها ردفُ بعض
  

 :الثانية
لبائدة، واللغات السامية كان الفعل المعتل حاضرا بوفرة في لغات العرب ا      

المثال اليائي كما هو  مجرد منه والمزيد؛ غير أنبجميع أنواعه؛ سواء الاألخرى 
  .نادر في حاضر العربية، هو أيضا نادر في غابرها

  
  

  :الثالثة
 ،األكادية واألثيوبية من جهةاللغتين العربية و اللغة تختلف صيغة المثال بين      

فيها ىيشيع فالمجموعة األول ،العبرية واآلرامية والسريانية من جهة أخرى: اللغاتو
اليائي فقط المثال علىفيقتصر فيها ا المجموعة الثانية المثال الواوي واليائي؛ أم.  

  

      األثيوبية أقرب اللغات السامية إلى العربية من حيث صيغ المثال السيما  وتعد
الواوي، ثم تجيء من بعدهاـ على التقدير ـ األكّادية؛ حيث تتفق كلتاهما مع 

  .المثال الواويالعربية في أغلب صيغ 
  

      ومظهر هذا االتفاق يكمن في أن الصوت األول من الصيغة يبدأ بالواو؛ مع أن 
بل هو في أفعال دون أخرى؛ غير أنه على  ؛هذا االتفاق ليس شامال لكل األفعال

  . األغلب، وال غرو فلكل لغة سماتها وطبيعتها الخاصة بها
  

 آلرامية والسريانية هي بخالف ذلكالعبرية واوبالمقابل فإن اللغات األخرى ك      
  .فهي تختلف عن العربية في الفعل المثال نفسه

  

      ومظهر هذا االختالف يكمن في أن االصوت األووليس واو ل من الفعل ياء.  
  

  

  الخامسة
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 :الرابعة

السامية مقارنة مع المفروق في اللغات  اللفيف ة شيوعقلّخلص البحث إلى     
فكثير من صيغ اللفيف المفروق في األصل تحولت ـ فيما بعد ـ  المقرون،نظيره 

إلى صيغ المقرون، ومن المفروق ـ في اللغات السامية ـ أفعاٌل اعتراها القلب 
  .المكاني فتحولت بذلك ـ القلب ـ صيغتها من المفروق إلى المقرون

  

  :  الخامسة
اللغات اليائي نادر في  أن األجوفذهب بعض الباحثين في اللغات السامية إلى       
  .السريانية؛ أما الواوي فهو كثير جداالسيما اللغة  ؛اميةالس

  

     البحث وقف على غير أن خرج من حيز الندرة إلى حيز لتلك األفعال ت شواهد
) باد يبيد(والفعل )يبيت بات(الفعل ومن ذلكطراد، االالشيوعو ما إلى حيزورب ،القلة

  ).يسيحساح(و) خاط يخيط(والفعل ) خاب يخيب(والفعل 
  

  :  السادسة
لم تظهر الحركات على هيئة األحرف في النقوش الواردة عن لغات العرب      
  .البائدة

  

كان ديدن الكتابة عندهم فهم ال يظهرون الحركات ـ  هوالسبب في ذلك أنّ    
  .بنوعيها ـ الطويلة وال القصيرة

  

ذلك  في الكلمة كما أن نطقومن ثم  صوتال رمز لذا فليس من اليسير معرفة    
  .األبنيةمدعاة للبس بين 

  

ما حين يكتفون بنقش هيئات الحروف دون هيئات الحركات يكونون هم إنّوكأنّ       
عهدوا هذه الصيغ وألفوها حتى صارت عندهم من األعراف فال يلتبس عليهم  قد

ما وأنمنها، وال يخلطون بعضها ببعض؛ السي الكتابة لم تكن في جل  شيء
ـ على  على الحسباند من حياتهم يقتصر ـ ز محدما كانت في حيمعامالتهم؛ وإنّ

 ،والحج ،والثأر ،والقتل ،اضكاألمرحداث مهمة في تصورهم واعتقادهم، التأريخ أل
  .والممات ،والعودة ،والهجرة
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ا يرجعون إليه أو أدبا علمإلى العبادة أو  تكن الكتابة بسببٍلم  جهة أخرىمن     
  .تفننوا فيها ويضبطوها كما حدث فيما بعديتنافسون فيه حتى ي

  
  

  :وهي كاآلتيصوتية؛ النتائج ال: ثالثا
  

  :األولى
  

ا األلف فهي ليست إال حركة طويلة ودليل أم) الواو والياء(:أصوات العلة اثنان      
ما هو فقط بالواو أو الياء أما األلف ذلك أنه لم يبن على األصل فعل باأللف قط؛ وإنّ

في حركة مفتوح فيتولّ فما هو إال مدي ألفا وعلى هذا فهو ال  د من هذا المدمما س
  . تقالا مسل صوتًيمثّ

  
  

  :الثانية
 أن إلى من بعدن في علم األصوات الحديثيذهب بعض فقهاء الصرف والمشتغلو    

ل البنية ثم صوغ فعل األمر من المعتل يكون من خالل اجتالب همزة الوصل أو
  .حذفها مع فاء الكلمة قياسا على الصحيح

  

  ه يؤخذ من صيغة المضارع في أصل بنيتها أي قبل هم يفترضون أنّذلك أنّ ومرد
  .  اوثب من يوثب واوعد من يوعد: اإلعالل نحو

  

   غير أن افتراض  نقد هذا المذهب قد يأتي من باب الصناعة الصرفية نفسها، فإن
ضرب فا من التكلّاجتالب همزة أول البنية ثم حذفها قد يعد.  

  

     مرده أنه مشتق من المضارع بعد اإلعالل ولهذا فإن البحث يقدم افتراضا آخر
  .عد <ثب،  و يعد  <يثب : نحو: أي بعد حذف صوت الواو

  
  

  :الثالثة
يذهب بعض فقهاء اللغة األوائل إلى عدم الجمع بين إعاللين في اللفظ الواحد،      

  . بين إعاللين في اللفظ الواحدويقتصر بعضهم اآلخر المنع على المواالة 
  

سيما في مضارع ؛ الفي بنيتها ولقد وقف البحث على ألفاظ جمعت بين إعاللين     
  .ويوقي فحذفت فيهما الواو والياءيوني : اللفيف نحو
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فإنه قد ) ُأَأوعد ويوْؤعد(إعاللين في بنيتها منها  كما وقف على ألفاظ والت بين     
ف الهمزة، وال غرو فإن اإلعالل توالى فيهما إعالالن؛ هما حذف الواو الساكنة وحذ

  .نس باإلعالليأ
  
  

  :الرابعة
؛ لذا كان شرط انتمتحرك ماوه) الواو والياء(ر حذف خلص البحث إلى تعذّ    

ل :المباشرة، كما فيا التسكين الحذف التسكين؛ إمل  >قونقل الحركات  عبرأو ، قو
افي نقل حركة صوت العلة إلى الصوت الصحيح الساكن قبله تسكينً فإن اتلقائي 

  :لصوت العلة، وذلك يظهر في إعالل الفعل المضارع نحو
  

  .يقُول  >يقْول  
    ومرد ذلك أن ه قد جمع بين فإنّا وهو ساكن الحركة تقوي منه فيحتمي بها؛ أم

  . السكونضعف ة وعلّالضعف :ضعفين
  

  :الخامسة
لضعفهما  ا؛حذف ،ساكنين موقع العين )واو و الياءال(أينما وقع صوتا العلة      

 دعىوأ موجب لحذفهما، وأينما وقعا موقع الالم كانا أشد اعتالال كالهماو، وسكونهما
  .اما وتطرفهموسكونه اهمضعفل الحذف؛إلى 

  

 :السادسة

في ترتيب حركات المقاطع  دموح ليس لبنية الفعل المعتل في العربية نسقٌ     
ـ أحيانا أخرى كذلكيحسنـ أحيانا ـتتابع األحوال المتماثلة، فكمايحسنالصوتية، 

، والضابط في كل أولئك حاجة اللفظ إلى صيغة أخفّ في تتابعاألحوااللمتغايرةـ
 .الحكاية، وأيسر في النطق

  :السابعة
الذي قبله مرده إلى أسباب منها أن  الصحيح الساكننقل حركة المعتل إلى      

ة، والسكون من الضعف الصحيح أولى من المعتل بالحركة، فالحركة من القو
 ية إلى الصحيح القوقل الحركة وهي من القووالصحيح أقوى من المعتل؛لذا لزم ن

  .  الضعيفلعلة ا صوتَ ـ وهو من الضعفـ لزم السكون و
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يقْول : نحوتستثقلرةوكسمالالياء ، والمضمومة تستثقل الواو فإن ىخرأ جهةومن    
ة كلما وجد إلى ذلك سبيال؛ لذا كان النقل هو ،والمنطق الفصيح ينشد الخفّويبيع

 .السبيل
  

 :الثامنة

الضمة ؛وال غرو أن في مصاحبة في الياء ةة في الواو والكسرستثقل الضمت     
الضمة من جنس الواو، والكسرة من جنس  للواو والكسرة للياء ثقال في المنطق،ألن
  .الياء، واللغة واسعة وفيها فسحة عن ذلك

 :التاسعة

بعد  بحذفها جاءت فيه الواو مكسورة أعّل ستثقل الكسر في الواو فأيما فعٍلي     
  .تسكينها

  :عاشرةال
الياء مضمومة غير تلك التي  جاءت فيه فأيما فعٍل على الياءضمة ال ستثقلت   

  .للمضارعة سكنت تخفيفا ثم حذفت إعالال
  

  :حادية عشرةال
 رم: أو في عينها نحو ،طال َلطَ: حركة سواء في فاء الكلمة نحوالطور مد ل     
إتمام بناء الكلمة حتى تناظر ما كانت عليه من األصوات قبل األول  :،داعيانرمى

الواو تمثل حركتين  باعتبار أن) قال(تناظر في عدد األصوات ) قول(فـ اإلعالل، 
يمثل حركتين أيضا؛ إذ ال تبنى الكلمة في العربية على مقطعين  )قال(والمد في 

من إطالة أحد المقاطع قصيرين مفتوحين؛ لذا البدا الثاني فتيسيرا للمنطق فإن ؛ أم
 .  في نطق الكلمة بمقطعين قصيرين حجرا للصوت أن يستريح ويمتد

  

  :شرةثانية عال
  .   اإلعالل من جهة؛ ومقدماته ومكمالته من جهة أخرى جوهر بين فرقٌ       

      طريقوهو ) الواو أو الياء(اإلعالل فهو حذف صوت العلة جوهر ا فأم 
  .والفصاحة للخلوصاإلعالل 

  

    فهي تهيئة صوت العلة للحذف؛ وتشمل اآلتي ا مقدمات اإلعاللفأم:  



225 
 

، وذلك نقل الحركة من صوت العلة المتحرك إلى الساكن الصحيح الذي يقع قبله -
  .ـ مثال ـ في إعالل مضارع األجوف بنوعيه، وفي المزيد منها

  

-  يحذف وهو متحة ال صوت العلّ تسكين صوت العلة المراد حذفه ألنك ر
طوتان كما في إعالل مضارع وقد تجتمع هاتان الخفالحركة تقوي منه فيحتمي بها، 

كتفى فقط بالتسكين كما في مضارع المثال وماضي األجوف وماضي وقد ياألجوف، 
  . المنقوص ومضارعه

  

 ذروةوهو  )الواو أو الياء(فيكمن في حذف صوت العلة  اإلعاللجوهر أما      
الغرض من اإلعالل  ألندغام في رؤية البحث إعالال اإلكما يعتبر ، ومنتهاه اإلعالل

  .التيسير في منطق اللفظ، واإلدغام هو بسبب إلى ذلك
  

 ا مكمالمد والقصر، وهو في الحركات فقط: فهي سبيالن الت اإلعاللأم  
  

  فأمفهو في حركة الصوت الذي يجيء قبل صوت العلة المحذوف لتعويض  ا المد
وتيسيرا وإتمام بنائها ،وإطالتها ،لتكثير الكلمةالنقص الذي لحق الفعل من أثر الحذف 

على مقطعين صوتيين صيغ الماضي التي بعد الحذف تصير  ما فيسيلنطقها؛ ال
من هذا النمط؛ فال غرو وليس في العربية كلمات ) حرفين(مفتوحين قصيرين فقط 
أحدها ـ ألجل ذلك ـ أن يمد .  

    ه في األجوف حركةُ فاء الكلمة، وفي ا القصر فهو إعالل فعل األمر ومحلّوأم
  .   المنقوص واللفيف حركةُ عين الكلمة بعد جلب الهمزة

  

البحث  تلك كانت نتائجها؛ عالوة على هدف البحث األول وهو أن للفعل أو أهم
  .تاريخو، كما للعربية نفسها أطوار تاريخًاوال في العربية أطوارالمعت

  

  .ة العالمينالحمد هللا رب العالمين حمدا بجهد ألسن وأنِ
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 .2006عالم الكتب الحديث، اربد، الطبعة األولى، ، اللهجة العربية الثمودية - 

 دراسة تحليلية مقارنة، دار الكتاب الثقافي، األردن ـ اربد، فقه اللغة العربية، - 
 .م 2014/ هـ1435 ووزارة الثقافة، عمان،

 

شرح ابن عقيل على ألفية ، لهمذانيا المصري العقيلي عقيل بن عبداهللا الدين بهاء

  . المصادر والمراجع
  

أحمد صقر، مكتبة ومطبعة دار إحياء  :، تحقيقالصاحبي، أحمد بن فارس بن زكريا
 ).د ت(الكتب العربية

  

منشورات جامعة تشرين، الالذقية، . إلى اللغة السريانيةالمدخل ، أحمد ارحيم هبو
1990.  
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/ هـ  1426، دار المعرفة الجامعية، مصر، االقتراح في علم أصول النحو - 
 .م 2006

بيروت .العلمية دارالكتب. منصور علي فؤاد: تحقيق. المزهر في علوم اللغة - 
 .1998 .األولى الطبعة

 هنداوي، المكتبة عبدالحميد:، تحقيقالجوامع جمع شرح في الهوامع همع - 
 ).د ت(التوفيقية، مصر

 

المحصول في شرح در بن إياز بن عبد اهللا البغدادي، جمال الدين الحسين بن ب  
شريف عبد الكريم النجار، دار : تحقيق )شرح فصول ابن معط في النحو(صول الف

  .2010 ، األردنعمان ر للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،عما
  ).ابن مالك(عبد اهللا الطائي الجيانيجمال الدين محمد بن  

  ).دت(مكتبة العلم واإليمان، . ألفية ابن مالك في النحو والصرف -
محمد فؤاد عبد : ، تحقيقشواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح - 

 .)د ت(الباقي، مؤسسة أبي عبيد للنشر والتوزيع، القاهرة، 
  

  

، جامعة بغداد، الطبعة الثانية، اإلسالم المفصل في تاريخ العرب قبل، جواد علي
 . م 1993/ هـ  1413

  

 .1950) د د(عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص : ، تعريباللغة .فندريس .ج
 

، مكتبة اآلداب، القاهرة، معجم مفردات المشترك السامي، لدينحازم علي كمال ا 
 .م1994

 

  

 ،شرح مراح األرواح في التصريف المفراح في ،حسن باشا بن عالء الدين األسود 
 1427شريف عبد الكريم النجار، دار عمار للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،:تحقيق
 .م2006/ هـ 

 

، تعريف بالقرابات اللغوية والحضارية عند العرب الساميون ولغاتهم،، حسن ظاظ  
 .م1990/ هـ  1410الطبعة الثانية، ، دار القلم، دمشق

 الثانية،، دارالفكرالطبعة، عبدالحميد الدين محيي محمد: تحقيق، ابن مالك
 .1985دمشق،

 

  . بكرالسيوطي أبي بن عبدالرحمن الدين جالل  
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  .1997، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، قراءة لكتابات لحيانية -
وزارة المعارف ، دراسة تحليلية مقارنة ،نقوش لحيانية من منطقة العال -

 . 2002بالسعودية، الرياض، 

 السامرائي، وإبراهيم المخزومي مهدي :تحقيق ،العين ،الخليل ابن أحمد الفراهيدي   
 ).د ت(دارالهالل 

  

  .ن بن أحمد الفارسيالحسأبو علي 
، بيروت ـ لبنان، الطبعة كاظم بحر المرجان، عالم الكتب: ، تحقيقالتكملة -

 . 2010 الثانية،

حسن هنداوي، دار القلم، دمشق ودار المنارة، : ، تحقيقالمسائل الحلبيات -
  .م1987.بيروت، الطبعة األولى

جابر المنصوري، عالم الكتب، بيروت،  علي: ، تحقيقالمسائل العضديات -
 .م1986. الطبعة األولى

، شرح المعلقات العشر، أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزي
 .1979منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان، 

  

 .جمهرة األمثال، الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري
  . م1988 /هـ1408 دارالفكر، بيروت،

 

أحمد : ، تحقيقشرح كتاب سيبويه، السيرافي أبو سعيد الحسن بن عبد اهللا المزربان
حسن مهدلي، وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة 

 .2008:األولى
، اإلكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير، الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني

محمد بن علي بن حسين األكوع الحوالي، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، : تحقيق
 .م 2008هـ  1429الجمهورية اليمنية، 

محمد : ، تحقيقشرح شافية ابن الحاجب، يذرضي الدين محمد بن الحسن االسترابا
 .م 1975/ هـ  1395) د د(نور الحسن وآخرون 

 

  .رمضان عبد التواب

 

  . حسين أبو الحسن
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  .74:، مكتبة الخانجي، القاهرة1993، اللغةدراسات وتعليقات في  -
/ هـ  1420مكتبة الخانجي، الطبعة السادسة، القاهرة ، فصول في فقه العربية -

 .م 1999

، في قواعد الساميات،العبرية والسريانية والحبشية مع النصوص والمقارنات -
  .1983و 1982: الخانجي، القاهرة، طبعة

، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة اللغويالمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث  -
 . 1977. الثالثة

  

، ترجمة مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن، سباتينو مسكاتي وآخرون   
مهدي مخزومي، وعبد الجبار المطلبي عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى، 

1414. 

 .1997.طرابلسجامعة الفاتح، ، النوادر في اللغة .األنصاري أبو زيد 
  

 .1994، الرياض، دراسة تحليلية للنقوش اآلرامية القديمة، سليمان الذييب

الجزرية، اتحاد المؤرخين العرب، المدخل إلى دراسة اللغات ، سامي سعيد األحمد  
 .1981بغداد، 

 ).د ت. (دار صادر، بيروت ،الديوان، طرفة بن العبد
الطبعة ) د د(علم األصوات الحديثالتصريف العربي من خالل ، الطيب البكوش

  . 1992الثالثة، 
دار صادر، الطبعة ، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر البغدادي

 ).د ت(األولى، 
 

عادل : ، تحقيقالتفسح في اللغة، بد اهللا بن محمد بن سفيان النحويعأبو الحسين    
 .2011األولى،هادي العبيدي، عمان، دار دجلة، الطبعة 

 

  .األنباري عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهللا األنصاري، كمال الدين أبو البركات 
  

، بيروت الجيل، قدارة، دار صالح فخر: ، تحقيقالعربية أسرار -
  . م1995.هـ1415
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، المكتبة البصريين والكوفيين: اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين -
  .م1998/ هـ  1419العصرية، بيروت، 

  

، مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية، اللغة الشاعرة، عباس محمود العقاد    
  .)د ت(المكتبة العصرية، بيروت ـ صيدا 

  

  .عثمان ابن جني أبو الفتح
  

    .)ت .د(  )د. د( ،الطبعة الثانية، التصريف الملوكي -
للكتاب، الطبعة محمد على النجار، الهيئة المصرية العامة : الخصائص، تحقيق -

 .2010.الخامسة، القاهرة

دار الكتب العلمية، ، ، وأحمد عامرإسماعيلمحمد : ، تحقيقسر صناعة اإلعراب  -
  .2007/ هـ  1428، الطبعة الثانية بيروت،

العلمية، بيروت،  محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب: ، تحقيقالمنصف -
 .1999.الطبعة األولى

 

علي شلق، دار القلم، بيروت، الطبعة : تحقيق. رسالة الغفران، المعريأبو العالء  
 .1975األولى، 

 

1988دار أماني، سوريا، ، اآلراميون تاريخا ولغة وفنا، افعلي أبو عس . 
  

  .2005، مركز الحضارة العربية، القاهرة،األكدية العربية، علي فهمي خشيم
  

 . المعجم التأصيلي للفعل الناقص في اللغات السامية، عمر صابر عبد الجليل

 ).دراسة إيتمولوجية في ضوء علم اللغات السامية المقارن(              
جامعة القاهرة، سلسة الدراسات األدبية واللغوية، . مركز الدراسات الشرقية

  .م 2003/ هـ  1423) 10(العدد 
  

، مكتبة الخانجي، الطبعة والتبيينالبيان ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  
  .م 1998/ هـ  1418السابعة، 

  .2009، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، األغاني، األصفهاني الفرج أبو  
 

  .أبو حيان األندلسي علي بن محمد بن العباس



231 
 

رجب عثمان محمد، مكتبة : تحقيق. ارتشاف الضرب من لسان العرب  - 
 1998/ هـ 1418األولى، الخانجي، القاهرة، الطبعة 

 عادألحمدعبدالموجودوآخرون،دارالكتبالعلمية، لبنان ـ: تحقيق، البحر المحيط -
 . م 2001/ هـ1422 بيروت،

 

عبد السالم هارون، : ، تحقيقكتاب سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبرأبو بشر  
  . م 2009/ هـ  1430مكتبة الخانجي، الطبعة الخامسة، القاهرة، 

  

مطبعة جامعة عين شمس،  قواعد اللغة العبرية، ،عبد الرءوفعوني   
 .1971القاهرة،

منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة  ،اللسان األكّادي، عيد مرعي  
  .2012الثقافة ـ دمشق، 

  

الكلمة، عالم الكتب الحديث، اربد ـ أثر القوانين الصوتية في بنية ، فوزي الشايب  
  .م2004/ ـه 1425األردن، 

  

رمضان عبد التواب، جامعة : ، ترجمةفقه اللغات السامية، بروكلمان كارل   
  . م 1977/ هـ 1397الرياض،

 
 

، دار المعارف، مصر، الطبعة التاسعة، دراسات في علم اللغة، كمال محمد بشر   
1986. 

  

لبنان، ، بيروت ـ دار صادر، الطبعة الثانية ،الديوان، لبيد بن ربيعة العامري   
 .م 2008هـ  1429

 

مطبعة أحمد محمد شاكر،: تحقيق ،الرسالة) اإلمام( الشافعي محمد بن إدريس  
  . م 1938/ هـ  1357مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، 

 
: تح: ،العشرات في اللغة، ن جعفر التميمي القزاز القيروانيمحمد بأبو عبد اهللا   

  .1984،الطبعة األولى) ت.د(يحيى عبد الرؤوف جبر 
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، النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي ابن الجزري  
د (أشرف عليه تصحيحه ومراجعته على محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت 

 )د ت).(ط
  

بيروت،  دارصادر،. لسان العرب، المصري منظوراألفريقي بن مكرم بن محمد
  ). د ت(الطبعةاألولى

 

شرح التسهيل، المسمى ، محب الدين محمد بن يوسف، الشهير بناظر الجيش  
علي فاخر وآخرون، دار السالم، : ، تحقيقتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

 .م 2007/ هـ  1428األولى، مصر،الطبعة 
 

، دار بالقرآن الكريماللهجات العربية البائدة وعالقتها محمود جاسم الدرويش، 
 .م 2003/ هـ  1423اإلعالم، الطبعة األولى، األردن ـ عمان، 

 

  .أبوالقاسم جاراهللا، أحمد،الزمخشري بن عمرو بن محمود
  

الهالل،الطبعةاألولى،  عليأبوملحم، مكتبة: ، تحقيقالمفصل في صنعة اإلعراب  -
  .1993بيروت، 

: تحقيق .التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف -
 .)د ت(بيروت العربي، التراث إحياء دار المهدي عبدالرزاق

  

مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث . علم اللغة العربيةمحمود فهمي حجازي، 
  .2005دار الثقافة، القاهرة،  واللغات السامية،

  

الحياة، ، دار مكتبة تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي 
 .هـ 1306لبنان، الطبعة األولى،  بيروت،

 

، مؤسسة الرسالة، الطبعة الكامل في اللغة واألدب، مد بن يزيد المبردمحأبو العباس 
  . م 2008/ هـ  1429الخامسة، بيروت ـ لبنان، 

 

 1425، المكتبة العصرية، بيروت، تاريخ آداب العربمصطفى صادق الرافعي،  
  .م 2004/ هـ 

  



233 
 

، جروس برس، طرابلس ـ لبنان، معجم الحضارات السامية، س عبوديهنري 
 .م1991/ هـ 1411الطبعة الثانية، 

 

: تعريب وتحقيق وتقديم ،دراسة في البناء اللغوي، العربية الفصحى، هنري فليش 
  )د ت: ( عبد الصبور شاهين، مكتبة الشباب، المنيرة

 

  .عبابنة عطية يحيى
  

دراسة مقارنة في  ،العربية والمجموعة السامية الجنوبيةبنية الفعل الثالثي في  -
 .2010بوظبي، اإلمارات العربية المتحدة األصول الفعلية، دار الكتب الوطنية، أ

التطور السيميائي لصور الكتابة العربية، دراسة تاريخية مقارنة بين العربية  -
 .2000جامعة مؤتة، الطبعة األولى، ، والكتابات السامية

 . 2000، عمان، دار الشروق، في فقه اللغة والفنولوجيا العربية دراسات -

اللغة الكنعانية، دراسة صوتية صرفية داللية مقارنة في ضوء اللغات السامية،  -
  .2003دار مجدالوي للنشر، عمان، 

  .2002دار الشروق، الطبعة العربية األولى، ، اللغة النبطية -
 .2000مؤتة، الطبعة األولى، ، جامعة اللغة المؤابية في نقش ميشع -

  

 )يحيى عبابنة، وآمنة الزعبيمشترك، (.معجم المشترك اللغوي العربي السامي -

ظبي، اإلمارات العربية  ، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة،أبودار الكتب الوطنية
  .م 2014/ هـ  1435المتحدة، الطبعة األولى،

 .دراسة مقارنةالعربية القديمة، سامية واللهجاتالنحو العربي في ضوء اللغات ال -

 .م 2014/ هـ 1435ووزارة الثقافة،عمان اربد، ـدار الكتاب الثقافي،األردن  

، منشورات النظام اللغوي للهجة الصفاوية في ضوء الفصحى واللغات السامية -
  .م 1997جامعة مؤتة، الطبعة األولى، 

ثمودي مختلط نقش . النقش العجيب، موسى عليه السالم والمسيح الدجال -
مطابع : يةالطبعة الثان، في دولة اإلمارات العربية المتحدة) صوريا وكتابيا(

  .2007الجزيرة إنترناشيونال،
  .يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا، موفق الدين األسدي   
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  .)د د(.بيروت. ، عالم الكتبشرح المفصل -
فخر الدين قباوه، المكتبة العربية بحلب، : ، تحقيقشرح الملوكي في التصريف -

  م 1973/ هـ  1393الطبعة األولى، 
  

  :األبحاث العلمية
  .آمنة صالح الزعبي   
دراسة في البنية الصوتية لألصل (بنية الفعل الناقص بين العربية والعبرية -

المحرم ) 1(العدد ) 7(المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد  )الثالثي
  .م 2011كانون الثاني / هـ 1432

المجلة  )دراسة مقارنة(تحوالت بنية الفعل األجوف بين العربية والعبرية  -
/ هـ  1434صفر ) 1(العدد ) 9(األردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

  .م 2013كانون ثاني 
المجلة ،تغييرات بنية الفعل المثال في العربية وغيرها من اللغات السامية -

/ هـ  1432ذو القعدة ) 4(العدد) 7(لعربية وآدابها، المجلداألردنية في اللغة ا
 .م 2011تشرين أول 

  

 

بحوث ، اللهجات العربية، لهجات عربية شمالية قبل اإلسالم، إنّو ليتمان    
  . 2004ودراسات، مجمع اللغة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، 

  

  .رمضان عبد التواب
  

وث ودراسات، بح، اللهجات العربية، الخصائص اللغوية لقبيلة طيء القديمة  -
  . 2004القاهرة، الطبعة األولى، مجمع اللغة العربية، 

بحوث ودراسات، ، اللهجات العربية، ظواهر لغوية من لهجة طيء القديمة -
  . 2004مجمع اللغة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، 

  

مجمع اللغة ، لغات النقوش العربية الشمالية وصلتها باللغة العربية، مراد كامل    
  .1962 .من مارس 20 ،مؤتمر الدورة الثامنة والعشرين، الجلسة السادسةالعربية، 

  

  :الرسائل الجامعية
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شرح ابن إياز على تصريف ابن مالك، المسمى إيجاز ، أحمد دولة محمد األمين
حماد حمزة البحيري، جامعة أم : إشراف د) تحقيق(، التعريف في علم التصريف

  .هـ 1411/ م 1990. مكة المكرمة، القرى
  

. د.أ: إشراف: أثر الحركة المزدوجة في بينة الكلمة العربية، عبد اهللا محمد الكناعنة
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