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 وِعَمُمه, والخالف َحْوله ين بالفتح في فاء الكممة: ظواهرهالتَّعاُور بين الهمزة والياء المحركت

 
 خولة جعفر القرالة

 
 الُمَمخَّص

الكممة لغير  ءحركتيف بالفتح في فامأو التناُوب بيف اليمزة والياء ال التَّعاُورجاءت ىذه الدراسة لموقوؼ عمى ظاىرة  
ضع الخالؼ بيف كثير وْ غو أو ُيْحَمُؿ عمييا, حيث ُتْنَطؽ الكممة مّرة بالياء, وُأخرى باليمزة. ولّما كاف مَ ة ُتسوّ عّمة تصريفيّ 

مف النُّحاة قائمًا في المقاـ األوؿ فيما يخّص ىذا الموضوع حوؿ إبداؿ اليمزة مف الياء, فقد أخذ ىذا الجانب الحّيز 
ا: مفيي َيَديو(, و)َيَمؿ(, وقوليـ)أو  (ي: )َيْديلثاموكاف إبداليا منيا في األكبر, أو المساحة الواسعة مف ىذه الدراسة, 

الخالؼ حوؿ معاورة اليمزة لمياء جاء ُمنطمقًا في  ألفَّ  –إْف صحَّ التعبير  –َأَديو(, و)ألؿ( مفتاحًا ليذه الدراسة )أو  ()أْدي
ىناؾ أمثمة كثيرة ماثمتيما في مثؿ ىذا  ي أفَّ حرّ والتّ تبيف لي مف خالؿ البحث  َـّ ولى مف ىذيف المثاليف, ثُ الدرجة األُ 

 التَّعاُورالعالقة الصوتية القائمة بيف ذينؾ الحرفيف, والتي وقفت عندىا الدراسة سّوغت مثؿ ىذا  ب, ولعؿَّ التَّعاُور أو التناوُ 
 َبيَّف لمباحثة:تفيما  َوْجوبينيما, والذي ُحِمؿ عمى ثالثة أ

 ـ برأسو.ئيف في فاء الكممة, كؿ منيما أصؿ قاتاف أصميَّ ليا: أّنيما قد تكونأوّ 
مّ إمّ  في أّوؿ الكممة وثانييا: أنيما قد تكوناف زائدتيف حة شرط اإللحاؽ, وما دار حولو ا لغير اإللحاؽ, موضّ ا لإللحاؽ, وا 

 مف خالؼ.
 ا.غة فييل تكوف فييا مبدلة مف الياء, أوقد اليمزة  وثالثيا: وأمثمتو قميمة جدًا أفَّ 

 فَّ أ أيالثالث,  َوْجوفي ال النقيض مّما ىو واردبيف ذينؾ الحرفيف عمى  التَّعاُوركما وقفت الدراسة عند أمثمة جاء فييا  
 أيضًا. َوْجوالقميمة أيضًا كما ىي في ىذا الياء جاءت مبدلة مف اليمزة, وأمثمتو 

, وعمى تباُيف الرأي فيما بيف َوْجوض أمثمة تمؾ األوكذا وقفت عمى الخالؼ الذي دار َحْوؿ أصؿ الياء واليمزة في بع 
قت يمف خالؼ َحْوؿ تعاُور اليمزة والواو في بعض األمثمة التي س الُقدامى, وكذا عمى ما دار بينيـ ةالمُّغَ عمماء 

في توضيح ع آخر, ولعّؿ الدراسة اجتيدت فْ عمى صحة رأي في أصؿ اليمزة والياء في المثاليف السابقيف, أو دَ  لالستدالؿ
حض آخر دْ ده, وتَ ؤكّ ز رأي وتُ ز  عَ ة وشواىد تُ ذلؾ إلى أدلّ  ذلؾ, وترجيح رأي عمى آخر, أو دفعيما معًا, مستندًة في كؿ  

 ّعفو.وُتضَ 
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The exchange between the glottal stop 'hamza' and the palatal 

approximant "yā’" that are followed by the short front open 

unrounded vowel (Fatha) in the medial consonant of the word: its 

manifestations, causes, and the dispute over it 
 

 
Abstract 

This study addresses the phenomenon of exchange between the glottal stop 

and the palatal approximant "yā’ " when they are followed by the short front open 

unrounded vowel (Fatha) in the "Fā’" letter of the word, i.e. the second consonant of 

the word, without the existence of a morphological reason for that substitution 

process. Consequently, the word is sometimes pronounced with the glottal stop and 

others with "yā’". Since the dispute among grammarians is mostly based on the 

replacement of "yā’" by "hamza", this aspect occupied the major part of this study. 

The exchange between the glottal stop and the palatal approximant in the examples 

"yadiya" 'my hand', "yadayhi" 'his hands' and "yalal" which can be pronounced as 

"’adi", "’adiyhi" and "’alal" was used as a key for this study because the dispute about 

the exchange between the glottal stop and the palatal approximant stemmed in the 

first place from these two examples. But, based on research and investigation, the 

researcher found that there were many examples of such exchange, and perhaps the 

phonetic relationship between these two phonemes justified such exchange.  

The researcher explained the substitution phenomenon here in three ways.  

First, the two sounds may be original in the " Fā’" of the word; they are independent 

of each other. 

 Second, they may be an instance of affixation to root, either for affixation or 

non-affixation purposes. The affixation conditions are explained together with the 

controversy around this attachment. 

Third: the glottal stop replaces "yā’" or that it is original in some varieties, though 

there are few examples proving this point of view. The study included examples 

where the exchange between these two letters was in contrast with this opinion, i.e., 

"yā’" replaces the glottal stop, but again the examples of this case are also few. 

 

The researcher also focused on the dispute regarding the origin of the glottal stop and 

"yā’" in some of the examples above as well as the varied perspectives of ancient 

grammarians towards this issue. Attention was also paid to the dispute between 

grammarians regarding the exchange between the glottal stop and "wāw' " in order to 

authenticate the origin of the glottal stop and "yā’" in the two examples above. The 

study strives to clarify this issue based on evidence that confirms one opinion and 

refutes another. 
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ة جاءت فكرة الوقوؼ عمى حقيقة جواز إبداؿ اليمزة مف الياء المفتوحة في فاء الكممة لغير عمة تصريفيّ 
, إّما عمى أّف اليمزة فيّ رْ ا تعاورت فييا اليمزة والياء في ذاؾ الموضع الصَّ توجبيا انطالقًا مف أمثمة وقفت عميي

عمى أّف اليمزة أصؿ قائـ برأسو كما  فيي لغة فييا, أو َـّ ومف ثَ  - ةالمُّغَ كما ذىب بعض عمماء  –مبدلة مف الياء 
لمفتوحة في مثؿ ذاؾ ة مف الياء اأنكر حقيقة إبداؿ اليمز  ىناؾ َمفْ  لغتاف؛ وذلؾ ألفَّ  وعميو فيماىي حاؿ الياء, 
َديَّة(, جاز ذلؾ في مثاؿ واحد وىو قوليـ: )أْدٌي( و)أَدْيو( و)ُأَديَّة( في )َيْدٌي( و)َيَدْيو( و)يُ  إفْ  هُ رَ الموضع, وَحصَ 

ف تحت ؾ المثاليْينا السيوطي فأورد ذَ أمَّ  –كما سيتبيف  –( َمؿٍ يَ يًا وىو قوليـ: )ألٌؿ( في )وأضاؼ بعضيـ مثااًل ثان
ليما ىي األصؿ, والياء مبدلة منيا, وىو اليمزة في أوّ  و في ىذا يذىب إلى أفَّ عنواف: "إبداؿ اليمزة ياء", وكأنَّ 

ا تحت العنواف ذاؾ وتتمثؿ موفي أمثمة أخرى زادىا عميي -ا مكما سنفّصؿ القوؿ فيي –رأي جانب فيو الصواب 
 وَيَمْندد, وَأْبِريف وَيْبِريف, وَأْذِرعات  َمْمَمـ, وَأَزِنّي وَيَزِنّي, وَأَرقاف وَيَرقاف, وَأَلْنَددفي قوليـ: أْلَمِعّي وَيْمَمِعّي, وأَلْمَمـ ويَ 
 وذلؾ ألفَّ  ؛(ٔ)ِبّي, وُأسروع وُيْسُروع, وَأْعُصر وُيْعُصرَيْثرَ وَيَمْنُجوج, وَأْثَربّي وَ  وَيْذِرعات, وأناِديد وَيَناِديد, وَأَلْنُجوج

تاف, وفي غفيما ل َـّ اليمزة والياء في بعضيا أصمّيتاف, ومف ثَ  أفَّ  –ف كما سيتبيَّ –مؾ األمثمة واجٌد ع ألصوؿ تالمتتبّ 
 بعضيا اآلخر زائدتاف لإللحاؽ ولغير اإللحاؽ.

ة أو ة تشاركيّ ب أو التباُدؿ ال تكوف إال بيف الحروؼ التي تجمعيا عالقة صوتيّ وُ ولّما كانت ظاىرة التنا 
تمؾ العالقة القائمة بيف  َوْجوأو في المخرج, أو في كمييما فقد ارتأيُت بدايًة الوقوَؼ عمى  ة في الصفةتقاربيّ 

 ؿ ذاؾ الموضع مف الكممة.ثْ بينيما في مِ  التَّعاُورحرفي اليمزة والياء والتي سوغت 
 
 

موضعيا الصفة,  ة عند المحدثيف واجٌد أفّ ة بينيما عند األقدميف, والتقاربيّ والواقؼ عمى العالقة التشاركيّ  
"والمجيور حرؼ (ٕ)في ىذا المقاـ صفة الجير, فيما ُأختاف عند األقدميف لكونيما مف األصوات المجيورة وأخصُّ 

, بمعنى (ٖ)ويجري الصوت" ,ى ينقضي االعتماد عميومعو حتّ  يجريَ  في موضعو, وَمَنَع النََّفس أفْ  ُأْشِبَع االعتماد

                              
بطو وصػػػػّححو وَعْنػػػػوف ـ(: المزىػػػػر فػػػػي عمػػػػـو المَُّغػػػػة وأنواعيػػػػا, َشػػػػَرَحُو وضػػػػ٘ٓ٘ٔىػػػػػ/ٜٔٔ( السػػػػيوطي, جػػػػالؿ الػػػػديف )ٔ)

موضػػوعاتو وعّمػػؽ حواشػػيو: محمػػد أحمػػد جػػاد المػػولى, وعمػػي محمػػد البجػػاوى, ومحمػػد أبػػو الفضػػؿ إبػػراىيـ, دار الفكػػر 
 .ٖٙٗ/ٔلمطباعة والنشر والتوزيع, 

ـ(: الكتػػاب, تحقيػػؽ وَشػػْرح: عبػػد السػػالـ محمػػد ىػػاروف, ٜٙٚىػػػ/ٓٛٔ( انظػػر: سػػيبويو, أبػػو بشػػر عمػػرو بػػف عثمػػاف )تٕ)
ـ(: ٕٜٛىػػ/ٖٙٔ, وابػف الّسػراج, أبػو بكػر محمػد بػف سػيؿ )ٖٗٗ/ٗـ, ٜٕٓٓىػػ/ٖٓٗٔ, ٘الخانجي بالقاىرة, طمكتبة 

, ٗاألصوؿ فػي النحػو, تحقيػؽ: د. عبػد الحسػيف الفتمػّي, مؤسسػة الرسػالة لمطباعػة والنشػر والتوزيػع, بيػروت, لبنػاف, ط
: سّر صناعة اإلعراب, دراسة وتحقيػؽ: ـ(ٔٓٓٔىػ/ٕٜٖ؛ وابف جّني أبو الفتح عثماف )تٔٓٗ/ٖـ, ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔ

؛ والُعْكَبػػػري, أبػػػو ٜٕٚ/ٕ, ٜٙ/ٔـ, ٖٜٜٔىػػػػ/ٖٔٗٔ, ٕد. حسػػػيف ىنػػػداوي, دار القمػػػـ لمطباعػػػة والنشػػػر والتوزيػػػع, ط
ـ(: المَُّبػػاُب فػي ِعَمػػؿ البنػاء واإلعػػراب, تحقيػؽ: د. عبػػد اإللػو نبيػػاف, دار ٜٕٔٔىػػ/ٙٔٙالبقػاء عبػػد ان بػف الحسػػيف )ت

؛ وأبػو حّيػاف األندلسػّي, ٕٗٙ/ٕـ, ٜٜ٘ٔىػػ/ٙٔٗٔ, ٔر, بيروت, لبناف, دار الفكر, دمشػؽ, سػورّية, طالفكر المعاص
ػػَرب مػػف لسػػاف العػػرب, تحقيػػؽ وَشػػْرح ودراسػػة: د. رجػػب عثمػػاف ٖٗٗٔىػػػ/٘ٗٚمحمػػد بػػف يوسػػؼ )ت ـ(: ارتشػػاؼ الضَّ

 .ٚٔ/ٔـ, ٜٜٛٔىػ/ٛٔٗٔ, ٔمحمد, مراجعة: د. رمضاف عبد التواب, مكتبة الخانجي, القاىرة, ط
 ( السابؽ, والجزء والصفحة ذاتيا.ٕ( انظر: قائمة المراجع الواردة في ىامش رقـ )ٖ)
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, أّما المحدثوف مف عمماء األصوات فوافقوا الُقدامى في كوف (ٔ)الصوتياف"آخر "ىو الذي ييتّز معو الوتراف 
صوت "ال ىو  –عمى أرجح اآلراء في العصر الحاضر  –, أّما اليمزة فذىبوا إلى أّنيا (ٕ)الجير صفة لمياء فقط

تيما أو عدـ ذبذبتيما ُب الجير واليمس إلى ذبذبسَ الوتريف الصوتييف المذيف ُينْ  ألفَّ  ؛(ٖ)بالمجيور وال بالميموس"
وذلؾ "ألّف فتحة المزمار معيا  ؛(ٗ)يكوناف حاؿ النطؽ باليمزة في وضع ال يمكف وصفو معيا بالذبذبة أو عدميا

 حيف تنفرج ًا, فال نسمع ليذا ذبذبة الوتريف الصوتييف, وال يسمح لميواء بالمرور إلى الَحْمؽ إالَّ مغمقٌة إغالقًا تامَّ 
وىذا الرأي ال ينقض "قوؿ األقدميف؛ ألّف مدلوؿ اليمس (٘)نفراج الفجائي الذي ينتج اليمزة"فتحة المزمار ذلؾ اال

ىو إشباع االعتماد عمى  –كما سبؽ  –, فالجير عند األقدميف (ٙ)والجير عند ُكؿٍّ مختمؼ عّما عند اآلخر"
 مف وصؼ –سيتبيَّف كما  –الحرؼ في موضعو, وَمْنع النَّفس أف يجري معو, واليمزة تتصؼ بيذه الصفة 

بانطباؽ ىذيف "ذلؾ  , ويتـّ (ٛ)وىي سابقة لمحمؽ ,؛ أي مف الحنجرة(ٚ)المحدثيف لمخرجيا مف أّنو مف المزمار 
 .(ٜ)ثـ ينفرج الوتراف فيخرج اليواء فجأًة" ...الوتريف انطباقًا تامًا, وحبس اليواء خمفيما

زاز الوتريف الصوتييف عند النطؽ بالحرؼ, معيار الجير عند المحدثيف يكمف في اىت ىذا يعني أفَّ  
ة, فاليمزة مف اليمزة قاربت الياء في صفة الجير كما قاربت الياء اليمزة في صفة الشدَّ  وبناًء عمى ىذا فإفَّ 
, والحرؼ الشديد أو االنفجاري "ىو الذي يمنع (ٔٔ), أو ما يسمييا المحدثوف االنفجارية(ٓٔ)األصوات الشديدة

                              
 .ٕٓ, صٜٜٚٔ, ٘( أنيس, إبراىيـ: األصوات المَُّغِويَّة, مكتبة األنجمو المصريَّة, طٔ)
 .ٖٖٔاب, ص؛ وِبْشر, كماؿ محمد: األصوات العربيَّة, مكتبة الشبٕٔ( انظر: األصوات المَُّغِويَّة, صٕ)
, وىػػػالؿ, عبػػػد الغفػػػار حامػػػد: أصػػػوات المَُّغػػػة ٕٔٔ, ٛٛ؛ وانظػػػر: األصػػػوات العربيَّػػػة, صٜٓ( األصػػػوات المَُّغِويَّػػػة, صٖ)

, والميجات العربيَّة نشأة وتطوُّرًا, مكتبة َوْىَبة, القاىرة, ٕ٘ٔـ, صٜٜٙٔىػ/ٙٔٗٔ, ٖالعربيَّة, مكتبة َوْىَبة, القاىرة, ط
 .ٕٓٔـ, صٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔ, ٕط

, واألصػوات ٛ٘ـ, صٜٜٛٔ( بشر, كماؿ محمد: دراسات في عمـ المَُّغة, دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع, القػاىرة, ٗ)
 .ٕٔٔالعربيَّة, ص

 .ٜٓ( األصوات المَُّغِويَّة, ص٘)
 .ٜٖـ, صٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔ, ٔ( الغوث, مختار: لغة قريش, دار المعراج الدولّية لمنشر, المممكة العربيَّة السعودية, طٙ)
 .ٔ٘ٔ, وأصوات المَُّغة العربيَّة, صٜٛ( انظر: األصوات المَُّغِويَّة, صٚ)
, واألصػػػوات العربيَّػػػة, ٕٛ( انظػػػر: رمضػػػاف, محيػػػي الػػػديف: فػػػي صػػػوتيات العربيَّػػػة, مكتبػػػة الرسػػػالة الحديثػػػة, عّمػػػاف, صٛ)

ر: أثػػػر القػػػراءات فػػػي األصػػػوات , وشػػػاىيف, عبػػػد الصػػػبو ٕٓٔ, والميجػػػات العربيَّػػػة نشػػػأة وتطػػػوُّرًا, صٗٔٔ, ٕٔٔص
, والخػػولي, محمػػد ٕٕٙـ, صٜٚٛٔىػػػ/ٛٓٗٔ, ٔوالّنحػو العربػػي, أبػػو عمػػرو بػػف العػػالء, مكتبػة الخػػانجي بالقػػاىرة, ط

 .ٕٖ, صٜٜٓٔعمي: األصوات المَُّغِويَّة, دار الفالح لمنشر والتوزيع, صويمح, عّماف, األردف, 
 .ٕٔٔلعربيَّة, ص, واألصوات اٚ٘( دراسات في عمـ المَُّغة, صٜ)
, وابػػف عصػػفور اإلشػػبيمي, عمػػي بػػف ٔٙ/ٔ, وسػػّر صػػناعة اإلعػػراب, ٖٓٗ/ٖ, واألصػػوؿ, ٖٗٗ/ٗ( انظػػر: الكتػػاب, ٓٔ)

, ٔـ(: الممتػػع فػػي التصػػريؼ, تحقيػػؽ: د.فخػػر الػػديف قبػػاوة, دار المعرفػػة, بيػػروت, لبنػػاف, طٕٓٚٔىػػػ/ٜٙٙمػػؤمف )ت
ـ(: َشْرح المراح في التصريؼ, حّققو ٔ٘ٗٔىػ/٘٘ٛأحمد ), والعيني, بدر الديف محمد بف ٕٚٙ/ٕـ, ٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔ

 .٘ٔٔ, ٜٜ, ٜٛ, واألصوات العربيَّة, صٚٙٔوعمؽ عميو: د. عبد الستار جواد, ص
, وأصػػػػػوات المَُّغػػػػػة العربيَّػػػػػة, ٙٔٔ, ٘ٔٔ, ٓٓٔ, ٜٛ, واألصػػػػػوات العربيَّػػػػػة, صٖٕ( انظػػػػػر: األصػػػػػوات المَُّغِويَّػػػػػة, صٔٔ)

 .ٖٗٔص
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وة خْ إسكانو في مخرجو فال يجري, والر  و "ال ينحصر َجْري صوتو عند , أي أنَّ (ٔ)و"الصوت أف يجري في
, أّما الياء فيي مف األصوات المتوسطة بينيما, أي (ٖ)ييا المحدثوف باألصوات االحتكاكّية, أو ما يسمّ (ٕ)بخالفيا"

اىا األقدموف "المعتدلة" أو "ما , وسمّ (٘), فيي ليست باالنفجارية, وال االحتكاكية(ٗ)أي بيف الشديدة والر خوة
 , والمحدثوف(ٙ)َبْينّيو"

نََّما.(ٛ)لو االنحصار وال الَجْري" "مما ال يتـّ  األنَّي؛ (ٚ)(Liquidsاألصوات المائعة )  ُجعمت وغيرىا مف  واِ 
حصر الصوت يناألصوات التي يجمعيا في المفظ قوؿ: "لـ َيْرِوَعنَّا" بيف ىاتيف الّصفتيف "ألّف الشديدة ىي التي 

تعرض ليا  ؼ, لكفْ ينحصر الصوت في مواضعيا عند الوقؼ, وىذه األحرؼ الثمانية في مواضعيا عند الوق
 .(ٜ)وجب خروج الصوت مف غير مواضعيا"أعراٌض تُ 
ىذا ولـ تقؼ العالقة بيف ذينؾ الصوتيف عند تينؾ الّصفتيف التقاُربّيتيف, بؿ تعّدتيما إلى صفتيف ُأخرييف  
يف تجمعيما ُأوالىما: أّنيما مف األصوات المنفتحة, والمنفتحة ىي ما عدا المطبقة مف األصوات, أي ما تشاُركيَّت

ما  , وفي ىذا قاؿ سيبويو ُمَعم اًل سبب ىذه التسمية: "والُمنفتحُة: كؿّ (ٓٔ)عدا )الصاد, والضاد, والطاء, والظاء(
, والمعنى أّف "موضعيا (ٔٔ)نؾ, ترفعو إلى الحنؾ األعمى"ى ذلؾ مف الحروؼ؛ ألّنؾ ال ُتْطِبؽ لشيٍء منيّف لساوَ سِ 

 .(ٕٔ)ة"قَ بِ طْ ال ينطبؽ مع غيره, وال ينحصر الصوت معيا كانحصاره مع المُ 

                              
, والمَُّبػػػاُب فػػػي عمػػػؿ البنػػػاء واإلعػػػراب, ٔٙ/ٔ, وسػػػّر صػػػناعة اإلعػػػراب, ٕٓٗ/ٖ, واألصػػػوؿ, ٖٗٗ/ٗ( انظػػػر: الكتػػػاب, ٔ)

ـ(: َشػػْرح ٕٚٛٔىػػػ/ٙٛٙ, واالسػػترباذي, رضػػي الػػديف محمػػد بػػف الحسػػف )تٕٕٚ/ٕ, والممتػػع فػػي التصػػريؼ, ٘ٙٗ/ٕ
, وارتشػػاؼ ٕٛ٘/ٖ, جٔـ(, قسػػـ ٜ٘ٚٔىػػػ/ٖٜٓٔشػػافية ابػػف الحاجػػب, مػػع َشػػْرح شػػواىده ِلػػػ عبػػد القػػادر البغػػدادي )ت

ػػػػَرب,  , وأصػػػػوات المَُّغػػػػة العربيَّػػػػة, ٖٕ, واألصػػػػوات المَُّغِويَّػػػػة, صٚٙٔ, وَشػػػػْرح المػػػػراح فػػػػي التصػػػػريؼ, صٚٔ/ٔالضَّ
 .ٖٗٔص

, والقوشػجي, عػالء الػديف ٛٙٔ؛ وانظػر: َشػْرح المػراح فػي التصػريؼ, صٕٛ٘/ٖ, جٔ( َشْرح شافية ابػف الحاجػب, قسػـ ٕ)
ػػْرؼ, دراسػػة وتحقيػػؽ: أ. د. أحمػػد عفيفػػي, مطبعػػة دار ـ(: عٗٚٗٔىػػػ/ٜٚٛعمػػي بػػف محمػػد )ت نقػػود الزواىػػر فػػي الصَّ

 .ٕٗ, ٖٕ, واألصوات المَُّغِويَّة, صٖٕٙـ, صٕٔٓٓىػ/ٕٔٗٔ, ٔالكتب المصريَّة بالقاىرة, ط
 .ٖٗٔص, وأصوات المَُّغة العربيَّة, ٜٜ, واألصوات العربيَّة, صٕٗ( انظر: أنيس, إبراىيـ, األصوات المَُّغِويَّة, صٖ)
َرب, ٔٙ/ٔ( انظر: سّر صناعة اإلعراب, ٗ) , وأصػوات المَُّغػة العربيَّػة, ٜٜ, واألصػوات العربيَّػة, صٚٔ/ٔ, وارتشاؼ الضَّ

 .ٕٗٔص
 .ٜٜ( انظر: األصوات العربيَّة, ص٘)
ْرؼ, صٙ)  .ٖٕٙ( عنقود الزواىر في الصَّ
 .ٖٗٔة, ص, وأصوات المَُّغة العربيَّ ٕٗ( انظر: األصوات المَُّغِويَّة, صٚ)
, وَشػْرح المػراح فػي التصػريؼ, ٖٚٙ/ٕ؛ وانظػر: الممتػع فػي التصػريؼ, ٕٛ٘, ٖ, جٔ( َشْرح شافية ابػف الحاجػب, قسػـ ٛ)

 .ٖٕٙ, وعنقود الزواىر, صٚٙٔص
 .ٖٚٙ/ٕ؛ وانظر: الممتع في التصريؼ, ٕٓٙ/ٖ, جٔ( َشْرح شافية ابف الحاجب, قسـ ٜ)
 .٘ٗٔت المَُّغة العربيَّة, ص؛ وانظر: أصوأٙ/ٔ( سّر صناعة اإلعراب, ٓٔ)
 .ٔٙ/ٔ؛ وانظر: سّر صناعة اإلعراب, ٖٙٗ/ٗ( الكتاب, ٔٔ)
 .ٙٙٗ/ٕ( المَُّباُب في عمؿ البناء واإلعراب, ٕٔ)
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 (ٕ)ظيا"المساف عند تمفُّ  َيْسَتِفؿُ "أي التي  (ٔ)أو الُمْسَتِفمة الُمْنَخِفَضة ةامَّ وثانييما: أّنيما مف األصوات الُمسَ  
 وىيالتي يستعمي المساف عند تمّفظيا, ويرفع الحنؾ األعمى, الُمْسَتْعمية ألصوات مف ا بخالؼ نقيضتيا (ٕ)ظيا"تمفُّ 

 .(ٖ)سبعة يجمعيا قوؿ: "قظ خص ضغط" وىي
فيو بيف  ؼٌ مَ اليمزة ُمْختَ  ؽ بالمخرج فالعالقة بينيما تباُعدّية إلى حدٍّ ما, وىو فيما يخّص أّما فيما يتعمّ  

, (ٗ), إذ َيرى األقدموف أّف مخرجيا مف أقصى الحمؽ-ا كما تقّدـكما ىي الحاؿ في صفتي –األقدميف والمحدثيف 
عند النطؽ بيا "تنطبؽ  ألنَّووذلؾ  –أشرنا  كما سبؽ أفْ  –و سِ فْ رة أو مف المزمار نَ جَ نْ و مف الحُ ويرى المحدثوف أنَّ 

ع صوٌت مَ سْ يُ جأة, فَ فتحة المزمار انطباقًا تامًا, فال يسمح بمرور اليواء إلى الحمؽ, ثـ تنفرج فتحة المزمار ف
 . (٘)انفجاريٌّ ىو ما نعّبر عنو باليمزة"

"مف وسط المساف بينو وبيف  –كما ىي الحاؿ في صفتيا كما تقّدـ  –أّما الياء فمخرجيا باّتفاقيـ جميعًا  
 , وتوصؼ أصواتو بو,وجؼ موضع ىذا المخرج أيضًا بػ "شجر الفـ" أي ُمْنَفرَ رَ عْ , ويُ (ٙ)وسط الحنؾ األعمى"

, "ويتـّ حدوثيا باندفاع اليواء حتى موضعو مف المخرج نفسو, وطرؼ (ٚ)"يويسّميو بعض الباحثيف بػ "األدنى حنك
ف مرتفع قمياًل, والوتراف الصوتياف يّ ة, والحنؾ المَّ وطرؼ المساف يوشؾ أف يمّس أعمى األسناف السفمى األماميّ 

 .(ٛ)يتذبذباف"
ة في الجير ة ومحّميا في المقاـ األوؿ الصفة التقاربيّ قة الصوتيّ لّما كاف بينيما تمؾ العال َفإنَّووعميو  

كما في األمثمة  –ىذاف الصوتاف في فاء الكممة المفتوحة  رَ اوَ عَ ة في االنفتاح واالستفاؿ, تَ , والتشاركيّ والش دَّة
ه الدراسة لموقوؼ عمى غة لو؛ فجاءت ىذو  سَ , أو تكوف مُ عمييا ة ُيحمؿلغير عّمة تصريفيّ  –المشار إلييا سابقًا 

َمْف قيَّده  –كما أشرنا  –ة اليمزة لمياء في مثؿ ىذا الموضع؛ ألّف ىناؾ رَ اوَ أخّص في ىذا ُمعَ و , التَّعاُورحقيقة ىذا 
الذي ُيدّؿ  فَّ إفي مثاٍؿ, ومنيـ مف قيده في مثاليف, ومنيـ مف أنكره كابف عصفور, مستداًل عمى ذلؾ بقولو: "... 

                              
َرب, ٔٙ/ٔ( انظر: سّر صناعة اإلعراب, ٔ)  .ٚٔ/ٔ, وارتشاؼ الضَّ
د. رمضػػاف عبػػػد التػػواب, مكتبػػة الخػػػانجي  ( برجشتراسػػر: التطػػوُّر الّنحػػوي لمغػػػة العربيَّػػة, أخرجػػو وصػػػّححو وعّمػػؽ عميػػو:ٕ)

 .ٙٔـ, صٕٜٛٔىػ/ٕٓٗٔبالقاىرة, دار الرفاعي بالرياض, 
َرب, ٔٙ/ٔ( انظر: سّر صناعة اإلعراب, ٖ) , وأصوات المَُّغة ٙٔ, والتطوُّر النحوي لمغة العربيَّة, صٚٔ/ٔ, وارتشاؼ الضَّ

 .٘ٗٔالمَُّغة العربيَّة, ص
ـ(: التكممػة, تحقيػؽ ودراسػة: د. كػاظـ ٜٚٛىػػ/ٖٚٚي, الحسػف بػف أحمػد )ت, وأبو عمي الفارسػٖٖٗ/ٗ( انظر: الكتاب, ٗ)

, وسّر صػناعة ٕٕٛـ, صٜٜٜٔىػ/ٜٔٗٔ, ٕبحر المرجاف, عالـ الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, لبناف, ط
ـ(: المخّصػص, تحقيػؽ: لجنػة إحيػػاء ٘ٙٓٔىػػػ/ٛ٘ٗ, وابػف سػيده, أبػو الحسػػف عمػي بػف إسػماعيؿ )تٙٗ/ٔاإلعػراب, 

, ٛٙٙ/ٕ, والممتع في التصػريؼ, ٕٛٙ/ٖٔ, الس فر ٗلتراث العربّي, دار إحياء التراث العربّي, بيروت, لبناف, مجمد ا
َرب,   .ٙ/ٔوارتشاؼ الضَّ

, ٕٔٔ, واألصػػوات العربيَّػػة, صٔ٘ٔ؛ وانظػػر: أصػػوات المَُّغػػة العربيَّػػة, صٜٓ( أنػػيس, إبػػراىيـ: األصػػوات المَُّغِويَّػػة, ص٘)
 .ٚ٘المَُّغة, صودراسات في عمـ 

, وارتشاؼ ٜٙٙ/ٕ, والممتع في التصريؼ, ٕٗٙ/ٕ, والمَُّباُب, ٚٗ/ٔ؛ وانظر: سّر صناعة اإلعراب, ٖٖٗ/ٗ( الكتاب, ٙ)
َرب,   .ٜٕٔ, ٜٔ, واألصوات العربيَّة, ص٘ٔٔ, وفي صوتيات العربيَّة, صٛ/ٔوارتشاؼ الضَّ

 .ٜٓ, وانظر: األصوات العربيَّة, صٔٔٔ( في صوتيات العربيَّة, صٚ)
 .ٙٔٔ( في صوتيات العربيَّة, صٛ)
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و: )إصار( بإثبات اليمزة, وحذؼ الياء؛ فدؿَّ عمى أصالة عِ مْ ة في )أيصر( أنيـ يقولوف في جَ عمى أصالة اليمز 
؛ فيكوف أصمو )يصار( ثـ ُأبدلت اليمزة مف الياء؛ تجعؿ ىذه اليمزة بداًل مف ياءٍ  اليمزة وزيادة الياء, وال يمكف أفْ 

 .(ٔ)ؿ الكممة"الياء ال تُبدؿ ىمزة في أوّ  فَّ أل
بف عصفور إبداؿ اليمزة مف الياء في مثؿ ىذا الموضع مف الكممة صحيٌح مف جانب فيما ولعّؿ إنكار ا 

ليس لعّمة التي ذكرىا, وىي قوليـ  صّحتو فيو في المثاؿ الذي أورده, ولكفْ  َوْجوأرى, ومجانب لو مف جانب, أّما 
اىا أنو لـ َيرد ؿ لعّمٍة أخرى مؤدّ ب –عدـ الصحة  َوْجوحْذؼ الياء, وىنا يكمف في جمعو: )إصار( بإثبات اليمزة وَ 

( باليمزة رَ ( و)َوصَ رَ صَ مادة )يصر( بالياء؛ لتكوف اليمزة في )إصار( مبدلة منيا, بؿ ورد فييا )أَ  ةالمُّغَ في معاجـ 
ع )أيصر( مْ جَ , و (ٖ)وجمعيا )ُأُصر( ,جمع )أيصر( ليس بػ )إصار(, بؿ )إصار( ىذه مفردة , ثـ إفَّ (ٕ)والواو
, وكذلؾ ةٌ (: "واإلصار: الطُُّنُب, وجمعو: ُأُصٌر, وآِصرَ رَ صَ ساف )أَ (. جاء في المّ ًا و)آِصَرٌة( و)أياصرُ ( أيض)ُأُصرٌ 

اإلصاَرة, واآلِصرُة, واألْيَصر: ُحَبْيٌؿ قصير ُيشدُّ بو أسفؿ الخباء إلى َوِتٍد, وفيو لغة أخرى: َأصاٌر, وجمع 
يش المجتمع, وَجْمُعُو أياِصر... وفي كتاب أبي زيد: األياِصُر: صار واألْيَصُر: الحشاألْيَصر: أياِصُر... واإلِ 

دُّوىا, واِحُدىا أْيَصر...", والشاىد عمى صيغة الجمع )أياصر( قوؿ ُخفاؼ بف األْكِسية التي ممؤوىا مف الكأل, وشَ 
 :(ٗ)ندبة السُّممي

  أياِصُر ُقْرَبى َلْسَت َتْحَفُظياالولو 
 

 دينيورىبة اِن فيَمْف ال ُيَعا 
 

 :(٘)وقوؿ زيد الخيؿ 
 وَأْروي ِسناني مف دماٍء عزيزةٍ 

 
 اِصرُ يى األجَّ عمى أىميا إْذ ال ُترَ  

 
ىذا مف جانب, ومف جانٍب آخر نجد أّف ابف عصفور ناقض رأيو في موضع آخر قاؿ فيو بجواز إبداؿ  

ثؿ ىذا اإلبداؿ في مثؿ ىذا الموضع, قاؿ في اليمزة مف الياء المفتوحة في فاء الكممة خالفًا ِلَما تقدَّـ مف إنكاره م
, ثـ ُأبدلت الياء الاّلـوا دُّ وأصمو )َيْدٌي( َفرَ  "باب إبداؿ اليمزة مف الياء": "وُأبدلت منيا مف غير اّطراد في )أْدي(

نََّمالياء ىمزًة.... ٌؿ", وأصمو )َيَمٌؿ( فأبدلوا الَ وفي أسنانو أَ "ان َأْدَيُو", وقالوا:  عَ طَ "قَ ىمزة. ُحكي مف كالميـ:   واِ 
(... واستعماؿ ىذه األكثر في كالميـ )َيَمؿٌ  (... بداًل مف الياء, ولـ ُتجعؿ أصاًل بنفسيا؛ ألفَّ ؿٍ لِ في )أَ جعمنا اليمزة 

                              
 .ٖٕٗ/ٔ( الممتع في التصريؼ, ٔ)
ـ(: تيػذيب المَُّغػة, إشػراؼ: محمػد عػوض مرعػب, عمػؽ ٜٓٛىػػ/ٖٓٚ( انظر: األزىػري, أبػو منصػور محمػد بػف أحمػد )تٕ)

, ٔاف, طعمييا: ُعمر سالمي, عبد الكريـ حامد, تقديـ: فاطمة محمػد أصػالف, دار إحيػاء التػراث العربػي, بيػروت, لبنػ
, مػػػػػػػػادة )َأَصػػػػػػػػَر(, وابػػػػػػػػف منظػػػػػػػػور, جمػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف مكػػػػػػػػـر ٖٙٔ/ٕٔ, جٙـ, مػػػػػػػػج ٕٔٓٓىػػػػػػػػػ/ٕٔٗٔ

, مػػػػادة ٕٔٔ/ٔـ, ٕٚٓٓ, ٗـ(: لسػػػػاف العػػػػرب, دار صػػػػادر لمطباعػػػػة والنشػػػػر, بيػػػػروت, لبنػػػػاف, طٖٔٔٔىػػػػػ/ٔٔٚ)ت
 , مادة )َوَصَر(.ٖٕٕ/٘ٔ)أصر(, و

 َصَر(., مادة )أَ ٖٙٔ/ٕٔ, جٙ( انظر: تيذيب المَُّغة, مجٖ)
 .ٕٓٔـ, صٜٚٙٔ( السُّممي, خفاؼ بف ندبة: ِشْعره, َجَمَعُو وَحّققو: د. نوري حمودي القيسي, مطبعة المعارؼ, بغداد, ٗ)

 .ٕٓٔص
 .ٙ٘( الطائي, زيد الخيؿ: الديواف, َصْنُعة: د. نوري حمودي القيسي, مطبعة النُّعماف, النَّجؼ األشرؼ, ص٘)
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 الياء ىي األصؿ, فيذا جميع ما جاءت فيو اليمزة َبَدالً  األسماء باليمزة قميٌؿ؛ َفَدؿَّ ذلؾ عمى أف اليمزة َبَدٌؿ, وأفَّ 
 .(ٔ)"مف الياء عمى غير اّطراد

و اُن أْدَيو" يريد )َيَده( نجد أنَّ  مف قوؿ: "َقَطعَ  يَ ؿ الوارد في قولو ىذا فيما ُحكِ وبالوقوؼ عمى المثاؿ األوّ  
ُيقاؿ: ثوٌب ان أَدْيو, يريد: َيَدْيو, و  حياني... َقَطعَ ى المّ كَ حَ ا َأورده ابف السّكيت عف المحياني, قاؿ: "وَ ًا ِلمَ قَ فْ جاء وِ 

ان  وُيقاؿ: َقَطعَ , وأكد ابف السكيت ىذا القوؿ ثانيًة, وأضاؼ إليو مثااًل ثانيًا, فقاؿ: "(ٕ)َيِديٌّ وأِديٌّ إذا كاف واسعًا"
و َلَيِديٌّ ُجؿ الّرقيؽ الَيَدْيف: إنّ َدْيو, وُيقاؿ لمرّ ِمع بعضيـ يقوؿ: َقَطَع ان أَ و سَ حياني عف الكسائي أنَّ ى المّ كَ حَ ِو, وَ َديْ يَ 
ُو َيْتَنا وأْتَناً وأَ  , وُيقاؿ: َوَلَدْتُو ُأمُّ  .(ٖ)رأسو" ؿَ بْ الُه قَ َخَرَجت ِرجْ  ا, إذِديٌّ

واجٌد أنيـ  -و(, و)أَدْيو()أْديَ  –في تفسيرىـ ألصؿ اليمزة في ىذا المثاؿ  ةالمُّغَ ع لرأي عمماء والمتتبّ  
 ّدـ:نّوىنا لبعضيا فيما تق َوْجوحمموىا فيو عمى ثالثة أ

 ف بعض األعراب.سُ يا ليجة َجَرت عمى ألْ أنّ  ةالمُّغَ يا لغة في الياء, والمراد بليا: أنّ أوّ 
ؿ كما ورد في األصؿ الثالثي ىذا المثا يا أصؿ قائـ برأسو كما ىي حاؿ الياء فيو, مما يعني أفَّ وثانييا: أنّ 

َحَمؿ  فْ اليمزة كما ذىب مَ  فيو لغتاف؛ وذلؾ ألفَّ وعميو فإّف اليمزَة والياء  ؛ثالثي )أْدي(الي( كذلؾ ورد في )َيدْ 
 َدؿ مف الياء المفتوحة عمى ىذا النحو.لـ تُبْ  –ف يَّ بَ تَ يَ فيما سَ  –َوْجوعمى ىذا ال

كما ذىب بعض أصحاب ىذا  –ـ, ولكّنيا المتقد   َوْجوأّنيا َبدٌؿ مف الياء المفتوحة خالفًا لما جاء في ال وثالثيا:
كما  – في ىذا المثاؿ, وفي مثاليف ُأخرييف أضافيما بعضيـ اآلخر نيا عمى ىذا النحو إالَّ دؿ ملـ تُبْ  –الرأي 

(. ومف الحامميف اليمزة في المثاؿ ذاؾ عمى فٍ تْ ( في )يَ فٌ (, و)أتْ ؿٍ مَ ( في )يَ ؿٌ لَ وىما قوليـ: )أَ  –سبقت اإلشارة 
ـ فيما حكاه ابف السّكيت عف المحياني: "وحكى يف: األوؿ والثاني أبو عمي الفارسي, قاؿ بعد إيراده ما تقدّ َوْجيال

, قاؿ ]أي الفارسي[: .... فيذا الاّلـيعقوب أّف بعضيـ قاؿ في )اليد(: )أْدي( فأبدؿ اليمزة مف الياء, وأظير 
يـ: ه أبو زيد مف قول(, وما حكاأوَصْدتُ ( و)تُ دْ (, و)آصَ ( و)َوكَّْدتُ يكوف لغة في )اليد( كما كاف )أكَّْدتُ  ينبغي أفْ 

                              
 .ٖٚٗ-ٖٙٗ/ٔ( الممتع في التصريؼ, ٔ)
ـ(: إصػالح المنطػؽ, َشػْرح وتحقيػؽ: أحمػد محمػد شػاكر, ٛ٘ٛىػػ/ٕٗٗ( ابف السّكيت, أبو يوسؼ يعقوب ابف إسحاؽ )تٕ)

؛ وانظػػػر: أبػػػو عمػػػي القػػػالي, إسػػػماعيؿ بػػػف القاسػػػـ ٔٙٔ, صٖوعبػػػد السػػػالـ محمػػػد ىػػػاروف, دار المعػػػارؼ بمصػػػر, ط
, ٓٙٔ/ٕـ, ٕٜٙٔىػػػػػػ/ٖٗٗٔ, ٕط ـ(: كتػػػػػاب األمػػػػػالي, مطبعػػػػػة دار الكتػػػػػب المصػػػػػريَّة, القػػػػػاىرة,ٜٙٙىػػػػػػ/ٖٙ٘)ت

َحاح, تاج المَُّغة وِصَحاُح العربيَّػة, تحقيػؽ: أحمػد عبػد الغفػور ٕٓٓٔىػ/ٖٜٖوالجوىري, إسماعيؿ بف حماد )ت ـ(: الص 
, مػػػػػػادة )يػػػػػػدي(, ٕٔٗ٘/ٙ, مػػػػػػادة )أدا(, وٕٕٙٙ/ٙـ, ٜٜٓٔ, ٗعّطػػػػػار, دار الِعْمػػػػػػـ لمماليػػػػػػيف, بيػػػػػػروت, لبنػػػػػاف, ط

ـ(: تيػػذيب إصػػالح المنطػػؽ, تحقيػػؽ: د. فخػػر الػػديف ٛٓٔٔىػػػ/ٕٓ٘ا يحيػػى بػػف عمػػي )والخطيػػب التبريػػزي, أبػػو زكريػػ
, ٘ٚ/ٔ, والم سػاف, ٜٙٔ/ٕ, والمَُّبػاُب, ٜٖٗـ, صٖٜٛٔىػػ/ٖٓٗٔ, ٔقباوة, منشورات دار اآلفاؽ الجديدة, بيروت, ط

 مادة )أدا(.
عػػة: األسػػتاذ عمػػي النجػػدي ناصػػؼ, ( ابػػف السػػّكيت: كتػػاب اإلبػػداؿ, تقػػديـ وتحقيػػؽ: د. حسػػيف محمػػد محمػػد شػػرؼ, مراجٖ)

حيػػػاء التػػػراث, القػػػاىرة, الييئػػػة العاّمػػػة لشػػػؤوف المطػػػابع األميرّيػػػة,  َمْجَمػػػع المَُّغػػػة العربيَّػػػة, المراقبػػػة العاّمػػػة لممعجمػػػات وا 
 .ٓٙٔ/ٕ؛ وانظر: األمالي, ٖٚٔـ, صٜٛٚٔىػ/ٜٖٛٔ

252



2102( 5( اجمللد )2اث العليا العدد)جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراس , جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث  
 

اليمزة لـ تُْبَدؿ مف الياء المفتوحة في ىذا الّنحو, كما أّف ىذا ُيْحَمؿ  لغات في ىذا الَكِمـ؛ ألفَّ  ة(عَ ة( و)َوفَ )َيَفعَ 
 :(ٔ)تاف, وليس ببدؿ مف الفاء, وكذلؾ )ُأْسُروع( و)ُيْسُروع(... ومثؿ )يٍد( و)أْدي( قوليـغعمى أّنو ل
ْكُب بصحراِء ُأُسرْ      طاَؼ والرَّ

 .(ٕ) ْروى )ُيُسْر("ويُ 
فقد قاؿ بو كثير مف عمماء  الذي ُحِممت عميو اليمزة في المثاؿ ذاؾ –اإلبداؿ  –الثالث  َوْجوأّما ال 

. وأكَّد (ٖ), وأبدلوا اليمزة"الاّلـاُن أْدَيُو, يريدوف َيَده, َفردُّوا  , وعمى رأسيـ ابف جّني, قاؿ: "... وقالوا: َقَطعَ ةالمُّغَ 
وأْيٍد, ٌؿ مف الياء, بداللة َيَدْيُت إليو, وَيَدْيِو َفَمَعْمِري أفَّ اليمزة فيو َبدَ ,وِ  عميو: "... وأّما َأَديْ اّلً دِ تَ سْ فقاؿ مُ  ىذا ثانية,

 , ىذا يعني أفَّ (٘) مف جيتو, وأّيًا ما كاف فقد ُقِمَب الياء ىمزة", وأضاؼ: "ولـ أسمع ىذا إالَّ (ٗ), ونحو ذلؾ"وُيِديٌّ 
ىذا الموضع مف الكممة في المثاؿ ذا ال غير. وىذا ما ذىب إليو ابف  ؿِ ثْ ىذا اإلبداؿ في مِ  ؿَ ثْ د مِ ابف جّني قيّ 

يا قد تكوف لغة كما جاء عند نَّ عميو, وىو أ ؿُ مَ اليمزة قد ُتحْ  ًا ثانيًا ذىب فيو إلى أفَّ َوْجيو أضاؼ  أنَّ سيده إالَّ 
الوا: قطع ان أَدْيو, يريدوف: َيَدْيو, أبدلوا اليمزة مف الياء, وال يف المتقّدميف, فقاؿ: "وقَوْجيؿ الالفارسي في أوّ 

, (ٙ) ّمة إبداؿ مثؿ ىذا..."ق في ىذه الكممة, وقد يجوز أْف يكوف ذلؾ لغًة؛ لنعمميا ُأبدلت منيا عمى ىذه الصورة إاّل 
(, قاؿ: "فاليمزة ُأبدلت مف ؿٍ مَ يَ ( في )ؿٌ لَ اإلبداؿ أيضًا َحَمميا الزمخشري وزاد عميو مثاؿ قوليـ: )أَ  َوْجووعمى 

 ي قطع ان أَدْيو, وفيحروؼ الميف... ومف الياء ف
 
 

                              
ػػػقَّاؿ, ـ(ٖٛٓٔىػػػػ/ٙٚٗ( ابػػػف العبػػػد, طرفػػػة: الػػػديواف, َشػػػْرح األعمػػػـ الشػػػنتمري )تٔ) ػػػقَّاؿ, ولطفػػػي الصَّ , تحقيػػػؽ: درّيػػػة الصَّ

َؽ الَعػػْيَف ٔ٘ـ, صٜ٘ٚٔىػػػ/ٜٖ٘ٔمطبوعػػات َمْجَمػػع المَُّغػػة العربيَّػػة, دمشػػؽ,  , والروايػػة فيػػو "ُيُسػػر" باليػػاء, وصػػْدُره: أرَّ
 خياٌؿ لـ َيِقْر.

لمطباعة والنشر والتوزيع, دمشؽ, دار ( أبو عمي الفارسي: المسائؿ الحمبّيات, تقديـ وتحقيؽ: د. حسف ىنداوي, دار القمـ ٕ)
؛ وانظػػر: ابػػف جّنػي: الخصػػائص, تحقيػػؽ: ٔٔـ, صٜٚٛٔىػػ/ٚٓٗٔ, ٔالمنػارة لمطباعػػة والنشػر والتوزيػػع, بيػػروت, ط

 .ٖٕٛ/ٔ, وسّر صناعة اإلعراب, ٜٜٖ/ٕمحمد عمي النّجار, المكتبة الِعْمِميَّة, دار الكتب المصري, 
حتسػػػب فػػػي تبيػػػيف وجػػػوه شػػػواّذ القػػػراءات واإليضػػػاح عنيػػػا, تحقيػػػؽ: عمػػػي النجػػػدي , والمٕٜ/ٔ( سػػػّر صػػػناعة اإلعػػػراب, ٖ)

ناصػػؼ, د. عبػػد الحمػػيـ النّجػػار, د. عبػػػد الفتػػاح إسػػماعيؿ شػػمبي, جميوريػػػة مصػػر العربيَّػػة, وزارة األوقػػاؼ, المجمػػػس 
ظػػر: َشػػْرح شػػافية ابػػف ؛ وانٕٓٓ/ٔـ, ٕٗٓٓىػػػ/ٕٗٗٔاألعمػػى لمشػػؤوف اإلْسػػالِميَّة, لجنػػة إحيػػاء كتػػب الُسػػنَّة, القػػاىرة, 

 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ ٖ, جٔالحاجب, قسـ 
 .ٓٓٗ/ٕ( الخصائص, ٗ)
 .ٕٓٓ/ٔ( سّر صناعة اإلعراب, ٘)
( ابػػػف سػػػيده: المحكػػػـ والمحػػػيط األعظػػػـ, تحقيػػػؽ: د. عبػػػد الحميػػػد ىنػػػداوي, منشػػػورات محمػػػد عمػػػي َبْيُضػػػوف, دار الكتػػػب ٙ)

, ٖٓٔ/٘ٔ)َأَدَي(؛ وانظػػػر: الم سػػػاف,  ٜٗٗ/ٜدي(, و, )يػػػٖٗٙ/ٜـ, ٕٓٓٓىػػػػ/ٕٔٗٔ, ٔالِعْمِميَّػػػة, بيػػػروت, لبنػػػاف, ط
 )يدي(.
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 .(٘), والعيني(ٗ), وأبي الفداء بف األفضؿ(ٖ), وابف الحاجب(ٕ)يرِ بَ كْ القوؿ فيو عند العُ  َوْجووكذا  .(ٔ)َلٌؿ"أسنانو أَ  

 ؿُ ص  فَ أُ  –أْديو, وَأَديو  –ة في ذاؾ المثاؿ الثالثة تمؾ التي ُحِممت عمييا اليمز  َوْجووبالوقوؼ عمى األ 
ولى التي ساقيا : إّف الواقؼ عمى األمثمة الثالثة األُ وؿُ أقُ فالقوؿ فييا متتّبعة ذلؾ انطالقًا مما أورده الفارسي, 

كتب مف  ّنيافي مظا –يا لغة في الياء ؾ المثاؿ عمى أنَّ افي ذؿ فيو اليمزة مَ ؿ الذي حَ األوّ  َوْجوالستدالؿ عمى الل
اىب فيو الثاني لو الذّ  َوْجوة الحَّ ز صِ ز  فييا ما ُيعَ  , والمتتّبع فييا لألصؿ الثالثي ليا واجٌد أفَّ ةالمُّغَ األفعاؿ ومعاجـ 

المثاليف األوليف:  ذلؾ فيما يخصُّ  َوْجوولى لغة في الثانية, وَ األُ  اليمزة والياء في ذاؾ المثاؿ لغتاف ال أفَّ  إلى أفَّ 
)أَكَد(  –عمى الترتيب  –, و)وكَّْدت(, و)آَصْدت(, و)أوَصْدت( ىو أنيما وردا في األصميف الثالثييف ت()أكَّدْ 

ا وردت بيمزة مّرة, وبواٍو مرًة أخرى كأصميف قائميف م, أي أّف فاء الكممة فيي(ٚ)َصَد( و)َوَصَد(أَ , و)(ٙ)و)َوَكَد(
الياء في  لمقوِؿ بأفَّ  ال ُمسو غَ  َـّ , ولمعنى واحد, ومف ثَ يما لغتاف في أصؿ وضعيمابرأسيما؛ َفدؿَّ ذلؾ عمى أنَّ 

المثاؿ السابؽ الُمْخَتمِؼ فيو أصؿ, واليمزة لغة فييا, والدليؿ عمى ذلؾ في مثاؿ )أكَّْدت( و)وكَّْدت( ما قالو ابف 
و: "ومِ  ( فيذه الواو َبَدٌؿ مف اليمزة ال واَخْيُتوُ : )ذلؾ قوليـ في )آَخْيُت َزيدًا( فْ جّني تحت عنواف "إبداؿ الواو" وَنصُّ

 .(ٛ)ؿ)أكَّْدُت( و)َوكَّْدت("ثْ يكونا أصميف مِ  محالة, وال يجوز أفْ 

                              
ـ(: المفّصػؿ فػي َصػْنَعة اإلعػراب, قػدَّـ لػو وَبّوبػو: د. عمػي بػو ٖٗٔٔىػػ/ٖٛ٘( الزمخشري, أبو القاسـ محمد بف عمر )تٔ)

 .ٚٓ٘, ٘ٓ٘ـ, صٖٜٜٔ, ٔممحـ, دار ومكتبة اليالؿ, بيروت, لبناف, ط
 .ٜٕٙ/ٔعراب, ( المَُّباُب في عمؿ البناء واإلٕ)
ـ(: اإليضاح في َشْرح المفّصؿ, تحقيؽ وتقػديـ: د. موسػى ٕٛٗٔىػ/ٙٗٙ( ابف الحاجب, أبو عمرو عثماف بف عمرو )تٖ)

بنػػاي العميمػػي, الجميوريػػة العراقيػػة, وزارة األوقػػاؼ والشػػؤوف الدينيػػة, إحيػػاء التػػراث اإلسػػالمي, مطبعػػة العػػاني, بغػػداد, 
ٕ/ٕٗٔ-ٕٕٗ. 

ػْرؼ, دراسػة ٕٖٔٔىػػ/ٕٖٚوبي, عماد الػديف أبػو الفػداء إسػماعيؿ )ت( ابف األفضؿ األيٗ) ـ(: الُكّنػاش فػي َفنَّػْي النحػو والصَّ
؛ وانظػػر: ٕٕٗ/ٕـ, ٕٓٓٓىػػػ/ٕٓٗٔ, ٔوتحقيػػؽ: د. ريػػاض بػػف حسػػف الخػػّواـ, المكتبػػة العصػػرّية, صػػيدا, بيػػروت, ط

ْرؼ, ص  .ٖ٘ٓعنقود الزواىر في الصَّ
 .ٕٓٗ( َشْرح المراح في التصريؼ, ص٘)
ػػػػػػػػَحاح, ٙ) , ٜٕٙ/٘ٔ, ٕ٘ٔ/ٔ, والم سػػػػػػػػاف, ٕٛٔ, ٓٛ/ٚ, والمحكػػػػػػػػـ والمحػػػػػػػػيط األعظػػػػػػػػـ, ٖ٘٘, ٕٗٗ/ٕ( انظػػػػػػػػر: الص 

ـ(: القاموس المحػيط, المؤسسػة العربيَّػة لمطباعػة والنشػر, ٗٔٗٔىػٚٔٛوالفيروزأبادي, مجد الديف محمد بف يعقوب )ت
 عيا مادة )أَكَد( و)َوَكَد( عمى الترتيب.جمي ٖٓٙ-ٜٖ٘, ٕٗٛ/ٔبيروت, لبناف, دار الجيؿ, بيروت, لبناف, 

ـ(: كتاب العيف, تحقيؽ: د. ميػدي المخزومػي, د. ٜٔٚىػ/٘ٚٔ( انظر: الفراىيدي, أبو عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد )تٚ)
ػػػدر, ط ػػػَحاح,  ٘ٗٔ/ٚىػػػػ,ٕٓٔٔ, ٕد. إبػػػراىيـ السػػػامرائي, مؤسسػػػة دار اليجػػػرة, مطبعػػػة الصَّ )أصػػػد( و)َوَصػػػَد(, والص 

)أصػػػد(, والسَّرُقْسػػػِطي, أبػػػو عثمػػػاف  ٖٓ٘/ٛ)أصػػػد( و)َوَصػػػد(, والمحكػػػـ والمحػػػيط األعظػػػـ,  ٔ٘٘ – ٓ٘٘, ٔٗٗ/ٕ
ـ(: كتاب األفعاؿ, تحقيؽ: د. حسػيف محمػد محمػد شػرؼ, مراجعػة د. محمػد ميػدي ٜٓٓٔىػ/ٓٓٗسعيد بف محمد )ت

-ٛٙ/ٔالمطػابع األميرّيػة, القػاىرة, ـ, الييئة العاّمػة لشػؤوف ٕٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ, ٕعاّلـ, َمْجَمع المَُّغة العربيَّة, مصر, ط
)َأَصػػػػػػػػَد( و)آَصػػػػػػػػَد( و)َأْوَصػػػػػػػػَد(, وابػػػػػػػػف القّطػػػػػػػػاع, أبػػػػػػػػو القاسػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػي بػػػػػػػػف جعفػػػػػػػػر الّسػػػػػػػػعدي  ٕٛٛ/ٗ, ٖٕٔ, ٜٙ
, )َأَصػػػػَد(, والم سػػػػاف, ٔ٘/ٔـ, ٖٜٛٔىػػػػػ/ٖٓٗٔ, ٔـ(: كتػػػػاب األفعػػػػاؿ, عػػػػالـ الكتػػػػب, بيػػػػروت, طٕٔٔٔىػػػػػ/٘ٔ٘)ت
 )أصد( و)َوَصَد(. ٖٛ٘, ٕٗٛ/ٔس المحيط, )أصد( و)َوَصَد(, والقامو  ٕٕٕ/٘ٔ, ٕٔٔ/ٔ

 .ٗٚ٘/ٕ( سّر صناعة اإلعراب, ٛ)
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( دَ )َأكَ  –وييف المُّغَ لكفَّ مّما يستدعي الوقوؼ عنده أّف بعضًا ممف أورد ىذا المثاؿ في ىذيف األصميف  
األّوؿ  َوْجولى أّنيا بدٌؿ منيا. ومف الحامميف ليا عمى الاليمزة لغة في الواو, وتارة إ ذىب تارة إلى أفَّ  –( دَ كَ و)وَ 

 –اإلبداؿ و  ةالمُّغَ –يف َوْجي. وعمى ذينؾ ال(ٔ)الجوىري, قاؿ: "التأكيد لغة في التوكيد, وقد أّكْدت الشيَء َوَوكَّْدتو"
ؿ ثانية, فقاؿ: "َوكَّد األوّ  َوْجوال دَ كَّ أَ وَ , (ٕ)حمميا ابف سيده, قاؿ: "أكَّد الَعْيَد, والَعْقَد لغة في َوكَّده, وقيؿ: ىو َبَدٌؿ"

 .(ٗ), وىذا ما ذىب إليو ابف منظور أيضاً (ٖ)الَعْيَد والَعْقَد: أوثقو, واليمزة فيو لغة"
أّف اليمزة والواو يف أقوؿ فيما أراه: إّنيما مناقضاف لما ورد عندىـ مف َوْجيوبالوقوؼ عند ىذيف ال 

يا لغة في الواو, أو نَّ عمى أَ  حمميـ اليمزة ألفَّ وذلؾ  –وؿ قَ كما سبؽ ال –لغتاف  َـّ أصالف في ىذا المثاؿ, ومف ثَ 
, وىذا ال يجوز (٘)أقؿُّ استعمااًل, ومتى كانت أقؿَّ استعمااًل كانت بعيدة عف الفصحى" بَأنَّيابدٌؿ منيا "يوحي 

يا ْمؿ اليمزة في قوؿ: )أكَّْدت( عمى أنَّ األخذ بو, ألّف المثاؿ ذاؾ لو ورد عندىـ في مادة )َوَكَد( ال غير لصحَّ حَ 
 عطّيةد ىذا ما قالو ابف ؤكّ َخْيُت( في )آَخْيُت(. ومما يُ اؿ قوليـ: )و , أو مبدلة منيا, تمامًا كما ىي حالغة في الواو

اقض نفسو في و ن أنَّ واب فيما أرى, إالَّ لغتاف, وىو الصَّ  واليمزة والواو في الذي ذىب إلى أفَّ  اجالزَّجَّ ه عمى في ردّ 
َواَل الواو ىي األصؿ, واليمزة مبدلة منيا, جاء ذلؾ في تعقيبو عمى قولو تعالى: } المقاـ ذاتو حيف ذىب إلى أفَّ 
قولو: "ُيقاؿ: َوكَّْدت األمر, وأكَّْدت األمر لغتاف جّيدتاف, واألصؿ الواو,  , ونصُّ (ٙ){َتْنُقُضوْا اأْلَْيَماَف َبْعَد َتْوِكْيِدَىا

َد, وىما يد, َوَوَكَد, َوَأكَ كِ وْ يد, وتَ كِ أْ تَ في رّده عمى ذلؾ في اآلية ذاتيا: "وُيقاؿ:  عطّية, قاؿ ابف (ٚ)َبَدٌؿ منيا" واليمزة
 .(ٛ)ليس في وجوه تصريفو ما َيُدؿُّ عمى ذلؾ" ألنَّو: اليمزة مبدلة مف الواو... وىذا غير َبي ف, اججَّ الزَّ لغتاف, وقاؿ 

اليمزة َبَدٌؿ مف  أفَّ  اجالزَّجَّ كيد, وىما لغتاف, وزعـ أْ كيد وتَ وْ ّياف أيضًا, قاؿ: "وُيقاؿ: تَ وىذا ما أكَّده أبو ح 
 .(ٜ)يما أصالف"الواو, وليس بجّيد؛ ألّف التصريؼ جاء في التركيبيف؛ َفَدؿَّ عمى أنَّ 

سَّْرج توكيدًا, وأكَّْدتو تأكيدًا لفصح, قاؿ: "َوكَّْدت الَعْيد واىي األ بَأنَّياومع ىذا فقد عدَّ الجوىري لغة الواو  
, (ٔٔ)دَّىا الفيروزأبادي, قاؿ: "والتوكيد أفصح مف التأكيد, وتوكَّد, وتأكَّد بمعنًى". وكذا عَ (ٓٔ)ح"صَ بمعنى, وبالواو أفْ 

                              
َحاح, ٔ)  )َأَكَد(. ٕٗٗ/ٕ( الص 
 )َأَكَد(. ٓٛ/ٚ( المحكـ, المحيط األعظـ, ٕ)
 )َأَكَد(. ٕٛٔ/ٚ( المصدر السابؽ, ٖ)
 )َأَكَد(. ٕ٘ٔ/ٔ( الم ساف, ٗ)
 .ٜٜٕ( أثر القراءات في األصوات والنَّحو العربي, ص٘)
 (.ٜٔ( سورة النَّحؿ, آية )ٙ)
اج, أبو إسحاؽ إبراىيـ الّسري )ٚ) عرابو, َشْرح وتحقيؽ: د. عبػد الجميػؿ عبػده شػمبي, ٖٕٜىػ/ٖٔٔ( الزَّجَّ ـ(: معاني القرآف وا 

 .ٕٚٔ/ٖـ, ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔ, ٔشمبي, عالـ الكتب, بيروت, ط
وجيز فػي تفسػير الكتػاب العزيػز, تحقيػؽ: ـ(: المحػّرر الػٔ٘ٔٔىػػ/ٙٗ٘( ابف عطّيػة, أبػو محمػد عبػد الحػؽ بػف غالػب )تٛ)

 .ٚٔٗ/ٖـ, ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ, ٔعبد السالـ عبد الشافي محمد, دار الكتب الِعْمِميَّة, بيروت, لبناف, ط
ـ(: تفسير البحر المحيط, دراسة وتحقيؽ وتعميػؽ: عػادؿ أحمػد ٖٗٗٔىػ/٘ٗٚ( أبو حّياف األندلسي, محمد بف يوسؼ )تٜ)

ض, شػارؾ فػي تحقيقػو: د. زكريػا عبػد المجيػد النػوتي, د. أحمػد النجػولي الجمػؿ, أحمد عبد المقصود, عمي محمد معوّ 
 .ٕٔ٘/٘ـ, ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ, ٔقرظة: أ. د. عبد الحي الفرماوي, دار الكتب الِعْمِميَّة, بيروت, لبناف, ط

َحاح, ٓٔ)  )َوَكد(. ٖ٘٘/ٕ( الص 
 )َوَكَد(. ٖٓٙ-ٜٖ٘/ٔ( القاموس المحيط, ٔٔ)
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نََّمامنظور ليس عمى إطالقو,  الفصاحة في لغة الواو كما بيَّف ابف َوْجو  أفَّ إالَّ  أو داللتو  اؽالس يمعنى  ُموُ َيْحكُ  واِ 

األكثر استعمااًل في  األنَّيأفصح وأجود,  الَحْمؼ أو اليميف فالواو الس ياؽ, فإذا كانت داللة ةالمُّغَ الواردة فيو تمؾ 
ذا كانت داللتو الَعْقد بمعنى الميثاؽ فاليمزة ىي األفصح واألكثر استعمااًل فيو, قاؿ: "َوكَّ  َد الَعْقَد ىذا المعنى, وا 

وثََقُو, واليمزة فيو لغة, ُيقاؿ: أْوَكْدُتُو وأكَّْدتو, وآَكْدتو... وبالواو أفصح, أي: َشَدْدتو, وتوكَّد األمُر وتأكَّد والَعْيَد: أ
ذا َحَمْفَت َفوك د"د, وتقوؿ: إذا َعَقْدَت فأك  بمعنى, وُيقاؿ: َوكَّْدت اليميف, واليمز في الَعْقد أْجو   َوْجو. وىو (ٔ)د, وا 

ؼ أو اليميف ما تقدَّـ مف قوؿ ان تعالى: معنى الَحمْ  ز فصاحة لغة الواو فيما يخصُّ ر  رى, وّمما ُيعَ واب فيما أالصَّ 
 :(ٕ)جيرْ عَ َبْعَد َتْوِكيِدَىا{, وقوؿ ال }َواَل َتْنُقُضوْا اأْلَْيَمافَ 

 أْو سائمي ُتْخِبري إف ُكْنِت جاىمةً 
 

 ىؿ َيْنُقُض الحرُّ عيدًا بعد توكيد 
 

في ىذا البيت ما جاء في البيت  –الَحْمؼ أو اليميف  –الس ياؽفي ىذا  ةالمُّغَ مى ورود ىذه ليؿ عوالدّ  
 :الَعْرجي أيضاً  السابؽ عميو مف قوؿ

 ِلِحْمَفٍة َبرٍَّة َأُن َيْعَمُميا
 

 وىؿ عميَّ سبيٌؿ َبْعَد َمْجُيودي 
 

 الحؽ لو:وكذا البيت الّ  
 أحِمُؼ باِن أيمانًا ُمَضاَعفةً 

 
 ي ُكؿ  يوـٍ مف األياـِ َمشُيودِ ف 

 
: "واألصُؿ الواو, واليمزة َبَدٌؿ منيا" ليس في القوؿ عمى إطالقو, ؿِ وْ فيما تقدـ لو مف قَ  اججَّ الزَّ راد ولعّؿ مُ  

نََّماأو معناه كما أرى,  الس ياؽأي بعيدًا عف داللة   فَّ يريد إذا كاف ذلؾ في سياؽ الَحْمؼ أو اليميف, وُيعّززه أَ  واِ 
رد االو  –الَحمؼ أو اليميف  –ُيْحمؿ عمى المعنى ذاتو –كما سبؽ  –عمى القوؿ ذاؾ ذاتو الذي نصَّ فيو  الس ياؽ

, عطّيةذلؾ يكوف في عمـو القوؿ, وىذا ما قد رآه ابف  وحي بأفَّ يُ  وِ لِ وْ قَ  نصَّ  في اآلية الكريمة السابؽ ذكرىا, لكفَّ 
ؿ(, وكاف دما حينما استعمؿ كممتي: )واألصؿ( و)الب دٍّ الّدقة إلى حَ  َوْجوفيو  بَ انَ جَ قولو  صَّ نَ   أفَّ اف, إالَّ وأبو حيَّ 

حتى يستقيـ مع معنى سياؽ اآلية  ؛فييا , أو واألجود الواو, واليمزة لغةٌ يقوؿ مثاًل: واألفصح مف األحسف فيو أفْ 
 وان تعالى أعمـ. .الكريمة, أو داللتيا

اليمزة فو)أْوَصْدت(, و)ُمْؤَصَدة( و)ُموَصَدة(, و)األصيد( و)الوصيد(,  القوؿ في )آَصْدت( َوْجووكذا  
منيما أصؿ قائـ برأسو ال  اف كؿٌّ نظير ما في المثاؿ السابؽ, فيما أصالف ُلغويَّ  –كما سبؽ القوؿ  –والواو فيو 

–كما أوردنا سابقًا  –( دَ صَ ( و)وَ دَ صَ ا في مادتي )أَ م؛ وذلؾ لورودىيّ ولى لغة في الثانية كما ذىب الفارساألُ  أفَّ 
ـْ َناٌر ُمْؤَصَدٌة{المُّغَ وبياتيف  ـْ ُمْؤَصَدٌة{(ٖ)تيف جاءت قراءة اآليتيف الكريمتيف: }َعَمْيِي , و}ِإنََّيا َعَمْيُي

. قاؿ الفّراء: (ٗ)

                              
 )وكد(. ٜٕٙ/٘ٔ( الم َساُف, ٔ)
ـ(, َشػػػَرَحُو وحّققػػػو: خضػػػر الطػػػائي, ورشػػػيد ٔٓٓٔىػػػػ/ٕٜٖ( الَعْرجػػػي: الػػػديواف, روايػػػة ابػػػف جّنػػػي, أبػػػي الفػػػتح عثمػػػاف )تٕ)

 .ٔٙٔ-ٓٙٔـ, صٜٙ٘ٔىػ/ٖ٘ٚٔ, ٔالُعَبيدي, الشركة اإلْسالِميَّة لمطباعة والنشر المحدودة, بغداد, ط
 (.ٕٓ( سورة البمد, آية )ٖ)
 (.ٛ)( سورة الُيَمزة, آية ٗ)
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: )موصدة( وىي الُمطِبَقة ُتْيَمز وال ُتْيَمز" و نَّ اتيف القراءتيف, وىو أَ ى َوْجو ابف خالويو وَبيَّفَ , (ٔ)"وقولو َجؿَّ وعزَّ
مف الثالثي  َـّ مف )أْوَصَد( ومف ثَ  ذَ خِ مف الثالثي )أصد(, وبَتْركيا أُ  َـّ مف )آَصَد(, ومف ثَ  ذَ خِ بتحقيؽ اليمزة أُ 

ز مْ بتحقيؽ اليَ  ىاىنا وفي "الُيَمَزة" ُيْقرآف {اٌر ُمْؤَصَدةٌ نَ  ـْ يِ يْ مَ عَ }وعميو فيما لغتاف, قاؿ: "قولو تعالى:  ؛)َوَصَد(
خذه مف ترؾ اليمز أّنو أة لجَّ ْؤَصَدٌة(, والحُ أخذه مف )آَصْدُت الّناَر( فيي )مُ  وُ أنَّ  زَ مْ ؽ اليَ ف حقَّ مَ ة لِ جَّ , فالحُ وِ فِ ذْ حَ وَ 

 مف )أْوَصْدت النار( فيي )ُموَصَدة(... وىما لغتاف
 
 
 
 
 
 
وَحْمَزة, وَحْفص عف عاصـ,  ,َيْمز أبو عمرو. ومّمف قرأىما بال(ٕ)فصيحتاف, معناىما: ُأْغِمقت عمييـ فيي ُمْغَمَقة" 

 .(ٖ)وقرأىما الباقوف بالواو مف غير َىْمز
اليمزة لغة في الواو, وكذا ردًا  الذي ذىب إلى أفَّ  يّ فيما تقدَّـ في ىذا المثاؿ رّدًا عمى الفارس وأرى أفَّ  

الفناء, واألصيدة كالحظيرة لغة  عمى الجوىري الذي ذىب المذىب ذاتو حيف قاؿ: "واألصيُد لغة في الوصيد وىو

                              
ـ(: معاني القرآف, تحقيؽ: عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي, مراجعػة: عمػي ٕٕٛىػ/ٕٚٓ( الفّراء, أبو زكرياء يحيى بف زياد )تٔ)

-ٜ٘ٔ؛ وانظػػػر: إصػػػالح المنطػػػؽ, صٖٓٛ, ٜٕٓ/ٖـ, ٕٔٓٓالنجػػػدي ناصػػػؼ, الييئػػػة المصػػػريَّة العاّمػػػة لمكتػػػاب, 
ـ(: أدب الكاتػب, حّققػو َوَضػَبط غريبػو, وَشػَرح ٜٛٛىػػ/ٕٙٚبػف مسػمـ ) , وابف قتيبة الدَّْيَنَوِرّي, أبػو محمػد عبػد انٓٙٔ

ـّ مػػف مفرداتػػو: محمػػد محيػػي الػػّديف عبػػد الحميػػد, دار المعرفػػة, بيػػروت, لبنػػاف, ص , ومعػػاني القػػرآف ٖ٘ٙأبياتػػو والميػػ
عرابو,  َحاح, ٖٖٓ/٘وا   )أصد(. ٖٕٔ/ٔ)َوَصَد(, والسَّرقسطي: األفعاؿ,  ٓ٘٘/ٕ, والص 

, ٜٓٛ/ٖٓٚويو, الحسيف بف أحمد )ت( ابف خالٕ) ـ(: الُحّجة في القػراءات الّسػبع, تحقيػؽ وَشػْرح: د. عبػد العػاؿ سػالـ مكػـر
سػػػػالة, ط ؛ وانظػػػػر: ابػػػػف غمبػػػػوف, أبػػػػو الحسػػػػف طػػػػاىر بػػػػف عبػػػػد المػػػػنعـ ٕٖٚـ, صٜٜٓٔىػػػػػ/ٓٔٗٔ, ٘مؤسسػػػػة الر 

يد صالح زعيمة, توزيع منشورات: محمد ـ(: الّتذكرة في القراءات, حّققو وراجعو, وعّمؽ عميو: د. سعٛٓٓٔىػ/ٜٜٖ)ت
ػػػنَّة والجماعػػػة, دار الكتػػػب الِعْمِميَّػػػة, بيػػػروت, لبنػػػاف, ط , ٜٜـ, صٕٔٓٓىػػػػ/ٕٕٗٔ, ٔعمػػػي َبْيضػػػوف لَنْشػػػر ُكتُػػػب السُّ

ـ(: الكشػؼ عػف وجػوه القػراءات وِعَمِميػا وُحَجِجيػا, تحقيػؽ: د. ٘ٗٓٔىػػ/ٖٚٗ, والقيسي, مّكػي بػف أبػي طالػب )تٗ٘٘
, وأبػػػو ٖٚٚ/ٕـ, ٕٗٔٓىػػػ/ٖ٘ٗٔ, ٔاف, مؤسسػػة الّرسػػػالة لمطباعػػة والنشػػػر والتوزيػػع, بيػػػروت, طمحيػػي الػػديف رمضػػػ

ـ(: إبػػراز المعػػاني مػػف ِحػػْرز األمػػاني فػػي ٕٙٙٔىػػػ/٘ٙٙشػػامة الّدمشػػقّي, عبػػد الػػرحمف بػػف إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ )ت
ْطػَوة عػوض, دار الكتػب الِعْمِميَّػة, ـ(, تحقيؽ وتقػديـ وضػبط: إبػراىيـ عَ ٖٜٔٔىػ/ٜٓ٘القراءات السَّْبع لإلماـ الشاطبي )

 .ٕٗٚ, ٔ٘ٔبيروت, لبناف, ص
ـ(: السػبعة فػي القػراءات, تحقيػؽ: د. شػوقي ٖٜ٘ىػػ/ٕٖٗ( انظر: ابف مجاىد, أبو بكػر أحمػد بػف موسػى بػف العّبػاس )تٖ)

مػػد , وأبػو زرعػة, عبػد الػرحمف بػف محٗٗ٘, والتػذكرة فػي القػػراءات, صٙٛٙ, صٕضػيؼ, دار المعػارؼ, القػاىرة, ط
, ٙٙٚـ(: ُحّجػػة القػػراءات, حٌققػػو وعّمػػؽ حواشػػيو: سػػعيد األفغػػاني, مؤسسػػة الّرسػػالة, صٕٔٓٔىػػػ/ٖٓٗبػػف زنجمػػة )ت

ـ(: إتحػاؼ فضػالء الَبَشػر فػي القػراءات األربػع عشػر, ٘ٓٚٔىػػ/ٚٔٔٔوالبّناء, أحمد بف محمد بف أحمد الدمياطي )ت
 .ٜٕٙ/ٕالجديدة, بيروت, لبناف, رواه وصّححو وعّمؽ عميو: عمي محمد الّضّباع, دار الندوة 
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ـْ ُمْؤَصَدٌة{ باليمز"ِإنَّ في الوصيدة, وآَصْدُت الباب لغة في أوَصْدتو: إذا أْغَمْقُتُو, ومنو قرأ أبو عمرو: } َيا َعَمْيِي
(ٔ) ,

قّدـ مف فيما ت غير صحيح؛ ألفَّ فكأّنيما في ىذا الرأي يذىباف إلى أّف الواو ىي األصؿ, واليمزة مبدلة منيا, وىذا 
 قوؿ: )آْصدتُ  ؿِ ثْ اليمزة في مِ  يذىبا إلى أفَّ  ة دلياًل عمى أّنيما لغتاف؛ وعميو كاف مف األحسف أفْ ح مسنٍد باألدلّ رْ شَ 

في االستعماؿ, ودليمو اآلية السابؽ اأَلْفَصُح ىي  –( بمعنى َرَدْدتو, أي: أْطَبْقُتُو فيو ُمْطَبٌؽ الباب( فيو )ُمْؤَصدٌ 
 عمييـ. وكذا ما أنشده "أبو عمرو عف الكسائي:َصَدٌة{, أي: ُمْطَبَقة ذكرىا }َناٌر ُمؤْ 

 َتِحفُّ إلى أجباؿ َمكََّة ناقتي
 

 (ٕ)مف دونيا أبواُب َصْنَعاَء ُمْؤَصَدة" 
 

 :(ٖ)وكذا قوؿ األعشى 
 قومًا ُيَعاِلُج ُقمَّاًل أبناؤُىـْ 

 
 سالساًل ُأُجدًا وبابًا ُمْؤَصداو  

 
   

, قاؿ: "... ؼُ رَ عْ ىي األَ  بَأنَّياالخميؿ نعت لغة اليمز في مثؿ ىذه الداللة  ذا أيضًا أفَّ ّزز ىُيعَ  ومّما 
صاُد, واإلْصُد, وَأَصْدت عمييـ, وَأْوَصْدتو, واإلصاُد, واإلْصُد ىما بمنزلة الُمطِبؽ, ُيقاؿ: أْطَبَؽ عمييـ اإلصاُد, والوِ 

 .(ٗ)"أعرؼ و}َناٌر ُمْؤَصَدٌة{ أي: ُمْطَبَقة زُ مْ واليَ 
البيت فيما لغتاف أيضًا كما جاء في اء الدار, أو نَ القوؿ في )الوصيد( و)األصيد( بمعنى فِ  َوْجووكذا  

ـْ َباِسٌط ِذَراَعْيِو ِباْلَوِصيِد{ قوؿ الفّراء في قولو تعالى: }َوَكْمُبُي
َناء, والوصيُد واألصيُد: لغتاف : "الوصيُد: الفِ وُ صُّ نَ وَ  (٘)

ؿ: أرَّْخُت الكتاَب َوَوّرْخُتُو, َوَوكَّْدُت األْمَر, وَأكَّْدُتُو, َوَوَضْعُتُو َيْتنًا وأْتنًا, ووْتنًا يعني ثْ كاؼ, ومِ ؿ: اإلكاؼ والوِ ثْ مِ 
 .(ٙ)الولد"

ؿ ىذه الكممة في اآلية الكريمة, مثْ ؿ ىذا المعنى لِ ثْ أكثر استعمااًل في مِ تيف لمُّغَ ا أّما فيما يتعمؽ بأي   
في )ُمْؤَصدة( و)ُموَصَدة( أي أّف الواو ىي األفصح واألكثر استعمااًل,  ؿٍ وْ ـ مف قَ ؼ ما تقدّ فالقوؿ فيو عمى خال

                              
َحاح, ٔ)  , )أصد(.ٔٗٗ/ٕ( الص 
 .ٓٙٔ-ٜ٘ٔ( إصالح المنطؽ, صٕ)
( األعشى الكبير, ميموف قيس: الديواف, َشَرَحُو وقّدـ لو: ميػدي محمػد ناصػر الػديف, دار الكتػب الِعْمِميَّػة, بيػروت, لبنػاف, ٖ)

 .ٗ٘ـ, صٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔ, ٔط
 )أصد(. ٘ٗٔ/ٚ( العيف, ٗ)
 (.ٛسورة الكيؼ, آية )( ٘)
؛ وانظػػػر: ٖٚٔ/ٕـ, ٕٓٓٓ( معػػػاني القػػػرآف, تحقيػػػؽ ومراجعػػػة: محمػػػد عمػػػي النّجػػػار, الييئػػػة المصػػػريَّة العاّمػػػة لمكتػػػاب, ٙ)

 )َوَصَد(. ٕٕٕ/٘ٔالم َساف, 
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, والشاىد (ٕ), وكذا قالو ابف منظور(ٔ)وىذا ما ذىب إليو ابف سيده, قاؿ: ".... واألِصيُد: الفناء, والوصيُد أكثر"
 :(ٖ)عمى ذلؾ إضافة إلى اآلية الكريمة قوؿ الشاعر

 ال ُيَسدُّ َوِصيُدىابأرِض فالٍة 
 

 عميَّ ومعروفي بيا َغْيُر ُمْنَكرِ  
 

 ناء.فوالوصيد في ىذا ىو الباب أو ال
والواو االستدالؿ عمى كوف اليمزة  لتأكيدميؿ عْ وتَ  دٍ قْ نَ وَ  حٍ رْ ما تقدَّـ مف شَ  ؿ  في كُ  ي أرى أفَّ وعميو فإنّ  

اليمزة فييما مبدلة مف الواو, وكذا رّدًا عمى  إلى أفَّ يف رّدًا عمى الفارسي الذي ذىب لغتيف في المثاليف السابق
 .(ٗ)باب إبداؿ اليمزة واواً  ما عمى أنَّيما مفيُ مَ مَ حَ السيوطي الذي ذىب نقيض ىذا؛ فَ 

و( الذي أورده الفارسي مّما حكاه أبو زيد فيو ذاتو القوؿ الذي عَ ة( و)َوفَ َوْجو القوؿ في مثاؿ )َيَفعَ ا أمَّ  
( ورد في مادتي )َيَفعَ  مُت عميو في مثاليو السابقيف, فالياء والواو فيو لغتاف؛ ألصميتيما فيو, إذْ أوردتو واسَتْدلَ 

, وكذلؾ الجمع : شابٌّ ٌة وَأَفَعةٌ (: "... ُوغالـ ياِفٌع, وَيَفعَ عَ فَ (. جاء في "المحكـ والمحيط األعظـ" مادة )يَ و)َوَفعَ 
ي , وعميو فإنّ (٘)َكَيَفَعٍة". وكذا القوؿ فييما في المسافُغالـٌ َوَفَعٌة وَأَفَعةٌ (: "... و عَ والمؤنث", وجاء فيو أيضًا في )َوفَ 

لغتاف ال أّف إحداىما  –كما سبؽ القوؿ  –الياء والواو فييما  في وروده في ىاتيف المادتيف دلياًل عمى أفَّ  أرى أفَّ 
و لغة في الياء تارة, وفي ُيحمؿ عمى أنَّ  أفْ  ا ما يمكفمنيا. أمَّ  ُمْبَدلةأو  –كما ذىب الفارسي  –لغة في األخرى 

فاليمزة فيو أصؿ قائـ برأسو,  (ٙ)ف(َعة( بخالفيا مثاًل في مثاؿ )أتْ خرى في ىذا المثاؿ فيو اليمزة في )أفَ الواو أُ 
لغة  –أشرنا  كما –ا في )أَفَعة( فيي . أمَّ (ٛ)ف(, والياء في )َيتْ (ٚ)ف(الواو في )َوتْ  يْ تَ غَ لثة مضافة إلى لُ وىي لغة ثا
الخصوص وفي  َوْجوفي إبداليا مف الياء المفتوحة عمى  ؿَّ عَ أو مبدلة منيما, ولَ  –أي الواو, والياء  –لغة فييما 

في مثاؿ  هُ دَ يَّ أو عمى مف قَ  –ـ دَّ قَ فيما تَ  –فاء الكممة في )َيَفَعة( ردًا عمى مف أنكر مثؿ ىذا اإلبداؿ كالفارسي 
 –( والقوؿ فييما ؿٍ مَ ( في )يَ ؿٌ لَ مف زاد عميو مثاؿ قوليـ: )أَ وعمى  –يما تقدـ أيضًا ف –ي )أْدي( و)أَديو( كابف جنّ 

 .َوْجوليس عمى ىذا ال –ف يَّ بَ تَ يَ كما سَ 

                              
 )أصد(. ٖٓ٘/ٛ( المحكـ والمحيط األعظـ, ٔ)
 )أصد(. ٕٔٔ/ٔ( انظر: الم َساف, ٕ)
ـ(: جميػرة أشػعار العػرب فػي الجاىميػة واإلسػالـ, حقَّقػو وَضػَبطُو ٕٕٜىػػ/ٖٓٔالخّطػاب )ت ( الُقرشػي, أبػو زيػد محمػد بػفٖ)

, وُنِسَب البيت فيو إلى ٚٔوزاد في َشْرِحِو: عمي محمد البجاوي, دار نيضة مصر لمطبع والنشر, الفجالة, القاىرة, ص
 زىير بف أبي ُسممى, ولـ أعثر عميو في ديوانو.

 .ٕٙٗ/ٔالمَُّغة وأنواعيا,  ( انظر: المزىر في عمـوٗ)
 مادة )َوَفَع( و)َيَفَع( عمى الترتيب. ٕٖٓ, ٕٔ٘/٘ٔ( الم َساف, ٘)
 مادة )أَتَف( في كمييما. ٜٗ/ٔ, والم َساف, ٕٔ٘/ٜ( انظر: المحكـ والمحيط األعظـ, ٙ)
 مادة )َوَتَف( في كمييما. ٔ٘ٔ/٘ٔ, والم َساف, ٜٖ٘/ٜ( انظر: المحكـ والمحيط األعظـ, ٚ)
, واألفعػاؿ البػف القّطػػاع, ٜٜٕ/ٗ, واألفعػاؿ لمسَّرقْسػطي, ٕٕ٘/ٜ, والمحكػـ والمحػيط واألعظػـ, ٖٙٔ/ٛ( انظػر: العػيف, ٛ)

, وجميعيػػػا مػػػادة )َيػػػَتَف( وتعنػػػي الػػػوالد المنكػػػوس, أي: أف ٕٓٛ/ٗ, والقػػػاموس المحػػػيط, ٖٛٓ/٘ٔ, والم َسػػػاف, ٖٙٚ/ٖ
 تخرج ِرْجال المولود قبؿ رأسو وَيَدْيو.
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منيما أصؿ قائـ برأسو, واليمزة في  ؿٍّ ا كانت الواو والياء في )َوَفَعة( و)َيَفَعة( لغتيف, كُ لمّ  َفإنَّووعميو  
 تمثيمو عمى أفَّ  ة(؛ ليصحّ يستبدؿ )أَفَعة( بػ )َوَفعَ  كاف مف األحسف عمى الفارسي أفْ  –منيما  ؿٍّ )أفعة( لغة في كُ 

)أْدي( ؿ عميو ثَّ مَ منيا؛ وليستقيـ أيضًا مع اليمزة في المثاؿ المحموؿ عميو, أو المُ   ةبدلاليمزة لغة في الياء أو مُ 
ؼ قائـٌ حوَؿ استبداؿ اليمزة مف الياء, وليس الواو مف ألّف الخال –كما سيتبّيف  –فيو  َوْجوو)أَديو( إْف َصحَّ ىذا ال

ا بيف اليمزة موقع فيي التَّعاُورَصْدت(, فإنَّ أوْ الياء. وكذلؾ القوؿ في مثالي )أكَّْدت( و)َوكَّْدت(, و)آَصْدت( و)
ال تخدـ حّجتو  ةالثالثىذه األمثمة  َـّ فإفَّ ـ, ومف ثَ والواو, وليس بيف اليمزة والياء موضع الخالؼ في المثاؿ المتقد  

 –ة ف باألدلّ يَّ بَ كما تَ  –اليمزة والواو, والواو والياء في األمثمة ذاتيا لغتاف  لمعمة تمؾ, ولعّمة أخرى أيضًا, وىي أفَّ 
و)َيَديو( لغتاف وىذا دليؿ عمى أف اليمزة في قوؿ )أْدي( و)أْديو( و)َأَديو(, والياء فيما يقابميا في )َيْدي( و)َيْديو( 

ذلؾ فيما  َوْجووَ  –كما ذىب الفارسي في الرأي الثاني لو الذي حمميما عميو فيو  –منيما أصؿ قائـ برأسو  كؿٌّ 
ـ مف قوؿ: "قطع ان َأَدْيو, دَّ قَ البحث والتحّري الذي اتََّبْعُتو في الوقوؼ عمى أصؿ اليمزة فيما تَ  جِ يْ تبّيف مف خالؿ نَ 

في مادتي  ةالمُّغَ ي بعض معاجـ ف تيف قد وردالمُّغَ ىذا المثاؿ بياتيف  فَّ : إذا كاف واسعًا" أَ "َثْوٌب أِديٌّ وَيِديٌّ َوَيَدْيِو" و
ليما ىمزة, وفي ثانييما ياء, ومنيا "الّصحاح" في أوَّ  فاء الكممة :)أْدي( أو )أدا( و)َيْدي( أي في أصميف ُلَغوييف

: إذا كاف واسعًا". وجاء فيو في حياني: َقَطع ان أَدْيو, ير جاء فيو في )أدا(: "وحكى المّ  يد: َيَدْيو, وثوٌب أِديٌّ وَيِديٌّ
, أي: واسع, قاؿ العّجاج و: "... وىذا ثوٌب َيِديٌّ وَأِديٌّ  :(ٔ))يدي( ما َنصُّ

َبا َيِديٌّ   في الّدار إْذ َثْوُب الص 
 

 ." ْذ َزماُف الناِس َدْغَفِميٌّ  وا 
 

وقد  –و فيو في )يدي( صُّ "َوَقَطع ان أَدْيو, أي: َيَديو", أّما نَ  و في )أدي(:صُّ وكذا جاء في "المحكـ", ونَ  
فيو:  –وعدـ دّقة مف جيٍة أخرى  ,سبؽ إيراده, وسُأورده ثانيًة لموقوؼ عمى ما ورد فيو مف تناقض مف جية

 في ىذه ت منيا عمى ىذه الصورة إالَّ بدلان َأَدْيو, يريدوف: َيَدْيو, أبدلوا اليمزَة مف الياء, وال َنْعَمُميا أُ  "وقالوا: َقَطعَ 
 ة إبداؿ مثؿ ىذا".يكوف ذلؾ لغة لقمّ  الكممة, وقد يجوز أفْ 

ؿ الذي األوّ  َوْجولة مف الياء في الدَ بْ اليمزة في ىذا المثاؿ مُ  فَّ و ذىب إلى أَ اه أنّ التناقض فيو ُمؤدّ  َوْجووَ  
كما  –وي, وىي )أدي(, والتي تدّؿ المُّغَ ة في أصؿ وضعيا تقمَّ سْ اه في مادة ثانية مُ حمميا فيو عميو رغـ إيراده إيّ 

لو جاء  ألنَّواليمزة فيو أصؿ قائـ برأسو, فيي لغة ثانية فيو, وليست مبدلًة مف الياء؛  عمى أفَّ  –سبؽ القوؿ 
 في حاؿ ورود ىذا المثاؿ في مادة )يدي( ال غير لصحَّ ذلؾ فيو. َوْجواىا عمى ىذا الحممو إيَّ 

ـ وىو فيو غير صحيح ف في َحْصِره إبداؿ اليمزة مف الياء في المثاؿ المتقد  مُ كْ يَ قة فيو فَ عدـ الدّ  وَوجْ ا أمَّ  
ْف كانت قميمةىناؾ أمثمة ُأخرى  ة السابؽ ذكرىا, ولو سّممنا بصحة رأيو ىذا َلُردَّ عميو بالقوؿ: إفّ لمعمّ  ىذا  ؛ ألفَّ وا 

ة( في )َيَفَعة( و)َوَفَعة(, عَ فَ مثاؿ الذي سبؽ الوقوؼ عنده, وىو قوليـ: )أَ منيا الو مطَِّرد  رُ يْ اإلبداؿ عمى ما يبدو غَ 
ولغة فييا؛ أرة مبدلة مف الواو اينا في ىذا المقاـ, وتنِ عْ فاليمزة تارًة تكوف مبدلًة مف الياء, أو لغة فييا وىو ما يَ 

يا نُ ي  بَ نُ لى أمثمة سَ إَفَع(, والواو )َوَفَع(, إضافة ؿ منيما: الياء )يَ دَ بْ تيف المُ المُّغَ في ىاتيف  –كما سبؽ  –وذلؾ لوروده 
 الحقًا.

 

                              
ّجػػاج: الػػديواف, روايػػة عبػػد الممػػؾ بػػف قريػػب األصػػمعّي, وَشػػَرَحُو, ُعِنػػَي بتحقيقػػو: د. عػػّزة حسػػف, مكتبػػة دار الشػػروؽ, ( العٔ)

 , والرواية فيو "بالّدار" بحرؼ الجّر الباء.ٖٖٔبيروت, لبناف, ص 
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ز عَ ا يُ وممّ   أيضًا في ؾ المادتيف نِ يْ و ورد في تَ تيف في المثاؿ ذاتو أيضًا الموقوؼ عنده أنَّ المُّغَ  َوْجوز 
, و  صُّ خُ , وأَ (ٕ), وكذا في ُكُتب األضداد(ٔ)المساف " ويتمثَّ في ىذا المقاـ قوليـ: "َثْوٌب أِديٌّ د ّية َوْجوؿ َيِديٌّ فيو  الض 

ؽ والواسع, يّ اللة التي يحمميا, فيو ُيطمؽ عمى الضَّ ىذا العنواف في الدّ  ؿَ ثْ غ إيراده في الكتب التي تحمؿ مِ الذي سوَّ 
 ولى الداللتيف, فقاؿ:في أُ  (ٖ)أنشد التوزيّ 
 ّي.مِ َعْيٌش َيِديٌّ َضي ٌؽ َوَدْغفَ  
ْفؽ, أي التي ليست بالواسعة, وال الضي قة, قاؿ األصمعي في ة وَأِدّية" وىي الوَ ِديّ ومثمو قوليـ: "َدْلٌو يَ  

ؿ األلؼ ياء, فيقاؿ: َيِديَّة, وىي في موضع آخر وَّ ة, وُتحَ ذّ ذَّ ىذا: "وُيقاؿ: َدْلٌو َأِدّية مشّددة, وىي الَوْفؽ الُمقَ 
اج:  الواسعة, قاؿ العجَّ

َبا َيِديٌّ    .(ٗ)(. أي واسع")أزماُف إْذ َثْوب الص 
ُؿ األلؼ ياء" والُمراد باأللؼ ىنا اليمزة   مثاؿ )أْدي(  ى أفَّ ر ًا ُمؤّداه فيما أَوْجي–ولعّؿ في قولو: "وُتَحوَّ

و فإّف الياء ىي ضإذا كاف المعنى الُمراد فيو )اليد( العُ  –مفردًا كاف أو ُمثّنى  –و)َيْدي(. و)أَديو( و)َيَديو( 
يا مبدلة مف الياء, أو وّي, بؿ ىي األصؿ فيو, واستعمالو باليمزة يكوف عمى أساس أنَّ لمُّغَ ااألفصح في االستعماؿ 

وية المُّغَ ة التصاريؼ , وعمى رأسيـ ابف جّني مستداًل عمى ذلؾ بقمَّ (٘)ةالمُّغَ لغة فييا كما ذىب كثير مف عمماء 
, وأيٍد, وأياٍد. ونَ ُتجمع بالياء, ف بَأنَّيالكممة )اليد( إذا استعممت باليمزة, وكذا  صُّ قولو في رّده عمى ُيقاؿ: َيِديٌّ

اليمزة في )أْديو( ليست  ذىب إلى أفَّ  ألنَّوي أرى في ىذه المفظة خالؼ ما رآه أبو عمي؛ نِ  أنَّ الفارسّي: "... إالَّ 
نََّمابداًل مف الياء,  ذه المفظة تصرُّؼ ىي أصؿ برأسو, ولو كاف األمر عمى ما ذىب إليو لتصرَّفت اليمزة في ى واِ 

ْيدَ ا نجدىـ يقولوف: َيَدْيت إليو يدًا, وَأْيدَ س األمر كذلؾ؛ ألنَّ الياء, ولي : إذا أَصْبَت َيَده, ْيُت أيضًا, وَيَدْيُت الصَّ
, وأْيٍد, وأياٍد, وقاؿ:  وَكسَّروىا. فقالوا: َيِديٌّ

                              
 , )يدي(.ٕٖٔ-ٖٓٔ/٘ٔ, )أدا(, ٘ٚ/ٔ( انظر: الم َساف, ٔ)
في "ثالثة كتب في األضداد", ويمييا ذيؿ في األضداد لمّصّفاني, نشرىا: د. أوغت ( انظر: األضداد المنسوب لألصمعي ٕ)

, )أدا(, واألضػػػػداد المنسػػػػوب لمسجسػػػػتاني فػػػػي "ثالثػػػػة كتػػػػب فػػػػي ٜٔىفنػػػػر, دار الكتػػػػب الِعْمِميَّػػػػة, بيػػػػروت, لبنػػػػاف, ص
ـ(: كتاب ٖٜٛىػ/ٕٖٚ)أدي(, واألنباري, محمد بف القاسـ )ت ٗٚٔ)أدا(, ص ٕٕٔ, )يدي(, صٗٓٔاألضداد", ص

 .ٕٕٙـ, صٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔاألضداد, تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ, المكتبة العصرّية, صيدا, بيروت, 
 , )يدي(.ٕٖٔ/٘ٔ( انظر: الم َساف, ٖ)
 )أدا(. ٜٔ( األضداد المنسوب لألصمعي في "ثالثة كتب في األضداد" صٗ)
ػػػػؿ, ٜٕٙ/ٕ, والمَُّبػػػاُب, ٖٗٙ/ٜ, والمحكػػػـ والمحػػػػيط األعظػػػـ, ٓٙٔ/ٕ( انظػػػر: األمػػػالي, ٘) , واإليضػػػػاح فػػػي َشػػػْرح المفصَّ

ـ(: الفاخر في َشػْرح ٜٖٓٔىػ/ٜٓٚ, والَبْعِمّي, محمد بف أبي الفتح )تٖٚٗ-ٖٙٗ/ٔ, والممتع في التصريؼ, ٜٖٙ/ٕ
, ٔجمػػػػؿ عبػػػػد القػػػػاىر, تحقيػػػػؽ: د. ممػػػػدوح محمػػػػد َخَسػػػػارة, المجمػػػػس الػػػػوطني لمثقافػػػػة والفنػػػػوف واآلداب, الكويػػػػت, ط

ػْرؼ, صٕٓٗ, وَشْرح المػراح فػي التصػريؼ, صٜٔٗ/ٕـ, ٕٕٓػ/ىٖٕٗٔ , والمزىػر ٖ٘ٓ, وعنقػود الزواىػر فػي الصَّ
 .ٜٖٙ/ٕفي عمـو المَُّغة وأنواعيا, 
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 صالحٍ بَفَمْف أذُكَر النُّعماَف إال 
 

 وَأْنُعَمالو ِعْنِدي َيِديًَّا  إفَّ ف 
 

َكسَّرًا كػ )أْيٍد( و)أياٍد(... ولـ َنَر اليمزة في )أْدي( ع عندنا, وليس مُ مْ ع عمى َفِعيؿ, وىذا اسـ لمجَ مْ فجاء بالجَ 
َتُو( مف لفظ ى )أْفَعمْ نَ ما بَ و إنّ ا نعتقد فيو أنَّ نَّ )آَدْيَتُو(... عمى أَ  يَوْجيموجودة في غير ىذه المفظة, وفي أحد 

الَّ أف ُقِمبَ  )األْدي( بعد بو مف َنْحو: )ُيْسُروع(  وُ يَ بَّ  فالياء ىي األصؿ, وليس كذلؾ ما شَ ت ىمرتو عف )َيْدي(, وا 
راد ُكّؿ واحٍد مف ىذه الحروؼ في مكاف صاحبو, وقّمة ُسر( و)ُيُسر(؛ الطّ و)ُأْسُروع(, و)َيَمْمَمـ( و)أَلْمَمـ(, و)أُ 
 .(ٔ)لؾ"فاعرؼ ذ .استعماليـ )اأَلْدي( في معنى )اليد(

ا في الميجات الفصحى, أمَّ  ةالمُّغَ ذىابو إلى قّمة استعماليـ )األْدي( في معنى )اليد( جاٍر في  وأرى أفَّ  
( و)َيَدْيو(.ةالمحكّية المعاصرة فمغة اليمزة ىي الدارجة, أو المستعمم ( و)أَديو( و)إِديو( في )َيَديَّ  , إذ ُيقاؿ: )أَديَّ

اليمزة  فإفَّ  -كما سبؽ  –ؽ, أو الصغير ي  فييا الواسع أو الكبير, وضّده الضَّ ا إذا كاف المعنى المراد أمّ  
اليمزة في ىذا المعنى ىي األكثر استعمااًل خالفًا   أفَّ فيما لغتاف إالَّ  َـّ متساويتاف في الفصاحة, ومف ثَ والياء فيو 

و: "... وَغُنـٌ أِدّية عمى صُّ مادة )أدا(, ونَ ـ في معنى )اليد( العضو, والدليؿ عمى ذلؾ ما جاء في المساف دَّ قَ لما تَ 
َفِعيمة, أي: قميمة. األصمعي: اأَلِديَّة تقدير: َعِديَّة مف اإلبؿ القميمة العدد. أبو عمرو: األداة: الخّو مف الّرمؿ, وىو 

: بيف الصغير وا : صغير, وِسقاٌء أِديٌّ ناٌء َأِديٌّ , ومتاٌع الواسع مف الّرمؿ, وَجْمُعُو: أْيِدّية... وا  لكبير, وماٌؿ أِديٌّ
: خفيؼ ُمَشم ر, وقطع ان أَدْيو, جُ رَ أِديٌّ كالىما قميؿ, وَ  : إذا كاف واسعًا".أي: َيَدْيو, وثوٌب َأِديٌّ وَيدِ ٌؿ َأِديٌّ  يٌّ

" دليالً ـ مف قوؿ افيما تقدَّ  كما أفَّ   با َيِديٌّ اج: "بالّدار إْذ ثوُب الص  ية في مثؿ الياء لغة ثان عمى أفَّ  لعجَّ
 ىذه الداللة.
زٍ رْ ـ مف شَ فيما تقدَّ  َفَمعؿَّ  ,وبعد  ة بيانًا متى تكوف اليمزة في ىذا المثاؿ لغة في دلّ باأل ح وتوضيح ُمَعزَّ

ؿ مْ في حَ  الِعمَّةالياء, أو مبدلًة منيا, ومتى تكوناف لغتيف, وقد يكوف المعنى الُمراد الذي بّيناه في ىذا المثاؿ ىو 
 ىما.ؽ إيرادُ بَ يف المذيف سَ َوْجيزة فيو عمى الاليم الفارسيّ 

, فاليمزة فيو ليست مبدلًة مف الياء كما ذىب كثير مف عمماء (ٕ)(ؿٍ مَ ( و)يَ ؿٍ لَ القوؿ في مثاؿ )أَ  َوْجووكذا  
 –( ؿَ مِ ( و)يَ ؿَ لِ )أَ  –ؾ األصميف الثالثييف نِ يْ ذَ ؿ قائـ برأسو كحاؿ الياء فيو؛ وذلؾ لوروده في , بؿ ىي أصْ (ٖ)ةالمُّغَ 

                              
 .ٓٓٗ/ٕ, والخصائص, ٖٚ-ٕٚ, ٕٓٗ – ٜٖٕ/ٔ( سّر صناعة اإلعراب, ٔ)
, )يمػػؿ(, والكتػػاب, ٕٖٙ/ٛنظػػر: العػػيف, ( )ألػػؿ( و)يمػػؿ( يعنػػي انثنػػاء األسػػناف إلػػى داخػػؿ الفػػـ, وقيػػؿ ِقَصػػر األسػػناف. إ)

صػػالح المنطػػؽ, صٖٖٚ/ٗ , وأبػػو الطَّي ػػب المَُّغػػوي, عبػػد الواحػػد بػػف عمػػي ٖٙٔ, واإلبػػداؿ البػػف السػػّكيت, صٔٙٔ, وا 
ـ(: اإلبداؿ حّققو وَشَرَحُو ونشر حواشيو األصمّية, وأكمؿ نواقصو: عّز الديف التنوخي, مطبعة الترفي, ٕٜٙىػ/ٖٔ٘)ت

)يمؿ(, واألفعػاؿ البػف  ٜٖٚ/ٓٔ, والمحكـ والمحيط األعظـ, ٓٙٔ/ٕ, واألمالي, ٖٚ٘ـ, صٜٔٙٔ/ىػٖٓٛٔدمشؽ, 
ػػْرؼ,  ٕٕٖ/٘ٔ, )يمػػؿ(, والم سػػاف, ٖٚٚ/ٖالقطَّػػاع,  , وعنقػػود الزواىػػر, ٕٕٗ/ٕ)يمػػؿ(, والكنَّػػاش فػػي فّنػػي النَّحػػو والصَّ

 .ٖ٘ٓص
ػػؿ فػػي صػػنعة اإلٖٜ-ٕٜ/ٔ( انظػػر: سػػر صػػناعة اإلعػػراب, ٖ) ػػؿ, ٚٓ٘عػػراب, ص, والمفصَّ , واإليضػػاح فػػي َشػػْرح المفصَّ

, ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٖ, جٔ, وَشػػػْرح شػػػافية ابػػػف الحاجػػػب, قسػػػـ ٖٚٗ- ٖٙٗ/ٔ, والممتػػػع فػػػي التصػػػريؼ, ٜٖٙ, ٕٔٗ/ٕ
, ومقاليػػد ٕٓٗ, وَشػػْرح المػػراح فػػي الّتصػػريؼ, صٕٕٗ/ٕ, والكّنػػاش, ٜٔٗ/ٕوالفػػاخر فػػي َشػػْرح جمػػؿ عبػػد القػػاىر, 

 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٕالّتصريؼ, 
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, جاء فيو فيما أورده عف "المحياني: في أسنانو َيَمٌؿ (ٔ)( األزىريؿَ لِ ٌد, وممف أورده في الثالثي )أَ حوالمعنى فييما وا
 :(ٕ), قاؿ لبيد: قصير األسناف, والجمع, الُيؿُّ تُْقبؿ األسناف عمى باطف الفـ. غيره: األَيؿُّ  وَأَلٌؿ. وىو أفْ 

 ّؿ"يَ ألَ ُيْكِمُح األْرَوَؽ منيـ وا 
ِلَؿ الس قاُء بالكسر: تغيَّرت ِريُحُو, القوؿ عنده في تمؾ المادة أيضًا ىو: ".... وأَ  , ونصُّ (ٖ)وكذا الجوىري 

ابف منظور أيضًا, إْذ ىذا ما جاء عند وىذا أحد ما جاء بإظيار التضعيؼ؛ وَأِلَمت أسناُنُو أيضًا, أي: َفَسدت". و 
ي َذَىَب فيما أورده ًا عمى ابف األعرابي الذدّ (. ولعؿَّ في ىذا رَ ؿَ مِ (, والياء )يَ ؿَ لِ أَ أورده في تينؾ المادتيف: اليمزة )

مبدلة مف الياء في )الَيَمِؿ(؛ لعدـ وجود فعؿ )أِلَؿ(  –وىو ىنا اسـ  –اليمزة في )األَلؿ(  إلى أفَّ  عنو ابف سيده
عمى  الَكَسِس, واأَلَلُؿ لغةٌ قاؿ ابف األعرابي: )اَلَيمُؿ( أشدُّ مف قولو في ىذا: "... و  صُّ ًا منو, ونَ قَّ تَ شْ ليكوف )اأَلَلُؿ( مُ 

 .(ٗ)ىمزة )أِلَؿ( َبدٌؿ مف ياء )َيِمؿ(" َفَدؿَّ ذلؾ عمى أفَّ  , ولـ نسمع مف اأَلَلِؿ ِفْعاًل؛ؿَّ وَيِمَؿ َياّلًوَيِمالً يَ الَبَدؿ, وقد 
اليمزة في  إلى القوؿ بأفَّ  -كما سبقت اإلشارةُ  –ةالمُّغَ ى الذي حدا بكثير مف عمماء رَ السبب فيما أَ  ولعؿَّ  

و باليمزة, وىذا ما صرَّح بو ابف عصفور في تَ يعود إلى كثرة استعمالو بالياء, وقمّ  –ىذا المثاؿ مبدلة مف الياء 
وقالوا: في أيضًا, قاؿ: "...  َوْجوموردًا أمثمًة أخرى حاماًل اليمزة فييا عمى ىذا ال (٘)"باب إبداؿ اليمزة مف الياء"

أسنانو )ألٌؿ(, وأصمو )َيَمٌؿ(, فأبدلوا الياء ىمزة, وقالوا: )ِرْئَباؿ( وأصمو )ِريباؿ(, فُأبدلت الياء ىمزًة, وكذلؾ قالوا: 
نََّماميقة, فأبدلوا أيضًا الياء ىمزة, خ)الش ْئمة( يريدوف: )الش ْيمة( ومعناىا ال ( و)ِرْئَباؿ( ؿٍ لَ جعْمنا اليمزة في )أَ  واِ 

األكثر في كالميـ )يمؿ( و)ِريباؿ( و)شيمة( بالياء,  الش ْئمة( بداًل مف الياء, ولـ ُتجعؿ أصاًل بنفسيا؛ ألفَّ و)
الياء ىي األصؿ, فيذا جميع ما جاءت فيو  اليمزة َبَدٌؿ, وأفَّ  َفَدؿَّ عمى أفَّ  ؛واستعماؿ ىذه األسماء باليمز قميؿ
 .(ٙ)راد"اليمزة بداًل مف الياء, عمى غير اطّ 

اليمزة في مثالي )ِرْئَباؿ( و)الش ئمة(  قوؿ ابف عصفور ىذا ىو أفَّ  صَّ ومما يستدعي الوقوؼ عنده في نَ  
نََّماليست ببدٍؿ مف الياء كما ذىب,  ة؛ وذلؾ يّ يا أصمليما: أنَّ يف: أوّ َوْجيعمى ؿ ُتحمؿ فيما يخصُّ المثاؿ األوّ  واِ 

ىذا المثاؿ يكوف عمى ِزنة  ؛ وعميو فإفَّ (ٚ)الرباعي )َرْأبؿ( ؿ لو وىواألصؿ األوّ في لورودىا في الجذر أو 
)ِفْعالؿ(, وتكوف الياء فيو في لغة َمْف قالو بيا, أي )ِريباؿ( ُمخّففة مف اليمزة تخفيفًا َبَدلّيًا كمثاليا في قوؿ: )ِبير( 

ه قاؿ ُمَعم اًل ذلؾ, وكذا ُمَعم اًل تخفيفيا مف اليمزة ىو ما ذىب إليو ابف سيد َوْجوو)ِذيب( في )ِبْئر( و)ِذْئب(, وَ 

                              
 )َأِلَؿ(. ٖٕٗ/٘ٔ, جٛالمَُّغة, مجمد  ( تيذيبٔ)
, وصػػػدره: َرّقَميَّػػػاٍت عمييػػػا نػػػاىٌض. وانظػػػر: العػػػيف, ٚٗٔ( العػػػامري, لبيػػػد بػػػف ربيعػػػة: الػػػديواف, دار صػػػادر, بيػػػروت, صٕ)

ـ(: ٗٓٓٔىػػػ/ٜٖ٘)ألػػؿ(, وابػػف فػػارس, أبػػو الحسػػيف أحمػػد )ت ٖٕٗ/٘ٔ, جٛ, )يمػػؿ(, وتيػػذيب المَُّغػػة, مجمػػد ٕٖٙ/ٛ
(,  ٕ٘ٔ/ٙ, ٜٜٔٔىػػػػ/ٔٗٗٔ, ٔ, تحقيػػػؽ وضػػػبط: عبػػػد السػػػالـ ىػػػاروف, دار الجيػػػؿ, بيػػػروت, طمقػػػاييس المَُّغػػػة )َيػػػؿَّ

 )يمؿ(. ٕٕٖ/٘ٔوالم َساف, 
َحاح, ٖ)  )يمؿ(. ٕٙٙٔ/ٗ( الص 
 )َيِمَؿ(. ٕٕٖ/٘ٔ)َيِمَؿ(؛ وانظر: الم َساف,  ٜٖٚ/ٔ( المحكـ والمحيط األعظـ, ٗ)
 .ٖٖٗ/ٔ( الممتع في التصريؼ, ٘)
 .ٖٚٗ-ٖٙٗ/ٔالسابؽ, ( المصدر ٙ)
ْئَبػػاؿ: مػػف أسػػماء األسػػد والػػذ ئب, ييمػػز وال ييمػػز, مثػػؿ: َحػػأّلُْت الّسػػويؽ, وحمَّْيػػُت,  ٚ٘/ٙ( جػػاء فػػي الم َسػػاف, ٚ) )َرْأَبػػَؿ(: "الر 

 والجمع الرَّآبيؿ".
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نََّماالسبب في كونو مف الرباعي )رأبؿ( واليمزة فيو أصمية: " َقَضْيت عمى )ِرْئَباؿ( الميموز أنَّو رباعي عمى كثرة  واِ 
 )ِريباؿ( بغير ىمز ال يخمو مف أفْ  زيادة اليمزة مف جية قوليـ في ىذا المعنى )ِريباٌؿ( بغير ىمز؛ وذلؾ أفَّ 

وياؤه أْصؿ؛ ألّف  مف أبنية المصادر وال )ِفْعالاًل( )ِفيعااًل( كوف )ِفيَعااًل( أو )ِفْعالاًل(, فال يكوف )ِفيعااًل(؛ ألفَّ ي
ِفْعالٌؿ ىمزُتُو أصٌؿ, بدليؿ قوليـ: َخَرجوا  الياء ال تكوف أصاًل في بنات األربعة, َفثََبت مف ذلؾ أفَّ )ِرْئَبااًل(

نََّمالّيًا, دَ عنو تخفيفًا بَ  ؼٌ خفَّ يبااًل( مُ )رِ  ْأبموف, وأفَّ رَ َيتَ  ؛ لقوؿ بعض ليّ دَ و بَ قضينا عمى تخفيؼ ىمزة )ِرْئَباؿ( أنَّ  واِ 
نََّماالعرب يصؼ رجاًل: ىو ليٌث أبو َرَياِبَؿ,  بعده )َعسَّاُؼ َمَجاِىَؿ(. وحكى  قاؿ: َرياِبَؿ, ولـ َيقؿ: َريابيُؿ؛ ألفَّ  واِ 

ُقْمت: فإّف )ِرْئَبااًل( ِفْئَعاٌؿ؛ لكثرة زيادة اليمزة, وقد َتَربَّؿ لحُمو, قمنا: إّف  وصيـ, فإفْ صُ مُ أبو عمي: َرياِبيُؿ العرب لِ 
ا َتَربَّؿ لحمُو مع قوليـ: عنو مندوحٌة, وأمّ  دَ جِ الحمُؿ عمى باب )اْنَقَحَؿ( ما وُ  غوَّ سَ )ِفْئَعااًل( في األسماء عدـٌ, وال يُ 

نََّما, )ِرْئَباٌؿ( فمف باب )ِسَبْطٍر( ُيحمؿ قوليـ: َيَتَرْأْبموف  ىو في معنى )َسْبط( وليس مف لفظو... وال يجب أفْ  واِ 
 .(ٔ)ْدَرَع, وخرجوا َيَتَمْعَفروف؛ لقّمة ذلؾ"اب َتَمْسَكَف, وَتمَ عمى ب

 (ٕ)َبَؿ(اليمزة فيو زائدة؛ وذلؾ لوروده ثانيًة في الجذر الثالثي )رَ  يف في المثاؿ ذا فيو أفَّ َوْجيأّما ثاني ال 
غير  –فيما تقّدـ  –كما ذىب ابف سيده  َوْجوفيو عمى ِزنة )ِفْئَعاؿ( وىذا الوبالمعنى ذاتو الوارد في )َرْأبؿ(, وعميو 

ا ورد في ا فيو زائدة لمَّ َفإنَّيوارد؛ وذلؾ النعداـ ىذا البناء في األسماء, وكذا الحاؿ في الياء فيمف قاؿ )ِريباؿ( 
ه دَّ فيو عمى زنة )ِفيعاؿ(, وىذا البناء رَ  َـّ الراء, ومف ثَ  ةرَ سْ فيو حرؼ َمد  ناتج عف إشباع كَ الثالثي )َرَبَؿ(, فيي 

ا انعدـ ورود بنائي: لمّ  َفإنَّووعميو  مف أبنية المصادر, و)ِريباؿ( اسـ؛ ألنَّووذلؾ  –كما ورد فيما تقّدـ  –ابف سيده 
مف )َرْأبؿ(, وىذا البناء  ألنَّوْئَباؿ( عمى زنة )ِفْعالؿ(, وىمزتو أصؿ؛ )رِ  )ِفْئَعاؿ( و)ِفيَعاؿ( في أبنية األسماء, فإفَّ 

مف )َسْرَدَح(. وبناًء عمى ىذا فإّف  (ٖ)لو أمثمتو في األسماء كػ )ِقْنطار( مف )َقْنَطَر(, وفي الصفات كػ )ِسْرداح(
 لة مف اليمزة خالفًا ِلما ذىب إليو ابف عصفور.دبالياء فيو مُ 
األولى مبدلة مف  تاليمزة والياء فيو لغتاف وليسَ  ثاني المثاليف )الش ْئمة( و)الش يمة( فإفَّ  ا فيما يخصُّ أمّ  

( ولمعنى واحٍد فيي ـَ ( و)َشَي ـَ ا, جاء في "المحكـ" مادة )شأـ(: "والّشْئمة مالثانية؛ وذلؾ لوروده في مادتي )َشَأ
ة, ولـ ُيَعّمْمُو" وأضاؼ ابف مَ ئْ قد ىمز بعضيـ الش   ميموزة الطبيعة, حكاىا أبو زيد والمحياني, وقاؿ ابف جني:

ليس ىنالؾ ما يوجبو". وجاء فيو في )شيـ(:  ألنَّونادٌر؛  هُ زَ مْ ىَ  أفَّ قائاًل: "والذي عندي فيو:  ذاتو الس ياؽسيده: في 
ىذا ما جاء في المساف أيضًا في اليمز فيو ُلَغيَّة, وىي نادرة" و  ـ أفَّ "الش يمة: الُخُمؽ, والش يمة: الطبيعة, وقد تقدَّ 

 ىاتيف المادتيف )شأـ( و)شيـ(.
فيو  -أي الَيْمز–اليمز فيو ُلَغيَّة" عمى الرغـ مف إيراده في ذىاب ابف سيده إلى "أفَّ  الِعمَّة وأرى أفَّ  

ؿ )يمؿ( و)ألؿ( , وىو في ىذا نظير مثاوِ مِ قَ ثِ تو باليمز لِ تعود إلى كثرة استعمالو بالياء, وقمّ  –كأصؿ قائـ برأسو 
 يا مبدلة مف الياء؛ وذلؾ لمعّمة ذاتيا.وُحممت فيو اليمزة عمى أنَّ  –كما سبؽ  –الذي ورد في تينؾ المادتيف 

اليمزة في ىذه األمثمة مبدلة مف الياء,  ا ذىب إليو ابف عصفور مف أفَّ مَ وبعد, َفَمَعؿَّ في كؿ  ىذا ردًا لِ  
 ةآخر جانب فيو الصواب حيف َحَصر إبداؿ اليمزة مف الياء في األمثمة الثالثفي القوؿ السابؽ لو رأيًا  كما أفَّ 

                              
 مادة )رأبؿ( في كمييما. ٛ٘ – ٚ٘/ٙ؛ وانظر: الم َساف, ٖٓٙ – ٜٖ٘/ٓٔ( المحكـ والمحيط األعظـ, ٔ)
 )َرَبَؿ(. ٜٔ/ٙ( انظر: الم َساف, ٕ)
ػػرداح أيضػػػًا:  ٖٕٗ/ٙ( جػػاء فػػي الم َسػػاف, ٖ) ػػْرداحة: الناقػػة الطويمػػة, وقيػػؿ: الكثيػػر المحػػـ... والس  ػػْرَداح, والس  )َسػػْرَدَح(: "الس 

 جماعة الطَّْمح, واحدتو ِسْرداحة".
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ا سبؽ مف ورود أمثمة عمى مثؿ ىذا مَ ناه بالشرح المسند باألدلة, ولِ يَّ ا بَ مَ السابؽ ذكرىا, مع عدـ صّحتو فييا لِ 
 اإلبداؿ كقوليـ: )أَفَعة( في )َيَفَعة(.

الحصر ال اليمزة والياء لغتيف في فاء الكممة, ومف باب التمثيؿ ا جاءت فيو ـ أيضًا ممّ دَّ قَ ومثاؿ ما تَ  
–لذا فيما عمى زنة َيْفُعوؿ, وفاُعوؿ ؛ؿ منيما ىمزة, وفي الثاني ياء, ففاء الكممة في األوّ (ٔ)قوليـ: الَيْأفوخ واليافوخ

ؿ منيما تيف, فاألوّ المُّغَ اتيف ا بيدَ رَ وُيْسَتدّؿ عمى ذلؾ بصيغتي الجمع المتيف ُجِمعا عمييما, إذ وَ  –عمى الترتيب 
عمى زنة فواِعيؿ, وقد استدؿَّ ابف سيده بثاني  (يواِفيخ)ع عمى )يآِفيخ( عمى زنة يفاِعيؿ, والثاني عمى مِ جُ 

بعد عمى أّف الياء فيو أصؿ قائـ بذاتو كما ىي حاؿ اليمزة في الجمع )يآِفيخ(, قاؿ في )َيَفَخ( –يواِفيخ–الصيغتيف 
ره, وقيؿ: ىو ما بيف اليامة والجبية, وقد أَ فيو في )أف أورد ما جاء  َفَخ(: "اليافوخ: ُمْمَتَقى عظـ ُمَقدَّـ الرأس وُمؤخَّ
نََّماتقدَّـ في اليمز.  ياءه  ا بذلؾ عمى أفَّ نَ مْ لَ دْ تَ اسْ ا وجدنا جمعو يواِفيخ, فَ عو في ىذا الباب أنَّ ضْ َعَنا عمى وَ شجَّ  واِ 

ده قوليـ: "َيَفَخُو: أصاب ويؤك   (ٕ)الفيروز أبادي أيضًا عمى األصؿ اليائي فيو أصؿ". وبصيغة الجمع ىذه استدؿَّ 
األصؿ الثالثي لألوؿ منيما ىو )أَفَخ(, ولمثاني )َيَفَخ(, وقد ورد  بمغة الياء. ىذا يعني أفَّ  (ٖ)يافوَخُو, فيو َمْيُفوُخ"

فيو  الَيْمزَ  إلى أفَّ  (٘)ث فيما أورده ابف منظور. ومع ذلؾ فقد ذىب المي(ٗ)ىذيف األصميف الثالثييف في ىذا المثاؿ
يأفوخ فيو عمى تقدير َيْفُعوؿ, ورجٌؿ َمْأفوخ إذا ُشجَّ في ال زمَ ىو األحسف واألصوب, قاؿ: "قاؿ الميث: َمْف ىَ 

اء لـ ييمز فيو عمى تقدير فاعوؿ مف اليفخ, واليمز أصوب وأحسف, وجمع اليْأفوخ: يآِفيخ... والي فْ َيْأفوخو, ومَ 
مف قوؿ: "وأنتـ لياميـ العرب,  زائدة" ويعّززه مجيئو في صيغة الجمع ىذه فيما ُأورد عف عمي بف أبي طالب 

 .(ٙ)رؼ"ويآِفيخ الشَّ 
, إذ نصَّ الخميؿ عمى ذلؾ في (ٚ)والَيَمُب" اء الكممة أيضًا قوليـ: "اأَلَلبُ تيف في فالمُّغَ ومف أمثمة ىاتيف  

كما ىو مشار في اليامش –واب فيما أرى لوروده في تينؾ المادتيف , وىو الصَّ (ٛ)غتاف"قولو: "الَيَمُب واألَلُب ل
, وكذا ذىب ابف (ٜ)اليمزة لغة في الياء ا ذىب إليو في موضع آخر مف أفَّ مَ خالفًا لِ  المتقد ـ )َأَلَب, وَيَمَب(

                              
ره, وقٔ) يؿ: ىو ما بػيف اليامػة والجبيػة. انظػر: المحكػـ والمحػيط األعظػـ, ( اليأفوخ واليافوخ: ُمْمَتَقى عظـ مقدَّـ الرأس ومؤخَّ

)َيَفػػَخ(, والقػػاموس  ٕٖٓ/٘ٔ)أفػػخ(, و ٕٓٔ/ٔمادتػػا )َأَفػػَخ( و)َيَفػػَخ( عمػػى الترتيػػب, والم َسػػاف,  ٕٓٚ, ٕٓٗ – ٜٖٕ/٘
 )َيَفَخُو(. ٕٕٛ/ٔ)أَفَخُو(, و ٕ٘ٙ/ٔالمحيط, 

 )َأَفَخُو(. ٕٙ٘/ٔ( القاموس المحيط, ٕ)
 )َيَفَخ(. ٕٕٛ/ٔدر السابؽ, ( المصٖ)
 ( في الصفحة السابقة.ٕ( انظر المصادر والمراجع الواردة في اليامش رقـ )ٗ)
ـ(: المصػػباح المنيػػر فػػي غريػػب ٖٛٙٔىػػػ/ٓٚٚ)َأَفػػَخ(؛ وانظػػر: الفيػػومي, أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي ) ٕٓٔ/ٔ( الم َسػػاُف, ٘)

 )يافوخ(. ٜٕ/ٔـ, ٕٜٔٔطبعة األميرّية, ِمصر, الَشْرح الكبير لمرافعي, نظارة المعارؼ العمومّية, الم
 )َأَفَخ(. ٕٓٔ/ٔ( انظر: الم َساف, ٙ)
( األََلػُب والَيَمػُب: اسػـ جػنس, وأحػدىا َيَمَبػة, واْخُتِمػَؼ فػي معناىػػا, فقيػؿ: ىػي الَبػْيض مػف جمػود اإلبػؿ, ُتعمػؿ منيػا الػػدُّروع, ٚ)

تُتَّخذ وتُْنَسج, وُتْجَعؿ عمى الرؤوس مكاف الَبْيض. وقيؿ: الفوالذ مػف  وقيؿ الَيَمُب: الدُّروع يمانية. وقيؿ: ىي ُنُسوع كانت
)َيَمػَب(, والمحكػـ والمحػيط  ٛ٘ٔ/ٙ)يمب(, ومعجػـ مقػاييس المَُّغػة,  ٖٓٗ/ٛالحديد, وقيؿ أيضًا: الّترس. انظر: العيف, 

 )يمب(. ٕٕٖ/٘ٔ)أَلب(, و ٖٔٔ/ٔ)ألب(, والم َساف,  ٛٓٗ/ٓٔاألعظـ, 
 )يمب(. ٖٓٗ/ٛ( العيف, ٛ)
 )أزف(. ٖٖٛ/ٚ( المصدر السابؽ, ٜ)
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دتيف. ولعّؿ كثرة استعمالو بالياء, ؾ المانليما في تيابف منظور إيراد غـ مف عمى الرّ  (ٕ), وابف منظور(ٔ)سيده
 .َوْجوؿ عمى ذاؾ المْ في الحَ  الِعمَّةكاف –كحاؿ ما تقّدـ في بعض األمثمة  –وقّمتو باليمزة 

َيَتـٌ وَأَتـٌ, أي: إبطاء" هرِ يْ ـ مف أمثمة أيضًا قوؿ: "ما في سَ ومثؿ ما تقدَّ  
 :(ٗ)سأ, قاؿ عمرو بف ش(ٖ)

الَّ َفِسيري ِمْثَؿ ما سار راك  بٌ وا 
 

 َم ِخمسًا ليس في َسْيرِه َيَتمْ َتَيمَّ  
 

 .(٘)وذلؾ لوروده في تينؾ المادتيف أيضاً 
, فاليمزة والياء فيو (ٙ)قوليـ لقرية عمى جانب البحر ناحية اليمف: َعَدف َأْبَيف, وَيْبَيفوعميو أيضًا  

وارد في ىو لممثاليف ىو )َفْعَيؿ( خالفًا لما  يّ فِ رْ الوزف الصَّ  , وعميو فإفَّ (ٚ)( و)َيَبف(فَ بَ أصمّيتاف؛ وذلؾ لوروده في )أَ 
و عمى زنة )أْفَعؿ(, فاليمزة زائدة, والياء ر( مما يعني أنَّ مَ )أْبَيف( بوزف )أحْ  َف( مف أفَّ في المساف في الثالثي )َأبَ 
( فَ لقوؿ وىو )أبَ ذاؾ األصؿ الثالثي الوارد فيو ىذا ا و  مُ واب فيما أرى؛ وذلؾ لخُ الصَّ  َوْجوأصيمة, وىذا بعيد عف 

ورد في المساف في الثالثي ر( وىو )أْفَعؿ( لّما أُ مَ مف الياء, ولو ُحِمؿ )أْبَيف( عمى الوزف الذي جاء عميو مثاؿ )أحْ 
ْبَيف(: موضع" )َبَيفَ  ح اليمزة في ىذا األصؿ تْ فَ لكاف ىذا صحيحًا, فػ )َأْبَيف( بِ  –( إذ جاء فيو: "َوَعدُف أْبَيُف وا 

 نة )َأْفَعؿ(, و)إْبَيف( بكسرىا عمى ِزنة )إْفَعؿ(.الثالثي عمى ز 
باليمزة  ُمْمَحؽويو لمتمثيؿ عمى بناء )إْفَعؿ( الباشتقاقو مف الثالثي )َبَيَف( ىو الذي َحَدا بسيولعّؿ  

 .(ٛ)المكسورة في أّولو بػ )ِإْبَيف( مضافًا إلى أمثمة ُأخرى كػ )إْصبع( و)إْبَرـ( وغيرىما
ز أص  يما لغتاف لّما وردا في )أَبَف( و)َيَبَف( عمى أنَّ  –أْبَيف, وَيْبَيف  –مّية اليمزة والياء فييما وّمما ُيَعز 

ْنَثى( والثاني كػ )ُيْمَنى(, وجميعيا عمى زنة )ُفْعَمى(. وفي ىذا )أُ , فاألّوؿ كمثاؿ (ٜ)قوليـ أيضًا: )ُأْبَنى( و)ُيْبَنى(
بخالفو لو  –ـ كما تقدَّ  –( ا ُأورد في )أَبفَ َفْعَيؿ( وليس )أْفَعؿ( لمَّ ) )أْبَيف( عمى زنة دليؿ آخر كما أرى عمى أفَّ 

 ؿ(.عَ َحْممو عمى الوزف )أفْ  حُّ صِ يَ  َفإنَّوُأورد في )َبَيَف(, 

                              
 )ألب(. ٛٓٗ/ٓٔ( المحكـ والمحيط األعظـ, ٔ)
 )ألب(. ٖٔٔ/ٔ( الم َساُف, ٕ)
 .ٜٛٔ/ٕ, واألمالي, ٖٚٔ( انظر: اإلبداؿ البف السّكيت, صٖ)
, ٕـ, طٜٙٚٔىػػػػػػػػ/ٜٖٙٔ, ٔ( األسػػػػػػػدي, عمػػػػػػػرو بػػػػػػػف شػػػػػػػأس, ِشػػػػػػػْعره: د. يحيػػػػػػػى الجبػػػػػػػوري, دار القمػػػػػػػـ, الكويػػػػػػػت, طٗ)

 .ٜٛٔ/ٕ؛ وانظر: األمالي, ٛ٘ـ, صٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ
 )يتـ(. ٜ٘ٔ/ٗ)أتـ(, و ٖٚ/ٗ)يتـ(, والقاموس المحيط,  ٖٛٓ/٘ٔ)أتـ(, و ٛٗ/ٔ( انظر: الم َساف, ٘)
ـ(: َجْمَيرة المَُّغػة, مطبعػة مجمػس دائػرة المعػارؼ العثمانيػة, ٖٖٜىػ/ٕٖٔ( انظر: ابف ُدريد, أبو بكر محمد بف الحسف )تٙ)

)َأَبػػػػَف(,  ٔٗ/ٔ)أبػػػػيف(, والم َسػػػػاف,  ٖٓٔ/ٔ, ومعجػػػػـ مػػػػا اسػػػػتعجـ, ٕٚٗ/ٖىػػػػػ, ٖ٘ٗٔ, ٔد, طالعثمانيػػػػة, حيػػػػدر آبػػػػا
 )َيَبَف(. ٖٚٓ/٘ٔ)َبَيَف(, و ٕٓٓ/ٕو

 )َيَبَف(. ٖٚٓ/٘ٔ)َأَبَف(, و ٔٗ/ٔ( انظر: الم َساف, ٚ)
 .ٕ٘ٗ/ٗ( انظر: الكتاب, ٛ)
 )َيَبَف(. ٖٚٓ/٘ٔ)َأَبَف(, و ٔٗ/ٔ( انظر: الم َساف, ٜ)
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اب( و)َيَياب( وىو اسـ موضع بنواحي المدينة كما ىو وارد في ىَ ونظير األمثمة تمؾ أيضًا قوليـ: )أَ  
 .(ٕ)َيَب(و)يَ  (ٔ)َب(ىَ الثالثي منو )أَ 

في  –أّما عف اليمزة والياء في مثالي )ُأْسُروع( و)ُيْسُروع( و)ُأُسر( و)ُيُسر( المذيف َحَمؿ عمييما الفارسي  
ؾ نيما قد تكوناف فيو لغتيف كحاليما في ذياليمزة والياء في )أْدي, وَيْدي, وَأَدْيو, وَيَدْيو( عمى أنَّ  –الثاني لو  َوْجوال

 و أفَّ َوْجيو  ,ذلؾ صحيح فيما يخّص المثاليف المحموؿ عمييما, مع شيٍء مف الفارؽ بينيما المثاليف, فنقوؿ: إفَّ 
خالفًا لما جاء عند –كما ذىب الفارسي فيما سيتبّيف  –اليمزة والياء في )ُأْسُروع( و)ُيْسُروع( زائدتاف لإللحاؽ 

ؿ مؤداه اإللحاؽ في المثاؿ األوّ  َوْجوأصميتاف, وَ , وفي )ُأُسر( و)ُيُسر( (ٖ)الياء مبدلة مف اليمزة أفَّ السيوطي مف 
ْرفي لو ىو )َسَرع( أفَّ  واليمزة والياء  (ٗ)الجذر الثالثي لو الذي ُيقابؿ فاء الكممة وعينيا والميا في الميزاف الصَّ

ا و: "وأمّ صُّ ومما ُيستدؿُّ بو عمى ذلؾ, وعميو يحمؿ ىذا المثاؿ ما جاء في قوؿ سيبويو, ونَ  –كما أشرنا  –لإللحاؽ 
اًل, فيكوف الحرُؼ... عمى َيْفُعوؿ في االسـ والصفة, فاألسماء نحو: َيْرُبوع, وَيْعُقوب, وَيْعُسوب, الياء فَتْمَحُؽ أوّ 

, والَيْخُضور, واليَ والصفة نحو: ال و أنَّ االستدالؿ بيذا القوؿ عمى مثاؿ )ُيْسُروع( مؤّداه فيما أرى  َوْجوو (٘)ْرُقوع"يَ ْحُمـو
مثاؿ )ُيْسُروع( وىو  د ت الياء زائدة لإللحاؽ في ىذه األمثمة, وأخصُّ في ىذا المقاـ األسماء منيا, فإفَّ ا عُ و لمّ أنَّ 

ُسئؿ: كيؼ ُيْمَحؽ مثاؿ  وتعّد الياء فيو زائدة لإللحاؽ. فإفْ  –كما َنّوىت سابقًا  –اسـ أيضًا ُيْمَحؽ باألمثمة تمؾ 
؟ فتكوف اإلجابة بالَقْوؿ: َيْفُعوؿبأمثمة سيبويو تمؾ المفتوحة الياء عمى زنة )ُيْسُروع( بضـّ الياء عمى ِزنة )ُيْفُعوؿ(

ىو الفتح, أي )َيْسُروع( عمى ِزنة )َيْفُعوؿ( كما ىي  –أي الياء  –الياء فيو ليس بأصٍؿ, بؿ األصُؿ فييا ضَـّ إفَّ 
نََّماحركتيا في أمثمة سيبويو المحموؿ عمييا,  و لغة كما ذىب الخميؿ في قولو: ".... أنَّ جاء الضُـّ فييا عمى  واِ 

ْسُروعة, وَأْسُروعة, والجمع األساريع, قاؿ امرؤ ْسُروع: دوٌد تكوف عمى الشَّْوؾ والحشيش الواحد يَ الَيْسُروُع, واألَ 
 :(ٙ)القيس

 ٍف كأنَّووَتْعُطو ِبَرْخٍص َغْيِر َشثْ 
 

 أساِرْيُع َظْبٍي أو مساويُؾ إْسِحؿِ  
 

 .(ٚ)لغة, وَجْمُعو َيَساِريع..."... وَضُـّ الياء 
ْفَعاؿ وال َعم اًل ذلؾ: "وليس في الكالـ يَ تباعًا لضـّ الراء, قاؿ مُ إما جاء َضَـّ الياء إنّ  أفَّ وذىب سيبويو إلى  

ُتْضِعَؼ سْ الّراء, كما قيؿ: اُ  ضمَّةتباعًا لإوا الياء مُّ ْسُروع(: )ُيْسُروع( فإنَّما ضَ ْفُعوؿ, فأّما قوؿ العرب في )اليَ يُ 

                              
ـ(: النيايػة فػي غريػب الحػديث واألثػر, تحقيػؽ: ٜٕٓٔىػػ/ٙٓٙ: ابف األثير, مجد الديف أبو السعادات المبػارؾ )ت( انظرٔ)

)أىػب(,  ٖٛ/ٔطاىر أحمد الزاوي, ومحمود محمد الطناحي, دار إحياء الكتب الِعْمِميَّة, فيصؿ عيسى البابي الحمبػي, 
 )أىب(. ٘ٛ/ٔوالم َساف, 

 .)ييب( ٕٖٛ/٘ٔ( الم َساف, ٕ)
 .ٖٙٗ/ٔ( انظر: المزىر في عمـو المَُّغة وأنواعيا, ٖ)
, والقػػاموس ٕٚٔ/ٚ, والم َسػػاف, ٖٛٗ/ٔ, والمحكػػـ والمحػػيط األعظػػـ, ٖٛٚ/ٖ, وجميػػرة المَُّغػػة, ٖٖٔ/ٔ( انظػػر: العػػيف, ٗ)

 وجميعيا مادة )َسَرَع(. ٜٖ/ٖالمحيط, 
 .ٕ٘ٙ/ٗ( الكتاب, ٘)
 .ٚٔالفضؿ إبراىيـ, دار المعارؼ, مصر, ص ( القيس, امرؤ: الديواف, تحقيؽ: محمد أبوٙ)
 )َسَرَع(. ٖٖٔ/ٔ( العيف, ٚ)
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التاء, وأشباه ذلؾ مف ىذا النحو, ومف ذلؾ قوؿ ناس كثير في َيْعُفَر: ُيْعُفَر, وُيَقو ي ىذا أّنو ليس في الكالـ  ضمَّةل

قولو: ".... فػ )ُأْسُروع( مثؿ )ُأْخدود(, و)ُيْسُروع( مثؿ  ص  وىذا ما ذىب إليو الفارسي في نَ  .(ٔ)ُيْفُعؿ, وال ُيْفُعوؿ"
اف , وأبو حيَّ (ٖ). وتبعيما في ىذا ابف عصفور(ٕ)الفاء كقوليـ: )ُمْغُموؽ(" ضمَّةالياء ُضّمت ل أفَّ  الَّ )ُيْعُفور( إ
حركتيا الفتح كما ىو وارد  ؿُ صْ أَ . وعمى ىذا أيضًا ُيحمؿ ضـّ اليمزة في )ُأْسُروع(, فَ (٘), والفيروزأبادي(ٗ)األندلسي

نََّماوارد فيما تقدَّـ مف قوؿ الخميؿ,  في ىذا المثاؿ لغاٍت أربعًا:  أفَّ الراء. ىذا يعني  ضمَّةتباعًا لإُضّمت  واِ 
ى لغة ضـّ اليمزة جاء قوؿ تباع, وعملإل )َيْسُروع( و)َأْسُروع( بالفتح وىو األصؿ, و)ُيْسُروع( و)ُأْسُروع( بالضـ  

 :(ٙ)احالّطرمَّ 
 فاوَتَجدََّؿ اأُلْسُروُع واّطرَد السَّ 

 
 الَقْرَددُ  وَجَرْت ِبَجائميا الِحَدابُ  

 
 :(ٚ)وقاؿ آخر

 َفَمْيَس لساِرييا بيا ُمَتَعرَّج
 

 إذا اْنَجَدَؿ اأُلْسُروُع واْنَعَدَؿ الَفْحؿُ  
 

كما  –الياء الزائدة في أّوؿ ما شابيو مف األمثمة ّد سيبويو أّما عف المثاؿ الذي ُألحؽ بو )ُيْسُروع( لّما عَ  
 دُ رِ يَ كما سَ  –ؼ الذي َعدَّه الفارسي رَ لمطَّ  ُمَجاِورحرؼ المّد الواو ال لإللحاؽ, وبما انضاؼ إلييا مف زيادة –سبؽ 

كمييما  إفَّ  ـّ فيو فيما أرى )ُعْصُفور(؛ وذلؾ ألّف )ُيْسُروع( ومثمو )ُأْسُروع( يوازيو حركة وسكونًا, ثُ  –حرؼ إلحاؽ 
األصوؿ المزيد بحرفيف  الثالثيلحاؽ االسـ مف باب إـ دَّ قَ اسـ, فيو وبناًء عمى ما تَ  –بو  ُمْمَحؽوال ُمْمَحؽأي ال –

بمغتي الياء واليمزة عمى زنة )ُيْفُعوؿ( و)ُأْفُعوؿ(,  ُمْمَحؽفإّف االسـ ال َـّ بالرباعي األصوؿ المزيد بحرؼ, ومف ثَ 
ي عمي ما أورده ابف جّني عف أب –كما َنوَّْىنا  –بو عمى ِزنة )ُفْعُموؿ(. ومما ُيْسَتَدؿُّ بو عمى ىذا  ُمْمَحؽوال

)ِتْجَفاؼ(: أتاؤه لإللحاؽ بباب ِقْرطاس؟ فقاؿ: نعـ, عف  -رحمو ان  –الفارسي, قاؿ: "وسألُت يومًا أبا عمي 
يكوف ما جاء عنيـ مف باب ُأْمُمود,  واحتجَّ في ذلؾ بما انضاؼ إلييا مف زيادة األلؼ معيا؛ فعمى ىذا يجوز أفْ 

ْسميح ًا بباب ُعْسُموج, وُدْممُ ُمْمَحقوُأْظُفور   .(ٛ)ًا بباب ِشْنِظير وِخْنِزير"ُمْمَحقوج, وأْف يكوف إْطِريح, وا 
ؿ الزائد إذا كاف أوّ  أفَّ اف ُمشيرًا إلى رأي الفارسي أيضًا, قاؿ: "وذىب بعضيـ إلى وىذا ما أورده أبو حيّ  
يكوف معو زائد آخر, وىذا  فيو مف شرط وىو أفْ يكوف منيا, وال بّد  معو مف زائد آخر, أو أفْ  دَّ حاؽ ال بُ لكممة لإل

                              
 )َسَرَع(. ٕٚٔ/ٚ؛ وانظر: الم َساف, ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٗ( الكتاب, ٔ)
 .ٔٔ( المسائؿ الحمبيات, صٕ)
 .ٓٔٔ/ٔ( انظر: الممتع في التصريؼ, ٖ)
َرب, ٗ)  .ٜٚ/ٔ( انظر: ارتشاؼ الضَّ
 (.)َسَرعَ  ٜٖ/ٖ( انظر: القاموس المحيط, ٘)
( الّطرّماح: الديواف, حقَّقو: د. عّزة حسف, وزارة الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي, مطبوعات مديرّية إحياء التُّراث القػديـ, ٙ)

 .ٖٗٔـ, صٜٛٙٔىػ/ٖٛٛٔالقديـ, دمشؽ, 
 .ٖٛٚ/ٖ( انظر: جميرة المَُّغة, ٚ)
 .ٜٕٗ/ٔ( الخصائص, ٛ)
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اإللحاؽ فػ )ِتْجَفاؼ, وِسْرحاف, و يجوز أنَّ وليف َحْشوًا أو غيره, فاألكثر منيـ الفارسي عمى  كاف حرَؼ مدٍّ  الزائد إفْ 
ْخِريط, وُأْمُمود(   .(ٔ)ة بػ )ِسْرداح, وِقْرطاس, وِبْرطيؿ, وُعْصُفور("ُمْمَحقوا 

أبي حياف الذي ُألِحؽ فيو مثاؿ  ص  األحسف فيما ورد في نَ وأرى أّنو بناًء عمى ىذا الرأي كاف مف  
وىو صفة بمثاؿ )ُعْصُفور( وىو اسـ أف ُيمحؽ ذاؾ المثاؿ الصفة بمثاؿ آخر يكوف صفة مثمو كػ  (ٕ))ُأْمُمود(

ُقود( نْ مثاؿ )ُعْصُفور( وما شابيو في االسمّية كػ )عُ ا كما ىو وارٌد فيما نّص عميو ابف جّني. وأمّ  (ٖ))ُعْسُموج(
 مثاؿ )ُيْسُروع( و)ُأْسُروع( لمماثمتو لو في االسمّية. و)ُزْنُبور( َفُيْمَحؽ بو

 دّ عُ , إذ خالَؼ الفارسي الرأي, فمـ يَ لـ ِيْمَؽ صداُه عند ابف جّني َفإنَّواإللحاؽ ىذا  َوْجوومع ما تقّدـ في  
إلحاؽ, وعّمؿ ذلؾ بالَقْوؿ في رد ه عميو, بعد ذكرىا حرؼ  لمطَّرؼ كما في األمثمة السابؽ ُمَجاِورحرَؼ المّد ال

سَناـ  ألنَّوإيراده نص القوؿ عنو: "وَيْبُعد ىذا عندي؛  ًا بباب ِحْدبار, ُمْمَحقيمـز منو أْف يكوف باب إعصار, وا 
جْ ُمْمَحقوِىْمقاـ, وباب إْفَعاٍؿ ال يكوف  ْحَساف, وا  ْنَعاـ, وىذا ًا, أال َتَرى أنَّو في األصؿ لممصدر نحو: إْكَراـ, وا  َماؿ, وا 

ما ال يكوف المصدر ذلؾ عمى َسْمت ِفْعمو غير ُمخالؼ لو, وكأفَّ ىذا وَنْحوه إنّ  , فيجب أفْ ُمْمَحؽمصدر ِفْعؿ غير 
ما ىو حرؼ ليف, وحرؼ الميف ال يكوف عمى الزيادة األولى في أّولو إنّ  يدَ ما زِ  ًا مف قبؿ أفَّ ُمْمَحقيكوف  يجوز أفْ 
نَّ لإللحاؽ,  ؾ تُقابؿ أنَّ ر حديث اإللحاؽ, أال ترى يْ ت بو, وىذا حديث غَ وْ جيء بو لمعنًى وىو امتداد الصَّ  َماواِ 

 ما ىو الزيادة أبدًا, فاألمراف عمى ما ترى في الُبْعد غايتاف.إنّ  د  األصؿ, وباب المّ  ُمْمَحؽبال
 –كما ترى  –, وفيو ُمْمَحؽأـ غير  ىو ُمْمَحؽَرْوف( أدْ قمت عمى ىذا: فما تقوؿ في باب )إْزَمْوؿ( و)إ فإفْ  

الواو التي فييا ليست  أفَّ ؛ وذلؾ َزْقرٍ نْ حِ ٍؿ, و حْ ْردَ بباب جِ  ُمْمَحؽالزائدة؟ قيؿ: ال, بؿ ىو مع اليمزة الزائدة الواو 
 قت بيا.حِ لْ مفتوح ما قبميا, فتشابيت األصوؿ بذلؾ, فأُ  األنَّيًا؛ دَّ مَ 

, أفال تراه ضمَّة, والواو كما ترى بعد ال(٘)بػ )ُقْسطاس( ُمْمَحؽو (: إنَّ (ٗ)قمت فقد قاؿ في )ُطومار فإفْ  
ًا لو؛ ُمَجاِور ما ىو ُقَبْيؿ الّطرؼ إنّ  ع المدّ موض أفَّ ؽ بيا مضمومًا ما قبميا؟ قيؿ: األمر كذلؾ؛ وذلؾ حَ لْ كيؼ أَ 

لـ  ماألنَّيياِميس َفَمْيَستا لممد؛ ا واو ُطومار, وياء ديماس فيمف قاؿ: دَ ود. فأمّ كألؼ ِعَماد, وياء َسعيد, وواو َعمُ 
 .(ٙ)ا تقدَّمت الواو فيو قبؿ طرفو"لمّ  ُمْمَحؽو َرؼ وعمى ذلؾ قاؿ في ُطومار: إنّ الطَّ  اُتجاِور 

يقابمو حرؼ أصيؿ  الحرؼ الزائد في اسـ ما حّتى ُيَعّد حرؼ إلحاؽ ينبغي أفْ  فابف جّني يريد القوؿ: إفَّ  
ًا ُمَجاِور كاف  حرؼ المّد الُمْسُبوؽ بحركة مف جنسو ألفًا كاف أو واوًا أو ياًء إفْ  لكفَّ بو,  ُمْمَحؽفي بنية االسـ ال

 ما ىو نظيره, فاأللؼ يقابميا األلؼ, والواو بو إالَّ  ُمْمَحؽقابمو في االسـ الال يُ  َفإنَّو ُمْمَحؽلمطرؼ في االسـ ال
حرؼ إلحاؽ, ومثالو فيما يخّص الواو ما تقّدـ في مثاؿ )ُيْسُروع(  دُّ عَ ال يُ  َفإنَّويقابميا الواو, والياء يقابميا الياء؛ لذا 

                              
َرب, ٔ)  .ٖٕٙ-ٖٕ٘/ٔ( ارتشاؼ الضَّ
 )َمَمَد(. ٕٓٔ/ٗٔشباب الناعـ... وَرُجٌؿ ُأْمُموٌد وامرأٌة ُأْمموٌد وُأْممودة...: ناعمة". انظر: الم َساف, ( "الَمَمُد: الٕ)
 )َعْسَمَج(. ٕ٘ٔ/ٓٔ( "اُلعْسُمج والُعْسُموج: ما الَف واْخَضرَّ مف ُقْضَباف الشجر والَكْرـ أّوؿ ما َيْنُبت". انظر: الم َساف, ٖ)
 ٘ٗٔ/َٜمَطػػػاِمير. ابػػػف سػػػيده: الطػػػاُمور, والطُّومػػػاُر: الصػػػحيفة, قيػػػؿ: ىػػػو َدخيػػػؿ". انظػػػر: الم َسػػػاف, ( "الّطومػػػار: واحػػػُد الٗ)

 )َطَمَر(.
ػػاج: قيػػؿ: الِقْسػػطاس, الَقَرْسػػطوف, وقيػػؿ: ىػػو القّبػػاف" انظػػر: ٘) ( "الِقْسػػطاس, والُقْسػػطاس: أعػػدُؿ المػػوازيف, وأْقَوُميػػا... الّزجَّ

 )َقْسَطَس(.  ٕٓٔ/ٕٔالم َساف, 
 )َسَمَح(. ٕٕٚ/ٚ؛ وانظر: الم َساف, ٕٓ٘-ٜٕٗ/ٔ( الخصائص, ٙ)
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ُقوبمت الياء واليمزة المزيدتاف عميو ًا بمثاؿ )ُعْصُفور( َتَبعًا لرأي الفارسي, أو َحْماًل ُمْمَحقا ُعّد لمّ  َفإنَّوأو )ُأسروع( 
, في حيف ُقوبؿ (ٔ)ف األصؿ الرباعي )َعْصَفر(بو, إذ ىو م ُمْمَحؽؿ المثاؿ الأوّ في أّولو بحرؼ العيف األصيؿ في 

بو, ولـ يقابمو حرؼ أصيؿ؛  ُمْمَحؽالواو في المثاؿ ال بمثيمو حرؼ المدّ  ُمْمَحؽالواو في ىذا المثاؿ ال حرؼ المدّ 
جح فيما ىذا المثاؿ ال يدخؿ في بابو, أي في باب اإللحاؽ, وىو الرا فإفَّ  َـّ ال ُيَعّد حرؼ إلحاؽ, ومف ثَ  َفإنَّوليذا 

فْ  –الوارد فيو ا كاف حرؼ الواو لمّ  َفإنَّو,في مثاؿ )ُطومار( كما أورد ابف جّني الً ثَ أرى بخالفو مَ  كاف  وىو زائد وا 
ىذا الحرؼ قابمو في  بمثاؿ )ُقْسطاس( فإفَّ  ؽَ حِ لْ رؼ, وأُ بعيدًا عف الطَّ  –إذ ىو عمى زنة ُفوعاؿ ضمَّةمسبوقًا ب
, وىو حرؼ أصيؿ في بنية ىذا المثاؿ, فيو عينة في الميزاف الّصرفي, إذ ىو بو حرؼ السيف ُمْمَحؽالمثاؿ ال

, فقابميا نظيرىا ت حرؼ مدٍّ دّ ؼ عُ رَ ا جاورت الطَّ عمى ِزنة )ُفْعالؿ( فيمف ضَـّ القاؼ. في حيف أّف األلؼ فيو لمّ 
 ة رأي ابف جني.في ىذا تعزيزًا لصحَّ  بو, وأرى أفَّ  ُمْمَحؽسـ الالؼ أيضًا في ارَ لمطَّ  ُمَجاِورةاأللؼ  ال –المماثؿ ليا 
قة"يا قوممّ   قاؿ  (ٕ)ؿ باليمزة والياء كما في مثاؿ )ُيْسُروع( و)ُأْسُروع(: "َطْيٌر يناِديُد وأناِديُد, أي: ُمَتَفر 
 :(ٖ)الشاعر

 كأنَّما أىُؿ ُحْجٍر َيْنُظروف َمتى
 

 َيَرْونني خارجًا َطْيٌر َيَناديدُ  
 

, بالباء, فيو بمفظ النوف مف الثالثي )َنَدَد(, وبمفظ الباء مف (ٗ)عنى ذاتو "أباِديد وَيَباِديد"وفي رواية أخرى وبالم
لو اليمزة والياء المتعاقبتيف في أوّ  )َبَدَد(, وأّيًا كاف األصؿ الثالثي ليذا المثاؿ َتَبعًا لمفظ بالنوف أو بالباء فإفَّ 

الياء فيو مبدلة مف اليمزة.  أفَّ مف –أوردناه  فيما سبؽ أفْ  –وطي لغتاف؛ وذلؾ لزيادتيما خالفًا لما جاء عند السي
عمى ىذيف الحرفيف ىو  حرؼ الياء الذي ِزيدَ  فَّ لكّف ىذه الزيادة كما في المثاؿ السابؽ ليست لإللحاؽ؛ وذلؾ أل

ًا ُمْمَحقلو ُعدَّ  َفإنَّو, ًا لو, ومسبوقًا بحركة مف جنسو وىي كسرة الّداؿُمَجاِور حرؼ ليف؛ وذلؾ لوقوعو ُقَبْيؿ الّطرؼ 
َلُقوبؿ فيو حرؼ المّد الياء - كما سبؽ في )ُيْسُروع( –عمى سبيؿ المثاؿ بالجمع )عصافير( َتَبعًا لرأي الفارسي 

 ة السابؽ ذكرىا.بنظيره الياء الذي ال ُيعّد حرؼ إلحاؽ لمعمّ 
مف الكممة كألؼ ي مثؿ ىذا الموقع يكوف حرؼ المّد ف التي تقتضي أفْ  الِعمَّةىذا وقد بّيف ابف جّني  

كما تقّدـ  –لو كواو ُطومار, وياء ِديماس  ُمَجاِورر يْ عماد, وواو عمود, وياء َسعيد بخالفو إذا كاف ُمتقد مًا عميو غَ 
ـَ لَ  "فإفْ  فقاؿ: – متو, عْ لنَ في ىذه المواضع  د  بالمَ ما جيء يجاور الطرؼ؟ قيؿ: إنّ   أفْ إالَّ  ـْ يتمكَّف حاؿ المدّ قيؿ: وِل

آخر الكممة موضع الوقؼ, ومكاف االستراحة واأَلْوف, َفَقدَّموا أماـ الحرؼ الموقوؼ  أفَّ ولميف الصوت بو, وذلؾ 
ُثرت كَ مف ُغمواء الناطؽ واستمراره عمى َسَنِف َجْريو, وتتاُبع ُنْطِقو؛ ولذلؾ  ُض ف  بسكونو, وما ُيخَ  فُ ذِ ؤْ عميو ما يُ 

وي...  حروؼ المدّ  ا جاور حرؼ المّد الرويَّ نًا بالوقوؼ, وُمؤّديًا إلى الراحة والسكوف, وُكّممذِ ؤْ ليكوف ذلؾ مُ قبؿ الرَّ
 .(٘)بو, وأشّد إنعامًا لُمْسَتِمِعِو" كاف آنَس 

                              
 )َعْصَفَر(. ٕٚٔ/ٓٔ( انظر: الم َساف, ٔ)
, واإلبػداؿ ألبػي الطّيػب ٓٙٗ, وأدب الكاتػب, صٖٙٔ, واإلبػداؿ البػف السػّكيت, صٓٙٔ( انظػر: إصػالح المنطػؽ, صٕ)

 .)َنَدد( ٕٕٕ/ٗٔ, والم َساف, ٓٙٔ/ٕ, واألمالي, ٖٚ٘المَُّغوي, ص
 )َنَدد(. ٕٕٕ/ٗٔ( انظر: الم َساف, ٖ)
َحاح, ٗ)  مادة )َبَدد( في كمييما. ٖٗ/ٕ, والم َساف, ٘ٗٗ/ٕ( انظر: الص 
 .ٕٓ٘/ٔ( الخصائص, ٘)
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لو زائدتيف لوظيفة اإللحاؽ الصوتية؟ عف مثاؿ ما تكوف اليمزة والياء في أوّ  ـَ قدَّ ما تَ  ُسِئؿ بعد كؿ   فإفْ  
إلى  ـّ ظَ نْ الحرؼ المُ  فَّ ؛ وذلؾ أل(ٕ), و)أَلْنَجج( و)َيَمْنَجج((ٔ)ثالو ما جاء في قوؿ: )أَلْنَدد( و)َيَمْنَدد(م فَّ إفنقوؿ: 

يـ ال ُيمحقوف أنَّ وتبعو ابف جّني حيف قاؿ: "...  –ـ دَّ قَ فيما تَ  –ىذيف الزائديف كشرط لإللحاؽ كما ذىب الفارسي 
ي غير ما تقدَّـ, إذ ىو حرؼ النوف كما ذىب ابف جنّ  –(ٖ)ؿ غيره"األوّ  يكوف مع الحرؼ  أفْ ليا إاّل الكممة مف أوّ 

اًل لـ يكف لإللحاؽ, ُقْمت: فإذا كاف الزائد إذا وقع أوّ  القوؿ فيو, إذ قاؿ: "فإفْ  َوْجواًل صّ رط ثانيًة, وُمفَ دًا ىذا الشَّ مؤك  
َدد( و)َيَمْنَجج(, والّدليؿ عمى اإللحاؽ ظيور التضعيؼ؟ فكيؼ ألحقوا باليمزة في )َأَلْنَدد( و)أَلْنَجج(, وبالياء في )َيَمنْ 

يكوف معو زائد آخر؛ فمذلؾ جاز اإللحاؽ باليمزة   أفْ ؿ الكممة إالَّ يـ ال ُيمحقوف الزائد مف أوّ : إنَّ ؿُ بْ قيؿ: قد ُقمنا قَ 
 .(ٗ)انضـّ إلى اليمزة والياء النوف"والياء في )َأَلْنَدد( و)َيَمْنَدد( لّما 

ؽ بيا المثاالف السابقاف؟ فتكوف اإلجابة بالقوؿ فيما يتعمّ  ؽَ حِ لْ ؿ أيضًا عف مثاؿ الكممة التي أُ ُسئ فإفْ  
وَأَلْنَدٌد, أي: خصـ  بمثاؿ )أَلْنَدد( و)َيَمْنَدد(: ىو )َسَفْرجؿ( كما َنّص عمى ذلؾ الجوىري في قولو: ".... َوَرُجٌؿ َيَمْنَددٌ 

أصمو ألّد؛ فزادوا فيو النوف ليمحقوه ببناء )َسَفْرجؿ( فمّما ذىبت النوف عاد إلى  فَّ أل ؛ُأَلْيدٌّ  َلِد, وتصغير أَلنَددِ مثؿ األ
نضماـ النوف كحرؼ زائد إلى وظيفة اإللحاؽ ىذه جاءت ال أفَّ دًا اف مؤك  . وىذا ما ذىب إليو أبو حيَّ (٘)أصمو"

                              
( األَلْنػػَدد, والَيَمْنػػدد: ُيقػػاؿ لمّرُجػػؿ الشػػديد الخصػػومة والَجػػِدؿ, والُعْسػػر واالنقيػػاد, وىػػو مثػػؿ األَلػػّد فػػي المعنػػى, قػػاؿ الشػػاعر: ٔ)

 ِقيمة شيخ كالَوبيِؿ َأَلْنَدِد.عَ 
صػػالح المنطػػؽ, ص ٜ/ٛانظػػر: العػػيف,   , ٓٙٗ, وأدب الكاتػػب, صٖٚٔ, واإلبػػداؿ البػػف السػػّكيت, صٓٙٔ)َلػػّد(, وا 

ـ(: تصػػحيح الفصػػيح وَشػػَرَحُو, تحقيػػؽ: د. محمػػد بػػدوي ٜٛٗىػػػ/ٖٖٚوابػػف َدَرْسػػَتويو, أبػػو محمػػد عبػػد ان بػػف جعفػػر )ت
عبػػػػد التػػػػواب, جميورّيػػػػة مصػػػػر العربيَّػػػػة, وزارة األوقػػػػاؼ, المجمػػػػس األعمػػػػى لمشػػػػؤوف  المختػػػػوف, مراجعػػػػة: د. رمضػػػػاف

, ٓٙٔ/ٕ, واألمػػػػالي, ٕٚ٘, واإلبػػػػداؿ ألبػػػػي الطَّي ػػػػب المَُّغػػػػوي, صٓٔٗـ, صٜٜٛٔىػػػػػ/ٜٔٗٔاإلْسػػػػالِميَّة, القػػػػاىرة, 
ػػَحاح,  اسػػة: أ.د. أحمػػد محمػػد عبػػد )لػػدد(, وابػػف القّطػػاع: أبنيػػة األسػػماء واألفعػػاؿ والمصػػادر, تحقيػػؽ ودر  ٖ٘٘/ٕوالص 

)لػػػدد(, والقػػػػاموس المحػػػػيط,  ٛٛٔ/ٖٔ, والم َسػػػػاف, ٕٛٔـ, صٜٜٜٔالػػػدايـ, مطبعػػػػة دار الكتػػػػب المصػػػريَّة, القػػػػاىرة, 
 )لدد(. ٖٛٗ/ٔ

ػػُر بػػو. انظػػر: إصػػالح المنطػػؽ, صٕ) , ٖٚٔ, واإلبػػداؿ البػػف السػػّكيت, صٔٙٔ( األَلػػْنَجج والَيَمػػْنَجج: ُعػػوٌد مػػف الّطيػػب ُيتََبخَّ
َحاح, ٓٙٔ/ٕ, واألمالي, ٕٚٗ, ٕٕٗ/ٖ, وجميرة المَُّغة, ٓٙٗب الكاتب, صوأد )َلَجَج(, وأّدى شػير:  ٖٖٛ/ٔ, والص 

, ود. محمػػػد التػػػونجي: ٔٙٔـ, صٜٛٓٔاأللفػػػاظ الفارسػػػية المعّربػػػة, المطبعػػػة الكاثوليكيػػػة لببػػػا اليسػػػوعييف, بيػػػروت, 
, ٔمعرفػػػػػػة لمطباعػػػػػػة والنشػػػػػػر والتوزيػػػػػػع, بيػػػػػػروت, لبنػػػػػػاف, طالمعػػػػػػّرب والػػػػػػدخيؿ فػػػػػػي المَُّغػػػػػػة العربيَّػػػػػػة وآدابيػػػػػػا, دار ال

 .ٜٓـ, صٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔ
 .ٕٕٗ/ٔ( الخصائص, ٖ)
 ٛٛٔ/ٖٔ)َلػَدد(, والم َسػاف,  ٖٕٚ-ٕٕٚ/ٜ)لَجػَج(, و ٕٔٔ/ٚ؛ وانظر: المحكـ والمحيط األعظػـ, ٕٕٛ/ٔ( الخصائص, ٗ)

 )لدد(.
َحاح, ٘)  )لدد(. ٖ٘٘/ٕ( الص 
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. (ٔ)بػ )َسَفْرجؿ(" ؽَ حِ لْ ؽ نحو: َأَلْنَدد مف الَّمَدد... أُ  ومعيا حرؼ آخر لإللحااًل إاّل اليمزة, قاؿ: "وال َتْمَحُؽ اليمزة أوّ 
كاف مف  –بو )َسَفْرَجؿ( اسمًا  ُمْمَحؽ)َأَلْنَدد( و)َيَمْنَدد( صفة, والمثاؿ ال ُمْمَحؽا كاف المثاؿ الو لمّ أنَّ لكّني أرى 

مثاًل أو  (ٕ)أيضًا كػ )َشَمْردؿ( بمثاؿ ُيضاىيو فيكوف صفة ُمْمَحؽالمثاؿ ال ؽَ حَ مْ يُ  لى أفْ وْ األحسف, بؿ مف األَ 
ِصحُّ إلحاقو باالسـ )َسَفْرجؿ( ومثمو )َفَرْزدؽ( أو )َزَبْرجد( لكونيما اسميف أّما ما يَ  (ٗ)أو )َجَعْنَدؿ( (ٖ)ؿ(جرْ مَ )ىَ 

ما صفة, ؿ منيوالّدليؿ عمى َكْوف األوّ  –كما سبؽ  –اسـ  ألنَّو, فيو المثاؿ الثاني )أَلْنَجج( و)َيَمْنَجج(؛ (٘)أيضاً 
والثاني اسمًا قوؿ سيبويو في "باب عمـ حروؼ الزيادة": "ويكوف عمى َأَفْنَعؿ في االسـ والصفة, وىو قميؿ, فاالسـ 

, والصفة نحو: أَلْنَدد, وىو مف المَّدد, وقاؿ الشاعر الّطرّماح  :(ٙ)نحو: َأَلْنَجٍج, وَأَبْنَبـٍ
 وـِ َأَلْنَددِ الُخصُ  ْصـٌ َأَبرَّ عمىخَ 
 

 

 .(ٚ) ىذيف"في االسـ والصفة قميؿ, وال َنْعَمـ إالَّ  وىذا
ا الذي تمحقو زيادتاف فال : "وأمّ وُ صُّ وىذا ما قالو ابف عصفور أيضًا تحت عنواف "المزيد فيو حرفاف" ونَ  
... فإذا فصمت ـالاّل تفِصؿ بينيما الفاء, أو العيف, أو  أفْ  مفْ  دَّ افترقتا فال بُ  ا, فإفْ قَ رِ تَ فْ َتْجَتمعا فيو أو تَ  يخمو أفْ 

ة نحو: َأَلْنَدد... وعمى َيَفْنَعؿ, وىو يا, فاالسـ نحو: َأَلْنَجج, والّصفنيما الفاء كاف... عمى أَفْنَعؿ, وىو قميؿ فييب
 :(ٜ). وعمى لغة الياء في )َيَمْنَدد( جاء قوؿ طرفة(ٛ)قميؿ فييا, فاالسـ نحو: َيَمْنَجج, والصفة نحو: َيَمْنَدد..."

 َياٌة ذاُت َخْيٍؼ ُجاللةٌ َفَمرَّت كَ 
 

 ِعِقيمُة َشْيخ كالَوبيِؿ َيَمْنَدد 
 ج

)َأَلْنَجج( و)َيَمْنَجج(  ُمْمَحؽسـ الاالىناؾ مف زاد عمى لفظ  أفَّ  الس ياؽومما تجدر اإلشارة إليو في ىذا  
فور إلى أّنيما بيذه الزيادة . وذىب ابف عص(ٓٔ)ما قبميا, فقاؿ: أَلْنُجوج, َوَيَمْنُجوج ـ  حرؼ المّد الواو َبْعد ضَ 
عمى زنة )َأَفْنُعوؿ( و)َيَفْنُعوؿ( قاؿ فييما تحت عنواف "المزيد فيو ثالثة  و ال يوجد بناءؾ أنَّ لأعجمياف, وعّمتو في ذ

أنيما قد ُنِقَؿ  ألنَّوا عمى إثبات )أَفْنُعوؿ( وال )َيَفْنُعوؿ(؛ موَيَمْنُجوج فال دليؿ فيي ا َأَلْنُجوجأحرؼ": "... فأمّ 

                              
َرب, ٔ)  .ٖٖٕ/ٔ( ارتشاؼ الضَّ
 )َشَمْردؿ(. ٕٜٔ/ٚ( الشََّمْردؿ بالداؿ غير معجمة مف اإلبؿ وغيرىا: القويُّ الّسريع الَفِتّي الحسف الَخْمؽ انظر: الم َساف, ٕ)
ـّ بػػػو السػػػيرافي ُكػػػّؿ خفيػػػؼ سػػػريع... ابػػػف األعرابػػػّي: الَيَمْرَجػػػؿ: الجمػػػؿ الّضػػػخـ, ومثمػػػو ٖ) ( الَيَمْرجػػػؿ: الجػػػواد الّسػػػريع, وعػػػ

 )َىَمْرجؿ(. ٜٓ/َ٘ٔساف, الشمرذؿ. انظر: الم  
ْخـ, ورجٌؿ َجَعْنَدؿ: إذا كاف غميظًا شديدًا. انظر: الم َساف, ٗ)  )َجْعَدؿ(. ٘٘ٔ/ٖ( الَجَعْندؿ: البعير القويُّ الضَّ
 .ٖٔٓ/ٗ( انظر: الكتاب, ٘)
 ؿ كأنَّو, والرواية فيو )َيَمْنَدد( بالياء, َوَصْدُر البيت: يوفي عمى ِجْذـ الُجُذو ٜٖٔ( الديواف, صٙ)
 .ٕٚٗ/ٗ( الكتاب, ٚ)
 .ٜ٘-ٜٗ/ٔ( الممتع في التصريؼ, ٛ)
 .ٗٗ( الديواف, صٜ)
, وجميػػػػرة المَُّغػػػػة, ٓٙٗ, وأدب الكاتػػػػب, صٖٚٔ, واإلبػػػػداؿ البػػػػف السػػػػّكيت, صٔٙٔ( انظػػػػر: إصػػػػالح المنطػػػػؽ, صٓٔ)

َحاح, ٓٙٔ/ٕ, واألمالي, ٕٚٗ/ٖ , والنيايػة فػي ٕٛٔر, ص)َلَجَج(, وأبنية األسماء واألفعػاؿ والمصػاد ٖٖٛ/ٔ, والص 
 )َلَجَج(. ٕٕٔ/ٔ)أَلْنُجوج(, والقاموس المحيط,  ٕٙ/ٔغريب الحديث, 
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و بة مف األعجمية, وىذا ما وجدتُ رَّ عَ يما ليسا بعربييف في أصؿ وضعيما, فيما مف األلفاظ المُ أي أنَّ  (ٔ)أعجمياف"
ىذا  , إلى أفَّ (ٖ)جين, ومحمد التو (ٕ)ى شيردَّ عميو مف الكتب التي تناولت مثؿ ىذه األلفاظ, فقد ذىب أ فيما وقفتُ 

. وقد ورد ىذا المثاؿ بيذه الزيادة في الشعر, كقوؿ (ٗ)"ْود الينديّ لعُ ى "ا, وُيسمَّ ُمعرَّبٌ  ىذا المثاؿ فارسيٌّ 
 :(٘)الشّماخ

 ُيثق ُب ناَرىا والميُؿ داجٍ 
 

 بعيداِف الَيَمْنُجوج الّذكيّ  
 ج

 :(ٙ)بلَ وْ وقوؿ الّنمر بف تَ 
 كأفَّ ِريَح ُخَزاماىا وَخْنَوتيا

 
 بالميِؿ ِريُح َيَمْنُجوٍج وَأىضاـ 

 
 ُمَجاِورالحرؼ ال ضمَّةمتأتية مف إشباع  األنَّيىذه الزيادة ليست في باب اإللحاؽ؛ وذلؾ  وكما سبَؽ فإفَّ  

 وعميو فيي حرؼ مّد. ؛ؼرَ لمطَّ 
ؿ عميو في مَ حْ اإللحاؽ الذي ُحممت عميو زيادة اليمزة والياء في المثاليف السابقيف, كذلؾ تُ  َوْجو وعمى 

كػ )أَلْنَجج( كما ورد فيما تقّدـ مف قوؿ سيبويو: "ويكوف عمى أَفْنَعؿ في  مثاؿ )أَبْنَبـ( فيو اسـ عمى زنة )أَفْنَعؿ(
( كما جاء في المسافوَأَبْنَبـ...". ىذا يعني أنَّ  االسـ والصفة... فاالسـ نحو: أَلْنَججٍ  ـَ و مف الثالثي )َبَب

(ٚ). 
ؽ بيا نظيره حِ لْ األمثمة التي أُ  فيـ بيا ىذا المثاؿ بيذه الزيادة فيي ذاتيا ما تقدّ  ُمْمَحؽا األمثمة الأمّ  

سيبويو أورد ىذا المثاؿ في بناء )َأَفْنَعؿ( أي بمغة اليمزة )َأَبْنَبـ(,   أفَّ الَّ إ)َأَلْنَجج( و)َيَمْنَجج( بمغتي اليمزة والياء, 
رّي في قولو: كْ ذلؾ البَ  عمى صَّ الثانية فيو كما نَ  ةالمُّغَ ولـ يذكره في بناء )َيَفْنَعؿ(, أي )َيَبْنَبـ( بمغة الياء, وىي 
 :(ٛ)ْبٌر ِقَبَؿ َتْثميث, قاؿ حميد بف ثور"َيَبْنَبـ: بفتح أّولو وثانيو بعده نوف وياء أخرى: واٍد َشجِ 

 إذا ِشْئَت َغنَّْتِني بأْجزاِع ِبيَشةٍ 
 

 أو الِجَزِع مف تْثِميَث أو مف َيَبْنَبما 
 

                              
 .ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٔ( الممتع في التصريؼ, ٔ)
 .ٔٙٔ( األلفاظ الفارسية الُمَعّربة, صٕ)
 .ٕٛٔ( الُمَعرَّب والدخيؿ في المَُّغة العربيَّة, صٖ)
 .ٕٛٔ( المصدر السابؽ, صٗ)
 .ٖٙٗ, الشّماخ: الديواف, حّققو وَشَرَحُو: صالح الديف اليادي, دار المعارؼ, القاىرة, ص( ابف ضرار الذبياني٘)
 .ٕٔٔ( ابف َتْولب, النَّمر: ِشْعره, صنعة: د. نوري حمودي القيسي, مطبعة دار المعارؼ, بغداد, صٙ)
ـُ: موضع. قاؿ ابف َبرّ  ٕٔ/ٕ( جاء في الم َساف, ٚ) ـُ, وَيَبْنَب (: َأَبْنَب ـَ ـُ عمى أَفْنَعؿ مف أبنية الكتاب".)َبَب  ي: َأَبْنَب
, ٔٓٔـ, صٜٜ٘ٔ, ٔ( الياللي, ُحَمْيد بف ثور: الديواف, إشراؼ: د. محمد يوسؼ نجـ, دار صػادر, بيػروت, لبنػاف, طٛ)

 , والرواية فيو )ِشْئُت( بضمير المتكمـ, و)النَّخِؿ( بدؿ )الِجَزع(.ٔٓٔص
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ى وزف )أَفْنَعؿ(, وىي لغتاف فييا: اليمزة والياء, كما ىي في سيبويو في األبنية )َأَبْنَبـ( باليمز عم رَ كَ وذَ  
 .(ٔ))َيَممَمـ( ولـ يذكر سيبويو فيو الياء"

 :َفيؿ الغنويّ طُ مف قوؿ  (ٖ)وشاىدىا ما أورده ابف منظور (ٕ)ثـ عاد وأورده ثانيًة في لغة اليمزة )َأَبْنَبـ( 
؟  أشاَقْتَؾ َأْظَعاٌف ِبَحْفِر َأَبْنَبـِ

 
  , ـْ ـِ َنَع  ُبُكَرًا ِمْثؿ الَفِسيِؿ الُمَكمَّ

 ج
درْسَتَوْيو: "... , قاؿ ابف فاليمزة والياء فيو لغتاف (ٗ)ْنَدج( و)َيَرْنَدج(ير تمؾ األمثمة أيضًا مثاؿ )َأرَ ونظ 

ج(, وىي كممة ْندَ رّ يا تقوؿ بحذفيا )الة ال تقوؿ ىذا بيمز وال وياء, ولكنّ وأّما قولو اأَلَرْنَدج, والَيَرْنَدج فإّف العامّ 
نََّماأعجمية ال ىمزة في أصميا وال يا,  خذ منو الِخَفاؼ, فزادت ب مف الجمود ُيتّ رْ ىي )َرْنَدج(, وىو اسـ ضَ  واِ 

 يصؼ ثيراف الَوْحش: (٘)اخمّ اليمزة والياء عمى لغتيف, وقاؿ فيو الشّ  –ا أعربتو لمّ  –ليا العرب في أوّ 
 جِ َكَمْشي النَّصارى في ِخَفاِؼ اأَلَرْندَ  

ؿ الشديد الخصومة, مثؿ اأَللّد في جُ وىو عمى تقدير )أَفْنَعؿ( مثؿ )اأَلَلْنَدد( و)الَيَمْنَدد( َيَفْنَعؿ, وىما صفة الرَّ 
اليمزة والياء, وصارت النوف  المعنى, وزيادة ىذيف الحرفيف في األعجمي الُمَعرَّب قد صيَّرتو عربيًا غير أصميّ 

 األنَّيادًة في تعريبيا, والجيـ في )األَرْنَدج( بدٌؿ مف ىاء كانت فييا بمساف العجـ؛ التي ىي أصمية في الُعْجَمة زي
 .(ٙ)زائدة في لسانيـ"

األصؿ في ىذا  الجيـ فيو بدٌؿ مف الياء يعني أفَّ  ة في العجمة, وأفَّ النوف أصميّ  بو إلى أفّ او في ذىولعمّ  
 عف أبي عبيد: "وقاؿ أبو عبيد: اعي )َرْنَدج( قاؿ فيو نقالً في الرب المثاؿ ىو )َرْنده(, وىذا ما أورده األزىريّ 

 :(ٚ)د أسود, وبعضيـ يقوؿ: إَرْنَدج, وأنشدمْ واأَلَرْنَدُج بالفارسية )َرْنَده( وىو جِ  الَيَرْنَدجُ 
 َأَرْنَدَج إْسكاٍؼ ُيَخاِلُط ِعْظِمَما  عميو َدياُبوٌذ َتَسْرَبَؿ َتْحَتوُ 

                              
ـ(: معجػػػـ مػػػا اسػػػتعجـ مػػف أسػػػماء الػػػبالد والمواضػػػع, ٜٗٓٔىػػػ/ٚٛٗبػػػف عبػػػد العزيػػػز )( الَبْكػػِرّي, أبػػػو ُعَبْيػػػد ان عبػػد ان ٔ)

ػػػػّقا, عػػػػالـ الكتػػػػب, بيػػػػروت, ط ـ, ٖٜٛٔىػػػػػ/ٖٓٗٔ, ٖعارضػػػػو بمخطوطػػػػات القػػػػاىرة, وحّققػػػػو وضػػػػبطو: مصػػػػطفى السَّ
ٗ/ٖٔٛٚ-ٖٔٛٛ. 

 )أَبْنَبـ(.  ٔٓٔ/ٔ( المصدر السابؽ, ٕ)
ـَ(, والرواية ٕٔ/ٕ( انظر: الم َساف, ٖ) في الديواف: َشػْرح األصػمعي, تحقيػؽ: حّسػاف فػالح أوغمػي, دار صػادر, بيػروت,  )َبَب

 )َيَبْنَبـ( بالياء, و)ِبَجْفِف( بدؿ )ِبَحْفِر(. ٜٜ, صٜٜٚٔ, ٔلبناف, ط
, وثعمػب, أبػو العّبػاس ٓٙٗ, وأدب الكاتب, صٓٙٔ( األَرْنَدج والَيَرْنَدج: اسـ لمجمود السُّود. انظر: إصالح المنطؽ, صٗ)

ـ(: فصػػيح ثعمػػب, والشػػروح التػػي عميػػو, َنْشػػر وتعميػػؽ اأُلسػػتاذ: محمػػد عبػػد المػػنعـ الخفػػاجي, ٖٜٓىػػػ/ٜٕٔالعّبػػاس )ت
, وتصػػحيح الفصػػيح وَشػػْرحُو, ٖٚـ, صٜٜٗٔىػػػ/ٖٛٙٔ, ٔمكتبػػة التوحيػػد بػػدرب الجمػػاميز, المطبعػػة النموذجيػػة, ط

ػحَ  ٔٚٔ-ٓٚٔ/ٔٔ, وتيذيب المَُّغة, ٓٙٔ/ٕ, واألمالي, ٖٖٚص )َرَدج(, والجػواليقي, أبػو  ٖٛٔ/ٔاح, )َيَرْنَدج(, والص 
ـ(: الُمقػػرَّب مػػف الكػػالـ األعجمػػي عمػػى حػروؼ المعجػػـ, تحقيػػؽ وَشػػْرح: أبػػو األشػػباؿ أحمػػد ٘ٗٔٔىػػػ/ٓٗ٘منصػور )ت

, وأبنيػػػػة األسػػػػماء واألفعػػػػاؿ والمصػػػػادر, ٖ٘٘, ٙٔـ, صٜٙٙٔمحمػػػػد شػػػػاكر, ُأعيػػػػد طبعػػػػو باإلِفِسػػػػت فػػػػي طيػػػػراف, 
 (.)َرَدجَ  ٖٔٔ/ٙ, والم َساف, ٘ٗٔص

 )َرَدج(. ٖٔٔ/ٙ, والرواية فيو )الَيَرْنَدج( بالياء؛ وانظر: الم َساف, ٖٛ( الديواف, ص٘)
 .ٓٔٗ-ٜٓٗ( تصحيح الفصيح وَشْرحو, صٙ)
 .٘ٙٔ( البيت لألعشى, انظر: الديواف, صٚ)
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 وقوؿ ابف أحمر:

 ما َنْسُج الَيَرْنَدِج َقْبَميالـ َتْدِر 
 

د"   (ٔ)ودارس أعوَص دارٍس ُمَتَجر 
 

ا المثاؿ عمى ذزيادة اليمزة والياء في ى ؿَ مِ حْ يَ  قة أفْ ًا بابف درستويو ومف باب الد  يّ رِ و كاف حَ لكّني أرى أنَّ  
ؿ لو في االسمّية النظير المماثِ  ألنَّووذلؾ  زيادتيما في مثاؿ )أَلْنَجج( و)َيَمْنَجج( ال عمى مثاؿ )أَلْنَدد( و)َيَمْنَدد(؛

َأَلنَجج, –ـّ تكوف الزيادة فيو قد ألحقتو باالسـ الخماسي الذي ُأْلِحؽ بو االسـ المحموؿ عميو ة, ومف ثَ مَ جْ والعُ 
ؿ الوضع, في أصْ  عربيّ  صفة, ولفظٌ  –ـ دَّ قَ كما تَ  –ا )أَلْنَدد( و)َيَمْنَدد( فيو ؽ(. أمّ ؿ( و)َفَرْزدَ وىو )َسَفْرجَ  -وَيَمْنَجج
 ليما جميعًا واحٌد, وىو )َأَفْنَعؿ( و)َيَفْنَعؿ(.وان تعالى أعمـ. فيّ رْ الوزف الصَّ  مع أفَّ 

اليمزة والياء في أوائؿ تمؾ األمثمة  ف فيو أفَّ يَّ بَ ة تَ باألدلَّ  دٍ نَ سْ ح مُ رْ مف شَ  ـَ فيما تقدَّ  ي أرى أفَّ وعميو فإنّ  
 تحت عنواف "إبداؿ اليمزة ياء". -أْف أشرنا كما سبؽ –ى السيوطي الذي أوردىما ًا عمدَّ رَ  –زائدتاف لإللحاؽ 

 فإفّ  (ٕ)ـ "َدْحؿ لبني يربوع بالّدىناء"سوىو ا –بضـّ أّولو وثانيو  –ؽ بمثاؿ )ُأُسر( و)ُيُسر( ا فيما يتعمَّ أمّ  
احد منيما أصؿ قائـ بذاتو, وىذا ما و  ؿَّ كُ  وذلؾ ألفَّ  –فيما تقّدـ  –اليمزة والياء فيو لغتاف كما ذىب الفارسي 
 ذىب إليو ابف جني في قولو: "... وقالوا:

 ُيُسر ءِ راِ حْ صَ طاَؼ والّرْكُب بِ  
د كّ ؤَ . ومما يُ (ٖ)وُأُسر... وأّما ُأُسُر, وُيُسر فأصالف, وكؿُّ واحٍد منيما قائـ بنفسو كػ )َيْتف( و)أْتف(, وَأَلْمَمـ, وَيَمْمَمـ"

تيف, جاء فيو في المُّغَ فيما تقّدـ أنَّو ورد في "معجـ البمداف" بياتيف ىذا المثاؿ, وبالمعنى ذاتو الوارد في  ةالمُّغَ ة ثنائيّ 
وكذا أورده في  (ٗ)ف أرض بني يربوع بف حنظمة, ويقاؿ فيو: ُيُسر أيضًا..."زْ د بالحَ تيف: بمبضمّ باب اليمزة "ُأُسر 

.واستشيد ببيت طرفة الذي (٘)وف فيو ماء لبني يربوع بالّدىناء"باب الياء, قاؿ: "ُيُسر... وىو نقب تحت األرض يك
 ي فيما تقّدـ.الذي أورده الفارسي وابف جنّ 

عميو عند  دؿ  تَ سْ خالفًا لممثاؿ المُ  مَّةضَّ ا كانت حركة اليمزة والياء في ىذا المثاؿ ىي الو لمّ ي أرى أنَّ لكن   
ورده  يُ أالَّ  –أي الفارسي  –كاف مف األجدر بو  َفإنَّو–ح أّولو الفارسي وىو )أْدي( و)َأَديو( و)َيْدي( و)َيَديو( بفت

ؿ اليمزة والياء فيو عمى اليمزة والياء مَ دلياًل عمى ذلؾ, وكذا الرأي فيما جاء في القوؿ السابؽ البف جّني حيف حَ 
ض قائـٌ حوؿ إبداؿ بيف الجواز والرفْ دار الخالؼ ما مَ  في )َأْتف( و)َيْتف( و)َأَلْمَمـ( و)َيَمْمَمـ( المحركتيف بالفتح؛ ألفَّ 
ىذا الخالؼ كما جاء في بداية ىذه  سَّ ّؿ عميو أُ دَ تَ سْ اليمزة مف الياء المفتوحة في فاء الكممة, وكاف المثاؿ المُ 

 راسة.الدّ 

                              
ػػػػَحاح, ٓٚٔ/ٔٔ( تيػػػػذيب المَُّغػػػػة, ٔ) , والم َسػػػػاف, ٙٔ, ص)َرَدَج(, والُمَعػػػػرَّب مػػػػف الكػػػػالـ األعجمػػػػيّ  ٖٛٔ/ٔ؛ وانظػػػػر: الص 

 .ٜٖٕ)َرَدَج(, والُمَعرَّب والّدخيؿ في المَُّغة العربيَّة, ص ٜٚٔ/ٔ)َرَدَج(, والقاموس المحيط,  ٖٔٔ/ٙ
َحاح, ٕ)  مادة )َيَسر( في كمييما. ٖٚٔ/٘ٔ, والم َساف, ٚ٘ٛ/ٕ( انظر: الص 
 .ٖٕٛ/ٔ, وسّر صناعة اإلعراب, ٓٓٗ-ٜٜٖ/ٕ( الخصائص, ٖ)
ـ(: معجـ البمداف, دار صادر, بيػروت, لبنػاف, ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙب الديف أبو عبد ان ياقوت بف عبد ان )ت( الحموي, شياٗ)

 )ُأُسر(. ٙٚٔ/ٔـ, ٜٜ٘ٔ, ٕـ, طٖٜٜٔ, ٔلبناف, ط
 )ُيُسر(. ٖٙٗ/٘( المصدر السابؽ, ٘)
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وييف, المُّغَ ف عميو مفالقوؿ فييما ُمْخَتَمٌؼ فيو عند َمْف وقؼ  (ٔ)أّما اليمزة والياء في مثاؿ )َأَلْمَمـ( و)َيَمْمَمـ( 
 ةٌ لَ دَ بْ ـّ فيما لغتاف. وثانييما: أّف الياء لغة في اليمزة, فيي مُ يما فيو زائدتاف, ومف ثَ ليما: أنَّ يف: أوّ َوْجيوىو عمى 

: "وعمى (ٕ)ة والمزيدة منيا"األّوؿ ابف القّطاع. قاؿ في "باب ِذْكر أبنية األسماء الثنائيّ  َوْجومنيا, ومف القائميف بال
( ىذا يعني أفَّ  (ٖ)ؿ( نحو )َأَلْمَمـ(: اسـ موضع, وعمى )َيَفْعَفؿ( )َيَمْمَمـ(")َأَفْعفَ  َـّ  (ٗ)األصؿ الثالثي ليذا المثاؿ ىو )َل

(بتضعيؼ الميـ, أو بفكّ  ـَ و أي )َلَم
 ؛ولى الميميف عينيا, وثانييما الميافاء الكممة, وأُ  الاّلـعمى زنة )َفَعَؿ(, ف (٘)

 ي أرى أفّ ذاتيا في )َيَمْمَمـ( زائدتاف, وبناًء عميو فإن   الاّلـالمكررة في )َأَلْمَمـ(. وكذا الياء و  ـالاّل اليمزة و  وعميو فإفَّ 
, دوَيَمنَجج, وَأَلْندَ  بتكرارىا جارية ُمجرى زيادتيما في )أَلْنَجج الاّلـزيادة اليمزة والياء فيو لّما انضَـّ إلييما زيادة 

ا كاف المثاؿ المشّبو أو و لمَّ ي أرى أيضًا أنَّ فإنّ  َـّ ج( لّما انضـّ إلييما فييا زيادة النوف. ومف ثَ وَيَرْندَ  , وَأَرْنَدجدوَيَمْندَ 
و بيا, أو المحموؿ عمييا مف حيث عدد الحروؼ, بَّ عمى َسْمت تمؾ األمثمة الُمشَ  -َأَلْمَمـ, وَيَمْمَمـ –المحموؿ 

ؿ الخماسي )َسَفْرجؿ( أو )َشَمْرَدؿ( وما شابييما مف ثْ مِ بِ  والموافقة بالحركة والسكوف, وقد ُألحقت تمؾ األمثمة
ؿ ذاؾ الخماسي, وأخصُّ في ىذا المقاـ االسـ كػ ثْ مِ بِ  ُمْمَحؽو أيضًا بَّ شَ فإّف المثاؿ المُ  –األسماء والصفات 

 و اسـٌ مثمو.بَّ شَ )َسَفْرَجؿ(؛ ألّف المثاؿ المُ 
الياء في ىذا المثاؿ لغة في اليمزة,  جوىري, إذ ذىب إلى أفَّ الحامميف عميو ال فِ مِ الثاني فَ  َوْجوا الأمَّ  

, قاؿ في يّ رِ كْ ي فيما أورده عنو البَ . وكذا ذىب ابف جنّ (ٙ)قاؿ: "َيَمْمَمـ لغة في َأَلْمَمـ, وىو ميقات أىؿ اليمف"
ح( وال يكوف مف لفظ )َلْمَمْمت(؛ ألّف لو كػ )َصَمْحمَ لو, قاؿ أبو الفتح: ىو َفَعْمَعؿ بفتح أوّ ح أوّ تْ )َأَلْمَمـ(: "أَلْمَمـ بفَ 

 في األسماء الجارية عمى أفعاليا, نحو: ُمَدْحَرج, وُيقاؿ أيضًا: َيَمْمَمـ, ليا إالَّ ذوات األربعة ال تمحقيا الزيادة في أوّ 
باليمز, وىو األصؿ, . وأّكد ىذا ثانية في )َيَمْمَمـ( قاؿ: "... وُيقاؿ: َأَلْمَمـ (ٚ)وكذلؾ القوؿ فيو؛ ألّف الياء َبدٌؿ"

 .(ٛ)والياء َبَدٌؿ مف اليمزة"
ار إلييا سابقًا والموردة في باب "إبداؿ اليمزة شَ وىذا ما جاء عند السيوطي, إْذ أضافو إلى األمثمة المُ  

مى ا أورد ذاؾ المثاؿ في مادة )يمـ( دّؿ عواب, ألّف الجوىري مثاًل لمّ ياء", وأرى أّف في قوؿ ُكؿٍّ منيـ مجانبة لمصّ 
 الاّلـ تِ فَ ع  و لما ضُ عينيا, والميـ الميا؛ وأنَّ  الاّلـ, و فيّ رْ اء الكممة في الميزاف الصَّ ففي بنائو, فيي  ؿٌ الياء أصْ  أفَّ 

                              
الموضػع الػذي ُيحرمػوف منػو ( أَلْمَمـ وَيَمْمَمػـ: اسػـ موضػع أو جبػؿ أو واٍد مػف أوديػة الػيمف, وقيػؿ: ىػو ِميقػات أىػؿ الػيمف, ٔ)

صػػػػالح المنطػػػػؽ, ص ٖٕٖ/ٛ: العػػػػيف, ٖٕٖ/ٛإلػػػػى مّكػػػػة. انظػػػػر: العػػػػيف,  ـّ(, وا  , واإلبػػػػداؿ البػػػػف السػػػػّكيت, ٓٙٔ)لػػػػ
ػػػػَحاح, ٓٙٔ/ٕ, واألمػػػػالي, ٓٙٗ, وأدب الكاتػػػػب, صٖٙٔص )يمػػػػـ(, والمحكػػػػـ والمحػػػػيط األعظػػػػـ,  ٕٗٙٓ/٘, والص 
)َيَمْمَمػػػـ(, والنيايػػػة فػػػي غريػػػب الحػػػديث,  ٜٖٛٔ/ٗـ(, و)ألممػػػ ٛٛٔ-ٚٛٔ/ٔ)لمػػػـ(, ومعجػػػـ مػػػا اسػػػتعجـ,  ٖٚٚ/ٓٔ
 )لمـ(.  ٜٚٔ/ٗ)يمـ(, والقاموس المحيط,  ٕٕٖ/٘ٔ)لمـ(, و ٜٚٔ/ٗ)َيَمْمَمـ(, والم َساف,  ٜٜٕ/٘

 .ٓٔٔ( أبنية األسماء واألفعاؿ والمصادر, صٕ)
 .ٗٔٔ( المصدر السابؽ, صٖ)
 )لَـّ(. ٖٕٖ/ٛ( انظر: العيف, ٗ)
ـَ(.ٜٚٔ/ٗ, والقاموس المحيط, ٖٕٚ/ٖٔ, والم َساف, ٖٚٚ/ٓٔوالمحيط األعظـ, ( انظر: المحكـ ٘)  , مادة )َلَم
َحاح, ٙ)  )يممـ(. ٕٗٙٓ/٘( الص 
 )َأَلْمَمـ(. ٚٛٔ/ٔ( معجـ ما استعجـ, ٚ)
 )َيَمْمَمـ(. ٜٖٛٔ/ٗ( المصدر السابؽ, ٛ)
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 إفْ  َفإنَّود عف أبي الفتح, وعميو ورِ والميـ فيو بتكرارىما قيؿ: )َيَمْمَمـ( فيو بيذا عمى زنة )َفَعْمَعؿ( كما جاء فيما أُ 
لى, بؿ مف وْ مف األَ  مبدؿ مف اآلخر, أو لغة فيو, فإفَّ  –اليمزة والياء في أولو  –أحد الحرفيف  فَّ صّح القوؿ بأ

ورد عف اليمزة فيو مبدلة مف الياء, أو لغة فييا. وليس العكس, وىذا ما جاء فيما أُ  ُيقاؿ: إفَّ  األكثر صوابًا أفْ 
ىذا الرأي قوؿ ابف األثير, وقد أورده في مادة )َيَمْمَمـ(:  زَعز  أبي الفتح, ومثمو ما أورده السيوطي أيضًا. ومما يُ 

اليمزة  ا تقّدـ لو مف قوؿ بأفَّ مَ ورد عف أبي الفتح مناقض لِ ما أُ  إفَّ  َـّ . ثُ (ٔ)"ويقاؿ فيو: )َأَلْمَمـ( باليمزة بدؿ الياء"
 َوْجوؿ بعيد عف وْ ْتف(, وىو قَ واحد منيما قائـ بنفسو كػ )ُيُسر( و)ُأُسر(, و)َيْتف( و)أ والياء فيو أصالف كؿُّ 

( أو )لمـ( المُّغَ ا َكُثر وروده بتينؾ لمّ  ألنَّو–كما أرى  –ىذا المثاؿ  صُّ خُ اب فيما يَ وَ الصَّ  تيف في األصؿ الثالثي )لـّ
واحد  ؿ  ال بأصمية كُ  –ؿ األوّ  َوْجوكما ذكرت في ال –لغتاف بزيادتيما لإللحاؽ دّؿ عمى أنيما  –كما تقّدـ  –

فْ ا, وممّ منيم كاف معيا ثالثة أحرؼ فصاعدًا  ا يستدّؿ بو عمى ىذا قوؿ ابف عصفور فيما يتعّمؽ بزيادة الياء: "وا 
ي أرى . وبناًء عميو فإنّ (ٕ)الياء ال تكوف أصاًل في بنات الخمسة..." َي عمييا بالزيادة؛ ألفَّ مقطوعًا بأصالتيا ُقضِ 

راد الثانية )َأَلْمَمـ(. ولعّؿ اطّ  ةالمُّغَ بزيادة الياء فيو, ومثميا اليمزة في َي ُقضِ ا كاف )َيَمْمَمـ( مف بنات الخمسة و لمّ أنّ 
شبَّو بيا دليؿ عمى ذلؾ, وكذا وروده في كثير مف كما في األمثمة المُ  –منيما في مكاف صاحبو  استعماؿ ُكؿٍّ 

فيما وقفت عميو مف شواىد شعرّية بتينؾ  و وردزه أنّ ز  عَ , ويُ (ٖ)ا يقاؿ باليمزة والياء"تحت عنواف "ممّ  ةالمُّغَ كتب 
 :(ٗ)تيف, ومثاليا عمى لغة اليمزة قوؿ ُسْممى بف الَمْقَعدالمُّغَ 

 ولقد َنَزْعَنا مف مجالِس نخمةٍ 
 

 َفُنِجيُز مف ُحُتٍف بياَض َأَلْمَمما 
 

 :(٘)وعمى لغة الياء قوؿ الفرزدؽ
 َوَلئْف َحَمْمِت َدمي عميِؾ َلَتْحِمِمفْ 

 
 كوُف َعَمْيِؾ ِمْثَؿ َيَمْمَمـِ ِثْقاًل ي 

 
 - أي اليمزة والياء -إحداىما  مف قوؿ في ىذا المثاؿ ردًا عمى مف ذىب إلى أفَّ  ـَ دَّ قَ ما تَ  ولعّؿ في كؿ   

 مف األخرى. لةٌ دَ بْ مُ 
أْثِرب( ب( و)يما لغتاف قوليـ: )َيْثرِ ومف األمثمة التي جاءت فييا اليمزُة والياء مقطوعًا بزيادتيما عمى أنَّ  

مف باب )َفَعَؿ  ألنَّويا, والكسر فييا عمى األصؿ, حِ تْ ر الّراء وفَ سْ , بكَ (ٔ), وأْثِرِبّي وأْثَرِبيّ يّ وَيْثَربِ  يّ ب إليو َيْثِربِ سَ والنَّ 
 :(ٕ)َيْجِمُس( وشاىده قوؿ الشاعر , وَجَمَس َيْضِربُ  َيْفِعؿ( كػ )َضَربَ 

                              
 )َيَمْمَمـ(. ٜٜٕ/٘( النياية في غريب الحديث, ٔ)
 .ٕٚٛ/ٔريؼ, ( الممتع في التصٕ)
, ٓٙٔ/ٕ, واألمػػػالي, ٓٙٗ, وأدب الكاتػػب, صٖٙٔ, واإلبػػداؿ البػػف السػػػّكيت, صٓٙٔ( انظػػر: إصػػالح المنطػػػؽ, صٖ)

ػػفدي, صػػالح الػػديف خميػػؿ بػػف أيبػػؾ )ت ـ(: تصػػحيح التصػػحيؼ, وتحريػػر التحريػػؼ, حٌققػػو وعّمػػؽ ٖ٘ٗٔىػػػ/ٗٙٚوالصَّ
ػػػػػػرقاوّي, راجعػػػػػػو: د. رمضػػػػػػا , ٔف عبػػػػػػد التػػػػػػواب, مكتبػػػػػػة الخػػػػػػانجي, القػػػػػػاىرة, طعميػػػػػػو, َوَضػػػػػػَع فيارسػػػػػػو: السػػػػػػّيد الشَّ

 .ٕٚ٘ـ, صٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔ
 )أَلْمَمـ(. ٛٛٔ/ٔ( انظر: معجـ ما استعجـ, ٗ)
ـ, ٜٚٛٔىػػ/ٚٓٗٔ, ٔ( الفرزدؽ: الديواف, َشَرَحُو وضبطو وقػّدـ لػو: عمػي فػاعور, دار الكتػب الِعْمِميَّػة, بيػروت, لبنػاف, ط٘)

 .ٔ٘٘ص
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  الَيْثِرِبّي الُمَقطَّعُ وما ىو إالَّ    
نََّماو "  :(ٗ)زاجرَّ مف قوؿ ال دَ شِ نْ وشاىده ما أُ  (ٖ)"تاء استيحاشًا لتوالي الكسراَفَتُحوا الرّ  اِ 

 وَأْثَرِبّي ِسْنُخُو َمْرُصوؼ   
 :(٘)ؿ الشاعروْ وقَ 

 قذاٍذ ُخْشفِ  اتٍ مف َيْثِرِبيَّ 
 

 َيْرمي بيا أْرمى مف ابِف ِتْقفِ  
 

نََّما ىذه الزيادة ليست في باب   أفَّ ( إالَّ َثَربَ مف الثالثي ) ألنَّولو زائدتاف, لياء في أوّ االيمزة و  ذىبنا إلى أفَّ  واِ 
 َرب(تْ َرب( و)أَ تْ ومثمو أيضًا )يَ  –ـ دَّ قَ كما تَ  –وذلؾ لعدـ انضماـ زائد ثاٍف معيما كشرط في باب اإللحاؽ  ؛اإللحاؽ
سكاف الثاني بعده راء ميممةوبفتح الحرؼ األوّ  بالتاء , وكذا قوليـ: (ٚ)مف الثالثي )ترب(, فيو (ٙ)ؿ فييما, وا 
بزيادتيما, ودليؿ ذلؾ  , واليمزة والياء فيو لغتاف(ٜ)فيو مف )لمع( (ٛ)ُؿ الَيْمَمع واأَلْلَمع, والَيْمَمِعّي واأَلْلَمِعيّ جُ الرَّ 

 عمى لغة الياء: (ٓٔ)ؽنَ رْ وروده بيما كما في قوؿ الخِ 
 اَيْبِغي عمييا الَقْوـ إذا أرممو 

 
 لَيْمَمِعي  الَقُروروساَء ظفُّ ا 

 
 :(ٔٔ)وقوؿ طرفة

 وليس لو ِعْنَد العزائـ ُجوؿ  َرٍب ظْ حَ وكائف َتَرى ِمْف َيْمَمِعيٍّ مُ 

                                                                                    
ػَحاح, ٓٙٔ/ٕ, واألمػالي, ٖٙٔواإلبداؿ البف السػكيت, ص, ٓٙٔ( انظر: إصالح المنطؽ, صٔ) , والمحكػـ ٕٜ/ٔ, والص 

 ٜٖٛٔ/ٗمػادة )ثػرب(, ومعجػـ مػا اسػتعجـ,  ٕٗ/ٔ, والقاموس المحػيط, ٖٔ/ٖوالمساف,  ٕٗٔ/ٓٔوالمحيط األعظـ, 
 .)يثرب(, وىي مدينة الرسوؿ 

َحاح, ٔٙٔ( انظر: إصالح المنطؽ, صٕ)  مادة )َثَرَب(. ٖٔ/ٖ, والم َساف, ٕٗٔ/ٓٔ, والُمْحكـ, ٕٜ/ٔ, والص 
َحاح, ٖ)  )َثَرَب(. ٖٔ/ٖ, والم َساف, ٕٜ/ٔ( الص 
 ( انظر المراجع الواردة في اليامش السابؽ المتعمقة بمادة )َثَرَب(, والجزء والصفحة ذاتيا.ٗ)
 .ٔٙٔ( إصالح المنطؽ, ص٘)
 )َيْتَرب(. ٖٛٛٔ/ٗ)أْتَرب(,  ٗٓٔ/ٔالوْشـ, انظر: معجـ ما استعجـ, ( أْتُرُب وَيْتَرُب: قرية باليمامة, وقيؿ: بيف اليمامة و ٙ)

 )َيْتَرب(.
 )َتَرَب(. ٜٕٔ/ٕ( انظر: الم َساف, ٚ)
: صفة لمرَُّجؿ المتوق د الذكاء. وقيؿ: ىي صفة لمرَُّجػؿ إذا كػاف ظريفػًا. وقيػؿ: ىػو الػّداىي الػذي يَ ٛ) َتَظػنَّف ( األَْلَمِعيُّ والَيْمَمِعيُّ

ْدؽ بالّكِذب. انظر: إصػالح المنطػؽ, صاألمور فال ُيخطئ, و  , واإلبػداؿ البػف ٔٙٔقيؿ: الماّلذ, وىو الذي ُيْخِمط الص 
, والمحكػػـ, ٓٙٔ/ٕ, واألمػالي, ٕٚ٘, واإلبػداؿ ألبػػي الّطّيػب المَُّغػوّي, صٓٙٗ, وأدب الكاتػب, صٖٙٔالسػّكيت, ص

 مادة )َلَمَع(. ٖٖٗ/ٖٔ, والم َساف, ٖٛٔ/ٕ
 اف اليامش السابؽ.( انظر: المحكـ, والم سَ ٜ)
ػػار, مطبعػػة دار الكتػػب المصػػريَّة, القػػاىرة, طٓٔ) , ٕ( الِخْرَنػػؽ بنػػت بػػدر بػػف ىفنػػاف, ديػػواف ِشػػْعر, تحقيػػؽ: د. حسػػيف َنصَّ

 .ٖٙـ, صٜٜٙٔىػ/ٙٔٗٔ
 .ٛٚٔ( الديواف, صٔٔ)
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 :(ٔ)وعمى لغة اليمزة قوؿ أوس بف حجر

 لؾ الظَّػ األْلَمِعيَّ الذي َيُظفُّ 
 

 فَّ كأْف َقْد رأى وقد َسِمَعا 
 

. (ٖ)(عَ , فيو مف )َذرَ (ٕ)ر الّراءسْ كَ وليـ: ىذه أْذِرعات, وَيْذِرعات بِ عمى تمؾ األمثمة أيضًا ق ؿُ مَ حْ ا يُ مَّ ومِ  
رى زائدتاف عمى أرجح األقواؿ, وكذا الياء الثانية ؿ ىذا المثاؿ فيما أَ فاليمزة والياء في أوّ  (ٗ)ِريفبْ ِريف ويَ بْ وقوليـ: أ

نََّماؼ, فيي ليست بالـ الكممة, رَ ة لمطَّ ُمَجاِور ال , وعميو فيو مف الثالثي (٘)في َزْيِديف وَعْمريف ىي كييئة الياء واِ 
الخصوص, أي )َيْبريف( يكوف عمى ِزَنة  َوْجوو بيذا األصؿ الثالثي, وبمغة الياء عمى , وعّمة ذلؾ أنّ (ٙ))َبَرَف(

يعيا مّما ال ينصرؼ بسبب يد(, و)َيْعِقيد( وجمضِ عْ يف(, و)يَ طِ قْ )َيْفِعيؿ( وىذا البناء بمثؿ ىذه الزيادة لو نظيره كػ )يَ 
 أفْ  دَ عْ ا ُيستدؿُّ بو عمى ىذا أّف ابف ُدريد أورده مع ىذه األمثمة في "باب َيْفِعيؿ" فقاؿ بَ ة ووزف الفعؿ, وممَّ ميّ العم
و مف األصؿ الثالثي بخالؼ رأي َمْف ذىب إلى أنَّ  (ٚ)ضع"وْ بيا عميو: "... وَيْدُخؿ في ىذا َيْبِريف, وىو مَ  ؿَ ثَّ مَ 
 ذلؾ: "َيْبِريف: اسـ موضع, وفيو لغتاف: بف سيده, قاؿ ُمعم الً ر( بأصالة الياء في أّولو, وزيادة النوف في آخره كا)َيبْ 

ْفع, وفي الجّر والنَّْصب, َيْبريُف في  فع, وفي  َيْبِريفَ الرَّ ال ينصرؼ لمّتعريؼ والتأنيث, والمُّغة اأُلخرى: َيْبُروف في الرَّ
ىذه العممّية  –)َيْبِريُف( إعراُبُو كإعرابِو, وليست َفَجَرى َيْبُروَف أْشَبو في ُبْنَيِتِو )مسمموف(,  ؛ ألفَّ يفالجّر والنَّْصب َيْبرِ 

ذا منقولة مف قولؾ: ُىفَّ َيْبِريَف لفالٍف, أي: ُيعاِرْضَنو... فحروؼ االسـ عمى ذلؾ ثالثة كأنَّ  – و )َيْبِر( و)َيْبُر( وا 
االسـ َفَبِقَي منو أقؿُّ مف الثالثة لـ ُيحكـ عمييا  مف زائدة؛ ألّف الياء إذا طرحتيا كاف ثالثة فالياء فييا أصؿ ال

ياء  , وَيُدلَُّؾ عمى أفَّ (ٛ)بالزيادة ألبتَّة عمى ما أحكمو سيبويو في "باب ِعَمؿ ما تجعمو زائدًا مف حروؼ الزوائد"
ُمَضارعٍة لـ ُيْبِدلوا مكانو َغْيره, ولـ نجد ذلؾ في  َيْبِريف ليست لممضارعة أنَّيـ قالوا: َأْبِريف, فمو كانت حرؼَ 

ىذا المثاؿ ثانيًة في الجذر الثالثي  دَ رَ نفسو حيف أوْ  َض و ناقَ أنَّ  إالَّ  (ٓٔ). وىذا ما قالو ابف منظور(ٜ)كالميـ ألبتة"

                              
صػػادر, بيػػروت, ( ابػػف حجػػر, أوس: الػػديواف, تحقيػػؽ وَشػػْرح: د. محمػػد يوسػػؼ نجػػـ, الجامعػػة األمريكّيػػة, بيػػروت, دار ٔ)

 مادة )َلَمَع(. ٖٕٗ/ٖٔ, والم َساف, ٖٛٔ/ٕ؛ وانظر: المحكـ, ٖ٘ص
 .ٓٙٔ/ٕ, واألمالي, ٖٚٔ( انظر: اإلبداؿ البف السّكيت, صٕ)
َحاح, ٖ) مادة )ذرع(, وجاء فييما: أْذِرعات, وَيْذِرعات بكسر الراء: موضػع بالشػاـ,  ٕٛ/ٙ, والم َساف, ٕٔٔٔ/ٖ( انظر: الص 

 و الَخْمر.بالشاـ, تُْنَسب إلي
, وأدب ٖٚٔ, واإلبػداؿ البػف السػّكيت, صٔٙٔ( َيْبػِريف وَأْبػريف اسػـ موضػع, أو اسػـ َرْمَمػة. انظػر: إصػالح المنطػؽ, صٗ)

 ٖٙٓ/٘ٔ)َبػػَرف(, و ٗٚ/ٕ, والم َسػػاف, ٖٚٛٔ-ٖٙٛٔ/ٗ, ومعجػػـ مػػا اسػػتعجـ, ٓٙٔ/ٕ, واألمػػالي, ٓٙٗالكاتػػب, ص
 ف(.)َيْبِري ٕ٘ٓٔ/ٕ)َيَبَر(, والمصباح المنير, 

 )يبريف(. ٕ٘ٓٔ/ٕ( انظر: المصباح المنير, ٘)
 )َبَرف(. ٗٚ/ٕ( انظر: الم َساف, ٙ)
 )باب َيْفِعيؿ(. ٕٕٗ/ٖ( َجْمَيرُة المَُّغة, ٚ)
 .ٖٚٓ/ٗ( انظر: الكتاب, ٛ)
 )َيَبَر(. ٖٓٔ/ٓٔ( المحكـ والمحيط األعظـ, ٜ)
 )َيَبَر(. ٖٚٓ-ٖٙٓ/٘ٔ( انظر: الم َساف, ٓٔ)
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وىو الرأي الراجح  –ا أشرنا سابقًا كم –الياءيف في )َيْبِريف( زائدتاف, فيو عمى زنة )َيْفِعيؿ(  ا يعني أفَّ مَّ مِ  (ٔ))َبَرَف(
و لو كاف مف )يبر( لكاف )َيْبِريف( عمى زنة )َفْعِميف( بفتح الفاء, وىذا أنَّ  رَ كَ في ذلؾ كما ذَ  الِعمَّةالراجح فيما أرى, و 

البناء مف األبنية التي ال نظير ليا, أو ال مثاؿ عمييا بخالؼ ما جاء بكسر الفاء, أي )ِفْعميف( فإّف نظيره أو 
يكوف  إلى ابف بّري: "... قاؿ: وال يجوز أفْ  اهُ القوؿ عنده في ىذا الثالثي )َبَرَف( ُمْعِزيًا إيَّ  صُّ ونَ  ,)ِغْسميف( مثالو

نََّماأِت لو نظير, لـ ي ألنَّو؛)َيْبِريف( َفْعِميف  في الكالـ ِفْعميف مثؿ )ِغْسميف(". واِ 
ض األئّمة ُأصوليا )َبَرَف(, وقاؿ: وزنيا )َيْفِعيؿ(, ده الفيومي, إْذ قاؿ: "... وليذا َجَعَؿ بعوىذا ما أكَّ  

ي إلى بناء مفقود, ؤد  يُ  ألنَّوال يجوز القوؿ بزيادة النوف, وأصالة الياء؛  ألنَّوومثمو: َيْقِطيف, وَيْعِقيد... وَيْعِضيد... 
ىذا المثاؿ في مادة )أبر( فجعؿ  أورد فْ ًا أيضًا عمى مَ دَّ وأرى أّف في انعداـ ىذا البناء رَ  (ٕ)وىو َفْعِميف بالفتح"

قالو بيا, أي )أْبِريف( عمى زنة )َفْعميف( كالفيروزأبادي, إذ جاء عنده في ىذه المادة "...  فْ ة في لغة مَ اليمزة أصميَّ 
قوؿ مف األصؿ الثالثي )َبَرَف( ليذا المثاؿ, ورادًا  ةَ حَّ دًا صِ ضاؼ الفيومي أيضًا مؤك  أ, و (ٖ)وَأْبِريف لغة في َيْبِريف"

في ىذا المقاـ الياء, فقاؿ: "وكذلؾ ال ُتْجَعؿ  صُّ خُ ( بأصالة الياء والنوف, وأَ فَ رَ و مف الثالثي )يَ قد يذىب إلى أنَّ 
لو نظير, وىو زيادة الياء, وأصالة  ( بالفتح؛ فوجب تقدير بناءٍ ِد )َفْعِميفقْ ؿ الكممة والنوف أصميَّتيف؛ ِلفَ الياء في أوّ 

 ؛ة بناء )يرف( بالياءحَّ ؿ بو مف عدـ صِ ا ما عمَّ أمّ  -كما تقّدـ –ير بناء )َبَرف( لوجود نظير لو تقد, يريد (ٗ)النوف"
. ىذا يعني (٘)ما ذىب إليو سيبويو في قولو: "وليس في الكالـ َفْعِميؿ" ذاعمى زنة )َفْعِميؿ(, في مثاؿٍ وجود النعداـ 

 ,انعدـ بالفتح ( إذْ ْسميف( ىو ذاتو في بناء )َفْعِميؿْعِميف( كػ )غِ ( بالفتح, ووجوده بالكسر )فِ فانعداـ بناء )َفْعِمي أفَّ 
 يؿ( وغيرىما مف األسماء.َوُوِجَد بالكسر كػ )ِقْنِديؿ( و)ِبْرطِ 

يف( ليست زائدة الياء في )َيْبرِ  وتبعو فيو ابف منظور مف أفَّ  –ـَ دَّ قَ فيما تَ  –ا ما ذىب إليو ابف سيده أمّ  
قة الد   َوْجويبدؿ مكانو غيره, فيذا قوؿ بعيٌد عف ال : )أْبِريف( باليمزة, وحرؼ المضارعة ـ قالواألنَّيلممضارعة؛ 

فييا الياء زائدة لممضارعة, وقيمت بمغة اليمزة الزائدة فييا لممضارعة جاءت ـ مف أمثمة دَّ قَ فيما أرى, ألّف فيما تَ 
ىذا  ؿ ىذا اإلبداؿ, وعميو فإفَّ ثْ ة مِ حَّ دلياًل عمى صِ  –ـ دَّ قَ تَ  اِرب( وغيرىما ممّ تْ ِرب, وأتْ ِرب, وأْثِرب, ويَ ثْ أيضًا كػ )يَ 

ـ مف قوؿ, دَّ قَ ة والتأنيث" كما جاء عندىما فيما تَ ميّ شار إلييا غير مصروؼ ال "لمعمالمثاؿ كنظيره مف األمثمة المُ 
 -رعة: الياء واليمزة في أّولو, أي زيادة حرفي المضا(ٙ)ة التأنيث, بؿ "لمعممّية والزيادة"في ىذا المقاـ عمَّ  وأخصُّ 
دّؿ بو عمى ذلؾ ما قالو ابف فارس فيو تَ سْ ا يُ مَّ المذيف جعاله بوزف الفعؿ. ومِ  -تيف )َيْبريف( و)أْبِريف(المُّغَ أي في 

ليما عمى ؾ الحرفيف في أوّ نيا بالدليؿ عمى زيادة ذَ نَ دْ وفيما شابيو مف األمثمة التي سبؽ الوقوؼ عند بعضيا, فأكّ 
ا ما زاد عمى الثالثة في قولو تحت عنواف "ما زاد عمى الثالثة" ىو: "فأمّ  صُّ ا لغتاف, ومثميا ىذا المثاؿ, ونَ يمأنَّ 

ىذا الباب مثؿ )الَيْرُبوع( وىي ُدَوّيبة, و)َيْبِريف( وىو موضع, و)َيْمؤود( و)َيَمْمَمـ( وىما موضعاف, و)الَيَرْنَدج(... 

                              
 )َبَرَف(. ٗٚ/ٕ ( المصدر السابؽ,ٔ)
 )َيْبِريف(. ٖ٘ٓٔ-ٕ٘ٓٔ/ٕ( المصباح المنير, ٕ)
 )َأَبَر(. ٖ٘ٚ/ٔ( القاموس المحيط, ٖ)
 )َيْبِريف(. ٖ٘ٓٔ/ٕ( المصباح المنير, ٗ)
 .ٛٙٔ/ٗ( الكتاب, ٘)
 )يبريف(. ٗٚ/ٔ( انظر: المصباح المنير, ٙ)
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نََّماما زائدتاف, َفإنَّيالرباعي والخماسي  في وائميا سبيؿ اليمزةسبيؿ الياء في أ وما أشبو ذلؾ فإفَّ  االعتبار بما  واِ 
 .(ٔ)باب اليمزة بما يجيء بعدىا"ي يجيء بعد الياء, كما ىو االعتبار ف

ه تحت , وكذا السيوطي الذي أورد(ٕ)وتمؾ األمثمة في باب اإلبداؿ ,د ىذا المثاؿورِ  يُ يت أاّل كّ ا بابف السّ يَّ رِ لذا كاف حَ 
كثرة استعمالو بالياء أو وروده بيا كاف السبب في ذلؾ, ومف  ؿَّ عَ . ولَ -ـدَّ قَ كما تَ  - عنواف "إبداؿ اليمزة ياء"

 :(ٖ)شواىدىا الحّية قوؿ الفرزدؽ
 َذَرْعَف بنا ما بيف َيْبِريَف عرضو

 
 إلى الّشْأـ َتْمَقاىا ِرعاٌف وَصْفَصؼُ  

 
 ةٌ َتبكَّي عمى َسْعٍد وَسْعٌد ُمِقيمَ 

 
 ِبَيْبِريف منيـ مف َيِزيُد وُيْضِعؼُ  

 
يما ليما: أنَّ يف أوّ َوْجيْعُصر( و)أْعُصر( فالقوؿ في أصؿ اليمزة والياء فيو عمى ؽ بمثاؿ )يَ أّما فيما يتعمّ  

ُر: اسـ حاح مادة )َعَصَر(: "َيْعُصُر, وأْعصُ اء في الص  ف الفعؿ, جَ زْ وَ ة وَ لمعمميّ مة زائدتاف كما في األمثمة المتقد  
ف أيضًا في المادة ذاتيا اسمنيا باىمة". وىذا ما جاء في الممثؿ َيْقُتُؿ وأْقُتُؿ, وىو أبو قبيمة  ألنَّوال ينصرؼ؛  ؿٍ جُ رَ 

ر, فمثاؿ اليمزة عْ عمى ذلؾ بوروده بيما في فصيح كالـ العرب مف الش   ؿُّ دَ تَ سْ )َعَصر(؛ وعميو فيما فيو لغتاف, ويُ 
 :(ٗ)ممىفيو قوؿ زىير بف أبي سُ 

ـُ بُف َمْنُصوٍر وَأْفَناُء عاِمرٍ   ُسَمْي
 

 وَسْعُد بُف َبْكٍر والنُُّصوُر وَأْعُصر 
 

 :(٘)ومثاؿ الياء قوؿ جرير
 وَحيَّْي آِؿ َيْعُصَر قد َبَمْوُتـُ 

 
 فال ُكْشَؼ الم قاِء وال الجنافِ  

 
 :(ٙ)ر بف أبي خاـزشْ وقوؿ بِ  

 أنا وباِىَمَة بف َيْعُصَر َبْيَنَنا
 

راِئر ُبغْ    َضٌة وَتَقاِفيداُء الضَّ
 

مف اليمزة, قاؿ: "وقالوا في  لةٌ دَ بْ الياء فيو مُ  ولعّؿ في ىذا رّدًا عمى ابف جّني الذي ذىب إلى أفَّ  
ؿ ىذا اإلبداؿ عمى إبداؿ الياء ثْ , وأّكد ىذا ثانيًة حاماًل مِ (ٔ)ؿ: َيْعُصر, فالياء َبَدٌؿ مف اليمزة"جُ )أْعُصَر( اسـ رَ 

                              
 .ٓٙٔ/٘( مقاييس المَُّغة, ٔ)
 .ٖٚٔ( انظر: اإلبداؿ, صٕ)
 .ٖٜٖ, ٖٚٛاف, ص( الديو ٖ)
, ٔ( ابػػػف أبػػػي ُسػػػممى, زىيػػػر: الػػػديواف, َشػػػَرَحُو وقػػػّدـ لػػػو: عمػػػي حسػػػف فػػػاعور, دار الكتػػػب الِعْمِميَّػػػة, بيػػػروت, لبنػػػػاف, طٗ)

 .ٚ٘ـ, صٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔ
, ٔ( جريػػػػر, َشػػػػْرح الػػػػػديواف: َشػػػػَرَحُو وقػػػػدَّـ لػػػػػو: ميػػػػدي محمػػػػد ناصػػػػػر الػػػػديف, دار الكتػػػػب الِعْمِميَّػػػػػة, بيػػػػروت, لبنػػػػػاف, ط٘)

 .ٖٓٗـ, صٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔ
, ٕ( ابػػػػػف أبػػػػػي خػػػػػاـز األسػػػػػدي, ِبْشػػػػػر: الػػػػػديواف, ُعِنػػػػػَي بتحقيقػػػػػو: د. ِعػػػػػزَّة حسػػػػػف, منشػػػػػورات وزارة الثقافػػػػػة, دمشػػػػػؽ, طٙ)

 .ٓٙٔـ, صٕٜٚٔىػ/ٕٜٖٔ
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اليمزة في )َأيامى( وقوليـ فييا )َيَيامى( قاؿ: "... ونظير َقْمب اليمزة في )أيامى( إلى الياء حتى صارت  مف

ُيقاؿ: باىمة بف أْعُصَر  ألنَّووذلؾ  ؛(مف ىمزة )َأْعُصرَ  ؿٌ دَ فيو بَ ْعُصَر, فالياء قوليـ: باىمة بف يَ  ()َيَيامى
 .(ٕ)"وَيْعُصرَ 

اليمزة فيو  ذلؾ أفَّ  َوْجودلياًل عمى َضْعؼ حّجتو, و  –ياَمىيأياَمى و  – ي ىذاوأرى أّف في مثاؿ ابف جنّ  
( وعميو فػ )أيامى( عمى زنة )َفَعالى( "تكس ألنَّووذلؾ  ؛أصمّية ـَ  (ٖ)َكى("ير )أْيَمى( عمى َفْعَمى كػ )َىمْ مف الثالثي )َأِي

ىو مف باب الوضع, ُوضع عؿ ىذه ( "ـَ يِ ىذا البناء مف ىذا األصؿ الثالثي )أَ  وذلؾ عند مف ذىب إلى أفّ 
مبدلة مف اليمزة, أو ىي لغة فييا. أّما  –كما ذىب ابف جّني  –الياء في )َيَيامى(  فإفَّ  َـّ , ومف ثَ (ٗ)الصيغة"

وىو المعنى المشار  –لمعممّية ووزف الفعؿ  –ـ دَّ قَ كما تَ  –)َيْعُصر( و)أْعُصر( فالياء واليمزة فيو لغتاف بزيادتيما 
لمحموؿ ا باف الفرؽ بيف المثاليف: المّ  َفإنَّومف الثالثي )َعَصَر(, وعميو  ألنَّووذلؾ  –وؿ ابف جّني إليو في ق

المضارعة في ىذا المثاؿ ردًا  يْ فَ رْ في تناُوب حَ  رأي ابف جّني, وعدـ دّقتو. كما أفّ  والمحموؿ عميو باَف َضْعؼُ 
ؿ مف حرؼ دَ بْ حرؼ المضارعة ال يُ  إلى أفَّ  -ِريف( كما سبؽ في )َيْبِريف( و)أبْ  -عمى ابف منظور الذي ذىب 

 مضارعة آخر.
ليس عمى معنى  يا بدٌؿ مف اليمزة, ولكفْ مت فيو الياء عمى أنَّ مِ الثاني في ىذا المثاؿ فقد حُ  َوْجوا الأمّ  

ر( ىو )أْعصُ  رض آخر وىو صيغة الجمع, أي أفَّ غبؿ عمى معنى آخر, أو ل –كما سبؽ  –ف الفعؿ زْ وَ ة وَ العمميّ 
مف قالو بالياء أي )َيْعُصر( يكوف قد  جمع تكسير لػ )َعْصر( الّداؿ عمى معنى الدَّْىر, أي الّزماف الطويؿ؛ لذا فإفَّ 

أبدؿ الياء مف اليمزة؛ ألّف القياس في جمع )َعْصر( بيذا المعنى ىو )أْعُصر(, وىذا الجمع ىو واحٌد مف جموع 
َصر(: "الَعْصُر والِعْصُر, والُعْصر, والُعُصر؛ األخيرة عف المحياني: التكسير فيو, جاء في المساف مادة )عَ 

كممة )َدْىر( وىو المعنى  د ىذه الداللة ليذا المثاؿ أفَّ ك  ؤَ الّدىر... والجمع: أْعُصٌر, وأعصار, وُعُصور". ومما يُ 
 –كما سبؽ  –ع مَ جْ )َعْصر( يُ  ا أفَّ تمامًا كم (٘)ر, وُدُىور"ُيْجمع عمى "أْدىُ  الس ياؽالذي يحممو )َعْصر( في ىذا 
لبيت أنشده  –عميو  فيما وقفتُ  –ابف أْعُصر ُسم ي بيذا االسـ  ده أيضًا أفَّ ؤك  عمى )أْعُصر( و)ُعُصور(. ويُ 

وردت فيو كممة )أْعُصر( داّلة عمى ىذا المعنى, قاؿ ابف جّني فيما أورده عف أبي عمي الفارسي: "قاؿ أبو عمي: 
 أْعُصَر بقولو:ي م  إّنما سُ 

 أُبَنيَّ إّف أباؾ شيََّب رْأَسوُ 
 

 (ٙ)َكرُّ الميالي واختالُؼ األْعُصِر" 
 

ي في موضع آخر بعد إنشاده ىذا البيت قائاًل: "فيذا دليؿ , وأضاؼ ابف جنّ (ٚ)وكذا أورده ابف عصفور 
و في باب اإلبداؿ كابف ذىب ىذا المذىب وجعم فْ . ولعّؿ مَ (ٔ)عمى كوف اليمزة أصاًل, والياء بدٌؿ منيا"

                                                                                    
 .ٓٓٗ-ٜٜٖ/ٕ, والخصائص, ٓٗٚ/ٕ( سر صناعة اإلعراب, ٔ)
 .ٕٓٓ/ٔ( المحتسب, ٕ)
 .ٕٔٓ/ٔ( المصدر السابؽ, ٖ)
 )أيـ(. ٕٕٔ/ٔ( الم َساف, ٗ)
 )دىر(. ٖٖٔ/٘( المصدر السابؽ, ٘)
 .ٓٗٚ/ٕ( سّر صناعة اإلعراب, ٙ)
 .ٕٖٛ/ٔ( الممتع في التصريؼ, ٚ)
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عمى ذلؾ ابف منظور في قولو بعد  صَّ ما جاء رأيو بناًء عمى ىذا المعنى كما نَ , إنَّ (ٖ), والسيوطي(ٕ)السّكيت
نََّماذلؾ في الجمع, ألّف ىمزتو ليست لممضارعة,  ؿَ يُ سَ و  إنشاده ىذا البيت: "...  .(ٗ)ىي لصيغة الجمع" واِ 

في صيغة الجمع )أْفُعؿ(, والياء المبدلة منيا لّما كاف معيا ثالثة أحرؼ  اليمزة ي أرى أفَّ ومع ذلؾ فإن   
مقطوعًا بأصالتيا, وىي )َعْصر( ُقِضي عمييا بالزيادة, وكذا الحاؿ فيما تقدَّـ مف أمثمة جاءت فييا الياء زائدًة 

الياء ال تكوف  سة؛ وذلؾ "ألفَّ ثانية, وجميعيا عمى أربعة أحرؼ أو خم , وُأبدلت فييا ىمزة في لغةٍ لمعممّية في لغةٍ 
 .(٘)أصاًل في بنات الخمسة, وال في بنات األربعة"

عف مثاؿ ما جاءت فيو اليمزة مبدلة مف الياء المفتوحة في فاء قّدـ تبعد ُكؿ  ما أيضًا ُسئؿ  وبعد, فإفْ  
ما كما جاء في  دٍّ إلى حَ  ؿ عمى معنييف مختمفيفمْ ومباشر, أي بعيدًا عف التأويؿ والحَ  يّ مِ جَ  الكممة عمى نحوَ 

المراد منو  مثالو قوليـ لمقديـ: )أَزَلّي( فأصمو )َيَزِلَي( بالياء؛ ألفَّ  َفُنجيُب بالقوؿ: إفَّ  –ـ مف أمثمة دَّ قَ بعض ما تَ 
ة في ا وضعتو العامّ ر ما أفسدتو العاّمة, وممّ كْ المعنى الذي في )لـ َيَزؿ(. جاء في "لحف العواـ" تحت عنواف: "ذِ 

ضعو": "ومف ذلؾ قوليـ: ىو ان اأَلَزِلّي َقْبَؿ َخْمِقِو, ولـ َيَزؿ واحدًا في أَزِليَّتو, وكاف ىذا في اأَلَزؿ. قاؿ وْ مَ  غير
نََّماد: وذلؾ ُكّمو خطٌأ ال أصؿ لو في كالـ العرب, محمّ   .(ٙ)يريدوف المعنى الذي في قوليـ: )لـ َيَزؿ عالمًا(" واِ 

األصؿ )َيَزِلّي( جاء منسوبًا باالختصار  ؿ في أفَّ يتمثّ اإلبداؿ ىذا  َوْجو أفَّ  فَ يَّ بَ ده الجوىري, وَ وىذا ما أكّ  
, ُيقاؿ: َأَزِلّي, ذَ َيَزؿ ـإلى )ل ـُ بعض أىؿ العمـ أف أصؿ ىذه الكممة قوليـ  رَ كَ (, قاؿ: "واأَلَزُؿ بالتحريؾ: الِقَد

. وأضاؼ ابف فارس قائاًل بعد (ٚ)ار, فقالوا: )َيَزِلّي("لمقديـ: )لـ َيَزؿ(, ثـ نسب إلى ىذا فمـ يستِقـ إال باالختص
ثـّ ُقمبت الياء ىمزة, فقالوا: َأَزِلّي"َوْجوتأكيده ىذا ال ُ" :

 .(ٜ)أخّؼ" األنَّيفي ذلؾ " الِعمَّة.و (ٛ)
)ذي بة إلى سْ ب باالختصار قوليـ: ُرْمٌح أَزِنّي في الن  سَ مف اإلبداؿ بعد النَّ  َوْجوومثمو أيضًا في ىذا ال 

عمى ذلؾ الخميؿ, قاؿ: "اأَلَزُف  صَّ لغة فييا كما نَ , واألصؿ )َيَزِنّي( بالياء, واليمزة (ٓٔ)َيَزف( ممؾ مف مموؾ ِحمَير

                                                                                    
 مادة )عصر( في كمييما. ٕٚٔ/ٓٔ, والم َساف, ٖٔٗ/ٔ؛ وانظر: المحكـ, ٓٓٗ/ٕ, والخصائص, ٕٓٓ/ٔ( المحتسب, ٔ)
 .ٖٚٔ( انظر: اإلبداؿ, ص ٕ)
 .ٖٙٗ/ٔ( انظر: المزىر, ٖ)
 )يبر(. ٖٚٓ/٘ٔالم َساف,  (ٗ)
 .ٕٚٛ/ٔ( الممتع في التصريؼ, ٘)
بيدي, أبو بكر محمد بف حسف بػف مػدحج )تٙ) ـ(: لحػف العػواـ, تحقيػؽ: د. رمضػاف عبػد التػواب, مكتبػة ٜٜٛىػػ/ٜٖٚ( الزُّ

 .ٓٓٔ؛ وانظر: تصحيح التصحيؼ, وتحرير التحريؼ, صٜٙـ, صٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔ, ٕالخانجي, القاىرة, ط
حَ ٚ) , ٕٓٙ)أزؿ(, وأبنية األسماء واألفعاؿ والمصادر, ص ٜٚ/ٔ)أزؿ(؛ وانظر: معجـ مقاييس المَُّغة,  ٕٕٙٔ/ٗاح, ( الص 

ـ(: شفاء الغميػؿ فيمػا فػي كػالـ ٛ٘ٙٔىػ/ٜٙٓٔ)أزؿ(, والخفاجي, شياب الديف محمود بف ُعمر )ت ٓٓٔ/ٔوالم َساف, 
ـ خفػاجي, َطْبػع وَنْشػر مكتبػة الحػـر الُحَسػْيني التجاريػة العرب مف الدَّخيؿ, تصحيح وتعميؽ ومراجعة: محمػد عبػد المػنع

 .ٖٛـ, صٕٜ٘ٔىػ/ٖٔٚٔ, ٔالُكْبرى, المطبعة المنيرّية باألزىر, ط
 )أزؿ(. ٓٓٔ/ٔ, والم َساف, ٕٓٙ)أزؿ(؛ وانظر: أبنية األسماء واألفعاؿ والمصادر, ص ٜٚ/ٔ( معجـ مقاييس المَُّغة, ٛ)
 )األزؿ(. ٖٖٛ/ٖ)أزؿ(, والقاموس المحيط,  ٓٓٔ/ٔ, والم َساف, ٕٓٙوالمصادر, ص( انظر: أبنية األسماء واألفعاؿ ٜ)
صػػػػالح المنطػػػػؽ, ص ٖٚٛ/ٚ( انظػػػػر: العػػػػيف, ٓٔ) , وأدب الكاتػػػػب, ٖٙٔ, واإلبػػػػداؿ البػػػػف السػػػػّكيت, صٔٙٔ)يػػػػزف(, وا 

ػَحاح, ٓٙٔ/ٕ, واألمالي, ٓٙٗص , والم َسػاف, )أزؿ( ٜٚ/ٔ)يػزف(,  ٘٘ٔ/ٙ)أزؿ(, ومقػاييس المَُّغػة,  ٕٕٙٔ/ٗ, والص 
 )األزؿ(. ٖٖٛ/ٖ)َزَأَف(, والقاموس المحيط,  ٙ/ٚ, و)أزؿ(, وٓٓٔ/ٔ)يزف(,  ٖٗٔ/٘ٔ)أزف(,  ٔٓٔ/ٔو
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, وشاىد ىذا (ٕ)ماح, والياء أصؿ",وكذا ابف سيده في قولو: "اأَلَزِنّيُة لغة في الَيَزِنّية, يعني الر  (ٔ)ف"زَ لغة في اليَ 
 :(ٖ)األصؿ قوؿ الُكمْيت

 َسَقْيَنا اأَلْزرَؽ الَيَزِنيَّ ِمْنوُ 
 

 ِويناوأْكُعَب َصْعَدٍة حتَّى رَ  
 

ّص األصؿ في )ذي َيَزف(: َيْزَأف كما نَ  ا أفَّ يَ َوْجيُ بيمزة متوسطة, وَ  (ٗ)وَأْزأِنيّ  قاؿ: ُرْمٌح َيْزَأِنيّ  فْ وىناؾ مَ  
روؼ, وأصمو: َيْزأف, صَيَزف غير م ي: ذوّص عمى ذلؾ ابف جّني فيما أورده ابف منظور, قاؿ: "قاؿ ابف جنّ نَ 

 :(٘)وَأْزأِنّي, وقالوا: أيضًا: َأْيَزِنّي, وزنو َعْيَفِمّي, قاؿ الفرزدؽ بدليؿ قوليـ: ُرْمٌح َيْزأِنيّ 
ـُ المأثورة الِبيَض ُكمَّيا  َقَرْيَناُى

 
 (ٙ)جُّ العروَؽ األْيَزِنيُّ الُمثَقَُّؼ"َيثُ  

 
أربعًا: اثنتيف بتخفيؼ اليمزة في )ذي َيَزف(, واثنتيف بتحقيقيا في  في ىذا المثاؿ لغاتٍ  ىذا يعني أفَّ  

قؿ, لو وثانيو: بمد, وأصمو: َيْزأف باليمزة, ومعناه الث  ّص عمى ذلؾ البكرّي, فقاؿ: "َيَزف بفتح أوّ األصؿ )َيْزأف(, وقد نَ 
ليو أُ  إليو أربع لغات: َيْزأِنّي, وَأْزأِنّي, وعمى  بسَ ّي, وكانت الّرماح تعمؿ ىناؾ, ففي النَّ رِ يَ مْ حِ ضيؼ ذو َيَزف الوا 

مأخوذ مف  –َيْزأف–صؿ ىذا األ . وذىب ثعمب فيما أورده ابف منظور إلى أفَّ (ٚ)تخفيؼ اليمزة: َيَزِنّي وَأَزِنّي"
قاؿ: ".... وحكى  اف,ِنّي( زائدتأَ زْ ِنّي( و)يَ أَ زْ مف الثالثي )َزَأَف( مّما يعني أّف اليمزة والياء في )أَ  َـّ ؤاف(, ومف ثَ زُّ )ال

ؤاف, قاؿ: وال يجب مْ ٌب ِزْئِنّي باليمز: قصير... وذو َيَزف: ممؾ مف مموؾ حِ مْ ثعمب: كَ  َير, أصمو: َيْزأف مف لفظ الزُّ
 .(ٛ)صرفو لمزيادة في أّولو والتعريؼ"

فْ وأرى أنَّ   لغة في  دُّ عَ ليمزة تُ ا تيف فإفّ المُّغَ سّممنا فيما حكاه ثعمب مف زيادة اليمزة والياء في تينؾ  و وا 
ىي األكثر استعمااًل في االسـ المنسوب إليو, إذ ىو مالـز لمياء, فقالوا: )ذو  األنَّيالياء, أو مبدلة منيا؛ وذلؾ 

 َيَزف(, ولـ يقولوا مثاًل: )ذو أزف(.

                              
 )أزف(. ٖٛٛ/ٚ( العيف, ٔ)
 )أزف(.  ٔٓٔ/ٔ)َيَزف( والم َساف,  ٜٖٗٔ/ٗ)أزف(؛ وانظر: معجـ ما استعجـ,  ٔٛ/ٜ( المحكـ والمحيط األعظـ, ٕ)
, ( األسدي, الكميت بف زيدٖ) : َشْرح ىاشميات الكميت, بتفسير أبي ريػاش أحمػد بػف إبػراىيـ القيسػي, تحقيػؽ: د. داود سػّمـو

, د. نوري حمودي القيسي, عالـ الكتب, بيروت, مكتبة النيضة العربيَّة, ط  .ٕٔٚـ, صٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔ, ٕسّمـو
, ٓٙٔ/ٕواألمػػػالي,  .ٕٚٗ/ٖ, وجميػػػرة المَُّغػػػة, ٖٙٔ, واإلبػػػداؿ البػػػف السػػػكيت, صٔٙٔ( انظػػػر: إصػػػالح المنطػػػؽ, صٗ)

 )أزف(. ٙ/ٚ)يزف(, و ٖٗٔ/٘ٔ)أزف(, و ٔٓٔ/ٔوالم َساف, 
( بضػـ يػاء  ٜٕ/ٕ( الديواف, ٘) والرواية فيو )اأَلْزأِنْي( عمى األصؿ, وعميو فال قمب مكاني فيو, و)قبميا( بدؿ )ُكمَّيا(, و)ُيػِثجُّ

 ياء المضارعة, وكسر الثاء.
 )يزف(. ٖٗٔ/٘ٔ( الم َساُف, ٙ)
 )يزف(. ٜٖٗٔ/ٗا استعجـ, ( معجـ مٚ)
 )زأَف(. ٙ/ٚ( الم َساُف, ٛ)
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)ذو( فإّف ؼ ذْ ب بعد حَ سَ ر إبداؿ اليمزة مف الياء في أسموب النَّ صْ ـ في ىذا المثاؿ مف حَ دَّ قَ ومع ما تَ  
ف( كما أورد ابف ُدَرْيد في قولو: "وُيَقاؿ: ... زَ ب, ومف غير حذؼ )ذو(, فقاؿ: )ذو أَ سَ ىناؾ مف أبدؿ فيما قبؿ النَّ 

 . (ٔ)ِنّي... ويقولوف: ... ذو َيَزف, وذو َأَزف"أَ زْ وَقَنًا َأَزِنّي, وَيَزِنّي, وقيؿ: َيْزأِنّي, وأَ 
اء فالسؤاؿ الذي قد يطرح نفسو ىؿ أبدلت الياء مف اليمزة في  راسة فإفَّ ـ في ىذه الد  دَّ قَ ما تَ  وبعد كؿ   

مف  مع شيءٍ  الكممة لغير عمة تصريفية كما أبدلت اليمزة منيا كما سبؽ؟ فتكوف اإلجابة بالقوؿ: نعـ, ولكفْ 
, وىذا الحرؼ الّتعميؿ كتاء المضارعة ويائيا أو الـ ا تقّدميا حرؼ لمّ الياء لـ تبدؿ مف اليمزة إالَّ  الفارؽ وىو أفّ 

ىذه األمثمة قميمة عمى غرار قمة أمثمة إبداؿ  قد يكوف مفتوحًا أو مكسورًا, والكسر فيو ىو األكثر, ومع ذلؾ فإفَّ 
ْْ نَّيُ َفإِ في قولو تعالى: } (ٕ)اليمزة مف الياء, ومنيا ما جاء في قراءة )َيْيَمُموف كما َتْيَمُموف( , (ٖ){َلُموفَ وَف َكَما َتأْ مُ لَ ـْ َيْأ

 (٘)اب )ِتيَمّنا( بكسر التاءثَّ , ومثميا قراءة يحيى بف وَ (ٗ)ةعوف( بكسر تاء المضار مُ مَ وفي قراءة ثانية )ِتيْ , (ٖ){َلُموفَ َتأْ 
َْ  (٘)التاء ىو  َوْجواليمزة ياء في مثؿ ىذا ال بَ مْ قَ  , وذىب العكبري إلى أفَّ (ٙ)َمنَّا{أيضًا. في قولو تعالى }َماَلَؾ اَلْ َتْأ

, يريد (ٜ). وعميو أيضًا قراءة نافع في رواية ورش: "ِلَيالَّ يكوف لمناس"(ٛ)ميـاف إلى ت, ونسبيا أبو حيّ (ٚ)ىو لغة
يريد )أَلَىَب( في قولو تعالى: }أِلََىَب َلِؾ  (ٔٔ), ومثمو قراءة أبي عمرو )ِلَيَيَب( بالياء(ٓٔ)اّل( فجعؿ اليمزة ياء)ِلئَ 

, (ٖٔ)يد )ِلَيَيَب ان لؾ(رِ ليما: أّنو أُ يف: أوّ َوْجيعمى ؿ تخفيؼ اليمزة بقمبيا ياء في ىذا المثاؿ مِ , وقد حُ (ٕٔ)ُغاَلَمًا{
تقدير  حرؼ مضارعة, وفيو ضمير الفاعؿ تقديره )ىو( يعود عمى )رّبؾ(؛ وعميو فإفّ  –بَ يَ يَ أي لِ  -فالياء فيو 
, ولعّؿ ىذا (ٗٔ)أصؿ الياء ىمزة ُقمبت ياء لمكسر قبميا تخفيفاً  ما أنا رسوؿ ربؾ ِلييب لؾ(. وثانييما: أفَّ اآلية: )إنَّ 

                              
 .ٕٚٗ/ٖ( جميرة المَُّغة, ٔ)
ـ(: الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيػوف األقاويػؿ فػي ٖٗٔٔىػ/ٖٛ٘( الزمخشري, أبو القاسـ جار ان محمود بف عمر )تٕ)

إعػػراب القػػراءات الشػػواّذ, دراسػػة ؛ وانظػػر: العكبػػري: ٔٙ٘/ٔفػػي وجػػوه التأويػػؿ, دار الفكػػر لمطباعػػة والنشػػر والتوزيػػع, 
ـ, ٜٜٙٔىػػػ/ٚٔٗٔ, ٔوتحقيػػؽ: محمػػد السػػّيد أحمػػد عػػّزوز, عػػالـ الكتػػب لمطباعػػة والنشػػر والتوزيػػع, بيػػروت, لبنػػاف, ط

ٔ/ٗٓٚ. 
 (.ٗٓٔ( سورة النساء, آية )ٖ)
ـ, ٜٚٛٔىػػ/ٚٓٗٔ ,ٕ( العكبري: التّبياف في إعػراب القػرآف, تحقيػؽ عمػي محمػد البجػاوي, دار الجيػؿ, بيػروت, لبنػاف, طٗ)

ٔ/ٖٛٚ. 
( ابػػف خالويػػو: إعػػراب القػػراءات السػػبع وعمميػػا وحججيػػا, حّققػػو وقػػّدـ لػػو: د. عبػػد الػػرحمف بػػف سػػميماف العثيمػػيف, مكتبػػة ٘)

 .ٕٙٛ/٘؛ وتفسير البحر المحيط, ٖ٘ٓ/ٕ؛ وانظر: الكشاؼ, ٖٖٓ/ٔـ, ٕٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ, ٔالخانجي, القاىرة, ط
 (.ٔٔ( سورة يوسؼ, آية )ٙ)
عراب القراءات الشواّذ, ٖٚٛ/ٔ: الت بياف في إعراب القرآف, ( انظرٚ)  .ٙٛٙ, ٚٓٗ/ٔ, وا 
 .ٕٙٛ/٘( تفسير البحر المحيط, ٛ)
 (.٘ٙٔ(, والنساء, آية )ٓ٘ٔ( سورتا البقرة آية )ٜ)
 .ٗٔ/ٕ( إعراب القراءات السبع وعمميا وحججيا, ٓٔ)
 .ٜٙٛ/ٕ؛ وانظر: التبياف في إعراب القرآف, ٗٔ/ٕ( المصدر السابؽ, ٔٔ)
 (.ٜٔ( سورة مريـ, آية )ٕٔ)
 .ٓٚٔ/ٙ, وتفسير البحر المحيط, ٜٙٛ/ٕ, والتبياف, ٗٔ/ٕ( انظر: إعراب القراءات السبع وعمميا وحججيا, ٖٔ)
 .ٜٙٛ/ٕ( التبياف, ٗٔ)
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بدلت ليمزة, فأُ المتقد ـ عمى ااجح فيما أرى حماًل عمى ما سبقو مف أمثمة, ُكِسر فييا حرؼ المضارعة ىو الرَّ  َوْجوال

 ياء لمتخفيؼ.
 ص في النتائج اآلتية:مُ خْ , فإّف ىذه الدراسة تَ دُ عْ بَ وَ  

 بوجود عالقة صوتّية بينيا  يكوف إالَّ ب بيف حرفيف أو ثالثة في العربية الاوُ نَ أو التَّ  التَّعاُورإّف   -ٔ
 ة في الصفة أو في المخرج أو في كمييما.يَّ بِ ة, أو تقارُ ييّ تشابُ 

(الرأي في أصؿ اليمزة ف إفَّ   -ٕ التي كانت موضع خالؼ بيف كثير مف  ي قوؿ )أْدي( و)أَدْيو( و)َأِديٍّ
 –َدْيو( و)َيِدّي(, أو لغة ثانية فييا الُقدامى بيف كونيا مبدلة مف الياء في )َيْدي( و)يَ  ةالمُّغَ عمماء 

ؼ عمى المعنى الُمراد الوارد في سياؽ الَقْوؿ, فإذا كاف المعنى الُمراد )اليد( العضو في قوليـ: وق  تَ مُ 
ذا كاف المعنى المراد  "َقَطع ان َأَده, أو َأَدْيو" فإّف الياء ىي األصؿ, واليمزة مبدلة منيا, أو لغة فييا, وا 

 ؿٌّ كُ  ,اليمزة والياء لغتاف ّيؽ في قوليـ: "ثوٌب أِدّي, وَيِدّي" و"َدْلٌو َأِدّية وَيِدّية" فإفَّ ضّده الضَّ الواسع, و 
 أدا( و)َيَدي(.)و (منيما أصؿ قائـٌ برأسو؛ وذلؾ لوروده بيذا المعنى في ىاتيف المادتيف )أدي

 كؿّ  ,تكونا لغتيف الثة مف األسماء أفْ ؿ بنات الثإّف األكثر في اليمزة والياء المحركتيف بالفتح في أوّ   -ٖ
ف( تْ ؿ( و)أَ مَ ؿ( و)يَ لَ )أَ )أِدّي( و)َيِدّي( بالمعنى الوارد سابقًا,و منيما أصؿ قائـ برأسو, كما في مثاؿ

ولعّؿ قّمة استعماؿ بعضيا باليمزة,  ,ـٌ( و)َيَتـٌ(, و)َأَفَخُو( و)َيَفَخُو(تَ ب(, و)أَ مَ ب( و)اليَ لَ ف(, و)األَ تْ و)يَ 
اليمزة مبدلة مف الياء, أو ىي ُلَغيَّة  :إفَّ القدامى إلى القوؿ ةالمُّغَ و بالياء, حدت ببعض عمماء وكثرت
 فييا.

ؿ االسـ الثالثي قميمة جدًا تكاد تكوف محصورًة فيما أمثمة إبداؿ اليمزة مف الياء المفتوحة في أوّ  إفَّ   -ٗ
كما  –( و)َيَديو( إذا كانت بمعنى )اليد( العضو راسة في قوؿ )أْدي( و)أَديو( في )َيْديعميو الد   تْ فَ قَ وَ 

)لـ )ذي َيَزف(و بة إلىسْ و)أَفَعة( في )َيَفَعة( و)أَزِنّي( في )َيَزِنّي( و)أَزِلّي( في )َيَزِلّي( في الن   –سبؽ 
ة , وانحصر في قراءات قرآنيَّ دَ عَ بْ . وكذا الحاؿ في إبداؿ الياء مف اليمزة, فقد كاف أَ عمى الترتيب َيَزؿ(

ميا حرؼ مضارعة كما في قراءة )َيْيَمُموف( أو دّ قَ ا تَ طًا عارضًا لمّ زة فاء الكممة توسُّ متوسطت فييا الي
)ِتْيَمُموف( في )َيألموف( و)تألموف(, و)ِتيَمّنا( في )تأَمنَّا( أو الـ التعميؿ كما في قراءة )ِلَيَيَب( في 

 .-ا ذلؾ فيما تقّدـ نَ يَّ كما بَ  –)أِلَىَب( 
ال تكوناف أصاًل في بنات األربعة مف األسماء, وال في بنات الخمسة منيا, ليمزة والياء ّف اإ  -٘

ف الفعؿ في بنات األربعة كما في )َيْثَرب( و)َيْثِرب( و)أْثَرب( زْ وَ ة وَ يّ ممبؿ تكوناف فييا زائدتيف: لمع
و)َيْعُصر( و)أْعُصر(.  ,َعات(ِرعات( و)أْذرِ ذْ َرب( و)أْتَرب(, و)يَ تْ و)أْثِرب( بفتح الراء وَكْسِرىا, و)يَ 

يضاؼ إلييما  أفْ  –أي اإللحاؽ  –رض غا ليذا المولإللحاؽ في بنات الخمسة, ويشترط في زيادتي
االسـ )َأَرْنَدج( و)َيَرْنَدج(, و)َأَلْنَجج( و)َيَمْنَجج(, و)أَبْنَبـ( و)َيَبْنَبـ( زائد آخر كالنوف مثاًل كما في 

َفْرَجؿ( أو )َفَرْزَدؽ( وغيرىما مف األسماء الخماسية, وكذا النوف في مثاؿ ًة بمثاؿ )سَ ُمْمَحقوجميعيا 
ا إذا كاف الحرؼ الزائد المضاؼ بنظيره الصفة )َشَمْرَدؿ( مثاًل. أمّ  ُمْمَحؽ( فيو دالصفة )َأَلْنَدد( و)َيَمْندَ 

في ىذه الحالة يكوف حرؼ  ألنَّوًا لو؛ ُمَجاِور ؼ رَ ؿ الطَّ يْ  يكوف ُقبَ إلييما حرؼ الواو أو الياء فيشترط أالَّ 
الراء في  ضمَّةية مف إشباع ؼ, كالواو مثاًل المتأت  رَ لمطَّ  ُمَجاِورناتج عف إشباع حركة الحرؼ ال دٍّ مَ 

ة مف إشباع كسرة الّراء في مثاؿ )إْطِريح( أو كسرة يَ مثاؿ )ُيْسُروع( و)ُأْسُروع(, وكالياء أيضًا المتأتّ 
ًا ُمْمَحقمثاًل  الواو في مثاؿ )ُيْسُروع( و)ُأْسُروع( لو ُعدَّ  حرؼ المد   ودليمو أفَّ  ,(يحفي مثاؿ )إْسمِ  الاّلـ
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وىو حرؼ زائد ليس بأصيؿ  ,بوالُمْمَحؽ بمثاؿ )ُعْصفور( لقابمو نظيره حرؼ المّد الواو في ىذا المثاؿ 
ير( ظِ ف بمثالي )ِشنْ يْ ُمْمَحق ادَّ ما لو عُ َفإنَّيِإْطريج( )فيو, وكذا الحاؿ في الياء في مثالي )إْسِميح( و

ليسا لإللحاؽ, بخالؼ لو كانا ما َفإنَّيالياء في ىذيف المثاليف؛ ولذا  و)ِخْنِزير( لقابمو نظيره حرؼ المد  
ؽ بمثاؿ )ُقْسَطاس( فقابؿ الواو حِ لْ أُ  ف لو كما في مثاؿ )ُطومار( إذْ يْ ُمَجاِورَ ؼ غير رَ يف عف الطَّ بعيد

ة ُمَجاِورَ وكذا الحاؿ إذا كانت حركة الحرؼ السابؽ لمواو ال ,ا المثاؿحرؼ السيف األصيؿ في ىذ
فقابؿ  ؛ًا بباب )ِجْرَدْحؿ(ُمْمَحقدَّ لإللحاؽ كما في مثاؿ )إْزَمْوؿ( إذ عُ  دُّ عَ ا تُ َفإنَّي,لمطرؼ ليست مف جنسيا

 بو. ُمْمَحؽحرؼ الحاء األصيؿ في المثاؿ ال ُمْمَحؽالواو في المثاؿ ال
 
 العالميف. ن رب   دُ مْ راسة, والحَ أكوف قد ُوف قُت فيما آتيُت في ىذه الد   ان أسأؿ أفْ , فدُ عْ بَ وَ 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر والمراجع بالمغة العربية
ـ ( : النياية في غريب الحديث ٜٕٓٔىػ / ٙٓٙابف األثير , مجد الّديف أبو السعادات المبارؾ ) ت  -ٔ

اىر أحمد الزاوي, ومحمود محمد الطناحي, دار إحياء الكتب العممّية, فيصؿ عيسى واألثر, تحقيؽ : ط
 البابي الحمبي .

ـ ( : تيذيب المَُّغة, إشراؼ : محمد عوض مرعب, ٜٓٛىػ/ٖٓٚاألزىري,  أبو منصور محمد بف أحمد ) ت -ٕ
ياء التراث العربي, عّمؽ عمييا : ُعمر سالمي, وعبد الكريـ حامد, تقديـ : فاطمة محمد أصالف, دار إح

 ـ .ٕٔٓٓىػ/ٕٔٗٔ, ٔبيروت, لبناف, ط
ـ ( : شرح شافية ابف الحاجب مع شرح ٕٚٛٔىػ/ٙٛٙاالستراباذي, رضي الديف محمد بف الحسف ) ت  -ٖ

ـ ( حقَّقيما وضبط غريبيما وشرح مبيميما األساتذة : ٕٛٙٔىػ/ٖٜٓٔت واىده ِؿ )عبد القادر البغدادي )ش
زْفزاؼ , محمد محيي الديف عبد الحميد, دار الكتب العممّية, بيروت, لبناف, محمد نور الحسف, محمد ال

 ـ .ٜ٘ٚٔىػ/ٜٖ٘ٔ
األصمعي : ثالثة كتب في األضداد , ويمييا ذيؿ في األضداد لمّصغاني, نشرىا : أوغتيفنر, دار الكتب  -ٗ

 العممية, بيروت , لبناف .
: ميدي محمد ناصر, دار الكتب العممّية, بيروت, األعشى الكبير, ميموف قيس : الديواف, شرحو وقّدـ لو  -٘

 ـ .ٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔ, ٔلبناف, ط
ـ ( : تحصيؿ عيف الّذىب مف معدف ٖٛٓٔىػ/ٙٚٗاألعمـ الشنتمري, أبو الحّجاج يوسؼ بف سميماف ) ت -ٙ

داد, جوىر األدب, حّققو وعّمؽ عميو : د. زىير عبد المحسف سمطاف, دار الشؤوف الثقافية العاّمة, العراؽ, بغ
 ـ .ٕٜٜٔ, ٔأعظمّية, ط

ـ ( : الُكّناش في َفنَّْي النَّحو ٕٖٔٔىػ/ٕٖٚابف األفضؿ األيوبي, عماد الديف أبو الفداء إسماعيؿ ) ت -ٚ
ْرؼ, دراسة وتحقيؽ : د. رياض بف حسف الَخوَّاـ, المكتبة العصرّية , صيدا, بيروت, ط , ٔوالصَّ

 ـ .ٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔ
ـ ( : كتاب األضداد , تحقيؽ : محمد أبو الفضؿ إبراىيـ, ٖٜٛىػ/ٕٖٚاألنباري, محمد بف القاسـ ) ت -ٛ

 ـ .ٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔالمكتبة العصرّية , صيدا, بيروت, 
 ـ.ٜٜٚٔ, ٘أنيس, إبراىيـ : األصوات المَُّغوّية : مكتبة األنجمو المصرّية , ط -ٜ

حو وعّمؽ عميو : -ٓٔ د. رمضاف عبد التواب, مكتبة  برجشتراسر, التطوُّر الّنحوّي لمغة العربّية , أخرجو وصحَّ
 ـ .ٕٜٛٔىػ/ٕٓٗٔالخانجي , القاىرة, دار الرفاعي, الرياض, 

 ِبْشر, كماؿ محمد : األصوات العربية, مكتبة الشباب . -ٔٔ
 ـ .ِٜٜٛٔبْشر, كماؿ محمد : دراسات في عمـ المَُّغة , دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع, القاىرة,  -ٕٔ
ـ ( : الفاخر في شرح ُجمؿ عبد القاىر,        تحقيؽ : د. ٜٖٓٔىػ/ٜٓٚفتح ) تالَبْعمي, محمد بف أبي ال -ٖٔ

 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ, ٔممدوح محمد َخَسارة, المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب, الكويت, ط
د ـ ( : معجـ ما استعجـ مف أسماء البالٜٗٓٔىػ/ٚٛٗالبكرّي , أبو ُعَبْيد ان عبد ان بف عبد العزيز ) ت -ٗٔ

288



2102( 5( اجمللد )2اث العليا العدد)جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراس , جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث  
 

, ٖوالمواضع, عارضو بمخطوطات القاىرة, وحّققو وضبطو : مصطفى الّسقا, عالـ الكتب, بيروت, ط
 ـ .ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ

 ابف تولب, الّنمر: ديواف ِشْعر, َصْنَعة : د. نوري حمودي القيسي, مطبعة دار المعارؼ, بغداد . -٘ٔ
, دار المعرفة لمطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, التونجي , محمد : المعّرب والّدخيؿ في المَُّغة العربية وآدابيا -ٙٔ

 ـ .ٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔ, ٔلبناف, ط
ـ ( : فصيح ثعمب , والشروح التي عميو, نشر وتعميؽ : محمد عبد ٖٜٓىػ/ٜٕٔثعمب, أبو العّباس ) ت -ٚٔ

 ـ .ٜٜٗٔىػ/ٖٛٙٔ, ٔالمنعـ الخفاجي, مكتبة التوحيد بدرب الجماميز, المطبعة النموذجّية, ط
 ْرح الديواف,  َشَرَحُو وقدَّـ لو : ميدي محمد ناصر الديف, دار الكتب العممّية, بيروت .جرير : شَ  -ٛٔ
ـ ( : الخصائص, تحقيؽ : د. عبد الحميد ىنداوي, ٔٓٓٔىػ/ٕٜٖابف جّني, أبو الفتح عثماف ) ت -ٜٔ

 ـ .ٕٔٓٓىػ/ٕٔٗٔ, ٔمنشورات محمد عمي بيضوف, دار الكتب العممّية, بيروت, لبناف, ط
: سّر صناعة اإلعراب , دراسة وتحقيؽ د. حسف ىنداوّي, دار القمـ لمطباعة والنشر والتوزيع,  ابف جّني -ٕٓ

 ـ .ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ, ٕط
ابف جنّي, المحتسب في تبييف وجوه شواّذ القراءات, واإليضاح عنيا, تحقيؽ : عمي النجدي ناصؼ, د. عبد  -ٕٔ

ِمْصر العربية, وزارة األوقاؼ, المجمس األعمى الحميـ الّنجار, د. عبد الفتػاح إسماعيؿ شمبي, جميورّية 
 ـ .ٕٗٓٓىػ/ٕٗٗٔلمشػؤوف اإلسالمّية, لجنة إحياء كتب السُّّنة, القاىرة, 

ـ ( : الُمَقرَّب مف الكالـ األعجمي عمى حروؼ المعجـ, تحقيؽ ٘ٗٔٔىػ/ٓٗ٘الجواليقي, أبو منصور  ) ت -ٕٕ
 ـ .ِٜٙٙٔفِست في طيراف, وشرح : أبو األشباؿ أحمد محمد شاكر, ُأعيد طبعو باال

ـ ( : الصحاح, تاج المَُّغة وصحاح العربية, تحقيؽ : ٕٓٓٔىػ/ٖٜٖالجوىرّي , إسماعيؿ بف حّماد ) ت  -ٖٕ
 ـ .ٜٜٓٔ, ٗأحمد عبد الغفور عّطار , دار الِعْمـ لممالييف, بيروت, لبناف, ط

ؿ, تحقيؽ ـ (: اإليضاح في ٕٛٗٔىػ/ٙٗٙابف الحاجب, أبو عمرو عثماف بف عمرو ) ت  -ٕٗ شرح المفصَّ
وتقديـ : د. موسى بناي العميمي,  وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينّية, إحياء التراث اإلسالمي, الجميورية 

 العراقّية مطبعة العاني, بغداد .
ابف حجر, أوس : الديواف, تحقيؽ وشرح : د. محمد يوسؼ نجـ , الجامعة األميركّية, بيروت, دار صادر,  -ٕ٘

 بيروت .
ـ ( : معجـ البمداف, دار صادر, ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙوي, شياب الديف أبو عبد ان ياقوت بف عبد ان ) ت الحم -ٕٙ

 ـ .ٜٜ٘ٔ, ٕـ, طٖٜٜٔ, ٔبيروت, لبناف, ط
َرب مف لساف العرب, تحقيؽ ٖٗٗٔىػ/٘ٗٚأبو حّياف األندلسي, محمد بف يوسؼ ) ت -ٕٚ ـ( : ارتشاؼ الضَّ

, ٔ: د. رمضاف عبد التواب, مكتبة الخانجي, القاىرة, طوشرح ودراسة : د. رجب عثماف محمد, مراجعة 
 ـ .ٜٜٛٔىػ/ٛٔٗٔ

أبو حّياف األندلسي : تفسير البحر المحيط, دراسة وتحقيؽ وتعميؽ : عادؿ أحمد عبد المقصود, عمي محمد  -ٕٛ
ي معّوض, شارؾ في تحقيقو : د. زكريا عبد المجيد النوتي, د. أحمد النجولي الجمؿ, قرظة : أ.د. عبد الح

 ـ .ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ, ٔالفرماوي, دار الكتب العممّية, بيروت, لبناف, ط
ابف أبي خاـز األسدي, ِبْشر : الديواف, ُعِني بتحقيقو : د. عّزة حسف , منشورات وزارة الثقافة , دمشؽ,  -ٜٕ
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 ـ .ٕٜٚٔىػ/ٕٜٖٔ, ٕط
وحججيا, حقَّقو وقدَّـ لو : ـ ( : إعراب القراءات السبع وعمميا ٜٓٛىػ/ٖٓٚابف خالويو, الحسيف بف أحمد )  -ٖٓ

 ـ .ٕٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ, ٔد. عبد الرحمف بف سميماف العثيميف, مكتبة الخانجي, القاىرة, ط
, مؤسسة الرسالة, ط -ٖٔ , ٘ابف خالويو  : الحّجة في القراءات السَّبع, تحقيؽ وشرح : د. عبد العاؿ سالـ مكـر

 ـ .ٜٜٓٔىػ/ٓٔٗٔ
ار, مطبعة دار الكتب المصرّية, القاىرة, الِخْرنؽ بنت بدر بف ىفاف : ديواف ِشعْ  -ٕٖ ر, تحقيؽ : د. حسيف نصَّ

 ـ.ٜٜٙٔىػ/ٙٔٗٔ, ٕط
ـ ( : تيذيب إصالح  المنطؽ, تحقيؽ : ٛٓٔٔىػ/ٕٓ٘الخطيب التبريزي, أبو زكرياء يحيي بف عمي ) ت -ٖٖ

 ـ .ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ, ٔد. فخر الديف قباوة , منشورات دار األوقاؼ الجديدة, بيروت, ط
ـ ( : شفاء الغميؿ فيما في كالـ العرب مف ٜٛ٘ٔىػ/ٜٙٓٔشياب الديف محمود بف ُعَمر ) ت الخفاجي ,  -ٖٗ

الدخيؿ, تصحيح وتعميؽ ومراجعة : محمد عبد المنعـ خفاجي, طبع ونشر مكتبة الحـر الُحسيني التجارية 
 ـ  .ٕٜ٘ٔىػ/ٖٔٚٔ, ٔالكبرى, المطبعة المنيرّية, األزىر, ط

 ـ .ٜٜٓٔت المَُّغوّية, دار الفالح لمنشر والتوزيع , صويمح, عماف, األردف , الخولي , محمد عمي : األصوا -ٖ٘
ـ ( : تصحيح الفصيح وشرحو, تحقيؽ : د. ٜٛٗىػ/ٖٖٚابف درستوية, أبو محمد عبد ان بف جعفر ) ت -ٖٙ

محمد بدوي المختوف, مراجعة : د. رمضاف عبد التواب, جميورية مصر العربية , وزارة األوقاؼ, المجمس 
 ـ .ٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔألعمى لمشؤوف اإلسالمية, القاىرة, ا

ـ ( : جميرة المَُّغة , مطبعة مجمس دائرة المعارؼ ٖٖٜىػ/ٕٖٔابف ُدَرْيد, أبو بكر محمد بف الحسف ) ت -ٖٚ
 ىػ .ٖ٘ٗٔ, ٔالعثمانية , حيدر آباد, ط

ي القراءات األربع ـ ( : إتحاؼ ُفضالء الَبَشر ف٘ٓٚٔىػ/ٚٔٔٔالدمياطي, أحمد بف محمد بف أحمد , ) ت -ٖٛ
بَّاع, دار الندوة الجديدة, بيروت, لبناف .  عشر, رواه وصحَّحو وعّمؽ عميو : عمي محمد الضَّ

 رمضاف , محيي الديف : في صوتيات العربية, مكتبة الرسالة الحديثة , عماف . -ٜٖ
َبْيدي , أبو بكر محمد بف حسف ) ت -ٓٗ اف عبد التواب, ـ ( : لحف العواـ, تحقيؽ : د. رمضٜٜٛىػ/ٜٖٚالزُّ

 ـ .ٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔ, ٕمكتبة الخانجي, القاىرة , ط
اج, أبو إسحاؽ إبراىيـ الّسري ) ت -ٔٗ عرابو, شرح وتحقيؽ : د. عبد ٖٕٜىػ/ٖٔٔالّزجَّ ـ ( : معاني القرآف وا 

 ـ  .ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔ, ٔالجميؿ عبده شمبي, عالـ الكتب, بيروت, ط
ـ ( : ُحّجة القراءات, حقَّقو وعّمؽ حواشيو ٕٔٓٔىػ/ٖٓٗ أبو زرعة , عبد الرحمف بف محمد بف زنجمة ) ت -ٕٗ

 : سعيد األفغاني , مؤسسة الّرسالة .
ـ ( : الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ ٖٗٔٔىػ/ٖٛ٘الزمخشري, أبو القاسـ محمد بف عمر ) ت  -ٖٗ

 في وجوه التأويؿ, دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع .
َصْنَعة اإلعراب, قّدـ لو وبّوبو : د. عمي بو ممحـ , دار ومكتبة اليالؿ, بيروت,  الزمخشري : المفّصؿ في -ٗٗ

 ـ .ٖٜٜٔ, ٔلبناف, ط
ـ ( : األصوؿ في الّنحو , تحقيؽ : د. عبد الحسيف ٕٜٛىػ/ٖٙٔابف السَّرَّاج, أبو بكر محمد بف سيؿ ) ت  -٘ٗ

 ـ .ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔ, ٗناف, طالَفْتِمّي , مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع , بيروت, لب
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ـ ( : كتاب األفعاؿ, تحقيؽ : د. حسيف محمد ٜٓٓٔىػ/ٓٓٗالّسرقسطي, أبو عثماف سعيد بف محمد ) ت -ٙٗ

محمد شرؼ, مراجعة : د. محمد ميدي عاّلـ, مجمع المَُّغة العربية, مصر, الييئة العاّمة لشؤوف المطابع 
 ـ .ٕٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ, ٕاألميرّية, القاىرة , ط

ـ ( كتاب اإلبداؿ, تقديـ وتحقيؽ: د. حسيف ٛ٘ٛىػ/ّٕٗٗسكيت : أبو يوسؼ يعقوب بف إسحاؽ ) ت ابف ال -ٚٗ
محمد محمد شرؼ, مراجعة األستاذ : عمي النجدي ناصؼ, َمْجَمع المَُّغة العربية, المراقبة العاّمة لممعجمات 

حياء التراث, القاىرة,الييئة العامة لشؤوف المطابع األميرّية,   ـ .ٜٛٚٔىػ/ٜٖٛٔوا 
ابف الّسكيت  : إصالح المنطؽ, شرح وتحقيؽ: أحمد محمد شاكر, عبد السالـ محمد ىاروف, دار  -ٛٗ

 . ٖالمعارؼ, مصر, ط
, ٔابف أبي ُسممى, زىير : الديواف, شرحو وقّدـ لو : عمي فاعور , دار الكتب العممّية, بيروت, لبناف, ط -ٜٗ

 ـ .ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔ
ف ِشعر, جمعو وحّققو : د. نوري حمودي الَقْيِسّي, مطبعة المعارؼ,  بغداد , السُّممي, ُخفاؼ بف ُندبة : ديوا -ٓ٘

 ـ .ٜٚٙٔ
ـ (: الكتاب, تحقيؽ وشرح : عبد السالـ محمد ٜٙٚىػ/ٓٛٔسيبويو , أبو ِبْشر عمرو بف عثماف ) ت  -ٔ٘

 ـ  .ٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔ, ٘ىاروف, مكتبة الخانجي, القاىرة , ط

291



2102( 5( اجمللد )2اث العليا العدد)جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراس , جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث  
 
 
ـ( : المحكـ والمحيط األعظـ, تحقيؽ: د. عبد ٘ٙٓٔىػ/ٛ٘ٗيؿ ) تابف سيده, أبو الحسف عمي بف إسماع -ٕ٘

 ـ.ٕٓٓٓىػ/ٕٔٗٔ, ٔالحميد ىنداوي, منشورات محمد عمي بيضوف, دار الكتب العممّية, بيروت, لبناف, ط
 ابف سيده : المخّصص, تحقيؽ : لجنة إحياء التراث العربي , دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبناف . -ٖ٘
ـ ( : المزىر في عمـو المَُّغة وأنواعيا, شرحو وضبطو وصّححو ٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔالؿ الديف ) ت السيوطي, ج -ٗ٘

وَعْنَوَف موضوعاتو وعّمؽ حواشيو : محمد أحمد جاد المولى, عمي محمد البجاوى, محمد أبو الفضؿ إبراىيـ, 
 دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع .

, ٕـ, طٜٙٚٔىػ/ٜٖٙٔ, ٔالجبوري, دار القمـ, الكويت, طابف شأس األسدي, عمرو: ِشْعره : د. يحيى  -٘٘
 ـ .ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ

ـ ( : إبراز المعاني مف ِحرز ٕٙٙٔىػ/٘ٙٙأبو شامة الّدمشقي, عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ ) ت -ٙ٘
ـ ( , تحقيؽ وتقديـ وضبط : إبراىيـ َعْطَوة ٜٖٔٔىػ/ٜٓ٘األماني في القراءات الّسبع لإلماـ الشاطبي ) ت

 عوض, دار الكتب العممّية, بيروت, لبناف  .
شاىيف , عبد الصبور : أثر القراءات في األصوات والّنحو العربّي, أبو عمرو بف العالء, مكتبة الخانجي ,  -ٚ٘

 ـ .ٜٚٛٔىػ/ٛٓٗٔ,  ٔالقاىرة, ط
 ـ .ٜٛٓٔشير, أّدى : األلفاظ الفارسّية المعّربة, المطبعة الكاثوليكّية لببااليسوعييف, بيروت,  -ٛ٘
ـ ( : تصحيح التصحيؼ وتحرير التحريؼ, ٖ٘ٗٔىػ/ٗٙٚالّصفدي , صالح الديف خميؿ بف أيبؾ ) ت  -ٜ٘

حقَّقو وعّمؽ عميو, وَصَنع فيارسو : السّيد الشرقاوّي, راجعو : د. عبد التواب رمضاف,  مكتبة الخانجي , 
 ـ .ٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔ, ٔالقاىرة , ط

 , حّققو وشرحو : صالح الديف اليادي, دار المعارؼ , القاىرة .ابف ضرار الذبياني, الشّماخ : الديواف -ٓٙ
 الطائّي, زيد الَخْيؿ : الديواف , َصْنعة : د. نوري حمودي الَقْيِسّي , مطبعة النُّعماف, النجؼ األشرؼ. -ٔٙ
ة إحياء الطرّماح : الديواف, حّققو : د. عّزة حسف , وزارة الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي, مطبوعات مديريّ  -ٕٙ

 ـ .ٜٛٙٔىػ/ٖٛٛٔالتراث القديـ , دمشؽ, 
ـ ( : كتاب اإلبداؿ, حّققو وشرحو ونشر حواشيو ٕٜٙىػ/ٖٔ٘أبو الطّيب المَُّغوّي, عبد الواحد بف عمي ) ت -ٖٙ

 ـ .ٜٔٙٔىػ/ٖٓٛٔاألصمّية وأكمؿ نواقصو : عّز الديف التنوخي, مطبعة الترفي,  دمشؽ, 
 , دار صادر, بيروت .العامري, لبيد بف ربيعة : الديواف -ٗٙ
قَّاّؿ, ولطفي  ٖٛٓٔىػ/ٙٚٗابف العبد, طرفة : الديواف, شرح األعمـ الشنتمري ) ت -٘ٙ (, تحقيؽ : دّرّية الصَّ

ّقاؿ, مطبوعات مجمع المَُّغة العربية, دمشؽ,   ـ .ٜ٘ٚٔىػ/ٜٖ٘ٔالصَّ
اج : الديواف, رواية عبد الممؾ بف قريب األصمعي وَشْرحو, ُعِنَي بتحقي -ٙٙ قو : د. عّزة حسف, مكتبة دار العجَّ

 الشروؽ, بيروت, لبناف .
ـ ( , شرحو وحّققو : خضر ٔٓٓٔىػ/ٕٜٖالَعْرجي : الديواف , رواية ابف جني, أبي الفتح عثماف ) ت -ٚٙ

 ـ .ٜٙ٘ٔىػ/ٖ٘ٚٔ, ٔالطائي, ورشيد الُعَبْيِدّي , الشركة اإلسالمية لمطباعة والنشر المحدودة, بغداد, ط
ـ ( : الممتع في التصريؼ, تحقيؽ: د. فخر ٕٓٚٔىػ/ٜٙٙي, عمي بف مؤمف ) ت ابف عصفور اإلشبيم -ٛٙ

 ـ.ٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔ, ٔالديف قباوة , دار المعرفة , بيروت, لبناف, ط
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ـ ( : المحّرر الوجيز في تفسير الكتاب ٔ٘ٔٔىػ/ٙٗ٘ابف عطّية , أبو محمد عبد الحؽ بف غالب ) ت -ٜٙ

, ٔحمد, دار الكتب العممّية, بيروت, لبناف, طالعزيز, تحقيؽ : عبد السالـ عبد الشافي م
 .ـٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ

ـ ( : إعراب القراءات الشواّذ , دراسة وتحقيؽ : ٜٕٔٔىػ/ٙٔٙالعكبري, أبو البقاء عبد ان بف الحسيف ) ت -ٓٚ
 ـ .ٜٜٙٔىػ/ٚٔٗٔ, ٔمحمد السّيد أحمد عّزوز, عالـ الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, لبناف, ط

, ٕبيروت, لبناف, ط ي : التَّبياف في إعراب القرآف , تحقيؽ : عمي محمد البجاوي, دار الجيؿ,العكبر  -ٔٚ
 .ـٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔ

الُعْكَبري : المُّباب في ِعمؿ البناء واإلعراب, تحقيؽ : د. عبد اإللو نبياف , دار الفكر المعاصر, بيروت,  -ٕٚ
 ـ .ٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔ, ٔلبناف, دار الفكر, دمشؽ, سورية, ط

ـ ( التكممة, تحقيؽ ودراسة: د. كاظـ بحر المرجاف , ٜٚٛىػ/ٖٚٚبو عمي الفارسي, الحسف بف أحمد ) ت أ -ٖٚ
 ـ.ٜٜٜٔىػ/ٜٔٗٔ, ٕعالـ الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, لبناف, ط

توزيع, أبو عمي الفارسي, المسائؿ الحمبيات, تقديـ وتحقيؽ : د. حسف ىنداوّي , دار القمـ لمطباعة والنشر وال -ٗٚ
 ـ .ٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔ, ٔدمشؽ, دار المنارة لمطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, ط

ـ ( : كتاب األمالي, مطبعة دار الكتب المصرّية, ٜٙٙىػ/ٖٙ٘أبو عمي القالي , إسماعيؿ بف القاسـ )  -٘ٚ
 ـ .ٕٜٙٔىػ/ٖٗٗٔ, ٕالقاىرة, ط

راح في التصريؼ, حقَّقو وعّمؽ عميو : ـ ( : شرح المٔ٘ٗٔىػ/٘٘ٛالعيني, بدر الديف محمد بف أحمد ) ت  -ٙٚ
 د. عبد السّتار جواد .

ـ ( : الّتذكرة في القراءات, حقَّقو وراجعو ٛٓٓٔىػ/ٜٜٖابف غمبوف , أبو الحسف طاىر بف عبد المنعـ ) ت  -ٚٚ
وعّمؽ عميو : د. سعيد صالح زعيمة , توزيع منشورات محمد عمي بيضوف لنشر كتب السُّنَّة والجماعة , دار 

 ـ .ٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔ, ٔتب العممّية, بيروت, لبناف, اإلسكندرية, طالك
, ٔالغنوي , طفيؿ : الديواف, شرح األصمعي, تحقيؽ : حّساف فالح ُأوغمي, دار صادر, بيروت, لبناف, ط -ٛٚ

 ـ .ٜٜٚٔ
, ّٔية السعودّية, طالَغْوث, مختار : لغة قريش, دار المعراج الّدولية لمنشر , المممكة العرب -ٜٚ

 .ـٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔ
ـ ( : مقاييس المَُّغة, تحقيؽ وضبط : عبد السالـ محمد ٗٓٓٔىػ/ٜٖ٘ابف فارس, أبو الحسيف أحمد ) ت -ٓٛ

 ـ .ٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔ, ٔىاروف, دار الجيؿ, بيروت, ط
ـ (: معاني القرآف, تحقيؽ: عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي,  ٕٕٛىػ/ٕٚٓالفّراء, أبو زكرياء يحيى بف زياد ) ت -ٔٛ

 ـ .ٕٔٓٓنجدي ناصؼ, الييئة المصرّية العاّمة لمكتاب, مراجعة : عمي ال
ـ ( : كتاب العيف, تحقيؽ : ميدي ٜٔٚىػ/٘ٚٔالفراىيدي, أبو عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد ) ت  -ٕٛ

 ىػ .ٕٓٔٔ, ٕالمخزومي, د. إبراىيـ السامرائي, مؤسسة دار اليجرة, مطبعة الصدر, ط
, ٔمي فاعور, دار الكتب العممية , بيروت, لبناف, طالفرزدؽ : الديواف, شرحو وضبطو وقّدـ لو : ع -ٖٛ

 ـ . ٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔ
ـ ( : القاموس المحيط, المؤسسة العربية ٗٔٗٔىػ/ٚٔٛالفيروز أبادي, مجد الديف محمد بف يعقوب ) ت -ٗٛ
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 لمطباعة والنشر, بيروت, لبناف, دار الجيؿ, بيروت, لبناف .
( : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ـ ٖٛٙٔىػ/ٓٚٚالفيومي, أحمد بف محمد بف عمي ) ت -٘ٛ

 ـ .ٕٜٔٔ, نظارة المعارؼ العمومّية, المطبعة األميرّية, مصر, 
ـ ( : أدب الكاتب, حّققو وضبط غريبو ٜٛٛىػ/ٕٙٚابف قتيبة  الدَّْيَنَوِرّي , أبو محمد عبد ان بف مسمـ ) ت -ٙٛ

 الديف عبد الحميد, دار المعرفة, بيروت, لبناف . , وشرح أبياتو , والميـّ مف مفرداتو : محمد محيي
ـ ( : جميرة أشعار العرب في الجاىمية واإلسالـ, ٕٕٜىػ/ٖٓٔالُقرشي, أبو زيد محمد بف الخّطاب ) ت  -ٚٛ

 حقَّقو وضبطو وزاد في شرحو : عمي محمد البجاوي, دار نيضة مصر لمطبع والّنشر, الفجالة , القاىرة .
 

ـ ( : أبنية األسماء واألفعاؿ والمصادر, تحقيؽ ٕٔٔٔىػ/٘ٔ٘قاسـ عمي بف جعفر ) تابف القّطاع, أبو ال -ٛٛ
 ـ .ٜٜٜٔودراسة : أ. د. أحمد محمد عبد الدايـ , مطبعة دار الكتب المصرّية, القاىرة, 

 ـ .ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔ, ٔابف القّطاع : كتاب األفعاؿ, عالـ الكتب, بيروت, ط -ٜٛ
ـ ( : ُعْنُقود الزواىر في الصرؼ , دراسة ٗٚٗٔىػ/ٜٚٛ) ت القوشجي , عالء الديف عمي بف محمد -ٜٓ

 ـ .ٕٔٓٓىػ/ٕٔٗٔ, ٔوتحقيؽ : أ.د. أحمد عفيفي, مطبعة دار الكتب المصرّية, القاىرة, ط
 القيس, امرؤ : الديواف, تحقيؽ : محمد أبو الفضؿ إبراىيـ, دار المعارؼ ِمْصر . -ٜٔ
كشؼ عف وجوه القراءات السَّبع وعمميا وحججيا, ـ ( : ال٘ٗٓٔىػ/ٖٚٗالقيسي, مّكي بف أبي طالب )  -ٕٜ

, ٔتحقيؽ : د. محيي الديف رمضاف , مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, ط
 ـ .ٕٗٔٓىػ/ٖ٘ٗٔ

ـ ( : الّسبعة في القراءات, تحقيؽ: د. ٖٜ٘ىػ/ٕٖٗابف مجاىد, أبو بكر أحمد بف موسى بف العّباس ) ت -ٖٜ
 . ٕالقاىرة, طشوقي ضيؼ, دار المعارؼ , 

ـ ( : لساف العرب , دار صادر لمطباعة ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚابف منظور , جماؿ الديف محمد بف مكـر ) ت -ٜٗ
 ـ .ٕٚٓٓ, ٗوالنشر, بيروت, لبناف, ط

 ـ .ٜٜٙٔىػ/ٙٔٗٔ, ٖىالؿ, عبد الغفار حامد : أصوات المَُّغة العربية, مكتبة َوْىبة, القاىرة,  ط -ٜ٘
 ـ .ٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔ, ٕات العربية نشأًة وتطوُّرًا, مكتبة َوْىَبة, القاىرة, طىالؿ, عبد الغفار حامد : الميج -ٜٙ
, ٔالياللي, ُحَمْيد بف ثور : الديواف, إشراؼ : د. محمد يوسؼ نجـ, دار صادر, بيروت, لبناف, ط -ٜٚ

 ـ.ٜٜ٘ٔ
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