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 اإلدغام واإلبدال في أبنية الفعل

 )من دروس لغة التنزيل(

 تورالدك      

 إبراهيم السامرائي 

 جامعة صنعاء – كلية اآلداب

 

للفعل في لغة التنزيل العزيز مكان خاص من حيث مبانيه، ثم من حيثث الللتثه 

 على الزمن، ثم من حيث انصرافه إلى ما يتصل باإلسالم.

س مشاركة عرضتها في جملة من تصانيف، وأخثر  وقد كان لي في هذا الدر

كانثثف فثثي نثثدواة علميثثة ولخثثا اة متفصصثثة نشثثرة فثثي مخثثرراة هثثذ  النثثدواة 

 واللخا اة.

وإنثثي اليثثعم  عثثرب إلثثى بثثاي اإلال ثثام فثثي لثثي  مثثن أبنيثثة الفعثثل فثثي هثثذ  اللغثثة 

 الكريمة، وسأبدأ الرسي هذا مستخرياً ماالته الفاصة بحسب حروف المعجم فأقعل:

  (1)ت ى:أ   -1

 أقف من هذا الفعل على صيغة ا مر فأجدها في "ائِْف" فأقعل:

ل إلثثى همثثزا الفعثثل عإن ا لثثف ا ولثثى فثثي الرسثثم همثثزا كسثثرة لمحثثاً للعصثث

ا مثر عامثة. وهثذ  الهمثزا ا ولثى تحثر    صلية، وهي ساكنة فثي الفعثل الثالثثيا 

                                                 

الللثثة الفعثثل "أتثثى" علثثى المجثثي  معروفثثة، والفعثثل متعثثدع ول م، وقثثد يتعسثث  فثثي الللثثة اإلتيثثان  (1) 

 ، ثثثم بهثثب السثثتعمال إلثثى "اإلتيثثان" بثثالمنكر أو الفاحشثثة كخعلثثه أتيثثف بالشثثي": فيكثثعن كخعلثث 

تعن الفاحشة" و"أتأتعن الذكران من العالمين". ووصعل الفعثل إلثى مدخعلثه يثتم فثي تعالى: "أتأ

  =وهذا  ا صل بالبا ، أي أتأتعن بالفاحشة،  ير أن هذ  البا  سخطف فعصـل الفعـل بمدخعلـه،
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ي  لبنثا  صثيغة لمحاً بحركثة عثين الفعثل الثالثثي، وهثي مثن هنثا صثعة  ثار  جث

 ا مر الثالثي الساكن الفا ، كما في المثال المذكعر.
(1) 

أقثثعل: ل بثثد  لثثي أن ألثثير أن "اإلال ثثام" هثثع فثثي حخيختثثه الخثثعل صثثعة فثثي 

صثثعة رخثثر، وقثثد يحصثثل فثثي هثثذا الثثدخعل تشثثديد هثثذا الصثثعة المشثثتمل علثثى 

بثة، إن صعتين بينهما قرابة ما من  ير أن أبهثب إلثى هثذا التحديثد فثي هثذ  الخرا

 هذا الذي أالعع  قرابة سم  في العربية وكان لنا منه ظهعر واضح كما سنر .

ثم إن اإلال ام يصار به إلى الففة التي جرة عليها العربية، وهي مثا نثرا  فثي 

 كثير من ا بنية، وسنر  بل .

وأععال إلى فعل ا مر "إئِف" فأقعل إن وجعال الهمزتين مظنثة ثخثل فثي العربيثة 

الهمزا الثانيثة التماسثاً للففثة إلثى الكسثرا الطعيلثة تلثي الهمثزا ا ولثى فأنف تذهب بث

 فتخعل: التي اجتلبف لألمر، فأنف تطلب من مفا ب  كتاباً مثالً 

 بالكتاي". "إيِفِ 

أقعل: وهذا اإلبدال قد يطلق عليه مصطلح "التسثهيل" للهمثزا، وهثذا يعنثي أن 

" أي ل تهمز، ومثل قريش قبائل أخر  الهمزا ثخيلة ولذل  قالعا: "إن قريشاً ل تنبر

                                                 

 = جا  في العربية كثيراً.

 عل:زا من هذا الفعل وهع "أتى" إلى معنى "العطا " وأقمويذهب المزيد باله    

كأن هذا الفعثل الربثاعي ل صثلة لثه بثالثالثي "أتثى"، وإنثه مثن "أعطثى"، ثثم حصثل إبثدال العثين 

" بمثد  الهمثزا وهثي همزتثان ىل التا  بالطا  فيكعن مثن بلث  "رتثتى"، وإبداأْ  أ  بالهمزا الثانية في "

."  في ا صل كالهمزا في "رمن 

ي" أو "اإلتيثان" وبثين الللتثه علثى العطثا ، أقعل: بهبف إلى هذا  ني أر  البعد بين حخيخة "ا تث

"ورتثى المثال علثى حب ثه  :وليس في هذا مجا  أو تعس ، وأنف تثدر  هثذا البعثد وتتلثع قعلثه تعثالى

قعلثه  .." وقعله تعثالى: "ورتثف كثل واحثدا مثنهن سثكيناً" وأنثف تبصثر هثذا حتثى فثي بوي الخربى

ة   " ىمنها بخبس". وأنف بيسثر تثدر  "أنطثعل ي رتيكم .." وفي قعله تعالى: "ل تعالى: "ورتينا  الِحْكم 

ى" وتبثدل النثعن مثن التثا  "أعطى"، والنعن فيه تعل دة من ف  اإلال ام للتا  من الفعثل "أت ثبمعنى 

 = ا فعال وا سما  ول سيما في ا لسن الدارجة نحع:  ا ولى. وهذا معروف في المضاعف من
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" كلهثا بغيثر همثز، وهثذا مقد تسم  من يخعل: "ريم وراس ولع  من  ير ل . فأنف 

 في فصيح العربية إلى جانب المهمع  في كل منها بله العامي الدراج.
(1) 

إن "التسهيل" في هذ  الكلمثاة الثثالو وفثي كثيثر مثن نظائرهثا كثان مثن  يثر 

ومثن أجثل هثذا كثثر وروال  فثي الشثعر مث  أن الهمثز قثد يحتملثه  ل  التماساً للففثة.

 الع ن كما في قعل لعقي:

 ".ٌم على الخاع بين البان والع ل مِ "ِري

 قد يخعل الخار : وهل هذا يندرج في اإلال ام؟

ل إلثى صثعة  أقعل: إن مصطلح "اإلال ام" يختضي التشديد  نثه صثعتان تحثع 

إلال ام في حخيخة ا مثر التماسثاً للففثة وابتعثاالاً واحد في المنطق والرسم. ولما كان ا

عن التخثاري بثين ا صثعاة، وإن اللسثان قثد يثذهب إلثى أحثدهما الثذي يألفثه فيكثعن 

الفعل نطخاً "يط ج " وا صل "يضطج "، بهبف إلثى جعثل "إيثِف" بالمثد، مثن هثذا 

 الباي من حيث هع التماس للففة.

أالخلثثف فيثثه مثثا لثثم يجثثر عليثثه وكثثأني وس ثثعف مثثن الللثثة مصثثطلح "اإلال ثثام" ف

 اللغعيعن.

وإبا عدنا إلى وروال هثذا الفعثل ا مثر مثن لغثة التنزيثل وجثدنا أن الثخثل فيثه قثد 

 ابتعد باعتماال الفعل على حركة الفتحة قبلها كما في قعله تعالى:

سعرا البخرا.  252 (2)"فإن  الله يأتي بالشمس من المشرق "فأِة" بها من المغري"

 همزا ا ولى وهي همزا بنا  ا مر قد  عيف نطخاً ورسماً.أل تر  أن ال

 ومثل هذا ا مر للعاحد ا مر لالثنين كخعله تعالى:

 سعرا الشعرا . 11"فأتيا فرععن فخعل إن ا رسعل ري  العالمين" 

                                                 

ر، والب  وقْنطر ق ط ر =  ص ر وخْنص  عس والنبعس. وقد يكثعن ا ول مثن الصثعة المشثد ال يثاً  أو وخ 

ا" كمثا فثي الشثاهد الخثديم "أْيمثا إلثى جنثةع،  " من "س ط ر" و"أْيما" من "أم  را ، أل تر  أن  "سيط ر 

" مثن المضثاعف  م" و"ف رق ث   م  من المضاعف "حج  ْرج  أْيما إلى نار"، ومن هذا من بهب إلى أن ح 

  ير هذا.و"ف خ  "، 

 ( وقد تلتمس الففة في هذا الفعل فتطع  همزا بنا  ا مر إن س ثبِق الفعثل بأي ثة حركثة كالكسثرا 2)

 الظالمين". إب ناال  رب   معسى أِن ائف الخعم  أو الضمة كما في قعله تعالى: "و
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وأنثثف ل تنطثثق بثثالهمزا ا ولثثى وإن ثبتثثف رسثثماً. ومثلهمثثا ا مثثر للجماعثثة، كخعلثثه 

 تعالى:

 سعرا يعسف. 55ائتعني به"  "وقال المل    

أقعل: والهمزا ا ولى لألمر قد  عيف لعقععهثا فثي العصثل بعثد الضثمة بعثد كثاف 

". وهكذا في كل فعل أمر يأتي معصعلً بعد حركة في الكلمة التي تسبخه. ِل    "الم 

 وقد  عيف الهمزا ا ولى وإن ظهرة ا لف في الرسم.

 ي همزتين قد تحخخف في العصل.إن "الففة" المطلعبة لالبتعاال عن تعال

 أقعل: ومثل هذ  الففة التي تتحخق في العصل قعله تعالى:

 سعرا البخرا. 222أمانته" ن" فإن أِمن  بعضكم بعضاً فليؤال ِ الذي "اوت مِ "

" مبنثثي للمفعثثعل، وقثثد أسثثكنف همزتثثه للعصثثل فلصثثخف بالمثثد  فثثي فالفعثثل "اوت ِمثثن  

 كأنها "ال ِذ"."الذي" بعد قصر الكسرا بعد الذال، و

 ومن هنا جا  في الخرا اة:

ِ  إلي "  ْنه " بخنطار ي ؤال ِ  رل عمران. 55"ومن أهل الكتاي من إن "تِيم 

ْنه ".  والخرا ا المثبتة في المصحف "تأم 

ْنه " كانف التماساً للففة.  والخرا ا ا ولى الفاصة بتسهيلي الهمزا "تِيم 

لبثثه حسثثن ا الا  فثي الثثتالوا واإلعثثراي إن التمثاس الففثثة فثي هثثذ  المثثعاال لثي  يتط

س ن.  الح 

ولنتحثعل إلثثى اإلال ثثام الثثذي يثثؤالي إلثثى تشثديد الصثثعة، وهثثذا إن كثثان تشثثديداً، فخثثد 

صير إليه التماساً للففة فننظر في الفعل "اتفذ" ونحن نستخري وروال هذا ا مر في 

 لغة التنزيل حسب حروف المعجم.
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 (1):أخذ -2

ذ  وي ت ِفذ " كما في قعله تعالى:وقد ب ني هذا الفعل على " " فكان "ات ف   افت ع ل 

ذ  الله ولداً سبحانه"   سعرا البخرا. 111"وقالعا ات ف 

 سعرا البخرا. 115"ومن الناس من ي ت فذ من الون الله أنداالاً" 

همثزا الفعثل أقعل: وبنا  "افتعل" من الفعل "أخذ" المهمع  ا ول يؤالي إلى إال ثام 

ع ل" فت طع   الهمزا من  ير قري صعتي بين الهمزا الحلخيثة "افت   وهي فاؤ  في تا 

 والتا  من ا حرف النطعية كالدال والطا .

إن هذا اإلال ام الذي حصل في العربية وليس من قرابثة صثعتية كثان التماسثاً للففثة 

ذ "  .(2)التي ل تتعافر في ا صل " ائت ف 

لمعربين إلى الثتفل  مثن همزتثي فعثل  الباً هي التي الفعف ا اوهذ  الففة المختضا

ذ". وإني  ستطرال فأبكر هذا لذكر السبب وهع "التماس  ذ" وا صل "اؤخ  ا مر "خ 

 .الففة"

 :أمن -2
                                                 

( إن انصراف الفعل "أخذ" في الللته في استعمالته الكثيرا يظهر سعة العربية فثي العصثعل 1) 

اني الدقيخة. ولع أن  استخريف ما ورال من بلث  فثي "لسثان العثري" وفثي  يثر  مثن إلى المع

 كتب ا الي والتاريخ لعجدة عجباً.

ثثذ  فثثالن مثثالً يت فثثذ  ات فثثاباً، بثثارا الفليثثل فثثي كتثثاي "العثين" : يقثال الليثثث ذوهثثذ  ع (2)    خثثال: ات ف 

ذ  ت ْفذاً، وت ِفذْة  مالً أي كسبت ه.  و"ت ِفذ " ي تْف 

 ل تعالى: "لع لئف  لتفذْة  عليه أجراً".قا

ا : وقرأ مجاهد "اتِفذة  ق  ".ال الف ر 

ف هثذ  الخثرا ا عثن ابثن عبثاس، وبهثا قثرأ أبثع     وقال أبع منصعر ذأي ا  هثري : وصثح 

ا ، عمرو بن العال ، وكذل  قرأ أبع  يد،  وقال: وكذل  مكتعي هع في اإلمام وبه يخثرأ الخ ثر 

" ثثذة  بفثثتح الفثثا  وبثثا لف، فإنثثه يفثثالف الكتثثاي. وقثثال الليثثث: مثثن قثثرأ  ،ومثثن فثثرأ "لت ف 

ي ِرة إحاهما يثاً ، وأال ِمثف " فخد أال م التا  في اليا  فاجتمعف همزتان فص  ذْة  كراهثة  "لت ف 

 التخائهما.

أقعل: أراال الليث ذوهع الفليل : أن التا  أال مف في همزا "أخذ" التثي هثي فثا  الفعثل التثي 

ذ "رسمف على اليا    ، ثم حصل اإلال ام.في "إئت ف 
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أقعل: وقد بكرة الفعل بالبنثا  للمفعثعل "اؤتمثن" فثي رخثر الفعثل "أتثى" وفثي 

 بل  كفاية.

 تب : -4

" من هذا الفعل يؤال ي إلى إال ام تث ا  الفتعثال فثي التثا  وهثي فثا  وبنا  "افت ع ل 

"، كما في قعله تعالى:  الفعل "ت ب   

 سعرا النحل. 122"ثم أوحينا إلي  أن ات ْب  مل ة  إبراهيم حنيفاً" 

وقد أالرجف هذا الفعل، وهع كسابخه "أخذ" جرياً على استخرائي مسثألة اإلال ثام فثي 

 ا فعال التي التملف عليها لغة التنزيل.

 :ثخل -5

 22الى: "ما لكم إبا قيل لكم انفروا فثي سثبيل اللثه اث اق ْلت ثـم إلثى ا رب" قال تع

 سعرا التعبة.

أقعل: أالر  اللغعيعن ومعهم المفسرون وأهل الخثرا اة أن الفعثل "اث اق ثل" فثي 

". ولثم يعثثرب أي  مثن هثؤل  لصثثيغة هثذا الفعثل، وكثثأنه م هثذ  اييثة بمعنثثى "تثاق ثل 

" مبنًى ومعنًى.ق  ااكتفعا بمعنا ، وأنه مثل "تث  ل 

 وبهبعا إلى أن فيه معنى "ملتم" على النظر في "التضمين".

 حكى النضر بن لميل: ث خ ل  إلى ا رب بمعنى أخل د  إليها وا مأن فيها.

: عثثز  وجثثل   –جثثا  فثثي "لسثثان العثثري": فثثإبا صثثح  بلثث  تعثثد   "اثثثاق لت م" فثثي قعلثثه 

 يفرجه عن بابه. م  إلى ا رب" بـ"إلى" بغير تأويلْلتق"اث ا

وتثاقل الخعم : است نهضعا لنجدا فلم ينهضعا إليها. والتثاقل: التبثا ؤ مثن التحامثل فثي 

 الع  .

قلف: كأن بنا  الفعل في اييثة لثم يسثتعقف اللغثعيين الصثرفيين ول المفسثرين، وقثد 

."  عد و  مثل "تثاق ل 

يثه ا صثل وهثع: كتفي بمثا جثا  عثن هثذا الفعثل، وكثأني أبصثر فأأقعل: ليس لي أن 

" وهع  ير "تفاع ل".  "اتثاقلتم". وهذا يعني أن في العربية الفصيحة بنا  "إتفاعل 
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وأععال إلى التماس الففة الثذي كثان سثبباً فثي اإلال ثام وهثع فثي هثذا الفعثل أال   إلثى 

"، وسنجد نظير هذا في لغة التنزيل.لزائدا في الثا  فصا  لنا "إث اق  إال ام التا  ا  ل 

هذا البنا  من ا بنية العربية الناالرا، وندرتها تأتي من ثخلها وإن كان أقعل: إن 

المعري الخديم قد سعى إلى التماس الففة فكان له هذا اإلال ام. وهي م  بل  تشثتمل 

 على الثخل الذي ل تجري فيه  بيعة العربية، وقلة وروالها تؤيد ما بهبف إليه.

" وهثع يثرال فثي ا لثعان سثماعاً نحثع: احمثار  واسثعاال   لخد كان مثثل هثذا بنثا  "افعثال 

ونحع بل . إنه ثخيل، ولذل  لم يكثن لثه مكثان فثي الكلثم المنظثعم. لخثد ألثار إلثى هثذا 

ال في "الكامل" ا الخثي"" التثي ورالة فثي خطبثة أميثر  (1)المبر  في كالمه على "حمار 

ختلثعا عثامالً المؤمنين علي بن أبي  الب وقد بلغه أن خيالً لمعاويثة ورالة ا نبثار ف

 ً  .... له يخال له حسان بن حسان ففرج مغضبا

ال على هذ  العبارا:  وقد جا  في كالم المبر 

ا" ممثا ل يجثع  أن يحثت   عليثه  ا واحتدامثه. و "حمثار  ا الخي" الثتداال حثر  "وحمار 

فيثه الحثروف التخثا  سثاكنين ل يخث  فثي و ن الشثعر إل فثي كان ببيف لعر  ن كل  ما 

ِ  فيه على بعد التخا  الساكنين وهع قعله:ضري منه يخا ع   ل له المتخاري، فإنه ج 

 خـا       صُّ فرضاً وحتماً على المسلمينافذا  الِخصـاص وكان الت  

ولع قال: وكان الخصاص فرضاً كان أجعال وأحسن، ولكن قثد جثاو وا هثذا فثي 

 .(2)هذ  العروب ول نظير له في  يرها من ا عاريض"

                                                 

 ) بعة المكتبة التجارية الكبر (. 15 -1/11( الكامل في اللغة وا الي 1) 

 ( المرج  السابق نفسه.2) 

ة  ا"، ومثله عام  ال في مسألة "التخا  الساكنين" في"حمار  وأوال أن أقعل: إن ما بهب إليه المبر 

ا" لثيس التخثا  سثاكنين بثل إنثه أهل العربية هع من تخصير النظر الخديم فالتشثد يد فثي "حمثار 

 مخط  صعتي  عيل تجاو   عله المعروف من المخا   في الكلمة العربية. 
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ا  لير إلى مثا فثي هثذ  ا بنيثة مثن ثخثل علثى سثعي المعثربين أقعل: بكرة هذ

التفل  منه بالتماس الففة في اإلال ام. ومن أجل هذا كان هذا التعثارب الصثعتي 

 سبباً في قلة وروال مثل هذ  ا بنية.

تان" والعصف "مدهام " من الفعثل  ْدهام  وأنف تجد من هذا الخليل قعله تعالى "م 

 اللعن معروفة."االهام " والللته على 

" الذي ورال  "، فوأععال إلى الفعل "اث اق ل  ي ايية الكريمة فأقعل إنه بنا  "اتْفاع ل 

وليس هذا في أبنية المزيد من ا فعال في العربية. ول أالري كيف أ فثل أمثر  وهثع 

."  لي  من أفعال قليلة جا ة مثله. وليس  هل اللغة أن يلحخع  بـ "تفاع ل 

 :حدال -1

" مثن الفعثل الثالثثي المضثعف "حثد " هثع "حثاال " بإال ثام  أقعل: إن بنا  "فاع ثل 

الدال في الدال. وكأن في هذا اإلال ام  لباً للففة بل  أن "حاالال" بف  اإلال ام مما لم 

.  يسغه المعربعن إل في ضرورا تختضي الف  

 قال تعالى:

سثعرا  22ورسثعله" "ل تجد قعماً يؤمنعن بالله واليعم ايخر يعاال ون من حثاال  اللثه 

 المجااللة.

ثثب ه مثثثل " وهثثع "حثثاال ال " و "حثثاال  " بمعنثثى  اض  ثثل   والفعثثل "حثثاال " بنثثا  "فاع 

"لاق ه" وكأن التخاقه من "الحد " الذي هع الحي ز والناحية، كأنه صار في الحد  الذي 

" صار في الشق  الذي فيه عدو . و فثي اييثة أي  "حاال " اللهفيه عدو  ، كما أن "لاق 

 لف الله وعاالا  وسيأتي الكالم على الفعل "ي عاال ون" في هذ  ايية في معضعه.خا

وقال تعالى: "ألثم يعلمثعا أنثه مثن ي حثااِلاِل اللثه ورسثعله فثأن  لثه نثار جهثن م خالثداً 

 التعبة. 12فيها" 

أقعل: الفعل في هذ  ايية "ي حاال " باإلال ام وهع مجزوم  نه فعثل لثر ، وحركثة 

 ، فكيف يظهر السكعن على هذا الفعل الذي عرب له اإلال ام؟الجزم هي السكعن
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كمثا  (1)هنا تأتي الضرورا التي تختضي ف  اإلال ثام وبلث   ن التخثا  السثاكنين

قالعا يختضي أن يحر   الساكن ا ول وهع الفعل "يحثاال " بحركثة اجتنابثاً لهثذ  العلثة 

فعثل، فخثد فك ثعا اإلال ثام الطارئة، وقد لاع أن تكعن هذ  الحركة كبيرا تلحق رخثر ال

وكسروا الثدال الثانيثة فثي هثذا الفعثل وكثان لهثم أل يفك ثعا اإلال ثام ويبخثع  ويحركثعا 

الفعل المجزوم بفتحه، ولكنهم بهبثعا إلثى العجثه ا ول، وفثي بعثض الخثرا اة جثا  

 هذا العجه الثاني.

فثأن ومن المفيد أن ألير إلى أن جعاي الشر  في هذ  ايية هثع قعلثه تعثالى: "

.....". وقد ثبتف هذ  الخرا ا بفتح همزا "أن" ول وجه لفتحهثا، ولكنهثا  له نار  جهن م

قرا ا. والعجه هع كسثر الهمثزا الثذي ورال فثي كثيثر مثن لغثة التنزيثل فثي مثثل هثذا 

 المعض  وهع مجي  "إن" صدراً لجعاي الشر  كما في قعله تعالى:

" الله ل يضي  أ ِ ويصبْر "فإن   سعرا يعسف. 05جر المحسنين" "إنه من يتق 

ونععال إلى الفعل "ي حاال " فنجد اإلال ام فيه لعدم العلة الطارئثة التثي ألثرنا إليهثا كمثا 

 في قعله تعالى:

 سعرا المجااللة. 5إن الذين ي حاال ون الله ورسعله ك بِتعا...." 

 :الرأ -5

" في قعله تعالى:  وقد ورال الفعل "إال ارأ"، وهع "إتْفاع ل 

 سعرا البخرا. 52م نفساً فاال ارأتم فيها" "وإب قتلت

 وبنية. ىأ معنً جعلعا هذا الفعل مثل تدار   وكأن اللغعيين والصرفيين والمفسرين

 ."تدارأتم" أي اختلفتم وتدافعت م أقعل: إن الفعل في ايية معنا 

                                                 

ا" ساكناً، فخالعا (1)  مار  ر فيه اللغعيعن الخدامى فحسبعا ا لف في "ح  التخثى  :أقعل: وهذا مما قص 

ذا يكعن في جعلهم ا لف التي ن وجه الفطأ في قعلهم هإهذا الساكن بالرا  ا ولى الساكنة. 

 هي فتحة  عيلة، ساكنة، وا لف حركة ل سكعن، فكيف يلتخي الساكنان.
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وأما بناؤ  فهع "اتفاعلتم" الذي أنكر  اللغعيعن على أنه مثن أبنيثة الفعثل المزيثد فثي 

 لعربية، وهع "تفاعلت م" لديهم.ا

وقالعا: وأصله "تدارأتم" فأالِ مثف التثا  فثي الثدال واجت لبثف ا لثف ليصثبح البتثدا  

 بها.

......" أي  وبكروا أن ا صل وق  في الحديث الشريف: "إبا "تدارأتم" في الطريثق

 تدافعتم واختلفتم.

" كمثثا فثثي "اث اق ثثل   ثثل  إلثثى بنثثا   (1)أ"واال ار   أقثثعل: وكثثأن اللغثثعيين صثثرفعا "إتفاع 

" لخل ة ما جا  من نظائر هذين الفعلين. وكأنهم لم يريدوا استحداو هذا البنثا   "تفاع ل 

فعا في سبب اجتالي ا لف هذ ، وهل قعلهم: "باجتالي ا لف" ولم يتعق  فذهبعا إلى 

 جا  مثل "الجتالي" في العربية.

 :الر  -2

" كما في قعله تعالى:وقد جا  من هذا الفعل المزيد "اال ار      

ه م في ايخرا بل هم في ل   منها"   سعرا النمل. 11"بل اال ار    ِعلم 

" وهثع ا صثل عنثدهم،  أقعل: جعل اللغعيعن هذا الفعل في هذ  ايية بمعنى "تدار   

وي عثن الحسثن أنثه قثال: جهلثعا علثم ايخثرا، أي ل علثم عنثدهم فثي أمثر  وقالعا: ر 

 ايخرا.

وقعله تعالى: "قل ل يعلثم مثن فثي السثمعاة وا رب الغيثب  إل  :هذيب"وجا  في "الت

ثثم فثثي ايخثثرا" قثثرأ لثثيبة ونثثاف  "بثثل  ه  اللثثه ومثثا يشثثعرون أي ثثان ي بعثثثعن بثثل اال ار    ِعلم 

"، وهي في قرا ا مجاهد وأبي جعفر المدني. "، وقرأ أبع عمرو "بل أاْلر     اال ار   

ِوي  عن ابن عباس أنه قرأ: "ب هم" يستفهم ول ي شد ال.رأ لور   الر    علم 

ا  قثال: معنثا  لغثة "تثدار  " أي تتثاب    علمهثم فثي  ا من قرأ "بل اال ار  " فإن الفثر  فأم 

ايخرا، يريد بعلم ايخرا تكعن أو ل تكعن، ولذل  قال: بل هم في ل   منها بل هثم 

 .منها ع معن

                                                 

" في فا  كل من الفعلثين 1)   ( أقعل: إن تشديد الثا  والدال في الفعلين متأة  من إال ام تا  "اتفاع ل 

 وهذا حاصل في  ائفة من ا بنية الخديمة، ومنه ما ورال في قعله تعالى:

معن" ما ينظرون إل صيحة واحدا تأخذهم وهم "ي فِ "و  سعرا يس. 40ص ِ

معن" بتشديد الصاال أصل "يفتصمعن"، وتبعف الفا  الصاال فك سرة.  الفعل "يِفص ِ
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" مكان "أم"، و "أم" مكان ب ي "أم ت دار  " والعري تجعل "بلقال: وهي في قرا ا أ  

 "بل" إبا كان في أول الكلمة استفهام مثل قعل الشاعر:

ل ْف         أم اليـعم أم كلٌّ إلـي  حبيب    فعالله ما أالري، أس لمى ت غ ع 

 معنى "أم" بل.

 وقال أبع معاب النحعي: ومن قرأ "بل أالر " ومن قرأ "بل اال ار " فمعناهما واحد.

 :بخر -0

 سعرا رل عمران. 40ى: "وما ت د خرون في بيعتكم" وقال تعال

" ل: أصل "تد خرون" هع الفعل "ب خ  أقع " بالثذال، وقثد ب نثي هثذا علثى "افت ع ثل  ر 

ال فكان بحسب ما هع مط رال أن يكعن "تذالخرون" وتثا  الفتعثال تبثدل الالً. وقثد ور

لمهجثعرا والحثروف يثة. والثذال مثن الحثروف اهذا في بعض الخثرا اة فثي هثذ  اي

اللثعية وهي الثا  والذال والظا . والدال من الحروف المهجعرا والحروف الن طعية 

وهي الطا  والتا . وكأن اللسان يذهب إلى الدال هذ ، وهي أقثع  مثن الثذال، وهثذ  

الخعا أو الشد ا تعثرب لفثا  الفعثل وهثي الثذال فتبثدل "الالً". وكثأن ا صثل "الخثر" 

فثثي هثثذا المعنثثى. وقثثد لثثاع الفعثثل مثث  إبثثدال الثثذال ا صثثلية الالً ولثثيس لنثثا "الخثثر" 

"، ومثثل هثذا المصثدر "الال خثار"  " وكأنه بعيثد عثن "ابال خثر  ر  واستعمل الفعل "اال خ 

 ول يخال: "البالخار".

"، وي بن ثى ر  م  تجن ب ا صل في الفعثل "ب ك ثولنا أن نأتي بنظير هذا اإلبدال الطا ر 

" فيكعن منه "ابال كر" والدال هنا إبثدال مثن تثا  "افت ع ثل".  يثر أن لثدا  على "افتع ل 

الدال ظهرة فأ بدلف الذال ا صثلية الالً وأ ال مثف فثي الثدال التثي هثي تثا  "افتعثل" 

" كما في قعله تعالى:  بعد اإلبدال فكان لنا من هذا "أال ك ر 

ة أنا أ ن ب ئك م بتأويل " بعد أم   سعرا يعسف. 45ه" "وقال الذي نجا منهما و"اال ك ر 

وأنف تدر  في كل هذا اإلبدال، وما يكعن بعد  من اإلال ام  لب الفف ة التي الرجف 

 عليها العربية.
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 : مل -15

م ِ "قال تعالى:   سعرا المزمل. 1ل، ق م الليل إل قليالً" يا أي ها المز 

ل" وقد أال مف التا  في الزاي لخربها منهاأو ت زم  ِمل" هع "الم  ز  ، بكر صل "الم 

اج في "معاني الخررن".  بل  الزج 

أقعل: وهذا اإلال ام جر  التماساً للفف ة، وهثع مثا الرجثف عليهثا العربيثة الفصثيحة، 

ل"  .(1)فأما العربية المعاصرا فخد رجعف إلى ا صل وهع "المتزم ِ

 : جر -11

 سعرا الخمر. 0بعا عبد نا وقالعا مجنعن وا ال ِجر" قال تعالى: "فكذ  

ْجر هع المن  والنهي والنتهار. أقعل: وال ر  ز  ج  ر  و   ج  ر   فثانز  ْجراً وا ال ج  ر        يزج 

. ر   وا ال ج 

ثر  وهثع  " ا ت ج  ثر  وجا  "ال الجار" فثي اييثة فثي معضث  النزجثار. وأصثل "ا ال ج 

". وقد قر : " ِجر" بإال ام التا  في "ا ت جِ على "افت ع ل  " بالزاي قبلثه، وهثذا مثن أ ُّ ر 

 .(2)الخرا اة رائب لعاب 

 ومثل الفعل "ا ال ِجر" في هذ  ايية قعله تعالى أيضاً:

ر"  زال ج   سعرا الخمر. 4"ولخد جا هم من ا نبا  ما فيه م 

                                                 

د ث ِر، قم فأنِذر" 1)  د ث ِر في قعله تعالى: "يا أي ها الم  ل" الم  م ِ ا المدثر. وا صثل سعر 1( ومثل "المز 

 ث ِر".هع "المتد  

أقعل: والعربية المعاصرا تميل إلى ا صل فال تد م التثا  فثي الثدال. وعجيثب أن نثر  فثي 

ل و يرهما كذل .  م ِ د ثر والمز   ا لسن الدارجة هذا اإلال ام الفصيح إب يخال: الم 

قِثف عليثه فثي بعثض لغثاة 2)  ( إال ام الدال في الزاي لم نجثد  فثي فصثيح العربيثة، ولعلثه ممثا و 

تحمل على النعاالر والغريب، ويؤيد هذا أنا نجد  في بعض ا لسن الدارجثة فثي الخبائل التي 

اف وأصثله  ي وأصثله يجثزي، وبثالز  عصرنا، بل  أن من العري في عصرنا من يخثعل: يثز 

 بالجزاف.
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 : كع -12

 سعرا النا عاة. 12قال تعالى: "فخل هل ل   إلى أن تزك ى" 

ك ى"   سعرا عبس. 2"وما ي دري  لعل ه ي ز 

ك ثثى" فثث ك ثثي سثثعرا أقثثعل: الفعثثل "ت ز  ى" وقثثد أال مثثف التثثا  "النا عثثاة" أصثثله "ت ت ز 

ك ى  ."الثانية في الزاي فكان من بل  "ت ز 

ك   ك ى".سى" في والفعل "ي ز   عرا "عبس" أصله "ي ت ز 

 :سخط -12

ي إليثث  بجثثذع النفلثة ي س ثثاق  قثال تعثثالى: "و ً  طْ ه ثثز  سثثعرا  25" عليثث  ر   بثثاً جني ثثا

 مريم.

أ  بالتثا  ْط، فمثن قثرأ  باليثا  فهثع الجثذع، ومثن قثرْط وت س ثاق  ساق  أقعل: وقر  "ت  

ل، أراال: ي س اقط ر   ثب   يفه النفلة، وانتصاي قعله "ر باً جني اً" على التمييز المحع 

راً. ج  الر ب مفس ِ ر  ل الفعل إلى الجذع خ  ِ ع   الجذع، فلما ح 

ا . قثال: ولثع قثرأ قثار  ت سثِخط عليث  ر   بثاً يث ذهب إلثى قال ا  هري: هذا قعل الفر 

 النفلة، أو قرأ: ي سِخط علي ، يذهب إلى الجذع، كان صعاباً.

أقعل: وقعلثه: "ي س ثاق ط" بتشثديد السثين أصثله يتسثاقط، بالتثا  فالسثين ثثم كثان إال ثام 

 ا ول في الثاني التماساً للفف ة.

ر:   ن "التماس الففة" يتحخق في الخليل من ا صعاة والحركاة.إوأععال فأكر 

 :سم  -14

ععن إلى المأل ا على"  قال  سعرا الصافاة. 2تعالى: "ل ي س م 

ععن" وقد   عيف التا  في السين. ععن" هع "ي ت س م   أقعل أصل "ي س م 
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 :لخق -15

 سعرا ا نفال. 12قال تعالى: بل  بأن هم لاقُّعا الله  ورسعله" 

ثخاق أي العثداوا. والف شثاق ة أو الش ِ " مثن الم  " هثذا بإال ثام أقعل: هثع "فاع ثل  عثل "لثاق 

."  العين في الالم، واإلال ام واجب، ولم يسم  ف   اإلال ام "لاق ق 

 وهع كذل  في قعله تعالى:

 سعرا النحل. 25"ويخعل أين لركائي الذين كنتم ت شاقُّعن فيهم" 

 ثم نأتي إلى ما ندعع  المضارع في قعله تعالى:

 عرا الحشر.س 4الله  فإن الله لديد العخاي"  "ومن ي شاق ِ 

ن ي شاقِِق الرسعل من بعد ما ت ب ي ن له الهد "   سعرا النسا . 115"وم 

ثر ِ   أقعل: وكأن  اإلال ام وفك ه سعا  فثي هثذا الفعثل المسثند إلثى العاحثد، وكالهمثا ح 

 بالكسر الطار  لتجنب التخا  الساكنين.

 :صدق -11

قين د ِ قاة وأقرضعا ا قال تعالى: "إن  المص  د ِ ضثاً حسثناً ي ضثاعف  لهثـم" لله قرْ والم ص 

د ِ سعرا الحديد 12) د قين والمص  قين (. أقعل: "المص  د ِ قاة" في ايية أصلهما "المت ص 

قاة" بالتا  وا د ِ ت ص  د ِ والم  ق" و "م ص  د ِ قة" كما ورال ا صثل فثي قعلثه لمفرال هع "م ص 

 تعالى:

قاة والصائمين والصائماة"  قين والمتصد ِ  سعرا ا حزاي. 25"والمتصد ِ

 :صيطر -15

يِطر"   سعرا الغالية. 22قال تعالى: "لسف  عليهم بم ص 

أقعل: لع عدة إلى ا صل لكان لي أن أالرج ايية فثي معضثعها معتبثراً أن ا صثل 

في "مصيطر" هع "مسيطر" بالسين ومعضثعها فثي بثاي السثين كمثا فعثل صثاحب 

مصثحف الشثريف وجعلثف "المعجم المفهرس"  ير أنثي رثثرة مثا هثع مثبثف فثي ال

 ا صل بالسين والصاال سعا  بسعا .
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الاً وأقعل هع أيضاً  ْيط ر" الذي عد   الصرفيعن رباعي اً مجر  أععال إلى الفعل "ص 

" ومعناهمثا معثثروف مشثهعر وهثثع "التسثل ط". وكثأن ي ألمثثح "السثين والثثالم  ثْيط ر  "س 

" واليثا  فيثه  ائثدا، وقثد صثي ثْيط ر  ر إلثى هثذا الربثاعي والطا " ا صل للرباعي "س 

 بزياالا اليا  وبالخلب بين عين الفعل وهع الالم في "س ل ط" ولم الفعل وهع الطا .

وأععال إلى  لبة الصاال في هذا الفعل في لغة التنزيل، وكثأن هثذ  الغلبثة للصثاال 

على السين ل تكعن إل حيثث يعجثد الطثا  فثي بنثا  الكلمثة كمثا فثي "الصثرا " فثي 

  المسثتخيم" وفثي ريثاة كثيثرا أخثر ، ولثم يثرال بالسثين إل فثي قعله تعالى "الصثرا

 الخرا اة.

وكأن لغة التنزيل قد  ل بف الصاال على السين في "صثرا " و"مصثيطر" وقثد 

قرئثثا بالسثثين فثثي قثثرا اة عثثد ا، وبلثث  لعجثثعال الطثثا  علثثى أن السثثين والصثثاال مثثن 

ثثلية، وأن الطثثا  مثثن ا صثثعاة المجهثثعرا و هثثي نِطعيثثة ا صثثعاة المهمعسثثة ا س 

 .(1)مبدؤها نِط  الغار ا على

 :ضرر -12

 سعرا البخرا. 222قال تعالى: "ل ت ضار  والداٌ بعلدها" 

" مسثبعق بثـ "ل" الناهيثة، وهثع مجثزوم، والفتحثة علثى  أقعل: والفعثل "ت ضثار 

"، واإلال ثام فيثه واجثب،  الرا  حركة مجتلبة وا مثر معثروف. وبنثاؤ  علثى "فاع ثل 

 اإلال ام.ولم يسم  ف   

                                                 

يطر" بالضاال.1)    ( ومن  ريب البدل ونعاالر  ما كان من قرا ا أحدهم: "لسف  عليهم بم ض 

ر صثعتاً، والجثيم والشثين والضثاال ة المجهعرا، وهي تسثعة عشثأقعل: والضاال من ا صعا

 حي ز واحد وهي ا صعاة الشجرية. في

وقد نستخري البدل بين الصاال والضاال فنجثد أثثر  فثي الصثبر والضثبر والصثد  والضثد. وإبا 

عدنا إلى لي  من اللغاة السامية فعجدنا الضاال في بعض الكلماة العربية يخابله الصاال في 

 ية في الدللة عينها.العبران
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" المضثعف ويبنثى  " فتبثدل تثا  "افتعثل"  ثا   ىعلثوالثالثي هع "ضثر  "افت ع ثل 

" كما في قعله تعالى:  فيكعن "اضط ر 

 سعرا البخرا. 121"ثم أ ْضط رُّ   إلى عذاي النار" 

 : هر -10

نباً فا  ه روا"   سعرا المائدا. 1وقال تعالى: "وإن كنتم ج 

رين" "والله يحب  الم  :              التعبة. 152ط ه ِ

"المتطِهرين"، وقد اجت لبثف ا لثف فثي هع: "فتطه روا" و أقعل: وا صل فيهما

 الفعل ا مر بعد إال ام التا  في الطا .

 وهذا ا صل يرال في قعله تعالى:

 سعرا ا عراف 22"إنهم أناس ي ت طه رون" 

رين"   البخرا. سعرا 222"إن الله ي حب  الت عابين وي حب  المتطه ِ

 : عع - 25

عين من المؤمنين ِ ط ع   التعبة. 50..."  وقال تعالى: "الذين يلِمزون الم 

عين". ِ  أقعل: وا صل هع "المتطع 

 : عف -21

ف عا بالبيف العتيق"   سعرا الح . 20وقال تعالى: "وليط ع 

فعا".  أقعل: وا صل: "وليت ط ع 

في الجهد الصعتي، وهع من هنا أخف  وأنف تر  أن في الذهاي إلى اإلال ام حساباً 

 من ا صل.
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 : ير -22

 سعرا النمل. 45وقال تعالى: "قالعا ا  ي رنا ب  وبمن مع " 

أقعل: وا صل: "تط ي رنا" وقد أال مف التا  في الطا  فاجتلبف ا لثف وصثالً للطثا  

 .(1)المشد الا

 :والال -22

خر ي عاال ون من حثاال  اللثه ورسثعله" قال تعالى: "ل تجد قعماً يؤمنعن بالله واليعم اي

 سعرا المجااللة. 22

"واال " ـلثى "ي ثعاال ون" وهثع المضثارع لثإحثاال " ونثأتي " أقعل: عرضنا لهذ  ايية في

."  بنا  "فاع ل 

 خاتمة:

عرضنننا فنني هننرا النندرس ل ائفننة مننن اةفعننال المزينندر ا ننتمل  علنن   نناهرر     

ن نشير إل  أن العربية جرت إل  خفة اإلدغام، و يء من اإلبدال، وكان الغرض أ

 البناء فكان من ذلك هرا الري بس ناه.

 

                                                 

( إن "الفف ة" التي سعف إليها العربيثة حكمثف بحثذف التثا  مثن "اسثتطاع" فصثار "اسثطاع " 1)  

سثعرا الكهثف،  05كما في قعله تعالى: "فما اسطاع عا أن يظهثرو  ومثا اسثتطاععا لثه نخبثاً" 

 ووروال الفعل بحذف التا  وإثباتها إلعار بالجعا .

  


