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 ( *)التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهم 

 د. جعفر نايف عبابنة
 الجامعة األردنية

(1) 
 تمهيد

قضيية التاياا الكياننيض قضييية  يهتية مهمييةه عنيب بهييا البياقدهض العير  قييديما  
 هقديدا ه هاختلفت فيها اآلراا همناهج التقليل.

  الادماا فب با  هيعد التااا الكاننيض مض أهم علل القذف لدى العلماا العر 
اإلعالل خا ة. غيير أنيق قيد علايت بيق بعيا األههيامه هفهكخيرت بيق خمي   نديير ميض 

 التغيرات هالكلهنات ال رفية.
هيييتم التايياا الكيياننيض عنييد الاييدماا فييب أربييا  ييهر. ال ييهر  األهليي  منهييا هييب 
التايياا كيياننيض نالهمييا قييرف  ييقي  )أف  ييامت بعييرف المقييدديض(. هالدانييية هييب 

ا كييياننيض أهلهميييا قيييرف ميييد هدانيهميييا قيييرف  يييقي . هالدالدييية التاييياا كييياننيض التايييا
نالهما قرف مدي. هالرابعة التااا كياننيض أهلهميا قيرف  يقي  هدانيهميا قيرف ميدي. 
أميا النهعيياض األهل هالدييانب فهميا المبييه  لهمييا فيب نتيي  ال ييرف هيهتنياه ض فييب بييا   

ض فليييييو مبهبييييا  لهمييييا فييييب نتيييي  التايييياا الكيييياننيض خ ه ييييا . هأمييييا النهعيييياض اآلخييييرا
ال رفه هتتنادر اإلشارات إليهما فب دنايا القديث عض بعا الكلهنات  ال رفيةه 
أه فب المعالجات ال يهتية ليبعا ال ييا هالتغييرات  ال يرفية. ه  بيد للباقيث ميض 
 التناي  عض تلك اإلشارات فب نت  ال رف هاأل هات لتنهيض فنر  شاملة عنهما.
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لكيياننيض ات ييا   هدياييا  بندييير مييض الاضييايا ال ييهتيةه مييض مدييل هيت ييل التايياا ا
مبيعيييية المييييدي هالليييييضه هعالقيييية القرنييييات بقييييرهف المييييدي هالليييييضه هقضييييية المتقييييرك 

 هالكانضه هالبناا المامعب للغة العربية.
فميييض المفييياهيم الشيييالعة ليييدى الايييدماا أض قيييرف الميييدي هيييه قيييرف العلييية الكيييانض 

األلف فب قاَم هكاَر هِنتا ه هالهاه فب نههر هكههق  المكبهق بقرنة مض جنكقه مدل
ييه ه هالييياا فييب ديِييض هَكييعيد هَعييِريض. هقييرف الليييض هييه الييهاه أه الييياا الكيياننتاض  هَعجه

ه مدييل الييهاه فييب َقييه،ا هَذهقه هالييياا فييب َبي،ييت هَ ي،ييت. هقييرف (1)المكييبهقتاض بفتقيية
يييره ههميييا العلييية عنيييدهم هيييه اليييهاه هاليييياا المتقرنتييياض نيييالهاه فيييب هَ  َرق هاليييياا فيييب يهك،

 مضارعتاض للقرهف ال قيقة  قتمالهما القرنة.
عل  أض مفههم العلة بإمالقق يشيمل عنيدهم األليفه هاليهاه  هاليياا ميض األنيها  
الكييييياباة نلهيييييا. ههيييييب القيييييرهف التيييييب اتاكيييييعت مخارجهييييياه هتميييييي   نماهيييييا باليكييييير 

. ههيذا (0)لهيهاا ال يهت هالكههلةه هخرجت مض تجهييف الفيم بيال إعاقية أه اعتيراا
ما يمي ها عيض كيالر القيرهف ال يقيقة فيب األلفبياا العربيية. هلعليق أكياو التاكييم 
إلي   ييقاع هعلييل. هتتميي  قييرهف العليية ميض الناقييية ال ييرفية عنيدهم بنديير  تبييديلها 
لها هعدم اكتارارهاه عل  العنو مميا نيراف فيب القيرهف ال يقيقة التيب تتميي   هتقهي

 بات.بادر نبير مض الد
هقييد جمييا الاييدماا بيييض قييرهف المييدي هالليييض فييب مجمهعيية  ييهتية هاقييد ه عليي  
الييرغم مييض التفريييق الننييرف بينهميياه همالقنيية أض قييرهف الليييض تت ييرف نييالقرهف 
ال يييقيقة فيييب مهاضيييا متعيييدد . فيييإذا التاييي  كيييانناض أهلهميييا قيييرف لييييض نيييالهاه فيييب 

ه يهَتَخلاصه مض التااا  َشب، َشه،ا هالياا فب اخ، الكاننيض بإدخال قرنة بعد قرف الليض اخ،
ذا التاييب  َشييِب اللييق( تمامييا  نمييا يقييدث بيييض الكيياننيض ال ييقيقيضه ها  َشييهها اللييقه اخ، )اخ،

                                                 

هقد يا دهض بقرف الليض الهاه هالياا الكاننتيض غير المكبهقتيض بقرنة مض جنكهما ههذا يشمل   1.
ض ناض  ما ذنرناف هه األ ل فب الليض. الفتقة هغيرهاه ها 

 .1/8؛ هابض جنبه كر  ناعة اإلعرا  534ه 5/174اننر كيبهيقه النتا    0.
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ِذَف قرف المدي نقذف اليهاه هاليياا الميديتيض فيب الفعلييض  كانناض أهلهما قرف مديه قه
 .(3)المج هميض لم َياهم، هلم َيِكر، 

بيييييض هاه المييييد فييييب  -أه يقفلييييهض بييييالتميي – هلييييذلك لييييم ينييييض الاييييدماا يمييييي هض
َضه أه بييييض يييياا الميييدي فيييب تشيييرِبيض هيييياا اللييييض فيييب  يييَعه، يرنضيييهض ههاه اللييييض فيييب َيك،
َشي،َض. هنيانها يجمعهنهميا فيب اللفين هنيذاف قيرهف الميدي هاللييض. هربميا أشيارها إلي   َتخ،

 .(4)ه أه إل  المدي بالليض(5)الليض بالمد
يف األليف علي  أنهيا قيرف ميدي هلييض معيا ه ألنهيا بل قاهل بعا العلماا ت ين

كاننة مكبهقة بقرنة ميض جنكيهاه هكياننة مكيبهقة بفتقية. ههيذا قيهل غيير  يقي  
بتاتييا ه همبنييب عليي  اكييتد ل منماييب   عليي  القاييالق ال ييهتية نفكييهاه فيياأللف مييض 
قييييث مبيعتهيييا ال يييهتية   تنيييهض إ ي قيييرف ميييديه أف قرنييية مهيلييية خال يييةه نميييا 

 بعد قليل. كنبينق
هدمييية خيييالف بييييض الاييييدماا هالمقيييدديض فيييب الننييير  إليييي  قيييرهف الميييد هالليييييض. 
فالمقددهض يننرهض أض تنهض قرهف المد مكبهقة بقرنات مض جنكهاه ألض قرهف 
المد هب أنفكها قرناته هليو هناك ترني  فب القرناته فالقرنية   تيدخل علي  

أه ق ييير ه ه  بييد مييض هجييهد القرنيية مييض جنكييها أهمييض غييير جنكييهاه مهيليية نانييت 
فا ييل بيييض قرنيية هأخييرىه نمييا تاضييب بييذلك قييهانيض الترنييي  المامعييب فييب العربييية 
التيب تمنيا أض تتييهال  قرنتياض فيب المامييا الهاقيده هتفيرا أض يف ييل بييض  القرنيية 

 .(4)هأختها  امت أه شبهق
                                                 

 .3/00؛ هالمبرده الماتض  0/037؛ هاألكتراباذفه شرع الشافية 5/550اننر كيبهيقه النتا    3.

 .5/175اننر كيبهيقه النتا    5.
؛ األكيييتراباذفه شيييرع 3/00ه 0/012ه الماتضييي  ؛ هالمبيييرد1/114اننييير ابيييض جنيييبه الخ يييالص   4.

 .0/014الشافية 
؛ هداهد عبييدفه دراكييات فييب 021اننيير نمييال مقميد بشييره دراكييات فييب علييم اللغية الاكييم األهله ص   4.

(؛ هأقمييد الفيييهمبه أبقيياث فييب علييم أ ييهات اللغيية العربيييةه 0قاشييية ) 54علييم أ ييهات العربيييةه ص 
براهيم أنيو 75ربب مض خالل علم األ هات القديثه ص؛ هالمي  البنهشه الت ريف الع71ص ؛ ها 

 .52األ هات اللغهيةه ص
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هيننر المقددهض نذلك أض تنهض قرهف الميد كياننةه إذ إنهيا قرنيات هالقرنية 
. ههييييم يفكييييرهض قييييهل الاييييدماا (7)  تنييييهض كيييينهنا ه ألنهييييا منافييييية للكيييينهض بمبعهييييا 

بكنهنها ب نهم رأهها غير قابلة للقرنةه ألنها متقرنة بقرنة ذاتها ف شبهت الكيانض 
الييذف   يقييركه أه رأههييا مييض الناقييية النمييية مكيياهية لقرنيية هقييرف  ييقي  كييانض 

كانض هه اليالمه هقرنية هيب فتقية  فب العرها؛ فالكب  الخفيف ) ( المؤلف مض
يكاهف مض قيث اإلياا  النميب الكيب   -ت هرهها تكبق قرف المده همد هه ألف

( المؤلف مض كانض ههالالم هقرنة هب الفتقية هكيانض هيه النيهضه هليه  الخفيف )َلض،
هضييا أقييدهما منيياض اآلخيير لمييا قييدث خلييل فييب الييه ض. هربمييا نكييبها الاييدماا إليي  

أنها مض قيث الركم النتاببي غير متله  بقرنات ق ير   الكنهض ألنهم رأها
(8). 

هيف ل المقددهض الهاه هالياا اللينتيض عض كالر قرهف المده هيلقاهنهما ميض 
قيث النه  بالهاه هالياا المتقرنتيضه مكتنديض بذلك إل  فيرهق أكاكيية بييض قيرهف 

اقية أخرى. فقرهف الميد المد مض ناقيةه هالهاه هالياا اللينتيض أه المتقرنتيض مض ن
ه ه  تفتييت  المايياما ه  ا  ي يياق  نماهييا أف اقتنيياك أه اعتييراا لمجييرى الهييها

تغلاهاه هيكم  الماما المنتهب بها مفتهقا ه ه  تنيهض ميض قيرهف المياد  األ يلية. 
أميا اليهاه هاليياا اللينتياض أه المتقرنتياض فيرافيق نماهميا اقتنياك ميا أف نيه  ضييعيف 

تفتتقاض المااما هتغلاانهاه فالهاه المتقرنة فب )َهَقف( تفتت  مامعيا  مض القفيفه ه 
ِقف( تغلق مامعا .  هالهاه الكاننة فب )َمه،

هالييييهاه هالييييياا اللينتيييياض أه المتقرنتيييياض   يمنييييض لهمييييا أض تنهنييييا قميييية المامييييا 
العربب أه نهاتق أف العن ر القرنب فيق؛ فمعلهم أنيق   بيد لنيل ماميا ميض عن ير 

شنل قمتق أه نهاتيقه ههيه الجي ا اليذف يقميل أق ي  التيهتر فييق هيايا علييق   الت ي
النبييره فييال يايييهم بهييذف الهنيفيية فيييب العربييية إ ي قرنيية ق يييير  أه قرنيية مهيلييية )أف 

                                                 

؛ هأقمد 021( هص 1قاشية ) 44اننر نمال مقمد بشره دراكات فب علم اللغة  الاكم األهله ص  7.
؛ هداهد عبدفه دراكات فب علم أ هات العربية 77الفيهمبه أبقاث فب علم أ هات اللغة العربيةه ص

 .42(؛ هأقمد عبد العنيم عبد الغنبه قضايا  رفيةه ص4ية )قاش 57ه ص
؛ هتميام قكياضه اللغيية 020-021اننير نميال مقميد بشيره دراكييات فيب عليم اللغية الاكيم األهله ص  8.

؛ همقمييييد 77-74؛ هغاليييي  المملبييييبه فييييب األ ييييهات اللغهيييييةه ص71العربييييية معناهييييا همبناهيييياه ص
 .043العلمبه "األكبا  هاألهتاد هالفها ل"ه ص 
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قرف مدي(. ه  تاهم الهاه أه اليياا اللينتياض أه المتقرنتياض بهيذف الهنيفية علي  اليرغم 
 مض شبههما بالقرنات  تكا  مخرجهما.

ما قرهف المدي عند المقدديض إ ي قرنيات مهيلية خال ية؛ فياأللف هيب فتقية ه 
ِرجييهض  مهيلييةه ههاه المييدي هييب ضييمية مهيلييةه هييياا المييدي هييب نكيير  مهيليية؛ هبييذلك يهخ،
مييييض القيييييرهف ال يييييقاع األليييييف هالييييهاه هاليييييياا الميييييدتيض هيلقاهنهميييييا بالقرنيييييات أه 

ِخلهض فيييييب ال ييييييقاع أه ال يييييهامت الييييييه تال يييييهال اه هاليييييياا اللينتيييييييض أه . ههيييييم يهييييييد،
المتقرنتيضه ما اعترافهم ب ض الهاه هاليياا اللينتييض أه المتقيرنتيض تشيبهاض القرنيات 

ض نييياض  أقييييل مييييض  -عليييي  أييييية قيييال–أه ال يييهالت مييييض قييييث اتكييييا  مخرجهميييياه ها 
اتكيياعق مييا القرنييات الخال ييةه أف قييرهف المييدي هماابالتهييا الا ييير  ههييب الفتقيية 

 .(1)بنه  ضعيف مض القفيف هالضمية هالنكر ه هيكم 
هلذلك تاا الهاه هالياا اللينتاض أه المتقرنتاض مهقعا  فرييدا  فيب الننيام ال يهتب 

أشيباف القرنيات أه ال يهالت  - تكا  مخرجهما–العرببه في  ي أض نملق عليهما 
ه لشييييبههما (12)أه العلييييله هأض نملييييق عليهمييييا نييييذلك أشييييباف ال ييييقاع أه ال ييييهامت 

مبيعتهما النماية التب تتمل  نهعا  مض ا قتناكه همض قيث  بال هامت مض قيث
الهنيفيية التييب تؤديانهييا فييب المامييا هالجييذر هالكييلهنات ال ييرفية بعامييةه هلابهلهمييا 
القرنيية هالكيينهض نال ييهامت تمامييا . هكيينقاهل فييب هييذا البقييث أض نبيير  مبيعتهمييا 

يخيييييصي التاييييياا ال يييييامتةه ألنهيييييا أقيييييد الميييييداخل لتيييييههيض  راا بعيييييا الايييييدماا فيميييييا 
 الكاننيض.

همض أهجق  الفرق نذلك بيض الادماا هالمقدديض فيما يخيص مبيعية الميدي هاللييض 
هعالقييية القرنيييات بهمييياه ميييا ييييراف الايييدماا ميييض أض القرنيييات المجانكييية التيييب تكيييبق 
قييييرهف المييييدي يمنييييض أض تناييييل إليييي  القييييرف الييييذف يكييييباهاه هأنهييييا يمنييييض أض تقييييذف 

ا فب مهضيا  خيره بعيد إجيراا تغيييرات لفنيية معينية. هتخت ض دم تكترد لت خذ منانه
هعنييد المقييدديض أض هييذا غييير  ييقي  هأض   هجييهد أ ييال  لقرنييات مجانكيية تكييبق 

 قرهف المده هأض هذا مقا خيال.

                                                 

 .134-130ه 84-83ه 71األ هاته –اننر نمال مقمد بشره علم اللغة العام   1.
 .134ه 84األ هاته ص–اننر نمال مقمد بشره علم اللغة العام    12.
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همييض األفنييار األكاكييية عنييد الاييدماا فنييرتهم عييض المتقييرك هالكييانض التييب بنييها 
تقرك عنيدهم هيه القيرف ال يقي  عليها تاكيماتهم العرهضية هربيما ال رفية. فيالم

أه ال امت اليذف تتليهف قرنية. هالكيانض يي تب علي  ضيربيضف كيانض يمنيض تقرينيقه 
هكيييانض   يمنيييض تقرينيييق. هاألهل منهميييا يشيييمل جمييييا القيييرهف ميييا عيييدا األلييييفه 

 .(11)هالدانب هه األلف فب نقه نتا  هقكا  هبا  هقام
لييذف يمنييض تقرينييق هييه هيفهييم مييض نييالم الاييدماا بهييذا الخ ييهص أض الكييانض ا

القييرف ال ييقي ه فهييه قابييل للقرنيية هللكيينهضه هأض الكييانض الييذف   يمنييض تقرينييق 
َمييله  هييه قييرف المييدي األلييفه فهييه األ ييل فييب الكيينهض ألنييق   ييي تب إ  كيياننا . هيهق،
عليق الهاه هالياا المديتاض ألنهما تشبهانق فب ل هم الكنهض هعدم التقريك. أميا اليهاه 

 قرنتاض فهما قابلتاض للقرنة نالقرهف ال قيقة.هالياا المت
هعنييد المقييدديض أض القييرهف ال ييقيقة أه مييا يكييم  بال ييهامت هييب هقييدها 
التيييب تابيييل القرنييية هالكييينهضه هيلقيييق بهيييا اليييهاه هاليييياا اللينتييياض هالمتقرنتييياض. أميييا 
–قرهف المدي فال تابيل القرنية ه  الكينهضه هميض الخمي  ه يفها بالكينهضه ألنهيا  

 .(10)قرنات منافية بمبعها للكنهض -أكلفنانما 
هرأها فيييب قييييهل الاييييدماا بكيييينهض قييييرهف المييييد بييييذهر فنيييير  منماييييية مؤدياهييييا أض 
قرهف المد ما دامت   يمنيض أض ت يفها بالقرنية فيال بيد أض تنيهض كياننةه هبيذهر 

 (4-فنر  عرهضية مفادها أض قرف المد هالمتقرك الذف قبلق يمنض تمديلق بالرم  )
(13). 

ربم نديييير ميييض المقييييدديض نييياهر  اليييتخلص مييييض التاييياا الكييياننيض بالترنييييي  هبييي
المامعيب فييب اللغيية العربيية الف يييقةه هيييرهض أض إدخيال القرنيية بعييد الكييانض األهل 
عنييد التايياا  ييقيقيض كيياننيضه هتا ييير قييرف المييد )هيكييميق الاييدماا قييذفا ( عنييد 

يجييرف للييتخلص مييض التايياا كيياننيض أهلهمييا قييرف مييد هدانيهمييا قييرف  ييقي ه إنمييا 
                                                 

 .08-1/07؛ هقابل بما عندف فبف كري  ناعة اإلعرا  0/337اننر ابض جنبه الخ الص   11.
(؛ هتميام قكياضه اللغية العربيية معناهيا 4قاشيية ) 54ه صاننر داهد عبدفه أبقاث فب اللغية العربيية 10.

 .081همبناهاه ص
 .082ناها همبناهاه ص عاننر تمام قكاضه اللغة العربية م  13.
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تيرنيبيض مامعيييض يكيتدالهما اليذهق اللغييهف العربيبه ههميا الماميا المي ده  اإلغييالق 
)ص ع ص ص( المؤلف مض  امت فقرنة ق ير  ف امتيضه هالماميا المغليق ) 

 .(15)ص ع ع ص( المؤلف مض  امت فقرف مدي )قرنة مهيلة( ف امت
لاييييدماا هاألكييييو التييييب هاضيييي  إذا  أض المقييييدديض   يابلييييهض نديييييرا  مييييض قجييييج ا

انملاها منها فب بعيا معالجياتهم ال يرفيةه مديل مكياهاتهم فيب الننير  بييض قيرهف  
الميييدي هاللييييضه همديييل الايييهل بييي ض قيييرهف الميييدي كييياننةه هأنهيييا مكيييبهقة بقرنيييات ميييض 
جنكييهاه هأض القرنييات التييب ت ييهرهها تكييبق قييرهف المييدي يمنييض أض يت ييرف فيهييا 

 انهيييا لتنهييير فيييب مهاقيييا جدييييد  بعيييد تمبييييق قهاعيييد بالقيييذف هالنايييله أه قيييذفها هاخت
معينيية. نيييا أض المقيييدديض يربمييهض ميييا بييييض التاييياا الكيياننيض هالنكييييج المامعيييب للغييية 

 العربية.
همييييض هييييذف المكخييييذ عليييي  نييييالم الاييييدماا هغيرهيييياه هبنيييياا عليييي  معميييييات علييييم 
األ هات القديثه نمضب فب تناهل مهضه  التااا الكاننيضه مدبتيض ميا ي ي  أض 
ييا ليييو منييقه نييل ذلييك مييدعهما  بييالقجج  ينكيي  قايايية إليي  هييذا البييا ه هناشييفيض عمي

 هالبراهيض هالتفكيرات الماللمة.
 

 (2) 
 التقاء ساكنين كالهما حرف صحيح

هيشيييمل قهلنيييا "قيييرف  يييقي " اليييهاه هاليييياا اللينتييييض لميييا أكيييلفناف ميييض شيييبههما 
 بالقرهف  ال قيقة فب ندير مض الكلهنات ال رفية.

 هذا النه  مض التااا الكاننيض عل  عد  أنمامفهي تب 

                                                 

؛ هعبيد الايادر 055 -050ه 031ه 003اننير ميدال  غالي  المملبيبه فيب األ يهات اللغهييةه ص    15.
؛ هأقميد مختيار 178-174ة الف يق "ه ص الخليله "ناهر  اليتخلص ميض التاياا الكياننيض فيب العربيي

؛ هنمييييال بشييييره دراكييييات فييييب علييييم اللغيييية الاكييييم األهله 337-334عمييييره دراكيييية ال ييييهت اللغهيييييةه 
 .118ص
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التااا كاننيض داخل النلمة الهاقد  فب غير قالة الهقف. هينهض ذلك فيب  -1
ت غير المضعيف نما فب )دهَهي،باة( ت غير دابية ه)أهَ ي،مي( ت غير َأَ مي. هالكانناض 

ير هالمييم  األهلي  فيب هنا هما ياا الت غير هالباا األهل  فب )دهَهي،باة(ه هيياا الت يغ
 ) (         ه)َ ي،م، )أهَ ي،مي(ه هياعاض ضمض ماما مض نه  )ص ع ص ص(ه )َهي، ،
علي  الترتيي . هالتايياا الكياننيض مييض هيذا النيه  يعتييرف بيق نييل العلمياا الاييدمااه ألض 
الكانض األهل هه قرف ليض هفيق ميهل ف شيبق القرنيةه هليذلك جيا  مجيبا الكيانض 

ق بعيييد قيييرف الميييدي فيييب نقيييه )ضيييالييض( ألض قيييرف الميييدي مشيييبق بعيييدف نميييا جيييا  مجيلييي
للقرنة.   د عل  ذلك أض قرف الليض هه ياا الت غير التب يج  أض تنهض كياننة 

 .(14)تميي ا  لها عض غيرها
ياهل إض بعا العر  يشميها النكير . ههيه قيهل غياما  (14)هلنض ابض مننهر

لمختلكيية جييدا  التييب قييد   تغيخيير فييب إ ي إذا فهييم منييق تقريييك الييياا بنييه  مييض النكيير  ا
 الترني  المامعب للنلمة.

هيجرف التااا الكاننيض فيب النلمية الهاقيد  فيب غيير الهقيفه إذا عيدادت أكيماا 
ير، َ ي،يد،  ير، ِبش، ه هفيب الدانييةف َبن، قرهف الهجاا هاألعالم ناهلك فب األهل ف َعي،ض، َغيي،ض،

ه ر،  .(17)َعم،
عيف المجييي هم هاألمييير منيييق فيييب بعيييا هيجيييرف ذليييك نيييذلك فيييب مضيييار  المضييي

اللهجيياته مدييلف لييم َيشهييدي، هشهييدي،. هيييتخلص مييض هييذا الهضييا بتقريييك الكييانض الدييانب 
                                                 

. ههيذا ييدل علي  ا دهاجيية الننير  إلي  قيرهف الميدي عنيد الايدماا. فميض ناقييةه هيب 0/010اننير شيرع الشيافية   14.
يييِر ذاتهييياه همييض ناقييية دانيييةه هييب مشييبهة للقرنييات. همعليييهم أض عنييدهم قييرهف كيياننة لعييدم تقرينهييا بقرنيية  غ

الاييدماا قييد ف ييلها ف ييال  تامييا  بيييض قييرهف المييدي هالقرنييات التييب هييب أبعاضييهاه عليي  الييرغم مييض مالقنييتهم أض 
قيرهف الميدي تشيبق القرنييات فيب ال يفات هالمخيار  هفييب بعيا الكيلهنات هاألهضيا  ال ييرفية. هنياض هيذا غريبييا  

م، عيديها قيرهف الميدي  يراقة قرنيات مهيليةه ه  ههيم، عيديها القرنيات قرهفيا ه بيل نيل هيذا التمييي  بييض منهمه فالههي
هالقرنيييات قرنييياته هأق ييي  ميييا يمنيييض أض ته يييف بيييق القرنيييات أنهيييا  النييهعيض قالميييا ه فيييالقرهف قيييرهف

يا يؤنيد هيذا الف يل التيام بي نهميا أنهيم ليم قرهف ناق ة ه غير  بإ اا قرهف الميدي التيهامي النهاميل. هممي
-00ه 18-1/17يعديها القرنات كهانض نقرهف المدي. اننر ابض جنبه كر  يناعة اإلعيرا        

03. 
 لكاض العر ه ماد  )دب (.  14.
 .0/000اننر شرع الشافية   17.
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بإقدى القرنات اليدالثف النكير  أه الفتقية أه الضيمية. هتقرييك الكيانض الديانب فيب 
. أمييا الابالييل األخييرى فتفيييك (18)مدييل هييذا الهضييا هييه نيياهر  لهجييية خا يية بتميييم 

 ب مدل هذف القالة فال يقدث التااا كاننيض أ ال .اإلدغام ف
فييب مهاضييا متفرقيية غييير مييا كييبق  -أف تقريييك الكييانض الدييانب–هيجييرف مدلييق 

فه(ه  (ه هقيييهلهمف ليييم َيل،يييَدفه أبيييهاف )هاأل يييلف ليييم َيل،يييد، نميييا فيييب ان،َمل،يييَق ه)األ يييلف ان،َمل،يييق،
–ض األهل لقرص أ قا  هذف اللهجة عل  إكناض العيضه فيتجنبهض تقرييك الكيان

 . (11)ألض تقرينق يهَفهخت هذا الغرا -ههه العيض
هيجعل بعا الادماا مض با  التخلص مض التااا الكاننيض فب النلمة الهاقد  
ه  يِو هَقي،يثه ن،يذه هَأم، َف همه فب غير الهقفه تقريَك الكيانض الديانب فيب َني،يَف هَأي،يَض هَكيه،

اقيييا أض هيييذا لييييو ميييض بيييا  .هاله (02)نيييانيض أض أ يييل هيييذف النلميييات تكييينيض أهاخرهيييا
التايياا الكيياننيضه إذ منعتييق اللغيية فييب أ ييل الهضيياه بيي ض جعلييت هييذف النلمييات عليي  
 يييهرتها المعرهفييية لنيييا. همعنييي  ذليييك أننيييا   ن يييل فيهيييا إلييي  التاييياا الكييياننيض ديييم 

 نتخلص منق بتقريك الدانبه بل جاات هنذا مقرنة األهاخر فب أ ل الهضا.
الهاقيييد  فيييب قالييية الهقيييفه مديييلف ِقب،ييير هَشيييع،   التايياا كييياننيض فيييب النلمييية -0

هقهف،ييل هَقل،يي  هَ ي،ييد، هدَييه، ، هَشييدي، هَمييدي،. هينديير هييذا فييب النلمييات الدالدييية الكيياننة العيييض  
ييَتردي،. ههييذا يعييدي عنييد  ييَتَق ي، همهك، نمييا كييبقه أه غيرهييا المنتهييية بقييرف مهشيييداد مدييل مهك،

ه التايياا كيياننيض بعضييهم إذا لييم ينييض الكييانض األهل قييرف ليييض نميي ا فييب َ ي،ييد، هدَييه، ،
مهَقيييراك   -إذا لييم ينيييض لينييا  –ناهريييا  هميييض خييدا  الكيييماه ألض الكييانض األهل عنيييدهم 

. ههيييذا غيييير (01)بقرنييية مختلكييية جيييدا ه قتييي  يمنيييض أض يييي تب الكيييانض الديييانب بعيييدف
ضرهرف عندما ينهض قرف الليض هه الكانض األهله ألض فيق بعا المدي أه الميهل 

 ذلك عض تقرينق بقرنة مختلكة.ف غن  

                                                 

 .0/053اننر شرع الشافية   18.

 .0/038؛ هشرع الشافية 1/104اننر شرع المف ل   11.

 .1/104اننر شرع المف ل   02.

 .011-0/012اننر شرع الشافية   01.
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ض نيياض مكييتداال  ألنييق  هالهقييا أض هييذا التايياا كيياننيض قاياييبه هممنييض قدهدييقه ها 
ينشييي  عنيييق الماميييا ) ص ع ص ص( ههيييه ماميييا داييييل مييي ده  اإلغيييالق. هتتخيييذ 
العربييية عييد  هكييالل اختيارييية للييتخلص منييق. مييض ذلييك إدخييال قرنيية مييا بعييد الكييانض 

ييير،   َ(ِ(ر(هاألهل )َبق، ه           أه إدخيييال قرنييية مجانكييية لقرنييية الفييياا )قهف،يييل،   َبييي ه قهفهيييل،
(ه أه ناييييل قرنيييية اإلعييييرا    ِعييييد،ل،   إذا نيييياض المهقييييهف عليييييق مرفهعييييا  أه –ِعييييِدل،

يييييييييييير    -مجييييييييييييرهرا   ه                    هتقريييييييييييييك الكييييييييييييانض األهل بهييييييييييييا )جيييييييييييياا َبن، جيييييييييييياا َبنهيييييييييييير،
(. مررت ِبَبن،ر     مررت ِبَبِنر،

إليي  تفنيييك المامييا ) ص ع ص ص( هالييتخلص منييق بتغيييير البنييية ههييذا يييؤدف 
ص ع+ ص ع ص(. هقييييد يهل،جيييي  إليييي   المامعييييية فييييب النلميييية ) ص ع ص ص  

ح ص ع ص ص  تخفيييييف اإلدغييييام هخا يييية فييييب الشييييعر )ِهييييري،   ص ع  ِهيييير،
ه هفييب هييذف (00)هقييد يرهمييهض القرنيية فييب القييرف المهقييهف عليييقه أه يالاهنييق ص(.

رنييي  المامعيييب )ص ع ص + ص ع(ه هتنييهض القرنييية األخيييير  القاليية ي يييب  الت
)فييييب المامييييا ص ع( ق ييييير  جييييدا    تنيييياد تييييدرنها األذض. هنييييل هييييذا نمييييا أكييييلفنا 
اختيارف   إجبارفه هيهل،َج ه إليق ألض العر  تنيرف التاياا الكياننيض قتي  فيب المهاضيا 

 . (03)التب يكم  فيها بذلك
. (05)ميا أننير التاياا الكياننيض أ يال  هقد مض  كييبهيق إلي  أبعيد ميض هيذا قين

. هتييياَبَا كييييبهيق ميييض (04)هلننيييق تنييياقا فييي قر بهجيييهدف فيييب أميييانض أخيييرى ميييض نتابيييق
قينميا أننير هرهد  الماميا ) ص ع ص ص( فيب  (04)المقدديض عبد الع يي  قليليب

َعيله  نل مكتهيات اللغةه هرأى أض قرنة بيض بيض   هب نكر  ه  فتقة ه  ضمية تهج،
متيض األخيريض. هالققي أض التاياا الكياننيض فيب الهقيف لييو أميرا   يعبا  أه بيض ال ا

                                                 

 . 173-5/171اننر كيبهيقه النتا    00.

 .1/101اننر شرع المف ل   03.

 .148ه 5/142اننر النتا    05.

 .551ه 145ه 5/141اننر النتا     04.

 .45-43"البنية المامعية العربية"ه ص    04.
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ض نياض مكيتداال  ألنيق ينيتج عنيق الماميا الداييل )ص ع ص  مكيتقيال  فيب النميقه ها 
 ص (.
التاييياا كييياننيض عنيييد قيييدهد النلميييات. هيتقايييق ذليييك بييي ض تنتهيييب نلمييية ميييا  -3

ا . هيييتم ذلييك فييب النلميية ب ييامت كييانضه هتبييدأ نلميية تالييية لهييا ب ييامت كييانض أيضيي
( أه منهنيا  )نتابييا   األهلي  بي ض تنيهض اكيما  مبنييا  علي  الكيينهض )مديل َنيم، َميض، ههيم، لَيدهض،
(ه أه أض  (ه أه تنيهض قرفيا  مبنييا  علي  الكينهض )ِميض، َعيض، َبيل، قَيد، لَيه، َأض، ِإض، رجيل  بيا  

) ر، ضه ه أه فعل أمر مبنيا  عل  تنهض فعال  مضارعا  مج هما  بالكنهض ) لم َياهل، لم َيق،
(ه أه فعال   (ه أه فعال  ماضيا  لقات بق تاا الت نيث الكاننة )قاَلت، الكنهض )قهل، اننهر،
َعه،ا(ه أه  يييَتد، ماضييييا  ناق يييا  مفتيييهع العييييض مكيييندا  إلييي  هاه الجماعييية )َرَميييه،ا َكيييَعه،ا اك،

ا المخامبية )ليم مضارعا  ناق ا  مفتهع العيض مج هما  مكندا  إل  هاه الجماعية أه ييا
(ه أه أميييرا  ناق يييا  مفتيييهع العييييض مكيييندا  إلييي  هاه الجماعييية أه يييياا  يييَعب، يييَعه،ا ليييم َتك، َتك،

َعب(. َعه،ا اك،  المخامبة )اك،
هتنييييهض النلميييية الدانييييية مبييييدها  بييييالم التعريييييفه أه اكييييما  كييييانض األهل أ ييييال  

ِتغ،فار(ه هنلمات ا م هاك،ت نالم ادر التب تبدأ بهم   ه ل قياكية )نقهف اك، ب،ض هاك،
همالفتهاه هالذف هالتب هما تفر  عنهما هلفن الجاللة. هقد تنهض النلمة الدانيية فعيال  
ييييَتغ،َفَر(ه أه أمييييرا  يبييييدأ بهميييي   ه ييييل قياكييييية  ماضيييييا  يبييييدأ بهميييي   ه ييييل قياكييييية )اك،

.) ته ، (ه أه فعل أمر مض الدالدب يبدأ بكانض )ان، َتغ،ِفر،  )اك،
بإدخال نكر  بعد الكانض األهل. هربيما أدخلت  هيتخلص مض هذا الهضا غالبا  

قرنيية أخييرى نالفتقيية هالضييمية هذلييك قكيي  البيليية ال ييهتية المجيياهر . همييض أمدليية 
تهه،ِ ئه َمض، يَشِ  الليقه  تمعناه هلاِد اك، ه لِه اك، ذلكف ِمَض اللِقه عِض الركهِله اذهِ  اذ،ه ،

ره ه اَخشَ  ِلل،قهه قهِل(ه ان،نهرهاه قالِت(ه اخ، .يهض، َمه َمِض اب،نهك؟ قالِت األعرا ه  هها الَاه،
َناه التااا الكياننيض عنيد قيدهد النلميات أقيانيا  بااعيد ه نالااعيد  التيب تمنيا  هيهم،
تنييهيض الَعلَييم المتبييه  بنلميية اب،ييض مضييافة إليي  َعلَييم ناهلنيياف خالييده بييضه ي يييده أه الااعييد  

نضه ناييهل الشيياعرف"ه  التييب تاضييب بقييذف نييهض التهنيييد الخفيفيية إذا جيياا بعييدها كييا
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. غيييير أض بعيييا الايييدماا قيييد تيييههم مجيييبا الكيييانض بعيييد نيييهض (07) تههييييَض ال،فاييييَر..."
التهنييييد تههميييا ه هفكايييَر بيييق قيييذف النيييهض فيييب بعيييا القيييا ت التيييب هيييب ميييض بيييا  

 الضرهر  الشعرية   أندر ه  أقله ناهل الشاعرف
ِرِ(َ  َعن،َك الههمهَم مارقها...ه هاأل ل عنيدهم ) (ه فقيذف الشياعر اض، يِرَبض، اض،

 .(08)النهض ألنق تههم مجبا الكانض فب نلمة )اله،مهم( بعدها مباشر  
ههاتيييياض الااعييييدتاض تمنعيييياض أض ن ييييل إليييي  قاليييية التايييياا الكيييياننيض عنييييد قييييدهد 
َنييييا ذلييييك قبييييل  النلميييياته فيييينقض   ن ييييل هنييييا إليييي  التايييياا الكيييياننيض قاياييييةه بييييل يهم،

نييا قاياية لنيياض الييتخلص منييق بإدخييال قرنيية ق يهلق. هلييه ق ييل التايياا الكيياننيض ه
 بيض الكاننيضه   بقذف التنهيض أه النهض.

يييا نانيييت النكييير  هيييب األ يييل فيييب اليييتخلص ميييض التاييياا الكييياننيض فيييب هيييذا  هلمي
يفكيرهض ذلك ب كبا  ههمية  (01)الضر ه هخا ة عند  قدهد النلماته راع الادماا

 .(32)هاهية لم تانا نديرا  مض المقدديض
َرف،  همض تلك يَتن، األكبا  أض تقرييك الكيانض بالنكير ميض كيجيية الينفو إذا ليم تهك،

عل  قرنة أخرى. همنها أنيا له قرننا األفعال المج همة إذا هليها كيانض بالضيم أه 
الفيت  لتييههم فيهييا أنهييا غييير مج هميةه ه  يتييههم ذلييك إذا قرنييت بالنكييره ألض الجييري 

ب األفعال ننير الجري فب األكمااه فيإذا ليو مض إعرا  األفعال. همنها أض الج م ف
اضمررنا إل  تقريك الفعل الكيانض اآلِخير قرننياف بقرنية ننييِرِف ههيب النكير  علي  
. همنهيييا أض النكييير    تنيييهض إعرابيييا  إ ي همعهيييا التنيييهيضه هقيييد تنيييهض  كيييبيل التاييياصي

نض الضييمية هالفتقيية إعييرابيض ه  تنييهيض ي ييقبهماه فييإذا اضييمررنا إليي  تقريييك الكييا
قرننييياف بقرنييية   يتيييههم أنهيييا إعيييرا  ههيييب النكييير . ههاضييي  ميييا فيييب نالمهيييم ميييض 

 المغالمة هالتمقيك هالبعد عض القاالق ال هتية.
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هيرى بعا المقدديض أض النكر  هب األ ل فب التخلص مض التااا الكاننيض 
ألكييبا   ييهتية نماييية خال ييةه فهييب أكييهل فييب هييذا الكييياق مييض الضييمية هالفتقيية. 

نتايييال ميييض قالييية الكييينهض فيييب النميييق إلييي  نميييق  يييهت كيييانض  خييير يلييييق فعنيييد ا 
ييييينخفا القنييييك األكييييفل اكييييتعدادا  لييييذلكه هالقرنيييية التييييب تناكيييي  انخفيييياا القنييييك 
األكيفل هييب النكيير ه ألنهيا قرنيية أمامييية تنيتج مييض مادميية الفيم عييض مريييق انخفيياا 

هض تقريييك القنييك األكييفل هارتفييا  اللكيياض نقييه مادميية الفييك العلييهف. هعليي  ذلييك ينيي
 .(31)الكانض بالنكر  أيكر هأكهل عل  المتنلم مض تقرينق بالضمية أه بالفتقة

أض قرنة اليتخلص فيب قالية الهقيف هيب قرنية بييض  (30)بل يرى أقد المقدديض
أض القرنييية التيييب يييي تب بهيييا  (33)بييييضه أف   نكييير  ه  فتقييية ه  ضيييميةه هييييرى  خييير

ن ما هب نه  مض التقريك الذف   ينقيا  العربب عند التااا الكاننيض ليكت نكر ه ها 
إلييي  أف ميييض القرنيييات اليييدالثه فهيييه  يييهيت جيييبا بيييق لتكيييهيل النميييق بالكييياننيض 

 prostheticالمتتالييضه هيهكما  قرنة مض با  المجا  فامه هاكمق فب اإلنجلي ية 

vowel  ه ه  يهَعيدا جي اا  ميض ننيام القرنيات فيب العربييةه  ختالفيق عنهيا ميض قييث
 هالته يا ال هتب. النمق

هنقيييض نيييرى أض قرنييية اليييتخلص الماقمييية بييييض ال يييامتيض األخييييريض فيييب قالييية 
الهقييييييييف هييييييييب نكيييييييير  أه ضييييييييمية أه فتقيييييييية عليييييييي  القايايييييييية. هدليلنييييييييا أض المامييييييييا               

ص ع ص ص هيييه ماميييا كيييامبي أ ييييل اشيييتهرت بيييق النلميييات الدالديييية الكييياننة 
  رأكييها العربيية ألفييان معجميية ندييير  الهكيمه هاشيتات منييق فيب اللغييات الكيامية هعلي

بإدخال قرنة  بييض  ياِمَتي،ِق األخييريض. فلييو مكيتغربا  إذض إدخيال قرنية عاديية بييض 
 يييامتيق األخييييريض تكيييهيال  للهقيييف هتمنينيييا  للنميييق. هقيييد كيييبق أض تقيييددنا عيييض نايييل 
قرنيية اإلعييرا  نفكييها هجعلهييا بيييض ال ييامتيض األخيييريضه أه تقريييك ال ييامت قبييل 

ييا قرنية الييتخلص عنيد قييدهد النلمييات األخ يير )الكييانض األهل( بمديل قرنيية الفياا. أمي
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فهب ناهر  مهقعيةه هليو مكتغربا  أض تنيهض قرنية مشيربة تقيديدها البيلية ال يهتية 
 المقيمة بها.

عل  أض التاياا الكياننيض نفكيق لييو مكيتقيال  فيب النميق عنيد الا يد إلييقه أه 
 ييرفيةه أه ينييهض اختيييارا  فرديييا  أه لهجيييا  فييب قيييض تاتضيييق العمليييات هاألهضييا  ال

. (35)قالية الهقييف. همعنيم العلميياا علي  أنييق ممنيض هقا ييل فعيال  فييب قالية الهقييف 
تكيريقا  –هعند ذاك ينهض ما َنناق بعيا الايدماا قرنية  مختلكية  جيدا  بييض الكياننيض 

 خييره لهييهاا الكييانض األهل يكييتغرق الهقييت الييال م لالنتاييال مييض  ييامت كييانض إليي  
َهي،تا  مكمهعا  يعتيد بيق إلي  درجية أض ييؤدر فيب  الترنيي  المامعيب. هيمنيض  هليو  ه
قييهل الشييبا نفكييق عييض قرنيية الييرهم أه الالاليية التييب يقييرك الكييانض األخييير بهييا عنييد 
تَييد   بعييا األقييهام فييب قاليية الهقييفه فاييد تنييهض ق ييير  جييدا  هغييير نيياهر  بقيييث   يهع،

إذا نانيييت تليييك القرنييية مكيييمهعةه فيييال شيييك أض  بهيييا فيييب الترنيييي  المامعيييب. هلنيييض
مامعييييا  مفتهقييييا  ق يييييرا  جييييدا  ينشيييي  فييييب تلييييك القالييييةه هتتغيييييير البنييييية المامعييييية فييييب 

 المهقهف عليق لذلك.
 

(3) 
 التقاء ساكنين أولهما حرف مّد وثانيهما حرف صحيح

هيتقاييق هييذا اليينمم فييب شيينليض رليكيييضف عنييد قييدهد النلمييات أف فييب نلمتيييض 
 ه هفب النلمة الهاقد  أه ما يشبق النلمة الهاقد .منف لتيض

عنيييد قيييدهد النلميييات ) أف فيييب نلمتييييض منف يييلتيض(. هذليييك أض تتيييهال  نلمتييياض  -أ
تنتهييب األهليي  منهمييا بقييرف مييده هتبييدأ الدانييية ب ييامت كييانض. هيشييمل الشييقي 
األهل مهالييف ندييير  مييض األفعييال هاألكييماا هالقييرهف التييب تنتهييب بقييرف مييديه 

لشقي الدانب مهالف ندير  مض األفعيال هاألكيماا التيب تبيدأ ب يامت نما يشمل ا
 كانضه هاألكماا التب تبدأ بالم التعريف ههب كاننة نما هه معرهف.
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هليييذلك التالقيييب عنيييد قيييدهد النلميييات أمدلييية   تق ييي  عيييددا ه فهيييذف نييياهر  
شالعة جدا ه هقالة نماية قاياية تنهر فب النالم أندر مض نههرها فب الركيم 

لنتيييابب. هلعيييل األمدلييية الاليلييية التاليييية التيييب تبييير  فيهيييا مهاضيييا ا ت يييال بييييض ا
(ه علييي  المنضيييد   النلمييات تجييي ئ عيييض الندييير منهييياف فيييب البييييت )فيييل،   ِفيييل،

ييرف الَمعيياَم )ريييم  )َ ل،  (ه َقضخ ِملهييها الَعَمييَل )لهييهل،  لَييل، (ه إذا  ِرم،(ه أن، لهييل،
َت... )َذاض،  (ه هميا  ان،َتَنير، ل،  المكيؤه ِض )ميَال، َذض، ها الِعل،يَم )رهه بِيره (ه َأن،  َميل،

(ه قهييهلب اجتهييدها )ِليييج،  ييمهك )مييَاو،  رهل، (ه مييا اك، ...  ِلييج، (ه أينمييا ال،َتفَييتا َمييو،
(. )مَال،   َمل،

هقيد اختليف الايدماا هالمقييددهض فيب تفكيير هييذف النياهر  النمايية المهقعيييةه 
ا مض با  التااا الكاننيضه بناا  عل  همرياة التخليص منها. فالادماا يرهض أنه

أض قيييرف الميييدي عنيييدهم كيييانض. هالمقيييددهض يننيييرهض أض تنيييهض ميييض بيييا  التاييياا 
الكاننيض ألض قرف المدي هه قرنة مهيليةه ه  يمنيض أض ينيهض كياننا ه هييرهض 
أض هذف الناهر  تخلق بيلة  هتية يترت  عليهيا نشيها ماميا مغليق ذف قرنية 

ق العربييية هأخهاتهييا الكيياميياته هتقيياهل الييتخلص منييق مهيلييةه ههييه مييا تنفيير منيي
ه أه نشييها تتيابا  يهتب تاييييدف  العربييةه ههييه (34)نلميا هجيدت إليي  ذليك كيبيال  

هجهد قرف مدي متلهي ب امت كانض أه  امتيض   تف ل بينهميا قرنيةه نميا 
 كنبيينق  قاا .

بايياا  القرنيية هيجييرف الييتخلص مييض هييذف القاليية عنييد الاييدماا بقييذف المييدي ها 
الكاباة لق دليال  عليق. أميا المقيددهض فييرهض أض اليتخلص منهيا يجيرف بتا يير 

 القرنة المهيلة )أف تا ير قرف المدي(.
فب النلمة الهاقد  أه ما يشبق النلمة الهاقد . هأمدلة هذا النه  ليكت قا ت  - 

نماييية قاياييية يجييرف الييتخلص منهييا فييب  ييهر  تلاالييية ن مدليية النييه  الكييابقه 
ب   تعيييييده نهنهيييييا اجتهيييييادات لتفكيييييير مييييا يجيييييرف فيييييب بعيييييا التغييييييرات ههيييي
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ض ناض اإللف بها فب ال رف هالنت  التعليمية يهقب إلينا ب نها  ال رفيةه ها 
 قاياية.

 ههب ت تب عل  عد   هر منهاف
أض ينييييهض الكييييانض األهل هاه الجماعيييية أه ييييياا المخامبييييةه هالكييييانض الدييييانب  -1

د المشييديد . هييتم الييتخلص ميض هييذف القالية بقييذف النيهض األهلي  مييض أدا  التهنيي
 . همدالقف(34)الضمير ها نتفاا بالقرنة قبلق دليال  عليق

 َتد،رهكهضا   َتد،رهكههضا 
 َتد،رهِكضا    َتد،رهِكيضا 

هقد ذه  بعا العلماا إل  أض هاتيض القرنتيض اللتيض تكبااض النهض المشدد  
 لتااا الكاننيض بل هما عالمتا بنااه نالفتقة ليكتا دليال  عل  ضميريض مقذهفيض 

 . (37)فب تدرهَكضا 
أض ينييييهض الكييييانض األهل عيييييض األجييييهفه هالكييييانض الدييييانب  مييييق الكيييياننة  -0

بكب  اإلكناد إل  ضمالر الرفا المتقرنة هنا الفاعليض هنهض النكه . هينش  الكانض 
 فاألهل عض تقريك الهاه هالياا هانفتاع ما قبلهما نما فب

 قهل،ته        قال،ته    َقَهل،ته    
 ِبع،ته           باع،ته  َبَيع،ته    
 ِخف،ته        خاف،ته  َخِهف،ته   
 ِهب،ته          هاب،ته    َهِيب،ته  
ل،ته     مهل،ته        مال،ته  َمهه
ته  َتَير، ته   اخ، ته     اختار، َتر،  اخ،
 َاد،ته ان،       انااد،ته  ان،َاَهد،ته 
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هيعاميييل الم ييييد فيييب هيييذا معاملييية المجيييرده هييييتم اليييتخلص ميييض التاييياا الكييياننيض 
بقيييذف األليييف )أف عييييض النلمييية(ه لنيييض فيييب األجيييهف الدالديييب يراعييي  بعيييد القيييذف 
تغيييير قرنيية الفيياا. ففييب )قييال( تغييير نمييا  قننييا إليي  ضييمة للد ليية عليي  األ ييل 

لية علي  األ يل الييالبه هفيب )خياف الهاهف للنلمةه هفب )با ( تغير إل  نكر  للد 
ههييا ( تقييهل إلييي  نكيير  للد ليية علييي  أ ييل البييا  أف قرنييية العيييض األ ييلية فيييب 
البنييية التقتييية الماييدر  ههييب النكيير ه هفييب )مييال( ت ييب  ضييمة للد ليية عليي  أ ييل 

 البا  ههه أض قرنة العيض األ لية هب الضمية.
اا إليي  الكييانض ال ييقي  هينشيي  الكييانض األهل نييذلك عييض ناييل قرنيية الييهاه هالييي

قبلهماه دم قل  الهاه هالياا لتقرنهما بقك  األ ل هانفتاع ما قبلهميا بقكي  اآلض 
 نما فبف

م،ته   َأق،َهم،ته      َأَقم،ته  َأقام،ته    َأَقه،
 َأَبن،ته  أبان،ته     َأَبي،ن،ته     َأب،َين،ته     
َتا،َهم،ته  م،ته  اك، َتَاه، َتَام،ته  اكتاام،ته  اك،  اك،
َتب،َين،ته   َتَبي،ن،ته   اك، َتَبن،ته اكتبان،ته    اك،  اك،

هيييتم الييتخلص مييض الكيياننيض نمييا رأينييا بقييذف الكييانض األهل ههييه عيييض النلميية 
 أف األلف المنالبة عض هاه  أه ياا.

أض اإلكيناد أه  ات يال ضيمالر الرفيا المتقرنيية  (38)هييرى الرضيب األكيترابادف
ناييال  العيييض )أف الييهاه هالييياا( ألفييا . هالنتيجيية فييب القيياليض هاقييد ه بالفعييل يييتم بعييد ا

ههب التااا كاننيض أهلهما األلف المنالبة عض الهاه الياا هدانيهما  م الفعل الكاننة 
بكيييب  اإلكيييناد إلييي  ضيييمالر الرفيييا المتقرنيييةه ديييم قيييذف األليييف تخل يييا  ميييض هيييذا 

 الهضا.

                                                 

 .1/71شرع الشافية   38.
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لكييانض الدييانب هييه  مييق الكيياننة أض ينييهض الكييانض األهل عيييض األجييهف ها -3
بكييب  الجيي م أه للبنيياا ل ميير أه  ت ييال نييهض النكييه  بالفعييل. هينشيي  الكييانض األهل 
عيييض نايييل قرنييية العييييض )اليييهاه هاليييياا( إلييي  الكيييانض ال يييقي  قبلهميييا ديييم قلبهميييا ألفيييا  
لتقرنهميييا بقكييي  األ يييل هانفتييياع ميييا قبلهميييا بقكييي  اآلضه فيلتايييب كيييانناضف هيييذف 

الفعل الكاننة لما ذنرنا. هييتم اليتخلص ميض التاياا الكياننيض هيذا بقيذف  األلف ه م
 األلفف

.  لم َيها ،     لم َيَهي،      لم َيه،َي    لم َيَه ،
َهف  ف  لم َيخ،  لم َيَخف،    لم َيخاف،   لم َيَخه،

هينشيي  الكييانض األهل نييذلك عييض ناييل قرنيية الييهاه هالييياا إليي  الكييانض قبلهميياه 
َتفَ    بذلك ألض الهاه هالياا ت بقاض كاننتيض مكبهقتيض بقرنة مض جنكيهما )أف هيهن،

مديض(ه هقيض ذاك يلتاب كانناضف الهاه أه اليياا ه م الفعيل الكياننة لميا ذنرنيا  نفيا . 
 هيتم التخلص مض هذا الهضا بقذف الهاه هاليااف

ل،     . لم َأقههل،    لم َأق،هه  لم َأقهل،
 لم أِبا،.  م َأِبيا،    ل لم َأب،ِيا،     
َتب،ِيض،  َتِبيض،   لم َأك، . لم َأك، َتِبض،  لم َأك،

ل،  .  قههل،    اق،هه  قهل،
 ِبا،.   ِبيا،      اب،ِيا  
ل،َض   َتاهل،َض. َتاههل،َض  َتا،هه
ل،َض   قهل،َض.  قههل،َض   اق،هه

كر  إلي  الكيانض هينش  الكانض األهل أيضا  عض نال قرنة الهاه قينما تنهض ن
ال قي  قبلهاه فت ب  الهاه كاننة مكبهقة بنكر  فتال  يااه ههنيا يلتايب كيانناضف 

 هذف الياا ه م النلمةه هيتخلص مض هذا الهضا بقذف اليااف
َتع،ِهض،  ض،  لم َأك، َتِعه، َتِعيض،   لم َأك، . لم َأك، َتِعض،  لم َأك،

َتا،ِهم،  َتِاهم،         اك، َتِايم،          اك، .     اك، َتِام،  اك،
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أض ينييهض الكييانض األهل  م الفعييل الماضييب هالكييانض الدييانب تيياا الت نيييث  -5
الكيييياننة. هينشيييي  الكييييانض األهل )أف المييييد( عييييض  تقييييرك  العيييييض )أف الييييهاه هالييييياا( 
هانفتيياع مييا قبلهمييا هقلبهمييا ألفييا ه فيلتاييب كييانناض همييا األلييف هتيياا الت نيييث الكيياننةه 

 هذا الهضا بقذف األلفف هيتخلص مض
. َدعات،  َدَعَهت،   َدَعت،
. َبنات،  َبَنَيت،   َبَنت،

َتا،َ َيت،  َتا،َ ات،  اك، . اك، َتا،َ ت،  اك،
هقد فكر الادماا قذف األلف مض أمدال دعتا هرمتا بالتااا الكاننيض عل  هذا 

ه فييالتا  كيييانناض هميييا األلييف ا لمنالبييية عيييض النقييه. ف  يييلهما عنييدهم َدعيييات، هَرميييات،
ه هتياا الت نييث الكياننةه فقيذفت األليف للكياننيضه  الهاه فب دعيات، هاليياا فيب رميات،
ه ديم انفتقيت التياا ألجيل أليف التدنيية بعيدها ف يارا َدَعتيا هَرَمتيا.  ف ارا َدَعت، هَرَمت،
هألض هذف الفتقة عارضة بكب  األلف التب تليها "إذ ليو بال م أض يكند الفعل إلي  

التيياا الكيينهض"ه لييم تييردي األلييف فييب دعتييا هرمتيياه هلييذلك لييم ياييل َدعاتَييا  ادنيييض ف  ييل
 . (39)هَرماَتا. عل  أض بعا العر  قالف َرماَتاه فرد األلف الكاقمةه لتقرك التاا

هالهاقا أض رماتا هب األ ل ألنها ال هر  الناتجة عض إعالل اليالم بعيد إكيناد 
 ييل هنييا اإلفييراد دييم التدنييية عليي  مييا الفعييل إليي  ضييمير الغييالبتيض ابتييدااه فليييو األ

ه أه (40)ه فها. هقد قذفت األلف )أف الالم( منهيا قياكيا  علي  تياا الت نييث المفيرد  
 . (41)اكتداا   لهذف ال يغة المكتنرهة التب تخر  عض ننام األبنية ال رفية العربية

ليف هلاد نض الادماا أض ضمير الغالبتيض هه تاا الت نييث الكياننة لقايت بهيا أ
ض فييب أ ييل الهضييا ميييض تيياا هألييف متالقمتيييضه هاألليييف  ا دنيييض. هالهاقييا أنييق منيييهي
نفكها هنا هب قرنة التاا   فتقة تف ل بينهما نميا ت يهرهاه فيال يت يهر مجيبا 

 كانض قبل األلفه نما   يت هر انفتاع التاا قبل األلف.
                                                 

 .1/08اننر شرع المف ل   31.

 .151اننر فاق اللغات الكاميةه ص   52.

 .144ه 148اننر الت ريف العربب مض خالل علم األ هات القديثه ص   51.
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كيييييانض أض ينيييييهض الكيييييانض األهل  م المنايييييهص المرفيييييه  أه المجيييييرهره هال -4
الدييييانب نييييهض التنييييهيض. هينشيييي  الكييييانض األهل )أف المييييد( بقييييذف عالمتييييب اإلعييييرا  
)الضيييمة هالنكييير ( بعيييد اليييالمه فت يييب  اليييالم كييياننة مكيييبهقة بنكييير . ههيييذا بيييالمبا 

ييياا ه لنييب تتكييق الااعييد ه فيلتاييب كييانناض ييياا  -إذا نانييت هاها  –ياتضييب قليي  الييالم 
هنييهض التنييهيضه هيييتخلص مييض –عييض هاه كييهاا أنانييت أ ييلية أم منالبيية  -المناييهص

 . (50)ذلك بكاهم الياا
 قاِضيهض، 

 قاا   قاِضيض،             
 قاِضِيض، 
ض،   داِعهه

ض    دا    داِعيض،  داِعه،
 داِعِهض، 

غيييير أض الخلييييل هكييييبهيق يريييياض أض يييياا المنايييهص تقيييذف أها  ه اكيييتخفافا ه ديييم 
ة هجبييرا  للبنييااه هعليي  هييذا فليييو دميية يييؤت  بييالتنهيض للتعييهيا عييض الييياا المقذهفيي

 .(53)التااا كاننيض
أض ينيييهض الكيييانض األهل أليييف الما يييهره هالكيييانض الديييانب نيييهض التنيييهيض.  -4

هتنش  األلف عض تقرك الهاه هالياا )ههما  م الما هر( هانفتاع ميا قبلهمياه فيلتايب 
 ف (55)كانناضف هذف األلف هنهض التنهيضه فتقذف األلف

(.   َفتاض،          َفَتيهض،   َفَتض، )ح فت  
ض،   َعَ ض، )ح ع ا (. َع اض،  َعَ هه

                                                 

 .1/042؛ هالماتض  1/081اننر المن ف   50.  
 .0/75اننر المن ف   53.  
 .74اننر عبد العليم إبراهيمه تيكير اإلعالل هاإلبداله ص  55.  
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هقيييد فكييير الايييدماا بعيييا ميييا يقيييدث فيييب ترنيييي  بعيييا األدهات مديييل لَيييض،  -7
هَلي،َو بالتاياا كياننيض أهلهميا قيرف ميد هدانيهميا قيرف  يقي . ف  يل لَيض، ميدال    

ه قييذفت الهميي   هقرنتهييا ف ييارت النلمييةف  ض،  ه فييالتا  كييانناضه فقييذف المييدي (54)َأض،
. هأ ل َلي،َو   َأي،َوه قذفت الهم   هقرنتهاه ف ار الترنيي ف  ه لت النلمة إل  َلض،

 .(54)  ي،َوه فالتا  كانناضه فقذف المديه هأ بقت النلمة َلي،َو 
هيؤخذ عل  نالم الادماا فيما تايدم قيهلهم بياناال  اليهاه هاليياا هقيدهما ألفييضه 

ض م ير ما ينتنفهما مض قرنات. هنذلك قهلهم باناال  الهاه هالياا ه  يتقددهض ع
ألفييا  لتقرنهمييا بقكيي  األ ييل هانفتيياع مييا قبلهمييا بقكيي  اآلضه ههييذا يجعييل الااعييد  
تجرف عل  مرقلتيضه ههه قهل ضعيف   ت خذ بق اللغهيات  القديدة. هيؤخذ علي  

ل األلفه دم تتقرك تخل ا  نالمهم أيضا  ت هرهم أض التاا يمنض أض ت تب كاننة قب
مض التااا الكاننيض بفتقة تكباهاه إذ إض األلف نفكها قرنية مهيلية هيقيراك بهيا أفي 
قرف   امت يكباهاه فال مجال ل امت كانض قبلها أه فتقة تتهكامهما. دمه أية 
فتقييية هيييذف التيييب تقيييرك بهيييا التييياا؟ أليييم ياهليييها إض قيييرف  الميييدي مكيييبهق بقرنييية ميييض 

 يجتلبهض قرنة عل  القرنة؛ فتجتما قرنتاض قبل األلف؟.جنكق؟ فنيف 
هقهلهم بنال قرنة الهاه هالياا إل  الكانض قبلهما   يال  الهاه هاليياا تلاالييا  إلي  

ل هَيب،ِيا قرفب مديه نما فب َيا،ههل َيِبي،ا؛ فيالهاه هاليياا الناشيلتاض بهيذف المرياية  َياهه،
لنتابيييية   القاياييية ال يييهتيةه هنقتيييا  إلييي  قاعيييد  ليكيييتا ميييديض إ  ميييض قييييث ال يييهر  ا

نالااعيييد  التيييب نقتيييا  إليهيييا  iإلييي   iyه  uإلييي   uwأخيييرى تقيييهل التيييهالب ال يييهتب 
ييييهف  aإليييي  ayه  awلتقهيييييل التتييييابعيض ال ييييهتييض  ف  فييييب َيخ، َيَخييييافه  َيَخييييه،

ييييَتا،َهَم  مَ هاك، ييييَتَاه، ييييَتااَمه هَيه،َييييي  اك، ه َيَهي،يييي  اك، ييييَتب،  يهييييا ه ييييَتَبي،َض َيَض هاك،  اك،
يتباَض؛ أه إلي  قاعيد  أخيرى تايهل ميدال  إض اليهاه هاليياا قيد قيذفتا هأميليت القرنية   اك،

َتا،َهمَ  َتااَمه َيه،َي ه  بعدهما تعهيضا ف اك، له  اك، ه َيا،يهه ه َيب،يِياه  يها ه َيِبيياهه  َياهيهله
ض عييض قييذف الييهاه مييا مالقنيية أض الييهاه هالييياا فييب المديياليض األخيييريض مييدياض ناشييلا

                                                 

 . 3/141اننر الخ الص  54.  
 لكاض العر ه ماد  ليو. اننر 54.  
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هالياا الليينتيض هالتعهيا عنهما بإمالة القرنة بعدهما. فالهاه هاليياا علي  هيذا هميا 
u  هi   w هy  .نما فب البنية األكاو 

عل  أض أهم م خذ عليهم فب هذا النمم ميض التاياا الكياننيض قيهلهم بي ض قيرف 
ددهض أض   قرنيية هنييا . هيييرى المقيي(57)المييدي يقييذف هتبايي  القرنيية قبلييق دليييال  عليييق

تكبق الميديه هأض اليذف يق يل هنيا هيه تا يير القرنية المهيلية فيب الماميا المغليق 
. هبعضييهم يشيير إليي  البيليية (58)ذف القرنية المهيليية الييذف ينشي  فييب مدييل هيذف القاليية

ال يهتية الناشيلة بم ييملقات أخيرى   تيينص علي  ذنيير الماميا  ييراقةه بيل إليي  
تا ير القرنة المهيلة قبيل  يقي  كيانض )نميا فيب  تتابعات  هتية معينة فياهلف

( أه  ييقيقيض متييهالييض )أف عناييهد مييض  ييامتيض   تف ييل بينهمييا قرنيية( نمييا  قهييل،
ييييييَتَام،ته  . هيعنييييييب التا ييييييير تقهيييييييل قرنيييييية مهيليييييية إليييييي  قرنيييييية ق ييييييير  (51)فييييييب اك،

ه هذليييك يعنيييب ميييض قييييث النميييق تا يييير الييي مض اليييال م للنميييق بالقرنييية (42)مجانكييية
ه أف إلي  مايدار الن يف تاريبيا . ههيم (41)  ت ير فب مدى قرنة عادييةالمهيلة قت

يرهض أض القرنة المهجهد  بعد التا ير ليكت هب القرنة التب نانت تكيبق قيرف 
را .  المدي قك  ت هر الادمااه بل هب المدي نفكق مهَا ا

هيتفييييق الاييييدماا هالمقييييددهض عليييي  أض هنيييياك اكييييتدنااات لااعييييد  )القييييذف( أه 
( )التا ير ( هذفه مدل أض ي تب بعد المدي قرف  قي  مدغم فب مدلقه نقه )ضيال،

                                                 

 .3/315؛ هشرع ابض عايل 1/100اننر شرع المف ل   57.  
؛ هتميييام قكييياضه اللغييية  العربيييية معناهيييا همبناهييياه    53اننييير برهنلمييياضه فايييق اللغيييات الكييياميةه ص 58.  
؛ هالمييي  البنيهشه ال يرف العربييب 334؛ هأقميد مختيار عميره دراكيية ال يهت اللغيهفه ص321ص

؛ هعبييد ال ييبهر شيياهيضه المينهج ال ييهتب للبنييية العربيييةه 141 ييهات القيديثه صميض خييالل علييم األ
؛ هنميال بشيره دراكيات فيب عليم 031؛ هغال  المملببه فب األ هات اللغهييةه ص120 -121ص 

 . 183؛ هعبد الاادر الخليله "ناهر  التخليص"ه ص 118اللغةه الاكم األهله ص 
؛ هأقمد الفيهمبه أبقاث فب علم أ هات اللغة 121ةه صفاننر إبراهيم أنيوه األ هات اللغهي 51.  

ه 157ه 58ه 53؛ هداهد عبدفه دراكات فب علم أ هات العربيةه ص 115ه 15ه 82العربيةه ص 
 .  151ه 158

 .55-53اننر أبقاث فب اللغة العربيةه ص   42.  
 .153اننر أبقاث فب علم أ هات اللغة العربيةه ص   41.  
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ه  ( فييب مؤمنييهض، ( فييب مييدهاماتاضه همدييل قاليية الهقييفه نقييه )نييهض، فييب ضييالخيضه ه)هييام،
( فب مؤمنات، ههذا ندير جدا  فب الهقف.  ه)نات،

هدميية قييا ت شيياذ  مييض التايياا الكيياننيض عنييدهم اغتفييرت ألكييبا  معنهييية مدييل  
( هنييييا شييييذهذا ه لكييييب  قهلهمف" التاييييت، َقل،َاتييييا الِبميييياِض" فاقتمييييل التتييييابا ال ييييهتب )تييييال،

معنهف هه المبالغةه هذلك يتم بإمالة القرنة   بتا يرها. هيقتمل التااا الكاننيض 
د أه الَعيدي ناهلنيا هنقيض نعيدي  مض هيذا النيه  عنيد الايدماا فيب قيا ت أخيرى مديل الكاير،

ه ألض العدي يشبق الهقف هلييو مننيهرا  فييق إلي   قرهف الهجااف ميم، نهض،  قاف،  ناف،
 .(40)إعرا 

هقد ينش  هذا الهضا عض إمالة القرنة التب تتله هم   ا كيتفهام للتفرييق بييض 
 .(43)الخبر ها كتخباره ناهلناف  ل،قَكضه عندك؟ 

هقييد تنشيي  هييذف القاليية أيضييا  فييب الاييرااات الار نييية ألكييبا  خال يية تتمدييل فييب 
ماليية  النكيير  قبلهييا  كييتنادها إليي  هميي   تكييد مكييدهاه ناييراا  قييذف هميي    )إض(ه ها 

ه هقييييراا  ) ه  تنرهييييها 31)فاييييال أنبلييييهنب ب كييييماا هييييؤ ِلب ض، ننييييتم  ييييادقيض( البايييير 
 .33فتياتنم عل  البغاِلب ض، أردض تق نا( النهر 

افيية هقد تنش  هذف القالة ألض تا ير المد ينش  عنق لَيب،و  مياه نايهلهمف ) ( الن
 ه) ( الناهية ه)ما( الشرمية ه)ما( الم درية.

أض فيييب الف يييق  المعا ييير   يييهر  ميييض  يييهر اغتفيييار  (45)هييييرى تميييام قكييياض
الكاننيض دعيت إليهيا ضيرهر  التفرييق بييض المعيانبه فنايهله تايدَم قيامال العليِمه دهض 
 تا ير األلف قت    تلتبو بالمفرد المن ه  علي  القيال. هنايهلف كيافَر منيدهبه
اليييرليِوه فنميييد اليييهاه األخيييير  قتييي    تلتيييبو بيييالمفرد المرفيييه . ههيييه يتكييياال ميييا إذا 
نانت هذف ال هر  مراعا  فب الاديم عند إلاالهم النالم. هالهاقا أض الادماا لم يترنها 
لنا إجابة شافيةه فاد عدها اغتفار الكاننيض فب "التات قلاتا البماض"شذهذا ه فالاياو 

ا الكاننيض نما قيذفهها فيب قهليكف "غالميا الرجيل"ه هلنينهم علليها قذف األلف  لتاا
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أف بعيدم قيذف األليف فيب  (44)ذليك بيإراد  "تفنييا القاددية بتقاييق التدنيية فيب اللفين"
المدن  نما فعلها فبف غالما الرجل. ههرد عنهم أيضا ف لق دلدا الماله بإدبيات األليف 

 لتبو الدلداض بالدلث.فب المدن  مراعا  للمعن  هقفنا للقاهقه فال ي
هفيب ننييب أنهييم  نييانها يراعييهض قييا ت معينية نييالتب ذنرهييا تمييام قكيياض. غييير 

تنميض فييب تتبييا الايرااات الار نييية المرهيييةه همييا  -قكييبما أراف–أض  اإلجابية القاياييية 
رهف مض نهادر العر  فب هذا الش ض لمعرفة ما إذا نانها يراعهض هذف ال يهر  قيديما  

 ألكبا  معنهية عل  األرج . -لقدهدهله فب أضيق ا–
(4) 

 التقاء ساكنين كالهما حرف مد
ليو فب قديث الادماا عض هذا النه  مض التااا الكاننيض ما يشير إلي  قاياية 

ض بيييدا  غيييير ما يييهد فيييب قيييديدهم عيييض التاييياا  -ألهل ههلييية–نمايييية دابتييية. ههيييه ها 
عض مكالل اإلعالل هاإلبيداله الكاننيضه إ  أض أمدلتق تنبث انبدادا  فب دنايا قديدهم 

هتفكيرهم للتعامالت هالكلهنات ال يرفية المتنهعية. هليق  يهر متعيدد  نعيرا فيميا 
 ي تب أهمهاف

أض ينييييهض المييييد األهل ألفييييا  ينتهييييب بهييييا الفعييييل النيييياقصه هالمييييد الدييييانب هاه  -1
الجماعيييية أه ييييياا المخامبيييية. ههييييذا يتقاييييق فييييب النيييياقص المنتهييييب بيييي لفه ماضيييييا  

أه أمرا ه إذا ناض مكيندا  إلي  هاه الجماعيةه هفيب النياقص المنتهيب بي لفه  أهمضارعا  
 -أف الميد األهل–مضارعا  أه أمرا ه إذا ناض مكندا  إل  ياا المخامبية. ههيذف األليف 

غير مادلة فب البنية التقتية المادر ه بل تنش  نتيجة كلكيلة ميض العملييات هالتغييرات 
. هفيمييا (44)ة الماييدر ه هت ييي   م الفعييل خا ييةال ييهتية التييب تمييرأ عليي  تلييك البنييي

يييي تب تهضيييي  لهيييذف التغييييرات ممباييية علييي  أفعيييال ماضيييية همضيييارعة هأفعيييال أميييره 
 مجرد  هم يد ه مكند  إل  هاه الجماعةف

 َدَعه،ا. َدَعاها    َدَعههها   

                                                 

 .1/103اننر شرع المف ل    44.  
 . 74اننر تيكير اإلعالله ص   44.  



 41 

 َرَمه،ا. َرَماها    َرَميهها    
َلههها  َتع، َتع،اَلها  اك، َله،  اك، َتع،  ا.اك،
 ناَده،ا. َناَداها        ناَديهها 

َض. َتن،َكاهَض     َتن،َكيههَض   َتن،َكه،
َضهههَض  َضاهَض  َير، َض. َير، َضه،  َير،
َعيهها     َعاها    اك، َعه،ا. اك،  اك،
َضههها  َضاها    ار، َضه،ا. ار،  ار،

هأفعيال هفيما ي تب أيضا  تهضيي  لتليك التغييرات ممباية علي  أفعيال مضيارعة  
 مكند  إل  ياا المخامبةف

َضِهيَض  َضايَض   َتر، َضي،َض. َتر،  َتر،
 َتن،َكي،َض.   َتن،َكايَض      َتن،َكِييض 
 َتَتَعاَلي،َض.   َتَتَعاَ يَض  َتَتَعاَلِهيَض 
 َتَتَمناي،ض. َتَتَمنيايَض    َتَتَمناِييَض  
َضِهف  َضاف  ار، . ار، َضب،  ار،
َعِيب    َعاف    اك، . اك، َعب،  اك،

هاليييذف جيييرى فيييب األمدلييية الكييياباة نلهيييا أض اليييهاه هاليييياا )ههميييا  م الفعيييل( قيييد  
تقرنتيييا هانفيييت  مييييا قبلهميييا فالبتييييا ألفيييا . هالقرنييية الما ييييهد  هنيييا هييييب الضيييمة التييييب 
ت هرهها تكيبق هاه الجماعية هالنكير  التيب ت يهرهها تكيبق يياا المخامبيةه ألنهميا 

ذا الاليي  اجتمييا  كيياننيضف هييذف األلييف هأقييد الضييميريضف هاه مييداض. هقييد نييتج عييض هيي
يييِذَف الكيييانض األهله هباييييت  الجماعييية هيييياا المخامبييية. ه  بيييد هنيييا ميييض القيييذف َفقه
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. لنيض هيذف الااعيد  مبنيية علي  ههيم ههيه هجيهد قرنية بييض  م (47)الفتقة دلييال  علييق
 النلمة ههاه الجماعة أه ياا المخامبة.

ضيييميريض يتقيييه ض بعيييد قيييذف األليييف إلييي  قرفيييب لييييض هالمالقييين أض هيييذيض ال
 مشبهيض لل قاع. هنالم الادماا فب هذا الش ض   يفكر نيف انال  المدي إل  ليض.
همض الجيدير ذنيرف أض المجيرد هالم ييد يعيامالض بهيذا ال يدد معاملية هاقيد  نميا 

 نهر فب األمدلة الكاباة.
يَتَريهها همض الادماا َمض، ناض يرى أض الضمة قد اكتدالت  عل  الياا فب أمدال اش،

يييَتَري،ها فييياجتما كيييانناضف اليييياا ) م النلمييية( ههاه  فقيييذفت تخفيفيييا  ف يييارت النلمييية اش،
ييَتَره،ا  . هالغرييي  أض أ ييقا  هييذا (48)الجماعييةه فقييذفت الييياا  هأ ييبقت النلميية  اش،

ة نميا الرأف يكاههض هنا بيض الياا اللينة هياا المده هيجرهض القذف علي  اليياا الليني
يجرهنق عل  ياا المد. ههم   يفكرهض نذلك تقهل هاه المد إل  هاه لييض؛ هياهليهض 

 بقذف قرنة متههمة.
أض اإلكييناد إليي  هاه الجماعيية هييياا المخامبيية    (41)هعنييد الرضييب األكييتراباذف

يييتم فييب النيياقص  المرفييه  إ  بعييد اإلعييالل فييب الفعييله أف اناييال   م النلميية ألفييا ه 
ناضه هيتخلص منهميا بقيذف األليف. أف أض الرضيب ينمليق ميض األ يل فيلتاب كان

ض نانييييت النتيجيييية هاقيييد  كييييهاا انملانييييا فييييب  المايييدر الارييييي  اخت ييييارا  للخميييهاته ها 
التقليل مض األ ل المادر البعيد ههه اإلكناد قبل اإلعالله أه انملانا مض اإلكيناد 

للخميهاته ههيه بييذلك  بعيد اإلعيالل. لنيض الرضيب يفعيل ذليك فيب اعتايادف اخت يارا  
يختلف عض اله فييض المقدديض الذف يننرهض هذا األ ل المادر ميض قييث المبيدأه 
هيييرهض أض األمييهر تجييرف فييب ال ييرف عليي  نقييه مييا هييه مكييتعمل فعييال    مييا هييه 

 مادار مهف،َتَرا.
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هييذا فييب النيياقص المرفييه  المنتهييب بيي لف. أمييا فييب أميير النيياقص المنتهييب بيي لف 
َش لقاتق الهاه هالييااه  ف فال يلتاب كانن َشب، عندف ههف اخ، َشه،ا هاخ، اض ألض أ ل اخ،
َشِيب َشيهها هاخ،  .(42)اخ،

أض ينيهض الميد األهل هاها  أه يياا ينتهيب بهميا الفعيل النياقصه هالميد الديانب  -0
هاه الجماعييية أه يييياا المخامبييية. ههيييذا يتقايييق فيييب النييياقص المنتهيييب بيييهاه أه بييييااه 

أميرا ه إذا نياض مكيندا  إلي  هاه الجماعيةه هفيب النياقص المنتهيب ماضيا  أه مضيارعا  ه 
بهاه أه بياا مضارعا  هأمرا ه إذا ناض مكندا  إلي  يياا المخامبية. غيير أض الميد األهل 
  ينشيي  إ ي بتكيينيض الييهاه هاليييااه هذلييك ياتضييب عنييدهم قييذف القرنيية التالييية لهمييا 

ة هياا المخامبة. هيلتاب عند ذاك ههب القرنة المتخيلة قبل الضميريض هاه الجماع
كييييانناض؛  م النلميييية ههاه الجماعيييية أه ييييياا المخامبييييةه فيتهجيييي  عندلييييذ  قييييذف  م 

 .(41)النلمةه دم يضم ما قبل هاه الجماعة هينكر ما قبل ياا المخامبة
 هلعل األمدلة التالية تهض  ذلكف

 َتد،عههَض.َتدعهههَض    َتد،عههههَض 
ِميههض   مِ  َتر، مههَض.   يهَض َتر،  َتر،
 اد،عهها. ادعههها  اد،عهههها 
ِميها  ارِميهها  مهها. ار،  ار،
ههها  هها  َكره ها. َكره  َكره
 َنكهها. َنِكيها   َنِكيهها 

َتد،ِنيههَض  َتد،ِنيهَض  َتك، َتد،نههَض. َتك،  َتك،
ِعيَض. َتد،عههيَض  َتد،عهِهيَض   َتد،
ِمِييض  ِمييَض  َتر، ِميَض.تَ  َتر،  ر،
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ِعب اد،عههف   اد،عهِهف   اد،
ِمِيب  ِميب   ار، ِمب ار،  ار،

َتد،ِنِييَض  َتد،ِنييَض   َتك، َتد،ِنيَض. َتك،  َتك،
يييرى أض قرنيية الييالم لييم تقييذف بييل نالييت إليي  مييا قبلهييا  (40)غييير أض ابييض جنييب

هقرنيييت بهيييا عييييض الفعيييل بعيييد أض ابت تهيييا قرنَتهيييا األ يييليةه ديييم جيييرى قيييذف اليييالم 
 تااا الكاننيض. ل

أض اإلكناد إل  الناقص اليهاهف هالييالب فيب قالية  (43)هيرى الرضب األكتراباذف
الرفييا يييتم بعييد إعاللييقه أف بعييد قييذف الضييمة المكييتدالة عليي  الييهاه هاليييااه فيييدخل 
ييِذَفت،  الضييميراض هاه الجماعيية هييياا المخامبيية عليي  أمدييال يغيي ه هيرمييب  بعييد أض قه

ه فيلتاب كيانناضه هييتخلص منيق بقيذف القيرفيض )اليهاه ضميتهما عل  النقه الكابق
هالياا( هبااا الضميريض )هاه الجماعة هياا المخامبة(. هيضم ما قبل هاه الجماعية 

 هينكر ما قبل ياا المخامبة.
هيييييرى الرضييييب أض ضييييميرف الجماعيييية هالمخامبيييية يييييدخالض فييييب أميييير النيييياقص 

مهميا للبنياا ل ميره" فيالقق أض الهاهف هاليالب عل  أمدال يغ ه هيرمب بعيد قيذف  
ِميييييب إنميييييا ات يييييال بييييياغ ه هارِم مقيييييذهفب اليييييالم  ها هار، ييييي ه يايييييالف اليييييهاه هاليييييياا فيييييب اغ،

. هيعنب بالهقف البناا ل مر. هنذلك يفعالض فب مضار  النياقص اليهاهف (45)للهقف"
هاليالب المج هم إذ يدخالض عليق بعد قذف الالم للج م. همعن  ذلك أض الرضيب   

التايياا الكيياننيض فييب النيياقص الييهاهف هاليييالب المكيينديض إليي  ضييميرف الجماعيية يايير ب
 هالمخامبة فب قالتب الج م هالبناا ل مره هيار بق فب قالة الرفا.

هتبا  لدينا بعد هذا نليق مشينلة  م النياقص إذا نانيت هاها  مكيبهقة بنكير  فيب 
دى إكيييناد فعلهيييا إلييي  المضيييار  هاألمييير الم ييييديض. ههيييب تبيييده فيييب البنيييية التقتيييية لييي

 الضميريض هاه الجماعة هياا المخامبة عل  النقه اآلتبف
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ِعههها  َتد، ِعِهيَضه اك، َتد، ِعهههَض  َتك، َتد، ِعِهف. َتك، َتد،  اك،
ههنا يمنض الاهل إض الهاه تنال  إل  ياا قبل اإلكناد تقيذف لتمرفهيا هاننكيار 

ِعبه هعند ذاك  َتد،  يعامل معاملة اليالب تماما .ما قبلها في ب  الفعل الكابق َتك،
ِعيههَض  َتد، ِعيهَض  َتك، َتد، َعهَض. َتك، َتد،  َتك،
ِعِييضَ   َتد، ِعييض  َتك، َتد، ِعيَض. هنذا فب األمرف َتك، َتد،  َتك،
ِعيهها   َتد، ِعيها   اك، َتد، َتد،عهها. اك،  اك،
ِعِيب   َتد، ِعيب    اك، َتد، ِعب. اك، َتد،  اك،

يييَذفه فت يييب  كييياننة مكيييبهقة هيمنيييض الايييهل نيييذلك إض قرن تهيييا بعيييد اإلكيييناد تهق،
 بنكر  فتنال   ننريا  يااه هيجرف التعامل معها بعد الال  نالياا.

هقلتف"تنالي  ننريييا " ألض التتيابا القرنييب نليق بعييد قيذف قرنيية اليالم المتخيليية 
)كييييهاا انالبييييت الييييهاه ييييياا أه لييييم تناليييي ( كييييينهض مكييييتقيال  نماييييا  هعاييييال ه إذ نيييييف 

بل قل نيف ينميق َتتَيال  ميض قرنية ق يير  )قرنية العييض( هَميداي،ض )القيرف  يت هره
 هالضمير( هما قرنتاض مهيلتاض فب الهاقا هالقاياة؟.

هيمنييض الاييهل أيضييا  إض الييهاه   تاليي  يييااه هعندلييذ لييض تنييهض َمييداا أف كيياننة 
نية   مكبهقة بقرنة مض جنكهاه بل كيتنهض كياننة مكيبهقة بنكير ه ههيذا يجعلهيا ليخ 

َمييدا ه هكييينهض قييذفها  لتايياا الكيياننيض عليي  هييذا مكييتهجنا  جييدا . بيييد أض هييذا نلييق 
قديث ننرفه فال يمنض أض يتجياهر َميدياضه ألض قيهانيض الترنيي  المامعيب فيب اللغية 
بيق فيب النميق لنمانيا ميا يشيبق  العربية تمنعقه ههيه مكيتقيل تماميا ه هليه شيلنا أض ناري

 لمدييض.الهاه أه الياا َبي،َض ا
هدمة م خذ  خر عل  نالم ال رفييض فب هذف المك لةه ههه أنهم يتقددهض هنا 
عض اجتال  قرنة قبل الهاه أه الياا الميدتيض   هجيهد لهيا نيذلك.  د علي  ذليك أضا 
ابض جنب يجي  لنفكق نال القرنة إل  متقرك قبلهاه هالنال دالما  ينهض إل  الكيانض 

   المتقرك.
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ه هالميد أض ينهض الم -3 دي األهل عيض اكم المفعهل مض األجهف الدالدب المعلي
الدييانب هاه َمف،عهييهل. هقييد اتفييق معنييم ال ييرفييض عليي  أض أ ييل التغيييير فيييق هييه ناييل 

إليي  الفيياا الكيياننة قبلهييا. دييم رأها أض هييذا الناييل يجعييل  -ههييب الضييمة–قرنيية العيييض 
ضف عييض النلمية ههاه مفعيهل. عيض النلميةه هاها  نانيت أه يياا ه كياننةه فيلتايب كياننا

فييال بييد عنييد ذاك مييض قييذف أقييد الكيياننيضه فاييال بعضييهم إض الييذف يقييذف هييه المييد 
األهله هقال بعضهم إنق المدي الدانب أف هاه مفعهل. هاختلفيها أيضيا  فيب ييالب العييض 
مض اكم المفعهل هذاف مت  تقذف الياا فيقه أقبيل قلي  الضيمة نكير  لمناكيبة اليياا 

 ل ؟.أم بعد الا
هلشرع ما كبق نهرد اكمب المفعهل مض قال هبا  مدياليض علي  هيذف التغييرات؛ 
ففيييب َما،يييهههل )اكيييم المفعيييهل ميييض قيييال( ييييرهض أض قرنييية العييييض ههيييب الضيييمة التيييب 
ت ييهرهها تكييبق هاه مفعييهل تناييل لتقييرك بهييا الفيياا الكيياننة )أف الايياف فييب قالتنييا 

أ يبقت ميدا  لكينهنها بنايل قرنتهيا  هذف( فيلتاب كانناض هما العيض )أف الهاه التيب
هلكييباها بقرنيية مييض جنكييها هييب الضييمة(ه ههاه مفعييهله فييال بييد مييض قييذف أقييدهما 
تخل ا . فاال الخليل هكيبهيقف إض المقذهف هه هاه مفعيهل هه ض النلمية علي  هيذا 
يييله هقيييال األخفيييشف إض المقيييذهف هيييه العييييض )أف اليييهاه األهلييي (ه هه ض النلمييية  َمفهع،

 .(44)َمفههل. هقد أهرد نل فريق قججا    مجال لذنرها هناعل  هذا هه 
يجرف نايل  -ههب ال هر  التقتية المادر   كم المفعهل مض با  –هفب َمب،يهه  

قرنة العيض ههب الضمة التب تخيلهها تكبق هاه مفعيهله لتقيرك بهيا الفياا الكياننة 
لتاييب كييانناض همييا العيييض )أف البيياا فييب قالتنييا هييذف(ه فت ييب  النلميية َمبهي،ييه ه هفيهييا ي

)أف الييياا( ههاه مفعييهل. ههنييا يييرى الخليييل هكيييبهيق أض الييذف يقييذف للكيياننيض هييه 
نكيير  لتناكيي  الييياا في ييب  ه نهييا  -بعييد القييذف–هاه مفعييهل دييم تاليي  ضييمة الفيياا 

 َمِفع،ل. أف اض الذف جرى هه عل  النقه التالبف
بييق الخليييل هكيييبهيق إليي  أض الييياا َمِبيييا. هلييم يتن َمبهي،ييا  َمبهي،ييه   َمب،يهييه  

المكييبهقة بضييمة ليكييت قييرف مييدي ه  ينمبييق عليهييا شييرم التايياا الكيياننيض إذا نانييا 
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َمدايضه فالمهم عندهما هه كنهنها هشبهها بالمدي. هلعل هذا هه الذف جعل األخفيش 
ياييهلف إض الييذف جييرى بعييد ناييل ضييمة العيييض )أف الييياا( إليي  فيياا النلميية )أف البيياا( 

ل  تلك الضمة نكر  لتناك  الياا فالتا  كيانناض هميا اليياا التيب  يارت ميدا هه ق
لكيينهنها هكييباها بكيينر  ههاه مفعييهله فقييذفت اليييااه دييم قلبييت هاه مفعييهل إليي  ييياا 

.  أف أض الذف جيرى هيه علي  النقيه (44)لتناك  النكر  قبلها هه نها عل  هذا َمِفيل
 اآلتبف

 َمِبيا. َمِبه   َمِبيه   َمبهي،ه    َمب،يهه  
غييييير أض الرضييييب األكييييتراباذف قييييد اعتييييرا عليييي  األخفييييش لاهلييييق إض الضييييمة 

ف إض اليياا "إنميا تكيتقق قليَ  ضيمِة مييا (47)نكيرت ألجيل اليياا قبيل قيذف اليياا فاييال
َل  أض يايال علي  مذهبيق قيذفت  ه فياأَله، َذفه َلها نكر   إذا نانت مما َيب،َا    مما يهق، َقب،

قلبييييت الضييييمة نكيييير ه فانالبييييت الييييهاه ييييياا هذلييييك للفييييرق بيييييض الييييهاهف الييييياا َأها  ه دييييم 
 هاليالب". أف أض ترتي  الخمهات عند الرضب هه نما ي تبف

 َمِبيا. َمِبه   َمبهه   َمبهي،ه   َمب،يهه   
جميييا ال ييرفييض قينمييا  (48)عليي  أض الرضييب نفكييق قييد خييالف فييب مهضييا  خيير

ب،يهييه  قييد قييذفت هلييم تناييل. غييير أنييق لييم ذهيي  إليي  أض ضييمة العيييض فييب َما،ييهههل ه مَ 
ل فب رأيق هذا.  يف خ

هيترت  عل  رأف الرضب هذا اجتميا  دالدية كيهانض )فيب عيرف الايدماا(ف فياا 
 النلمةه هعينها التب قذفت قرنتهاه ههاه مفعهل الكاننة بمبعها لنهنها مد .

إنييق  هيمنييض أض ننتاييد نييالم ال ييرفييض فييب هييذف المكيي لة مييض هجييق  خيير بييالاهلف
يترت  عليق فب مرقلة مض مراقل التقليل اجتما  دالث قرنات )فب عرفنا نقيض(ف 
القرنة الا ير  التب تخيليها نالهيا إلي  الفيااه هَميداي،ض هميا عييض النلمية ههاه مفعيهل. 
 هالمدي نما هه معلهم قرنة مهيلة. ههذا نه  مض التتابا مكتقيل ه  يمنض تقااق.
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ف )فاِعييل( ال الييد ه هالدييانب ألفييا  منالبيية عييض عيييض أض ينييهض المييد األهل أليي -5
النلمة. هيتقاق هذا فب اكم الفاِعل مض األجهف الهاهف أه اليالب الذف أعليت عينق 
بالبها ألفا . فالفعالض َقاَم هَباَ  فعالض أجهفاض أهِعلات عينهما بالبها ألفا . هاكما الفاِعل 

الييهاه هاليييياا بالنكيير  هقبلهميييا فتقييية    األ ييلياض منهميييا همييا قييياِهم هبيياِياه فتقرنيييت
يف يييل بينهميييا هبينهيييا إ  قييياج  غيييير ق ييييض هيييه أليييف فاِعيييل ال اليييد ه فالبتيييا ألفيييا ه 

رخَنت،   -هربا  مض التاياا الكياننيض –فاجتما كانناضه ف بدل مض األلف الدانية هم   قه
 . (41)بالنكر  عل  أ ل التااا الكاننيض

قييد أدخلييت قبييل األلييف المنالبيية فييب قييام هبييا   لنييض المبييرد يييرى أض ألييف فاِعييل
هأمدالهميياه فييالتا  ألفيياض هتييم الييتخلص منهمييا باليي  األلييف الدانييية هميي   منكييهر  ألض 

 .(72)أ لها القرنة
هيرى  خرهض أض أليف فاِعيل فيب أمديال شياك  )اكيم فاِعيل ميض شياك يشيهك( قيد 

دانيية قيذفا  هليم تالي  أدخلت قبل األلف المنالبية فيب الفعيله فيالتا  ألفياضه فقيذفت ال
 .(71)شاك هم  ف شااك 

هقييد اعتييرى نييالَم الاييدماا فييب هييذف المكيي لة ندييير  مييض الييههض. مييض ذلييك الاييهل 
ه هأض هميي   قيياِلم (70)بفتقيية قبييل األلييفه هأض األلييف قيياج  غييير ق يييض فهييه نالعييدم

هباِلا فب رأف بعضهم قرنت بالنكير علي  أ يل التاياا الكياننيض   ألض بنيية اكيم 
 اعل تاتضب ذلك.الف

هأهم ناد يهجق إل  اليرأييض األخييريض هيه أنهميا يايه ض بإيايا  بنيية اكيم الفاِعيل 
عل  بنية الماضب المهعلي مباشر ه دم تقهيل األلف الدانية هم   أه قذفهاه فن ننا قد 

نا بنية الفعل َفنيا  هَرناب،نا عليها بنية أخرى هب بنية اكيم الفاِعيل. هالهاقيا أض  اكيم َفَنن،
الفاعييل   يشييتق بهييذف المرياييةه فنييل مييض الفعييل هاكييم الفاِعييل بنييية مكييتالة هيشييتق 

                                                 

 .308-1/307اننر الممتا فب الت ريف   41.  
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ض ناض بينهميا شيبا ميض التناكي  اللفنيب هالمعنيهف ناليذف ينيهض  بمرياة مختلفةه ها 
بيييض أفييراد العالليية ا شييتااقية الهاقييد . هالتغييير فييب ذات الفعييل نتقييهل قَييَهم إليي  قَيياَم 

َيتيييِق ببنيييية  أخيييرى ألض األخيييير نيييه  ميييض النالييية  هَبَييييَا إلييي  َبييياَ  يختليييف عيييض ارتبيييام ِبن،
 ال رفية.

هأرى أض الهاه هالياا فب البنية األكاكية  كم الفاعل قد قلبتا هم   مباشر  لميا 
بيض الهاه هالياا هالهم   مض تداخالت فهنيمية ندير ه   أنهميا قلبتيا ألفيا  َأها   ديم قلبيت 

 األلف هم  .
األهل ألييف الجمييا الييذف عليي  ه ض َفَعالِييل أه شييبهقه هالدييانب  أض ينييهض المييد-4

ييه   قييرف مييدي   الييدا  فييب المفييرد. ههييذا يجييرف فييب جمييا أمدييال َ ييِقيَفة هِرَكيياَلة هَعجه
عليي  َ ييَقاِلف هَرَكيياِلل هَعَجيياِل . هتف يييل ذلييك أنهييم يم جييهض بيييض  ييهرتب المفييرد 

كييانناضف ألييف الجميياه دييم هالجمييا بإياييا   ييهر  الجمييا عليي   ييهر  المفييرده فيلتاييب 
 المد ال الد فب المفرده فيال  المد الدانب ههه المد ال الد فب المفرد هم   منكهر ف

 .(73)َ َقاِلف َرَكاِلل َعَجاِل   َ َقايف َرَكاال َعَجاه  
هالخم  الذف هقا فيق أ قا  هيذا الميذه  هيه أنهيم أهقعيها بنيية الجميا علي  

جه  ألض هذا التغير ليو تغيرا  فيب ذات المفيرد نتغيير بنية المفرد مباشر ه ههذا   ي
َبييَه  إلييي  َبيييا  هَنيييَهر إلييي  َنيييار هَنَيييي  إلييي  َنيييا ه دهض أض تخييير  النلمييية عيييض أ يييل 
نهعها أه يتغير معناهاه بل هه نه  مض الناالت ال رفية تتقهل فيق  يغة مكتالة 

ليك أض ال ييغة بناملها إل   يغة مكتالة أخرى إلفاد  معن  جدييد. هلييو معني  ذ
ض ربمتهمييا رهابييم  الدانييية مشييتاة مييض األهليي  مباشيير ه بييل همييا  يييغتاض مكييتالتاض ها 
شنلية همعنهية. هقد ترتبم نلمتياض هيذا ا رتبيام دهض أض ينيهض بينهميا رابيم لفنيبه 
نارتبييام )رجييل هامييرأ ( ارتبييام مييذنر بمؤندييقه أه ارتبييام )امييرأ  هنكيياا( ارتبييام مفييرد 

 بجمعق.
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الميد األهل قيرف ميد  اليدا  فيب المفيرده هالديانب أليف جميا فعاليل أض ينهض  -4
أه شبهقه نجما قاعيد  علي  قهاعيد. فهيم ييرهض أض  يهر  الجميا قيد م جيت ب يهر  
–المفرده فالتا  كيانناضف أليف المفيرد ال اليد  ديم أليف الجمياه فالبيت األليف األهلي  

 َقَهاِعد.  هاها ف قااعد   -أف ألف المفرد
   هذا هه نا عتراا عل  كاباة فال داعب للتنرار.ها عتراا عل

أض ينيييييهض الميييييد األهل ألفيييييا   اليييييد ه هالديييييانب ألفيييييا  منالبييييية عيييييض هاه أه يييييياا  -7
متميييرفتيض. هذليييك نقيييه ِنكييياا هِردااه هأ يييلهما ِنكييياه هِرداف فتقرنيييت اليييهاه هاليييياا 
ا هقبلهميييا فتقييية لييييو بينهميييا هبينهيييا إ  األليييف ههيييب قييياج  غيييير ق ييييض لكييينهنه

ه يادتهييا؛ هالييهاه هالييياا هقعتييا فييب المييرف ههييه مقييل للتغيييير ه قفلبتييا ألفييا ه فيياجتما 
 .(75)كانناضف األلف ال الد  هاأللف المبدلة مض الهاه هاليااه فالبت المبدلة هم  

هأما أمدال َعباا  هَ الا  هَعناا  فاد دخلتها تاا الهقد  بعد قل  اليالم همي   
 .(74)ب الجما َعناا هَ الا هَعباافب جمعهاه ألنهم ياهلهض ف

هفييييب نييييالم الاييييدماا هنييييا جمليييية مييييض األغيييياليمه نالقييييديث عييييض القيييياج  غييييير 
ننييب أعجيي  نيييف تنييهض األلييف هنييا  الق يييض هالفتقيية التييب تكييبق ذلييك القيياج . ها 
قاج ا  ضيعيفا  فيال تمنيا قلي  اليهاه هاليياا ألفيا ه ديم تنيهض قياج ا  قهييا  فيب قياَهَم هبياَيَا 

بهمييا ألفيا . هأمييا قيديدهم عييض ضييعف اليهاه هالييياا بتمرفهميا فهييه  ييقي ه فتمنيا اناال
هلنض غير ال قي  هه الاهل باناالبهما ألفا ه دم تقيهل األليف إلي  همي  . هاألجيدى 
أض ياييال إض الييهاه الييياا قييد ضييعفتا بتمرفهمييا فالبتييا قرفييا  أ ييل  منهمييا هييه الهميي  . 

 ا معرهف تماما  فب اللغة العربية.هالتداخل الفهنيمب بيض الهم   هالهاه هاليا
أض ينهض المد األهل ألفا   الد  هالمد الدانب أليف الت نييث. هيتقايق هيذا فيب  -8

أمدال قمراا ه قراا. هاأل ل فيهما قميراا ه يقرااه فيالتا  كيانناضه فالبيت أليف 
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. ههذا مقا خيال ألض عالمة الت نيث هنا هب األلف هالهم   معيا  (74)الت نيث هم  
 أ ل الهضا. فب

أض ينيييهض الميييد األهل أليييف الما يييهر هالميييد الديييانب هاه الجميييا الكيييالم أه  -1
ييييااف. هاألليييف فيييب  خييير الما يييهر ناشيييلة عيييض انايييال  اليييهاه هاليييياا ألفيييا  لتقرنهميييا 
هانفتيياع مييا قبلهمييا. هقينمييا تت ييل األلييف فييب  خيير الما ييهر بييهاه الجمييا أه يالييق 

بقييذف األلييف هبايياا الفتقيية قبلهييا دليييال  يلتاييب كييانناضه هيييتخلص مييض هييذا الهضييا 
عليها. هن خذ جمعب األعل  هالمنادى لتهضيي  ميا يجيرف فيب جميا الما يهر جميا 

 .(77)مذنر كالما  
َلهههَض  اَلهَض  اأَلع، َض. اأَلع، َله،  اأَلع،
َناَديههَض   َناَداهَض  المه َض. المه َناَده،  المه
َلِهيَض   اَليَض   اأَلع، لَ  اأَلع،  ي،َض.اأَلع،
َناَدِييَض   َناَدايَض    المه َناَدي،ِض. المه  المه

لنض أ يقا  هيذا اليرأف ياعيهض فيب كلكيلة ميض المقياذيره منهيا اعتبيار قرنية 
متههميية تكيييبق هاه الجميييا هييييااف فيييب قضيييية انايييال  اليييهاه هاليييياا ألفيييا ه ه  يفكيييرهض 

 نيف انال  هاه الجما هياؤف مض َمدي إل  ِليض.
األهل  م المناهص هالمد الدانب هاه الجما الكالم هييااف.  أض ينهض المد -12

هينش  المد فيب  خير المنايهص عيض قيذف قرنية اليالم ههيب اليياا األ يلية نميا فيب 
قاضييب أه المنالبييية عيييض هاه نميييا فيييب داعيييب )مييض داعيييه(ه فت يييب  اليييياا ميييدا  ألنهيييا 

اؤفه فتقيذف يياا كاننة مكبهقة بنكر ه فيلتاب كانناضف هذف الييااه ههاه الجميا أه يي
المناييهصه هيضييم مييا قبييل هاه الجميياه هينكيير مييا قبييل يالييق. هلعييل األمدليية التالييية 

 ف(78)تهض  ما يجرف فب جما المناهص جما مذنر كالما  
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هَض. قاِضيهَض  قاِضيههَض   قاضه
 قاِضيَض. قاِضييَض   قاِضِييَض  
 داعههَض. داِعيهَض  داِعيههَض   داِعهههَض  
 داِعيَض. داِعييَض    داعِيِيَض     داِعِهيضَ 

هيؤخيييذ علييي  نيييالم ال يييرفييض هنيييا أنيييق مبنيييب علييي  ههيييمه ههيييه قيييذف قرنييية 
ت ييهرهها تلييب  م النيياقص هتكييبق هاه الجمييا أه ييياافه أف ضييمة قبييل هاه الجمييا 

 هنكر  قبل يالق.
هيؤخيييذ علييييهم نيييذلك أنهيييم يجتلبيييهض ضيييمة قبيييل هاه الجماعييية هنكييير  قبيييل يييياا 

ذا علمنييييا أض عالمتييييب الجمييييا مييييداض أف المخامبيييية  بييييد   مييييض تينييييك المقييييذهفتيض. ها 
قرنتيياض مهيلتيياضه عرفنييا ماييدار الخميي  فييب قييهلهم ذاكه ألض القرنيية   تييدخل عليي  
القرنيية مييض جنكييها أه مييض غييير جنكييها مهيليية نانييت أه ق ييير ه هقييهانيض الترنييي  

 نة هأختها ب امت.المامعب فب العربية تقنر ذلكه إذ   بد مض الف ل بيض القر 
أض ينييهض المييد األهل ألفييا  منالبيية عييض هاه أه يييااه هالدييانب ألييف الم ييدر  -11

يِتف،َعال. هيجيرف هيذا فيب م يادر األفعيال الجهفياا المهَعلاية الم ييد   المها ض إِلف،َعيال هاك،
َتباَض. هاأل ل فب  َتااَم هاك، َتف،َعَله مدل َأقاَم هَأباَض هاك، م ادر هيذف مض بابب َأف،َعَل هاك،

يِتب،َياضه هقيد ناليت قرنية اليهاه هاليياا فيب نيل منهيا  يِتا،َهام هاك، ب،َياض هاك، األفعالف إق،َهام هاِ 
)ههييب الفتقيية( هقييرك بهييا الكييانض الييذف قبلهيياه دييم قلبييت الييهاه هالييياا ألفييا  لتقرنهمييا 
بقك  األ ل هانفتاع ما قبلهما بقكي  اآلض. هبيذلك اجتمعيت ألفياضف تليك المنالبية 

لييهاه هاليييااه مييا ألييف الم ييدر. هيييتخلص مييض هييذا الهضييا بقييذف إقييداهما. عييض ا
هفب هذا اختلف العلماا الادمااف ففريق منهم قال بقذف األهلي  هفرييق قيال بقيذف 

ه هلم تنض قجج الفيريايض مكيتند  إلي  قايالق  يهتية ه يرفية دامغيةه بيل (71)الدانية
 نانت فب معنمها اكتنتاجات منماية.
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م الايدماا فيب هيذف المكي لة هيه إجيا تهم أض تيتم الااعيد  علي  هم خذنا عل  نال
لَي  بالقيذفه هني ض  مرقلتيض )قبل النال هبعدف(ه هعيدم القكيم فيب قضيية األليف اأَله،

 المك لة مك لة اختيار فردف   قاعد  مضبهمة مقنمة.
أض ينهض المد األهل ألف الت نييثه هالميد الديانب أليف المدني ه هذليك نميا  -10
ة قبلييي ه إذ يجتميييا كيييانناضف أليييف الت نييييث ميييا أليييف المدنييي  فتالييي  أليييف فيييب تدنيييي

 الت نيث يااف
ب،َل  + اض  َلَياض. قه ب،  قه

هيتبيض الايارئ بعيد هيذا التميهاف ندير  المكيالل هالتغييرات ال يرفية التيب قياهل 
الادماا أض يفكرهها بالتااا الكاننيض مض هذا الضر ه هندر  الاهاعد التب فكرها بها 

قييرهف المييد غيييير األ ييلية. هالما ييهد بغييير األ يييلية قييرهف المييد التيييب   نشيي   
تنهر فب البنية العمياة المادر ه هتنهض نتيجة اناال  الهاه هالييااه أه نتيجية قيذف 

 القرنات التالية لهما هنالها.
هيرى المقددهض أنق   يمنض اعتبار أف مض األمدلية الكياباة التاياا  للكياننيضه  

  ينهض كاننا  بقال. هبعا المقدديض يارهض بتهالب قرفب مد فب  ألض قرف المد
مييض بييا  التايياا  -مييا ذلييك–مرقليية مييض مراقييل تقليييلهم اللغييهفه هلنيينهم   يعدهنييق 

الكيياننيضه لمييا ذنرنييا. ههييم ياترقييهض للييتخلص مييض هييذا الهضييا تمبيييق قهاعييد أخييرى 
ل المكييييتعمله تختلييييف فييييب ندييييير أه قليييييل عييييض قهاعييييد الاييييدمااه ه ييييه   إليييي  الشيييين

 .(82)هال هر  المنمهقة فعال  
هفييب رأيييب أنييق   يمنييض اجتمييا  قرفييب مييد فييب أييية مرقليية مييض مراقييل التقليييل 
اللغيييهفه ه  فيييب أف مرتبييية ميييض مراتييي  اللغيييةه ألنيييق مكيييتقيل مبعيييا  هنمايييا ه هتمنعيييق 

 قهانيض الترني  المامعب العربب.
(5) 
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 مد التقاء ساكنين أولهما حرف صحيح وثانيهما حرف
ههذا أقل األنها  دهرانا  عل  األلكنة فب نت  ال رف هاللغية. علي  أض أشيهر 

 ييلق عنييدهم َييير،َأىه ههييذا  أمدلتييق عنييدهم قييذف هميي   الفعييل َيييَرى )مضييار  َرَأى(. ف
 ييها ه لنيينهم ياهلييهض إض قرنيية الهميي   قييد ألايييت عليي  الكييانض قبلهيياه ههييه الييراا. 

ت ييهرهها بعييد الهميي   كيياباة ل لييفه بنيياا  هالقرنيية الما ييهد  هنييا هييب الفتقيية التييب
عليي  أض نييل قييرف مييد مكييبهق بقرنيية مييض جنكييق. فلمييا ألايييت الفتقيية عليي  الييراا 
التاييي  كيييانناض هميييا هيييذف الهمييي   الكييياننة بعيييد نايييل قرنتهييياه هاألليييف ههيييب كيييياننة 
بمبعهاه أف أنهم ت هرها النلمة بعيد النايل هنيذاف َييَرأ،ى. هقيد قيذفت الهمي   تخل يا  

. ههاضي  أض الفتقية التيب تكيبق األليف (81)تااا الكاننيض فكلت النلمة إل  َيَرىمض ال
 فب يرى هب الفتقة المناهلة كاباا .

ض نال  هيمنض  ناا تلك الخمهات بالاهلف إنق   قرنة بيض الهم   هاأللفه ها 
هذف القرنة المتخيلة لهه نال اعتبامب غير مكهله هاأل   أض ياالف إض التخفيف 

ف بقذف الهم  ه فتت ل الراا باأللفه فتتقرك بهاه ألض األلف ما هب فيب هنا يجر 
 الهاقا هالقاياة إ  فتقة مهيلة. همض المكتقيل أض ياا قبل األلف قرف كانض.

همييض أمدليية هييذا النييه  عنييدهم أيضييا  تقريييك التيياا فييب َقاَلتَييا هأضييرابها بالفتقيية 
. هاأل ييل فييب هييذا عنييدهم َقاَلت،ييا. تخل ييا  مييض التاالهييا كيياننة مييا ألييف التدنييية بعييدها

فلميا ات يلت تياا الت نيييث الكياننة بياأللف التييب هيب ميد كييانض  يار ل اميا  الييتخلص 
ميييض التاييياا الكييياننيض. هجيييرى ذليييك هنيييا   بالقيييذف ه  بالالييي  بيييل بتقرييييك الكيييانض 

 .(80)ال قي  ههه التاا 
 ا   بنيهيا  هردنا هنا هه أض ضمير الغالبتيض أ ال  هه تاا هألف مت لتاض ات

  ينف ييم. هقرنييية التيياا أ يييال  هييب األليييف نفكييهاه أف الفتقييية المهيليية. ه  مجيييال 
للاييهل بهجييهد قرنيية بيييض التيياا هاأللييف. همييض المكييتقيل نمييا أكييلفنا أض ييي تب قييرف 
كانض قبيل األليف. فيال مجيال إذض للايهل بالتاياا الكياننيض فيب هيذا المديال هأضيرابق. 
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ليق الايدماا فيب أمديال َرَمتَيا ميض أض أليف التدنيية قيد لقايت تياا هلعلنا نيذنخر هنيا بميا قا
بالفتقييةه هبردخنييا عليييق –الت نيييث الكيياننة فتقرنييت التيياا تخل ييا  مييض التايياا الكيياننيض 

 فب قكم كابق مض هذا البقث.
هقيييد  قننيييا فيميييا كيييبق أيضيييا  نييييف أض بعيييا األمدلييية قيييد نيييدت عرضيييا  فيييب 

التايياا كيياننيض أهلهمييا هاه أه ييياا كيياننة مكييبهقة تقليييالتهم ال ييرفيةه هقييالها فيهييا ب
بقرنة مض غيير جنكيها هدانيهميا قيرف ميد. هنقيض نعيد تليك األمدلية ميض هيذا الينمم 
الذف نقض ب ددفه ألنا نعد الهاه هالياا غير المدتيض شبيهتيض بال قي . هغالبا  ميا 

 رينهما.ناض التخلص مض هذا الهضا عندهم بقذف الهاه هالياا اللينتيض   بتق
(6) 

 طرق التخلص من التقاء الساكنين
لاييد تعييددت مييرق الييتخلص مييض التايياا الكيياننيض هتنهعييت. فيييتخلص مييض النييه  
األهل )التاييياا كييياننيض نالهميييا قيييرف  يييقي ( بتقرييييك الكيييانض األهل أه بتقرييييك 
الكيانض الدييانب. إذ يييتخلص منيق إذا هقييا فييب نلمية هاقييد  فييب قالية الهقييفه بتقريييك 

ة مجانكة لقرنة الفااه أه مجانكية لقرنية اإلعيرا  إذا نانيت ضيمة أه األهل بقرن
نكييير ه أه ب يييية قرنييية ق يييير  أخيييرى. هقيييد يقيييرك الديييانب فيييب قالييية الهقيييف بقرنييية 
ذا هقيييا فيييب نلمييية هاقيييد  فيييب غيييير قالييية الهقيييف فايييد ييييتخلص منيييق  مختلكييية جيييدا . ها 

تميييم. هعنييد بتقريييك الكييانض الدييانب. هينهيير أض هييذا التقريييك لهجييب خيياص بابيليية 
قييدهد النلميياته أف إذا نيياض التايياا الكيياننيض فييب نلمتيييض منف ييلتيضه يييتخلص منييق 

 بتقريك الكانض األهل.
هيييتخلص مييض النييه  الدييانب )التايياا كيياننيض أهلهمييا قييرف مييد هدانيهمييا قييرف 
. غيير أض المدييال  يَمعههاه هقهيل،  يقي ( بقيذف الكيانض األهل نميا فيب قهلنياف قههميها اك،

هر القذف فيق نتابة بل نماا ه هالمديال الديانب ينهير القيذف فييق نتابية األهل   ين
هنماا  نما تاضب بيذلك قهاعيد العربيية. هقيد ييتخلص ميض الكيانض األهل نيذلك بالبيق 

. هقييييد يفكييييره (83)هميييي  ه فاييييد رهف عييييض العيييير  قييييهلهم ضيييي ليض هاقميييي رت هأشييييباهها
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هيل  يغة اف،َعيالا إلي  التخلصه منق بهذف ال هر  نشهَا بعا ال يا ال رفيةه نتق
.  اف،َعلا هاف،َعَ لا ه باخت ال األلف فب اف،َعلا هقلبها هم   فب اف،َعَ لا

هلييم تنهيير الفهضييب فييب مييرق الييتخلص مييض التايياا الكيياننيض نمييا نهييرت فييب 
النه  الداليث )أف التاياا كياننيض نالهميا قيرف ميد(. فايد يقيذف األهله هقيد يقيذف 

ار بيييض أض نقييذف األهل أه نقييذف الدييانب. هقييد يتقييهل الدييانبه هقييد ننييهض فييب الخييي
َلَييياضه هقييد يتقييهل الدييانب إليي   ب، األهل إليي  هاه نمييا فييب َقهاِعييد أه إليي  ييياا نمييا فييب قه
هم   نما فب قمراا هكماا ه يقاِلف هركياِلل هعجياِل  هقالِيل هبياِلاه فييقو الميرا 

 نماية. أض الاضية نلها َهه،م فب َهه،م هَأض، ليو تقتها أية قاياة
هفب النه  الرابا )أف التااا كاننيض أهلهما قرف  قي  هدانيهما قرف ميد(ه 
ههه قليل عمهميا ه ينق ير اليتخلص فيب قيذف األهل أه تقرينيق. هيقيو الميرا أض 

 هذا النه  م منا قالها بق قينما أعياهم التفكير الكليم.
ييييك هلايييد هضيييا ال يييرفيهض فيييب بدايييية األمييير قاعيييد  عامييية لليييتخلص هيييب تقر 

الكانض األهل إذا ناض  قيقا  هقذفق إذا ناض َمديا  متلها  بكانض  قي . دم جهبهيها 
بقا ت أخرىه ف جا ها تقريك الدانب أه قذفيق نميا أجيا ها تقرييك األهل أه قذفيق. 
ديييم اتكيييا األمييير علييييهم قينميييا مضيييها فيييب تفكيييير التغييييرات هالتعيييامالت هاألهضيييا  

األهل إلي  يياا أه هاه أه همي  ه نميا قيالها بتقهييل ال رفية المختلفةه فاالها بتقهييل 
الدانب إل  هم  ه باإلضافة إل  اقتمال قذفهما. هلذلك كادت الفهضي  نيل أقيهالهم 
تاريبيييا  ه يييرنا نخيييها فيييب بقييير ميييتالمم ميييض القجيييج هالقجيييج المضييياد ه هخا ييية 
قينميييا ينشييي  هضيييا ي يييب  فييييق نيييل ميييض الكييياننيض قيييابال  للقيييذفه فييييذنر نيييل فرييييق 

يد المقذهف منهما اعتبارات هقججا  ندير . هقد أقجمنا عض إيرادهيا نلهيا قتي  لتقد
   يتضخم البقث لغير مالل.

هقييد ذنييرها مرقييا  أخييرى للييتخلص مييض التايياا الكيياننيضه ههييب إمييا اختيارييية أه 
كماعية. فمض األهل  ما يقدث فيب ينيهض المج هميةه إذ يجيرف اليتخلص ميض التاياا 

بقذف المد هالنيهض معيا ه مديل قهلنياف ليم َأكه راغبيا  فيب اليذها .  الكاننيض فيها أقيانا  
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. همض الدانيية قيهلهمف ِمي ،ض (85)هيجرف ذلك بشرهم منها أض تنهض غير متله  بكانض
يييلهها قيييذف النيييهض ميييض قيييرف الجييير ِميييض، علييي  إباالهيييا هتقرينهيييا  فيييب ِميييَض ا،آلضه َفضا

 .(84)بالفتقة
يمنيييا بااعيييد ه مديييل الااعيييد  التيييب تمنيييا هذنيييرها أيضيييا  أض التاييياا الكييياننيض قيييد 

تنييهيض العلييم إذا تبعتييق نلميية ابييض مضييافة إليي  علييم  خييره هالااعييد  التييب تقييذف نييهض 
التهنيييد الخفيفيية إذا هليهييا كييانضه هالااعييد  التييب تمنييا اناييال  الييهاه هالييياا فييب رميييا 
ر هغيي ها ألفييا  قتيي    يلتاييب كييانناض فتقييذف تلييك األلييف فيلتييبو المكييند إليي  ضييمي

المدنييي  بالمكيييند إلييي  ضيييمير المفيييرده هالااعيييد  التيييب تمنيييا انايييال  اليييهاه هاليييياا فيييب 
ال ييلهات هالفتيييات ألفييا  قتيي    يلتييبو الجمييا بالهاقييد عنييد قييذفهاه هتمنييا اناييال  
الهاه فب ع هاض هالياا فب رقياض ألفا  قت    يلتبو المدن  بالمفرد عنيد اإلضيافة 

 .(84)إذا قذفت
 رفت فجنبتنا نديرا  مض قا ت التااا الكاننيضه قيض قرنت بل إض اللغة قد ت

الكييانض الدييانب فييب در  النييالمه نتقريييك نييهض اإلعييرا  هنييهض الجمييا هنييهض المدنيي  
التييب ت ييهرها الاييدماا كيياننة أ ييال  نمييا فييب يعلمييهض همؤمنييهض همؤمنيياضه هتقريييك 

مميييا  أهاخييير نلميييات كييياننة الهكيييم مديييل أميييو هقييييث همنيييذ هنييييف هأييييض هأضيييرابها
 ت هرهف كانض الالم أيضا  فب أ ل هضعق.

همما ذنرهف أض مرياة التخلص مض التااا  الكاننيض تقيددها اعتبيارات معينيةه 
لَيي    تقييذف األلييف األهليي ه بييل تاليي  ييياا. فلييه  ب، منهييا تجنيي  اللييبو. ففييب تدنييية قه

ب،ل ب،اَلض(ه هلتههخم أنها تدنية قه  .(87)قذفت هلم تال  ل ارت النلمة )قه
 
 

                                                 

 .188اننر شرع شذهر الذه ه ص85.  
 .101-108اننر شرع شذهر الذه ه ص 84.  
 .121-3/128اننر شرع الشافية 84.  
 .0/421اننر الممتا فب الت ريف 87.  
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(7) 

 خاتمـة
هبعييد؛ فهييذا هييه التايياا الكيياننيض الييذف قيياهلها أض يفكييرها بييق عييددا  هييالال  مييض 
التغييييرات هالكيييلهنات ال يييرفية هالقيييا ت النماييييةه هنكيييجها قهليييق قيييدرا  هيييالال  ميييض 

 القجا  ال رفب هال هتب.
هال ييقي  فييب األميير أض دميية قييا ت مقاايية مييض التايياا الكيياننيض قينمييا ينييهض 

رفيض  قيقيض )أه  امتيض بعيرف المقيدديض(ه ه  يمنيض ت يهر التاياا الكانناض ق
الكاننيض فب غير القرهف ال قيقة هميا ضيارعها ميض قيرهف اللييض. أميا قيرهف 
هييا فييب مكيي لة التايياا  المييدي فليكييت بكيياننة بييل هييب قرنييات مهيلييةه همييض الخميي   جي

 الكاننيض.
ف ميد هقيرف  يقي  ههناك قا ت نماية فكرها الادماا بالتااا كياننيضف قير 

هرأها أض التخلص منها يتم بقذف المده هلنض المقدديض فكرهها بنشها ماميا  مغليق 
ه هه هقه   ِضبي ذف قرنة مهيلةه أف  الت مهيل؛ أه نشها تتابا  هتب غير َمر،
قرنية مهيليية قبييل  يامت كييانض أه  ييامتيض متيهالييضه هرأها أض الييتخلص منهييا يييتم 

 ذفها.بتا ير القرنة المهيلة   بق
ييا كييالر القييا ت فهييب قييا ت مفترضييية افتراضييا ه هاألميير فيهييا أميير تفكيييير  أمي

بداا رأف هليو تقتها قاياة  هتية أه نماية.  هاجتهاد ها 
هالذف يدل علي   يدق هيذا الايهله أض الايدماا أنفكيهم اختلفيها إلي  َقيدخ ميا فيب 

فيهيييا التاييياا بعيييا القيييا ت التيييب نكيييبت إلييي  التاييياا الكييياننيض. فيييرأى بعضيييهم َأضا 
ناض يعيد قيذف  -مدال  –كاننيضه هرأى  خرهض َأض، ليو فيها التااا كاننيض. فالمبرد 

تنهيض العلم المتبه  بنلمة )ابض( مضافة إلي  عليم أنيق ميض بيا  التخفييفه ألض العليم 



 87 

ِعييال نالشيبا الهاقييد  . هلنيض جماعيية غييرف نييانها َيعهيد هض هييذا ميض بييا  (88)همتبهعيق جه
 التااا كاننيض.القذف خهفا  مض 

َيعهييييديهض تنييييهيض قيييياا  عهضييييا  عييييض الييييياا  -نمييييا ميييير بنييييا–هالخليييييل هكيييييبهيق 
المقذهفة   عض قرنتهاه ذلك أض قذف ياا المناهص اكتخفافا  قد جرى نديرا  قت  
لن نق األكاو فب اكتعما ت الاير ض النيريم. أف أض التنيهيض دخيل المنايهص ه  يياا 

 .(81)كاننيض فب المناهص المنهضفيقه فال مجال للاهل بالتااا 
هالرضيييبي   يعتيييرف بالتاييياا الكييياننيض فيييب بعيييا إكييينادات النييياقصه نميييا فيييب 

ِمب. هقد شرقنا ذلك فب مهضعق فب البقث. ها هار،  اغ، ه
ِكييضا ليكييتا نتيجيية  (12)هيييرى بعييا العلميياا أض الضييمة هالنكيير  فييب َتد،رهكهييضا هَتد،ره

.التااا الكاننيضه بل هما عالمة بناا ل  لفعل المهَؤناده مدل الفتقة فب َتد،رهَكضا
نا أمييرا  مييا نيياض التايياا الكيياننيض  ذضه المكيي لة مكيي لة تفكييير هتاييديره فييإذا قَييدار، ها 
ذا قيدرنا أميرا   خير نياض التاياا الكياننيض غيير مهجيهد. هيايال الشيبا نفكيق  مهجهدا  ها 

ييرى أض الفعلييض  (11)عض اختالف التفكير بييض الايدماا هالمقيدديض. فيبعا المقيدديض
َضه هأض الذف ق ل فيهما هه قذف الهاه  م، م هلم َيا،هه َض ا لهما لم َيا،هه لم َياهم، هلم َياهم،
فات لت الااف بالضمة فتقرنت بها. فبناا  عل  هذا التادير   يمنض الاهل بهجيهد 
يييِر نايييل للقرنييية فيهميييا. هالايييدماا    التاييياا للكييياننيض فيييب هيييذيض الفعلييييض ألنيييق ليييم َيج،
يادرهض هذا التاديره ألنهم ياهلهض بنال قرنة الهاه فيب البنيية األ يلية إلي  الكيانض 

 قبلها فينش  قرف المديه همض دمي يلتاب كانناضف العيض هالالم الكاننة.
هفييييب رأيييييب أض الييييذف أهقييييا الاييييدماا فييييب ندييييير مييييض الخلييييم فييييب مكيييي لة التايييياا 

هعالقتهميييييا بالقرنييييياته  الكييييياننيض هيييييه فهمهيييييم غيييييير الكيييييليم لمبيعييييية الميييييد هاللييييييض
                                                 

 .0/310اننر الماتض  88.  
 .0/75اننر المن ف 81.    

 .1/37اننر شرع المف ل 12.  
هالت ريف العربب مض خالل  17ه 14ه 13ه 84اننر أبقاث فب علم أ هات اللغة العربيةه ص 11.  

 .10ه قاشية 151علم األ هات القديثه ص 
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كيياننةه هأنهييا مكييبهقة بقرنييات مييض جنكييها يمنييض أض  هافتراضييهم أض قييرهف  المييدي 
تنايل هأض تقيذف هأض تختفييب ديم تعهد.هليذلك بنيييت قهاعيدهم علي  جمليية ميض األفهييام 
الخاملييةه بييل المتناقضييةه التييب أدبتييت الدراكييات ال ييهتية القديديية بمالنهييا. هنييانها 

 -مك لة المدي هالليضه فينفب أض تنيهض اليهاه هاليياا كياننتيض     يتكاهلهض أقيانا  فب
قتييي  يقيييذفههما  لتاييياا الكييياننيض  -هليييه ليييم تنهنيييا مكيييبهقتيض بقرنييية ميييض جنكيييهما

الم عييهم. أضييف إليي  ذلييك مييا ابتييدعهف مييض أفنييار ه يلييةه نفنيير  القيياج  الق يييضه 
 قينما أعيتهم القيلة هعدمها الهكيلة إل  تفكير معاهل.

تكيييا المايييام ليييذنر قهاعيييد المقيييدديض نلهيييا فيييب هيييذا الشييي ضه هكييينترك ذليييك هليييم ي
لفر ييية قادميييةه إض شييياا الليييق. علييي  أننيييب أكيييتبق ذليييك بيييالاهلف لييييو نيييل ميييا قاليييق 

بييالننر إليي   راا  –المقييددهض فييب هييذا الشيي ض  ييقيقا ه إذ تبييده  راا الاييدماا أقيانييا  
 كهلة ميكهر  هأندر منماية. -بعا المقدديض
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