التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهم

(* )

د .جعفر نايف عبابنة
()1

الجامعة األردنية

تمهيد
مهميةه عنيب بهييا البياقدهض العير قييديما
قضيية التاياا الكياننيض قضييية يهتية ي
هقديداه هاختلفت فيها اآلراا همناهج التقليل.
هيعد التااا الكاننيض مض أهم علل القذف لدى العلماا العر الادماا فب با
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 األهل ي منهييا هييب
التايياا كيياننيض نالهمييا قييرف ييقي (أف ييامت بعييرف المقييدديض) .هالدانييية هييب
التا يياا ك يياننيض أهلهم ييا ق ييرف م ييد هدانيهم ييا ق ييرف ييقي  .هالدالد يية التا يياا ك يياننيض
مد .هالرابعة التااا كياننيض أهلهميا قيرف يقي هدانيهميا قيرف م ييد.
نالهما قرف ي
هيتنياه ض فييب بييا
أميا النهعيياض األهل هالدييانب فهميا المبييه لهمييا فيب نتي ال ييرف ه
التاي يياا الكي يياننيض خ ه ي ييا .هأمي ييا النهعي يياض اآلخ ي ي ارض فلي يييو مبهبي ييا لهمي ييا في ييب نت ي ي
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.

* .أنجي هييذا البقييث فيب إجييا التفييرل العلميب التييب منقتهييا الجامعية األردنييية لناتبييق فيب العييام الجييامعب
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هيت ييل التايياا الكيياننيض ات ييا هدياييا بندييير مييض الاضييايا ال ييهتيةه مييض مدييل
مبيعي يية المي ي ييد هاللي يييضه هعالقي يية القرني ييات بقي ييرهف المي ي ييد هاللي يييضه هقضي ييية المتقي ييرك
هالكانضه هالبناا المامعب للغة العربية.
فمييض المفيياهيم الشييالعة لييدى الاييدماا أض قييرف المي ييد هييه قييرف العليية الكييانض
ِ
هكهق
هكار هنتا ه هالهاه فب هنهر ه
قام َ
المكبهق بقرنة مض جنكقه مدل األلف فب َ
هعي ِيريض .هقييرف الليييض هييه اليهاه أه الييياا الكيياننتاض
هكييعيد َ
َ
هع هجييه ه هالييياا فييب ديِييض َ
()1
المكييبهقتاض بفتقيية ه مدييل اليهاه فييب َقي ،يها هَذهقه هالييياا فييب َب ،يييت هَ ،يييت .هقييرف
العليية عنييدهم هييه ال يهاه هالييياا المتقرنتيياض نييالهاه فييب َهَرق هالييياا فييب هي ،كييره ههمييا
مضارعتاض للقرهف ال قيقة قتمالهما القرنة.
عل أض مفههم العلة بإمالقق يشيمل عنيدهم األليفه هاليهاه هاليياا ميض األنيها
الكي يياباة نلهي ييا .ههي ييب القي ييرهف التي ييب اتاكي ييعت مخارجهي يياه هتمي ي ي نماهي ييا باليك ي يير
هالكههلةه هخرجت مض تجهييف الفيم بيال إعاقية أه اعتيراا لهيهاا ال يهت( .)0ههيذا
ما يمي ها عيض كيالر القيرهف ال يقيقة فيب األلفبياا العربيية .هلعليق أكياو التاكييم
ييقاع هعلييل .هتتميي قييرهف العليية ميض الناقييية ال يرفية عنيدهم بنديير تبي ييدلها
إلي
هتقهلها هعدم اكتارارهاه عل العنو مميا نيراف فيب القيرهف ال يقيقة التيب تتميي
ي
بادر نبير مض الدبات.
هقييد جمييا الاييدماا بيييض قييرهف المي ييد هالليييض فييب مجمهعيية ييهتية هاقييد ه علي
الييرغم مييض التفريييق الننييرف بينهميياه همالقنيية أض قييرهف الليييض تت ييرف نييالقرهف
ال ييقيقة فييب مهاضييا متعييدد  .فييإذا التا ي كييانناض أهلهمييا قييرف ليييض نييالهاه فييب
ا
ص مض التااا الكاننيض بإدخال قرنة بعد قرف الليض
اخ َش ،ها هالياا فب ،
،
اخ َش ،به هيتَ َخل ه
اخ َشي ِيب اللييق) تمامييا نمييا يقييدث بيييض الكيياننيض ال ييقيقيضه هاذا التاييب
(اخ َشي هيها اللييقه ،
،

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

 .0اننر كيبهيقه النتا

174/5ه 534؛ هابض جنبه كر
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ناعة اإلع ار .8/1

المد نقذف اليهاه هاليياا الم ييدتيض فيب الفعلييض
ف قرف ي
كانناض أهلهما قرف ي
مده هقِذ َ
ِ ()3
المج هميض لم َياه ،م هلم َيك ،ر .
هليييذلك ليييم ينيييض الاي ييدماا يمي ي ي هض –أه يقفليييهض بي ييالتميي  -ب يييض هاه الم ييد في ييب
يرنض ييهض ههاه الل يييض ف ييب َي ،ك ي َيع ،ه َضه أه ب يييض ي يياا الم ي ييد ف ييب تشي يربِيض هي يياا الل يييض ف ييب
تَ ،خ َش ،ي َض .هنيانها يجمعهنهميا فيب اللفين هنيذاف قيرهف الم ييد هاللييض .هربميا أشيارها إلي
المد بالليض(.)4
الليض بالمد()5ه أه إل
ي

بل قاهل بعا العلماا ت ينيف األليف علي أنهيا قيرف م ييد هلييض معياه ألنهيا
كاننة مكبهقة بقرنة ميض جنكيهاه هكياننة مكيبهقة بفتقية .ههيذا قيهل غيير يقي
بتاتيياه همبنييب علي اكييتد ل منماييب عل ي القاييالق ال ييهتية نفكييهاه فيياأللف مييض
قي ييث مبيعته ييا ال ييهتية تن ييهض إ ي ق ييرف م ي ييده أف قرن يية مهيل يية خال ييةه نم ييا
كنبينق بعد قليل.
هدم يية خ ييالف ب يييض الا ييدماا هالمق ييدديض ف ييب النن يير إلي ي ق ييرهف الم ييد هالل يييض.
فالمقددهض يننرهض أض تنهض قرهف المد مكبهقة بقرنات مض جنكهاه ألض قرهف
المد هب أنفكها قرناته هليو هناك ترني فب القرناته فالقرنية تيدخل علي
القرنيية مييض جنكييها أهمييض غييير جنكييهاه مهيليية نانييت أه ق يييره ه بييد مييض هجييهد
فا ييل بيييض قرنيية هأخييرىه نمييا تاضييب بييذلك قيهانيض الترنيي المامعييب فييب العربييية
التيب تمنيا أض تتيهال قرنتياض فيب المامييا الهاقيده هتفيرا أض يف ييل بييض القرنيية
هأختها امت أه شبهق(.)4
 .3اننر كيبهيقه النتا
 .5اننر كيبهيقه النتا

550/5؛ هاألكتراباذفه شرع الشافية 037/0؛ هالمبرده الماتض
.175/5

 .4انن يير اب ييض جن ييبه الخ ييالص 114/1؛ هالمب ييرده الماتضي ي
الشافية .014/0

.00/3

012/0ه 00/3؛ األك ييتراباذفه ش ييرع

 .4اننيير نمييال مقميد بشييره د اركييات فييب علييم اللغية الاكييم األهله ص 021؛ هداهد عبييدفه د اركييات فييب
علييم أ يهات العربيييةه ص  54قاشييية ()0؛ هأقمييد الفيييهمبه أبقيياث فييب علييم أ يهات اللغيية العربيييةه

ص71؛ هالمي

البنهشه الت ريف العربب مض خالل علم األ هات القديثه ص75؛ هابراهيم أنيو

األ هات اللغهيةه ص.52

57

هيننر المقددهض نذلك أض تنهض قرهف الميد كياننةه إذ إنهيا قرنيات هالقرنية
تني ييهض كي يينهناه ألنهي ييا منافيي يية للكي يينهض بمبعهي ييا ( .)7هه ييم يفكي ييرهض ق ييهل الاي ييدماا
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
فب العرها؛ فالكب الخفيف ( ) المؤلف مض كانض هه اليالمه هقرنية هيب فتقية
ت هرهها تكبق قرف المده همد هه ألف -يكاهف مض قيث اإلياا النميب الكيب
الخفيف (لَ ،ض) المؤلف مض كانض ههالالم هقرنة هب الفتقية هكيانض هيه النيهضه هليه
هضييا أقييدهما منيياض اآلخيير لمييا قييدث خلييل فييب الييه ض .هربمييا نكييبها الاييدماا إل ي
النتابب غير متله بقرنات ق ير (.)8
الكنهض ألنهم أرها أنها مض قيث الركم
ي
هيف ل المقددهض الهاه هالياا اللينتيض عض كالر قرهف المده هيلقاهنهما ميض
قيث النه بالهاه هالياا المتقرنتيضه مكتنديض بذلك إل فيرهق أكاكيية بييض قيرهف
المد مض ناقيةه هالهاه هالياا اللينتيض أه المتقرنتيض مض ناقية أخرى .فقرهف الميد
ي يياق نماهييا أف اقتنيياك أه اعت يراا لمجييرى اله يهااه ه تفتييت المايياما ه
تغلاهاه هيكم الماما المنتهب بها مفتهقاه ه تنيهض ميض قيرهف المياد األ يلية.
أميا اليهاه هاليياا اللينتياض أه المتقرنتياض في ارفيق نماهميا اقتنياك ميا أف نيه ضييعيف
(هقَف) تفتت مامعيا
مض القفيفه هتفتتقاض المااما هتغلاانهاه فالهاه المتقرنة فب َ
(م ،هِقف) تغلق مامعا.
هالهاه الكاننة فب َ

هال ي يهاه هاليي يياا اللينتييياض أه المتقرنتي يياض يمني ييض لهمي ييا أض تنهنيييا قمييية المامي ييا
العربب أه نهاتق أف العن ر القرنب فيق؛ فمعلهم أنيق بيد لنيل ماميا ميض عن ير
الت يشنل قمتق أه نهاتيقه ههيه الجي ا اليذف يقميل أق ي التيهتر فييق هيايا علييق
النبييره فييال ياييهم بهييذف الهنيفيية فييب العربييية إ ي قرنيية ق ييير أه قرنيية مهيليية (أف
 .7اننر نمال مقمد بشره دراكات فب علم اللغة الاكم األهله ص 44قاشية ( )1هص 021؛ هأقمد
الفيهمبه أبقاث فب علم أ هات اللغة العربيةه ص77؛ هداهد عبدفه دراكات فب علم أ هات العربية

ه ص 57قاشية ()4؛ هأقمد عبد العنيم عبد الغنبه قضايا

رفيةه ص.42

 .8اننير نميال مقميد بشيره د اركييات فيب عليم اللغية الاكيم األهله ص020-021؛ هتميام قكياضه اللغيية
العربي يية معناه ييا همبناهي يياه ص71؛ هغالي ي

العلمبه "األكبا

المملبي ييبه ف ييب األ ي يهات اللغهي ييةه ص77-74؛ همقمي ييد

هاألهتاد هالفها ل"ه ص .043
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مد) .ه تاهم الهاه أه اليياا اللينتياض أه المتقرنتياض بهيذف الهنيفية علي اليرغم
قرف ي
مض شبههما بالقرنات تكا مخرجهما.
المد عند المقدديض إ ي قرنيات مهيلية خال ية؛ فياأللف هيب فتقية
هما قرهف ي
مهيلييةه ههاه المي ييد هييب ضي ييمة مهيلييةه هييياا المي ييد هييب نكيير مهيليية؛ هبييذلك هي ،خ ِرجييهض
مي ييض القي ييرهف ال ي ييقاع األلي ييف هال ي يهاه هاليي يياا المي ييدتيض هيلقاهنهمي ييا بالقرني ييات أه
ال ي ي يهالت .هه ي ييم هي ي ي ،يد ِخلهض ف ي ييب ال ي ييقاع أه ال ي ي يهامت ال ي ييهاه هالي ي يياا اللينت ي يييض أه
المتقرنتيضه ما اعترافهم ب ض الهاه هاليياا اللينتييض أه المتقيرنتيض تشيبهاض القرنيات
أه ال ي يهالت م ييض قي ييث اتك ييا مخرجهم يياه هاض ن يياض –علي ي أي يية ق ييال -أق ييل م ييض
اتكيياعق مييا القرنييات الخال ييةه أف قييرهف المي ييد هماابالتهييا الا ييير ههييب الفتقيية
الضمة هالنكر ه هيكم بنه ضعيف مض القفيف(.)1
ه ي
هلذلك تاا الهاه هالياا اللينتاض أه المتقرنتاض مهقعا فرييدا فيب الننيام ال يهتب
العرببه في ي أض نملق عليهما – تكا مخرجهما -أشيباف القرنيات أه ال يهالت
أه العل ييله هأض نمل ييق عليهم ييا ن ييذلك أش ييباف ال ييقاع أه ال ي يهامت ()12ه لش ييبههما
بال هامت مض قيث مبيعتهما النماية التب تتمل نهعا مض ا قتناكه همض قيث
الهنيفيية التييب تؤديانهييا فييب المامييا هالجييذر هالكييلهنات ال يرفية بعامييةه هلابهلهمييا
القرنيية هالكيينهض نال يهامت تمامييا .هكيينقاهل فييب هييذا البقييث أض نبيير مبيعتهمييا
يص التاي يياا
ال ي ييامتةه ألنهي ييا أقي ييد المي ييداخل لتي ييههيض راا بعي ييا الاي ييدماا فيمي ييا يخي ي ي
الكاننيض.
همض أهجق الفرق نذلك بيض الادماا هالمقدديض فيما يخيص مبيعية الم ييد هاللييض
هعالق يية القرن ييات بهم يياه م ييا يي يراف الا ييدماا م ييض أض القرن ييات المجانك يية الت ييب تك ييبق
ق ييرهف الم ي ييد يمن ييض أض تنا ييل إلي ي الق ييرف ال ييذف يك ييباهاه هأنه ييا يمن ييض أض تق ييذف
هتخت ض دم تكترد لت خذ منانها فب مهضيا خيره بعيد إجيراا تغيييرات لفنيية معينية.
هعنييد المقييدديض أض هييذا غييير ييقي هأض هجييهد أ ييال لقرنييات مجانكيية تكييبق
قرهف المده هأض هذا مقا خيال.
 .1اننر نمال مقمد بشره علم اللغة العام –األ هاته 71ه 84-83ه .134-130

 .12اننر نمال مقمد بشره علم اللغة العام –األ هاته ص84ه .134
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همييض األفنييار األكاكييية عنييد الاييدماا فن يرتهم عييض المتقييرك هالكييانض التييب بن يها
عليها تاكيماتهم العرهضية هريبما ال رفية .فيالمتقرك عنيدهم هيه القيرف ال يقي
أه ال امت اليذف تتليهف قرنية .هالكيانض يي تب علي ضيربيضف كيانض يمنيض تقرينيقه
هك ييانض يمن ييض تقرين ييق .هاألهل منهم ييا يش ييمل جمي ييا الق ييرهف م ييا ع ييدا األل ييفه
هالدانب هه األلف فب نقه نتا هقكا هبا هقام(.)11
هيفهييم مييض نييالم الاييدماا بهييذا الخ ييهص أض الكييانض الييذف يمنييض تقرينييق هييه
القييرف ال ييقي ه فهييه قابييل للقرنيية هللكيينهضه هأض الكييانض الييذف يمنييض تقرينييق
هي ،ق َم ي هل
هييه قييرف المي ييد األلييفه فهييه األ ييل فييب الكيينهض ألنييق ي ي تب إ كيياننا .ه
المدتاض ألنهما تشبهانق فب ل هم الكنهض هعدم التقريك .أميا اليهاه
عليق الهاه هالياا ي
هالياا المتقرنتاض فهما قابلتاض للقرنة نالقرهف ال قيقة.
هعنييد المقييدديض أض القييرهف ال ييقيقة أه مييا يكييم بال يهامت هييب هقييدها
الت ييب تاب ييل القرن يية هالك يينهضه هيلق ييق به ييا الي يهاه هالي يياا اللينت يياض هالمتقرنت يياض .أم ييا
المد فال تابيل القرنية ه الكينهضه هميض الخمي ه يفها بالكينهضه ألنهيا –
قرهف ي
()10
نما أكلفنا -قرنات منافية بمبعها للكنهض .
مؤداه ييا أض
ه أرها ف ييب ق ييهل الا ييدماا بك يينهض ق ييرهف الم ييد ب ييذهر فن يير منماي يية ي
قرهف المد ما دامت يمنيض أض ت يفها بالقرنية فيال بيد أض تنيهض كياننةه هبيذهر
فنر عرهضية مفادها أض قرف المد هالمتقرك الذف قبلق يمنض تمديلق بالرم ()4-
(.)13
هبي يربم ندي يير م ييض المق ييدديض ن يياهر ال ييتخلص م ييض التا يياا الك يياننيض بالترنيي ي
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
التايياا كيياننيض أهلهمييا قييرف مييد هدانيهمييا قييرف ييقي ه إنمييا يجييرف للييتخلص مييض
ناعة اإلع ار .08-07/1

كر
 .11اننر ابض جنبه الخ الص 337/0؛ هقابل بما عندف فبف ي
 .10اننر داهد عبدفه أبقاث فب اللغية العربييةه ص 54قاشيية ()4؛ هتميام قكياضه اللغية العربيية معناهيا
همبناهاه ص.081

 .13اننر تمام قكاضه اللغة العربية معناها همبناهاه ص .082
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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 (
مد (قرنة مهيلة) ف امت(.)15
ص ع ع ص) المؤلف مض امت فقرف ي

هاض ي ي إذا أض المقي ييدديض يابلي ييهض ندي ي ي ار مي ييض قجي ييج الاي ييدماا هاألكي ييو التي ييب
انملاها منها فب بعيا معالجياتهم ال يرفيةه مديل مكياهاتهم فيب الننير بييض قيرهف
الم ي ييد هالل يييضه همد ييل الا ييهل بي ي ض ق ييرهف الم ي ييد ك يياننةه هأنه ييا مك ييبهقة بقرن ييات م ييض
جنكييهاه هأض القرنييات التييب ت ييهرهها تكييبق قييرهف المي ييد يمنييض أض يت ييرف فيهييا
بالقييذف هالناييله أه قييذفها هاخت انهييا لتنهيير ف ييب مهاقييا جديييد بعييد تمبيييق قهاع ييد
معينيية .نييا أض المقييدديض يربمييهض مييا بيييض التايياا الكيياننيض هالنكيييج المامعييب للغيية
العربية.
همي ييض هي ييذف المكخي ييذ عل ي ي ني ييالم الاي ييدماا هغيرهي يياه هبني يياا عل ي ي معميي ييات علي ييم
األ هات القديثه نمضب فب تناهل مهضه التااا الكاننيضه مدبتيض ميا ي ي أض
عمييا ليييو منييقه نييل ذلييك مييدعهما بييالقجج
ينكي قايايية إلي هييذا البييا ه هناشييفيض ي
هالبراهيض هالتفكيرات الماللمة.
()2
التقاء ساكنين كالهما حرف صحيح
هيش ييمل قهلن ييا "ق ييرف ييقي " الي يهاه هالي يياا اللينت يييض لم ييا أك ييلفناف م ييض ش ييبههما
بالقرهف ال قيقة فب ندير مض الكلهنات ال رفية.
هي تب هذا النه مض التااا الكاننيض عل عد أنمامف

 .15اننير ميدال غالي

المملبيبه فيب األ يهات اللغهييةه ص 003ه 031ه 055 -050؛ هعبيد الايادر

الخليله "ناهر اليتخلص ميض التاياا الكياننيض فيب العربيية الف يق "ه ص 178-174؛ هأقميد مختيار

عم ييره د ارك يية ال ييهت اللغهي ييةه 337-334؛ هنم ييال بش ييره د ارك ييات ف ييب عل ييم اللغ يية الاك ييم األهله
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 -1التااا كاننيض داخل النلمة الهاقد فب غير قالة الهقف .هينهض ذلك فيب
دابة ه(أه َ ،ي يم) ت غير أَ َ يم .هالكانناض
ت غير
المضعف نما فب ه
(د َه،يباة) ت غير ي
ي
(د َه،يباة)ه هيياا الت يغير هالمييم األهلي فيب
هنا هما ياا الت غير هالباا األهل فب ه
ه( َ ،ي ،م)
(ه،ي ) ،
(أه َ ،ي يم)ه هياعاض ضمض ماما مض نه (ص ع ص ص)ه َ
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
بعييدف نمييا جييا مجيل يق بعييد قييرف المي ييد فييب نقييه (ضييالييض) ألض قييرف المي ييد مشييبق
للقرنة .د عل ذلك أض قرف الليض هه ياا الت غير التب يج أض تنهض كياننة
تميي ا لها عض غيرها(.)14
يشمها النكير  .ههيه قيهل غياما
هلنض ابض مننهر( )14ياهل إض بعا العر
ي
إ ي إذا فهييم منييق تقريييك الييياا بنييه مييض النكيير المختلكيية جييدا التييب قييد تغخييير فييب
الترني المامعب للنلمة.
هيجرف التااا الكاننيض فيب النلمية الهاقيد فيب غيير الهقيفه إذا عي اددت أكيماا
قرهف الهجاا هاألعالم ناهلك فب األهل ف َع ،ي ،ض َغ ،يي ،ضه هفيب الدانييةف َب ،ن ،ير بِ ،ش ،ير َ ،ي ،يد
َع ،م ،ره(.)17

هيجييرف ذل ييك ن ييذلك ف ييب مض ييار المضي ي يعف المجي ي هم هاألم يير من ييق ف ييب بع ييا
اللهجيياته مدييلف لييم َي هشي ،ييد ه هشي ،ييد .هيييتخلص مييض هييذا الهضييا بتقريييك الكييانض الدييانب
 .14اننير شيرع الشيافية  .010/0ههيذا ييدل علي ا دهاجيية الننير إلي قيرهف الم ييد عنيد الايدماا .فميض ناقييةه هيب
عنييدهم قييرهف كيياننة لعييدم تقرينهييا بقرنيية غيي ِير ذاتهيياه همييض ناقييية دانيييةه هييب مشييبهة للقرنييات .همعلييهم أض
الاييدماا قييد ف ييلها ف ييال تامييا بيييض قييرهف المي ييد هالقرنييات التييب هييب أبعاضييهاه عل ي الييرغم مييض مالقنييتهم أض
قيرهف الم ييد تشيبق القرنييات فيب ال يفات هالمخيار هفييب بعيا الكيلهنات هاألهضيا ال يرفية .هنياض هيذا غريبييا
يراقة قرنيات مهيليةه ه هه ،يم ع ييدها القرنيات قرهفياه بيل نيل هيذا التمييي بييض

فالهي ،م ع ييدها قيرهف الم ييد
منهمه ه
النييهعيض قالميياه فييالقرهف قييرهف هالقرنييات قرنيياته هأق ي مييا يمنييض أض ته ييف بييق القرنييات أنهييا

همميا يؤنيد هيذا الف يل التيام بينهميا أنهيم ليم
قرهف ناق ة ه غير بإ اا قرهف الم ييد التيه يام النهاميل .ي
18-17/1ه -00
المد .اننر ابض جنبه كر يناعة اإلعي ار
يعدها القرنات كهانض نقرهف ي
ي

.03

 .14لكاض العر ه ماد (دب ).

 .17اننر شرع الشافية .000/0
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بإقدى القرنات اليدالثف النكير أه الفتقية أه الض ييمة .هتقرييك الكيانض الديانب فيب
مدييل هييذا الهضييا هييه نيياهر لهجييية خا يية بتميييم ( .)18أمييا الابالييل األخييرى فتفييك
اإلدغام فب مدل هذف القالة فال يقدث التااا كاننيض أ ال.
هيجييرف مدلييق –أف تقريييك الكييانض الدييانب -فييب مهاضييا متفرقيية غييير مييا كييبق
يق)ه هق ييهلهمف ل ييم َي،ل ي َيدفه أبي يهاف (هاأل ييلف ل ييم َي،ل ي ،يدفه)ه
يق ه(األ ييلف ،انمَ،ل ي ،
نم ييا ف ييب ،انمَ،ل ي َ
لقرص أ قا هذف اللهجة عل إكناض العيضه فيتجنبهض تقرييك الكيانض األهل –
ههه العيض -ألض تقرينق هيفَ خهت هذا الغرا(. )11

هيجعل بعا الادماا مض با التخلص مض التااا الكاننيض فب النلمة الهاقد
هم ،ني هذ هأ َ،م ِ
يثه
فب غير الهقفه تقر َ
هق ،ي ه
هك ،يه َ
يك الكيانض الديانب فيب َن ،ي َ
يو َ
يف هأ َ،ي َيض َ
ف ه
نييانيض أض أ ييل هييذف النلمييات تكيينيض أهاخرهييا(.)02هالهاقييا أض هييذا ليييو مييض بييا
التايياا الكيياننيضه إذ منعتييق اللغيية فييب أ ييل الهضيياه بي ض جعلييت هييذف النلمييات علي
ييهرتها المعرهف يية لن ييا .همعني ي ذل ييك أنن ييا ن ييل فيه ييا إلي ي التا يياا الك يياننيض د ييم
نتخلص منق بتقريك الدانبه بل جاات هنذا مقرنة األهاخر فب أ ل الهضا.

 -0التايياا كيياننيض فييب النلميية الهاقييد فييب قاليية الهقييفه مدييلف ِق ،بيير ه َشي ،يع
همي ،ييد .هينديير هييذا فييب النلمييات الدالدييية الكيياننة العيييض
هقه ،فييل هَق،لي هَ ،يي ،يد هدَي ،يه  ،ه َشي ،ييد َ
رد .ههييذا يعي ييد عنييد
هم ،كييتَ ،ي
نمييا كييبقه أه غيرهييا المنتهييية بقييرف هم يش ي ادد مدييل هم ،كييتَ َق ،ي ه
بعضييهم إذا لييم ينييض الكييانض األهل قييرف ليييض نم يا فييب َ ،يي ،يد هدَي ،يه  ،ه التايياا كيياننيض
ناهريييا همييض خييدا الكييماه ألض الكييانض األهل عنييدهم –إذا لييم ينييض لينييا -هم َقي ايرك
بقرن يية مختلك يية ج ييداه قتي ي يمن ييض أض يي ي تب الك ييانض الد ييانب بع ييدف( .)01هه ييذا غي يير
المد أه الميهل
ضرهرف عندما ينهض قرف الليض هه الكانض األهله ألض فيق بعا ي
ف غن ذلك عض تقرينق بقرنة مختلكة.

 .18اننر شرع الشافية .053/0

 .11اننر شرع المف ل 104/1؛ هشرع الشافية .038/0
 .02اننر شرع المف ل .104/1

 .01اننر شرع الشافية .011-012/0
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هالهقييا أض هييذا التايياا كيياننيض قاياييبه هممنييض قدهدييقه هاض نيياض مكييتداال ألنييق
ينشي ي عن ييق المام ييا ( ص ع ص ص) هه ييه مام ييا داي ييل مي ي ده اإلغ ييالق .هتتخ ييذ
العربييية عييد هكييالل اختيارييية للييتخلص منييق .مييض ذلييك إدخييال قرنيية مييا بعييد الكييانض
(ب ،قي ،ير َ ب ي ه َ) ِ)ر)ه أه إدخييال قرنيية مجانكيية لقرنيية الفيياا (قه ،في ،يل  قههفي ،يله
األهل َ
ِع ي ،يد ،ل ِ ع ي ِيد ،ل)ه أه نا ييل قرن يية اإلعي ي ار –إذا ن يياض المهق ييهف علي ييق مرفهع ييا أه
مج ي ي ي ي ييره ار -هتقري ي ي ي ي ييك الك ي ي ي ي ييانض األهل بهي ي ي ي ي ييا (ج ي ي ي ي يياا َب ،ن ي ي ي ي يير  ج ي ي ي ي يياا َب هني ي ي ي ي ي ،يره
مررت بَِب ،نر  مررت بَِب ِن ،ر).

ههييذا يييؤدف إلي تفنيييك المامييا ( ص ع ص ص) هالييتخلص منييق بتغيييير البنييية
المامعي يية ف ييب النلم يية ( ص ع ص ص  ص ع +ص ع ص) .هق ييد هي،لجي ي إلي ي
تخفيي ييف اإلدغي ييام هخا ي يية في ييب الشي ييعر ِ
(هي ي ي،ير ِ هي ي ،يرح ص ع ص ص  ص ع
ص) .هقييد يرهمييهض القرنيية فييب القييرف المهقييهف عليييقه أه يالاهنييق()00ه هفييب هييذف
القاليية ي ييب الترني ي المامعييب (ص ع ص  +ص ع)ه هتنييهض القرنيية األخييير
(ف ييب المامي ييا ص ع) ق ي ييير جي ييدا تني يياد ت ييدرنها األذض .هني ييل هي ييذا نمي ييا أكي ييلفنا
هي،ل َج ه إليق ألض العر تنيرف التاياا الكياننيض قتي فيب المهاضيا
اختيارف إجبارفه ه
التب يكم فيها بذلك(. )03

هقد مض كييبهيق إلي أبعيد ميض هيذا قينميا أننير التاياا الكياننيض أ يال (.)05
()04
ياب َا ك يييبهيق م ييض
هلنن ييق تن يياقا في ي قر بهج ييهدف ف ييب أم ييانض أخ ييرى م ييض نتاب ييق  .هت ي َ
المقدديض عبد الع يي قليليب( )04قينميا أننير هرهد الماميا ( ص ع ص ص) فيب
ضمة ته ،ج َعي هل
نل مكتهيات اللغةه هرأى أض قرنة بيض بيض هب نكر ه فتقة ه
ي
القق أض التاياا الكياننيض فيب الهقيف لييو أمي ار يعبا أه
بيض ال امتيض األخيريض .ه ي

 .00اننر كيبهيقه النتا

.173-171/5

 .03اننر شرع المف ل .101/1
 .05اننر النتا

 .04اننر النتا

142/5ه .148

141/5ه 145ه .551

" .04البنية المامعية العربية"ه ص .45-43
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مكيتقيال فيب النميقه هاض نياض مكيتداال ألنيق ينيتج عنيق الماميا الداييل (ص ع ص
ص ).
 -3التا يياا ك يياننيض عن ييد ق ييدهد النلم ييات .هيتقا ييق ذل ييك بي ي ض تنته ييب نلم يية م ييا
ب ييامت كييانضه هتبييدأ نلميية تالييية لهييا ب ييامت كييانض أيضيا .هيييتم ذلييك فييب النلميية
األهلي بي ض تنيهض اكيما مبنييا علي الكيينهض (مديل َن ،يم َم ،يض هه ،يم لَ هيد ،ض) أه منهنيا (نتابييا
ِ
َض إِ ،ض)ه أه أض
رجيل بيا )ه أه تنيهض قرفيا مبنييا علي الكينهض (م ،يض َع ،يض َب ،يل قَ ،يد لَ ،يه أ ،
ض ،ر)ه أه فعل أمر مبنيا عل
تنهض فعال مضارعا مج هما بالكنهض ( لم َي ها ،ل لم َي ،ق ه
ت)ه أه فعال
الكنهض ( هق ،ل اننه ،ر)ه أه فعال ماضيا لقات بق تاا الت نيث الكاننة (قالَ ،
اك ييتَ ،د َع ،ها)ه أه
(رَم ي ،يها َك ي َيع ،ها ،
ماض يييا ناق ييا مفت ييهع الع يييض مك ييندا إلي ي هاه الجماع يية َ
مضارعا ناق ا مفتهع العيض مج هما مكندا إل هاه الجماعية أه يياا المخامبية (ليم
تَ ،ك ي َيع ،ها ل ييم تَ ،ك ي َيع ،ب)ه أه أمي ي ار ناق ييا مفت ييهع الع يييض مك ييندا إلي ي هاه الجماع يية أه ي يياا
اك َعب).
(اك َع ،ها ،
المخامبة ،
هتني ييهض النلمي يية الدانيي يية مبي ييدها بي ييالم التعريي ييفه أه اكي ييما كي ييانض األهل أ ي ييال
نالم ادر التب تبدأ بهم ه ل قياكية (نقهف ِ
اكت
اكم ه ،
اكت ،غفار)ه هنلمات ا ،بض ه ،
،
همالفتهاه هالذف هالتب هما تفر عنهما هلفن الجاللة .هقد تنهض النلمة الدانيية فعيال
(اكي ييتَ ،غفَ َر)ه أه أم ي ي ار يبي ييدأ بهم ي ي ه ي ييل قياكي ييية
ماضي يييا يبي ييدأ بهم ي ي ه ي ييل قياكي ييية ،
(اكتَ ،غ ِف ،ر)ه أه فعل أمر مض الدالدب يبدأ بكانض (ا ،نته .) ،
،

هيتخلص مض هذا الهضا غالبا بإدخال نكر بعد الكانض األهل .هريبما أدخلت
قرنيية أخييرى نالفتقيية هالضي ييمة هذلييك قك ي البيليية ال ييهتية المجيياهر  .همييض أمدليية
ِ
ِ
ذلكف ِمض ِ
ِ
اللقه ِ
عض
اكته ،ه ِئه َم ،ض ي َش الليقه
َ
اكتمعناه هلاد ،
الركهله اذه ِ ا ،ذه  ،ه ِله ،
ِ
ِ
ِ
اخ َش هها الاَ ،هَمه َم ِض ،ابهنك؟ قالت األع ار ه .
ضلِ،لقهه هقل ه) ،اننهرهاه قالت ه) ،
اخ هر ه َ
هي ،
هي ،م َناه التااا الكياننيض عنيد قيدهد النلميات أقيانيا بااعيد ه نالااعيد التيب تمنيا
ه
العلَييم المتبييه بنلميية ،ابييض مضييافة إلي َعلَييم ناهلنيياف خالي هيد بي هيض ي يييده أه الااعييد
تنييهيض َ
التييب تاضييب بقييذف نييهض التهنيييد الخفيفيية إذا جيياا بعييدها كييانضه ناييهل الشيياعرف"ه

44

ييض ا،لفاي ي َير .)07( "...غي يير أض بع ييا الا ييدماا ق ييد ت ييههم مج ييبا الك ييانض بع ييد ن ييهض
تهه ي َ
التهني ييد تههم يياه هف اك ي َير ب ييق ق ييذف الن ييهض ف ييب بع ييا الق ييا ت الت ييب ه ييب م ييض ب ييا
الضرهر الشعرية أندر ه أقله ناهل الشاعرف
ِ ،
اض ِيرَب ،ض)ه فقيذف الشياعر
مهم مارقها...ه هاأل ل عنيدهم ( ،
اض ِر) َ َع ،ن َك الهه َ
(الهمهم) بعدها مباشر (.)08
النهض ألنق تههم مجبا الكانض فب نلمة ،
ههات يياض الااع ييدتاض تمنع يياض أض ن ييل إلي ي قال يية التا يياا الك يياننيض عن ييد ق ييدهد
النلم يياته ف يينقض ن ييل هن ييا إلي ي التا يياا الك يياننيض قايا ييةه ب ييل هي ،م َن ييا ذل ييك قب ييل
ق يهلق .هلييه ق ييل التايياا الكيياننيض هنييا قاياية لنيياض الييتخلص منييق بإدخييال قرنيية
بيض الكاننيضه بقذف التنهيض أه النهض.
هلم ييا نان ييت النك يير ه ييب األ ييل ف ييب ال ييتخلص م ييض التا يياا الك يياننيض ف ييب ه ييذا
ي
()01
يفكرهض ذلك ب كبا ههمية
الضر ه هخا ة عند قدهد النلماته راع الادماا
ي
هاهية لم تانا ندي ار مض المقدديض(.)32
يجية الينفو إذا ليم ته ،كيتَ ،ن َر،ف
همض تلك األكبا أض تقرييك الكيانض بالنكير ميض ك ي
عل قرنة أخرى .همنها يأنا له قرننا األفعال المج همة إذا هليها كيانض بالضيم أه
الفيت لتييههم فيهييا أنهييا غييير مج هميةه ه يتييههم ذلييك إذا قرنييت بالنكييره ألض الجي يير
الجر فب األكمااه فيإذا
ليو مض إع ار األفعال .همنها أض الج م فب األفعال ننير ي
اضمررنا إل تقريك الفعل الكيانض ِ
اآلخير قرننياف بقرنية نني ِيرِف ههيب النكير علي
ياص .همنه ييا أض النك يير تن ييهض إع ارب ييا إ ي همعه ييا التن ييهيضه هق ييد تن ييهض
ك ييبيل التا ي ي
الضي ييمة هالفتقيية إع يرابيض ه تنييهيض ي ييقبهماه فييإذا اضييمررنا إل ي تقريييك الكييانض
قرنن يياف بقرن يية يت ييههم أنه ييا إعي ي ار هه ييب النك يير .ههاضي ي م ييا ف ييب نالمه ييم م ييض
التمقك هالبعد عض القاالق ال هتية.
المغالمة ه ي
 .07اننر شرع المف ل .55/1

 .08اننر شرع المف له المهضا الكابق.

 .01اننر شرع المف ل 107/1؛ هشرع الشافية .034/0
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هيرى بعا المقدديض أض النكر هب األ ل فب التخلص مض التااا الكاننيض
ييهتية نماييية خال ييةه فهييب أكييهل فييب هييذا الكييياق مييض الضي ييمة هالفتقيية.
ألكييبا
فعن ييد ا نتا ييال م ييض قال يية الك يينهض ف ييب النم ييق إلي ي نم ييق ييهت ك ييانض خ يير يلي ييق
ي يينخفا القن ييك األك ييفل اك ييتعدادا ل ييذلكه هالقرن يية الت ييب تناكي ي انخف يياا القن ييك
األكيفل هييب النكييره ألنهيا قرنيية أمامييية تنيتج مييض مادميية الفيم عييض مريييق انخفيياا
القنييك األكييفل هارتفييا اللكيياض نقييه مادميية الفييك العلييهف .هعل ي ذلييك ين يهض تقريييك
بالضمة أه بالفتقة(.)31
الكانض بالنكر أيكر هأكهل عل المتنلم مض تقرينق
ي
بل يرى أقد المقدديض( )30أض قرنة اليتخلص فيب قالية الهقيف هيب قرنية بييض
ب يييضه أف نك يير ه فتق يية ه ض ي ييمةه هي ييرى خ يير( )33أض القرن يية الت ييب يي ي تب به ييا
العربب عند التااا الكاننيض ليكت نكر ه هانما هب نه مض التقريك الذف ينقيا
إلي ي أف م ييض القرن ييات ال ييدالثه فه ييه ييهيت ج ييبا ب ييق لتك ييهيل النم ييق بالك يياننيض
هيك ام قرنة مض با المجا فامه هاكمق فب اإلنجلي ية prosthetic
المتتالييضه ه
vowelه ه هي َعي اد جي اا ميض ننيام القرنيات فيب العربييةه ختالفيق عنهيا ميض قييث
النمق هالته يا ال هتب.
هنقييض ن ييرى أض قرنيية ال ييتخلص الماقم يية بيييض ال ييامتيض األخي يريض ف ييب قال يية
الهقي ي ي ييف هي ي ي ييب نكي ي ي يير أه ضي ي ي ي ييمة أه فتقي ي ي يية عل ي ي ي ي القاياي ي ي يية .هدليلني ي ي ييا أض المامي ي ي ييا
يامب أ يييل اش ييتهرت ب ييق النلم ييات الدالدي يية الك يياننة
ص ع ص ص ه ييه مام ييا ك ي ي
الهكيمه هاشيتات منييق فيب اللغييات الكيامية هعلي أركييها العربيية ألفييان معجميية ندييير
ِ
يامتَ،ي ِق األخييريض .فلييو مكيتغربا إذض إدخيال قرنية عاديية بييض
بإدخال قرنة بييض
ييامتيق األخي يريض تكييهيال للهقييف هتمنينييا للنمييق .هقييد كييبق أض تقييددنا عييض ناييل
قرنيية اإلع ي ار نفكييها هجعلهييا بيييض ال ييامتيض األخي يريضه أه تقريييك ال ييامت قبييل
أمييا قرنية الييتخلص عنيد قييدهد النلمييات
األخيير (الكييانض األهل) بمديل قرنيية الفياا .ي
 .31انني يير عبي ييد الاي ييادر الخليي ييله "ني يياهر الي ييتخلص مي ييض التاي يياا الكي يياننيض في ييب العربيي يية الف ي ييق "ه
ص .182 -171

 .30عبد الع ي قليلبه "البنية المامعية العربية"ه ص .41
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فهب ناهر مهقعيةه هليو مكتغربا أض تنيهض قرنية مشيربة تق ييددها البيلية ال يهتية
المقيمة بها.
عل أض التاياا الكياننيض نفكيق لييو مكيتقيال فيب النميق عنيد الا يد إلييقه أه
قيييض تاتضيييق العمليييات هاألهضييا ال يرفيةه أه ينييهض اختيييا ار فرديييا أه لهجيييا فييب
قالية الهقييف .همعنيم العلميياا علي أنييق ممنيض هقا ييل فعيال فييب قالية الهقييف (.)35
هعند ذاك ينهض ما نَانق بعيا الايدماا قرنية مختلكية جيدا بييض الكياننيض –تكيريقا
له يهاا الكييانض األهل يكييتغرق الهقييت الييال م لالنتاييال مييض ييامت كييانض إل ي خييره
هليو ه َه،يتا مكمهعا يعتيد بيق إلي درجية أض ييؤدر فيب الترنيي المامعيب .هيمنيض
قييهل الشييبا نفكييق عييض قرنيية الييرهم أه الالاليية التييب يقييرك الكييانض األخييير بهييا عنييد
بعييا األقيهام فييب قاليية الهقييفه فاييد تنييهض ق ييير جييدا هغييير نيياهر بقيييث هي ،عتَييد
به ييا ف ييب الترنيي ي المامع ييب .هلن ييض إذا نان ييت تل ييك القرن يية مك ييمهعةه ف ييال ش ييك أض
هتتغي يير البني يية المامعي يية ف ييب
مامع ييا مفتهق ييا ق ييي ار ج ييدا ينشي ي ف ييب تل ييك القال ييةه
ي
المهقهف عليق لذلك.
()3
مد وثانيهما حرف صحيح
التقاء ساكنين أولهما حرف ّ

هيتقاييق هييذا اليينمم فييب شيينليض رليكيييضف عنييد قييدهد النلمييات أف فييب نلمتيييض
منف لتيضه هفب النلمة الهاقد أه ما يشبق النلمة الهاقد .
أ -عن ييد ق ييدهد النلم ييات ( أف ف ييب نلمت يييض منف ييلتيض) .هذل ييك أض تتي يهال نلمت يياض
يق
تنتهييب األهل ي منهمييا بقييرف مييده هتبييدأ الدانييية ب ييامت كييانض .هيشييمل الشي ي
األهل مهالييف ندييير مييض األفعييال هاألكييماا هالقييرهف التييب تنتهييب بقييرف مي ييده
لشق الدانب مهالف ندير مض األفعيال هاألكيماا التيب تبيدأ ب يامت
نما يشمل ا ي
كانضه هاألكماا التب تبدأ بالم التعريف ههب كاننة نما هه معرهف.
 .35اننر شرع المف ل .102/1
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هلييذلك التالقييب عنييد قييدهد النلمييات أمدليية تق ي عييدداه فهييذف نيياهر
شالعة جداه هقالة نماية قاياية تنهر فب النالم أندر مض نههرها فب الركيم
النتييابب .هلعييل األمدليية الاليليية التالييية التييب تبيير فيهييا مهاضييا ا ت ييال بيييض
النلمييات تج ي ئ عييض الندييير منهيياف فييب البيييت (فيي ،يل ِ في ،يل)ه عل ي المنضييد
ِ
( َ ،ل  لَي ،يل)ه َق خ
يهل لهي ،يل)ه إذا
يام (ريييم ِ ر ،
الع َمي َيل (لهي ،
م)ه أ ،نملهيها َ
ضييرف المَعي َ
ِ
ِ
ل
(ره ،
،انتَنَ ،ير َ
تَ ( ...ذ ،
اض َ ذ ،ض)ه هميا المكيؤه ِض (مياَ ،لَ م ،يل)ه أَ ،نب هيرها الع،ل َيم ه
ر ،ل)ه قهييهلب اجتهييدها (لِي ِ ،
يو)ه أينمييا ا،لتَفَي ا
يت...
اكي هيمك (م ياَ ،وَ مي ،
ييج لي ،يج)ه مييا ،
ه
(ماَ ،ل َ م ،ل).
هقيد اختليف الايدماا هالمقييددهض فيب تفكيير هييذف النياهر النمايية المهقعيييةه
همرياة التخليص منها .فالادماا يرهض أنها مض با التااا الكاننيضه بناا عل
أض قييرف المي ييد عنييدهم كييانض .هالمقييددهض يننييرهض أض تنييهض مييض بييا التايياا
المد هه قرنة مهيليةه ه يمنيض أض ينيهض كيانناه هييرهض
الكاننيض ألض قرف ي
أض هذف الناهر تخلق بيلة هتية يترت عليهيا نشيها ماميا مغليق ذف قرنية
يامياته هتقيياهل الييتخلص منييق
مهيلييةه ههييه مييا تنفيير من يق العربييية هأخهاتهييا الكي ي
()34
تايييدف العربييةه ههييه
نلميا هجيدت إلي ذليك كيبيال ه أه نشييها تتيابا يهتب ي
متله ب امت كانض أه امتيض تف ل بينهميا قرنيةه نميا
هجهد قرف ي
مد ي
كنبينق قاا.
ي
هيجييرف الييتخلص مييض هييذف القاليية عنييد الاييدماا بقييذف المي ييد هابايياا القرنيية
الكاباة لق دليال عليق .أميا المقيددهض فييرهض أض اليتخلص منهيا يجيرف بتا يير
المد).
القرنة المهيلة (أف تا ير قرف ي

 فب النلمة الهاقد أه ما يشبق النلمة الهاقد  .هأمدلة هذا النه ليكت قا تنماييية قاياييية يجييرف الييتخلص منهييا فييب ييهر تلاالييية ن مدليية النييه الكييابقه
هه ي يب تعي ييده نهنهي ييا اجتهي ييادات لتفكي ييير مي ييا يجي ييرف في ييب بعي ييا التغي ي يرات

 .34اننر برهنلماضه فاق اللغات الكاميةه ص.53
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ال رفيةه هاض ناض اإللف بها فب ال رف هالنت
قاياية.
ههب ت تب عل عد

التعليمية يهقب إلينا ب نها

هر منهاف

 -1أض ينيييهض الكي ييانض األهل هاه الجماعي يية أه يي يياا المخامبي ييةه هالكيييانض الدي ييانب
النيهض األهلي مييض أدا التهنييد المشي ييدد  .هييتم الييتخلص ميض هييذف القالية بقييذف
الضمير ها نتفاا بالقرنة قبلق دليال عليق( .)34همدالقف
تَ ،د هر هك ا
هض



تَ ،د هرِك ا
يض

تَ ،د هر هك اض



تَ ،د هرِك اض

هقد ذه بعا العلماا إل أض هاتيض القرنتيض اللتيض تكبااض النهض المشدد
ليكتا دليال عل ضميريض مقذهفيض لتااا الكاننيض بل هما عالمتا بنااه نالفتقة
تدر َك اض(. )37
فب ه
 -0أض ين ييهض الك ييانض األهل ع يييض األج ييهفه هالك ييانض الد ييانب م ييق الك يياننة
بكب اإلكناد إل ضمالر الرفا المتقرنة هنا الفاعليض هنهض النكه  .هينش الكانض
تقرك الهاه هالياا هانفتاع ما قبلهما نما فبف
األهل عض ي
ت
قَ َه،ل ه

ت
َب َي ،ع ه
ت
َخ ِه،ف ه
ت
َهيِ ،ب ه

ت
مَ هه،ل ه





،
ت
،اناَ َه،د ه





ت
باع ه
،

ت
خا ،ف ه

ت
هاب ه
،



ت
،
اختََير ه

ت
قا،ل ه

ت
ما،ل ه

ت
اختار ه
،
ت
،
انااد ه









ت
هق،ل ه
ت
بِ ،ع ه

ت
ِخ ،ف ه
ت
ِه ،ب ه

ت
مه،ل ه

ت
،
اختَ،ر ه

ت
،اناَ ،د ه
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هيعامييل الم يييد فييب هييذا معامليية المجييرده هيييتم الييتخلص مييض التايياا الكيياننيض
بق ييذف األل ييف (أف ع يييض النلم يية)ه لن ييض ف ييب األج ييهف الدالد ييب ي ارعي ي بع ييد الق ييذف
تغيييير قرنيية الفيياا .ففييب (قييال) تغييير نمييا قننييا إل ي ضييمة للد ليية عل ي األ ييل
الهاهف للنلمةه هفب (با ) تغير إل نكر للد لية علي األ يل الييالبه هفيب (خياف
ههييا ) تقييهل إل ي نكيير للد ليية عل ي أ ييل البييا أف قرنيية العيييض األ ييلية فييب
البنييية التقتييية الماييدر ههييب النكييره هفييب (مييال) ت ييب ضييمة للد ليية عل ي أ ييل
الضمة.
البا ههه أض قرنة العيض األ لية هب
ي

هينشي الكييانض األهل نييذلك عييض ناييل قرنيية اليهاه هاليياا إلي الكييانض ال ييقي
قبلهماه دم قل الهاه هالياا لتقرنهما بقك األ ل هانفتاع ما قبلهميا بقكي اآلض
نما فبف
ت
أَ ،ق َه ،م ه
ت
أ َ،ب َي ،ن ه

ت
اكتَ ،ا َه ،م ه
،
ت
اكتَ،ب َي ،ن ه
،

ت
أَقَ ،ه ،م ه




ت
أ ََب ،ي ،ن ه

ت
اكتَاَ ،ه ،م ه
،





ت
َقام ه
أ ،

ت
،
أبان ه



ت
أَقَ ،م ه



ت
اكتاام ه
،



ت
أ ََب ،ن ه

ت
اكتَاَ ،م ه
،

ت
ت 
،
اكتََب ،ن ه
اكتبان ه
اكتََب ،ي ،ن ه
ت ، 
،

هيييتم الييتخلص مييض الكيياننيض نمييا رأينييا بقييذف الكييانض األهل ههييه عيييض النلميية
أف األلف المنالبة عض هاه أه ياا.
هييرى الرضيب األكيترابادف( )38أض اإلكيناد أه ات يال ضيمالر الرفيا المتقرنيية
بالفعييل يييتم بعييد اناييال العيييض (أف ال يهاه هالييياا) ألفييا .هالنتيجيية فييب القيياليض هاقييد ه
ههب التااا كاننيض أهلهما األلف المنالبة عض الهاه الياا هدانيهما م الفعل الكاننة
بك ييب اإلك ييناد إلي ي ض ييمالر الرف ييا المتقرن ييةه د ييم ق ييذف األل ييف تخل ييا م ييض ه ييذا
الهضا.

 .38شرع الشافية .71/1

41

 -3أض ينييهض الكييانض األهل عيييض األجييهف هالكييانض الدييانب هييه مييق الكيياننة
بكييب الجي م أه للبنيياا ل ميير أه ت ييال نييهض النكييه بالفعييل .هينشي الكييانض األهل
عييض ناييل قرنيية العيييض (ال يهاه هالييياا) إل ي الكييانض ال ييقي قبلهمييا دييم قلبهمييا ألفييا
لتقرنهم ييا بقكي ي األ ييل هانفت يياع م ييا قبلهم ييا بقكي ي اآلضه فيلتا ييب ك ييانناضف ه ييذف
األلف ه م الفعل الكاننة لما ذنرنا .هييتم اليتخلص ميض التاياا الكياننيض هيذا بقيذف
األلفف
لم َي ،ه َي

لم َي ،خ َهف




لم َيهَ ،ي
خهف
لم َي َ ،



لم َيها   ،لم َيهَ . ،
ف
خاف  لم َي َخ ،
لم َي ،

هينش ي الكييانض األهل نييذلك عييض ناييل قرنيية ال يهاه هالييياا إل ي الكييانض قبلهميياه
هي ،نتَفَ بذلك ألض الهاه هالياا ت بقاض كاننتيض مكبهقتيض بقرنة مض جنكيهما (أف
ه
مديض)ه هقيض ذاك يلتاب كانناضف الهاه أه اليياا ه م الفعيل الكياننة لميا ذنرنيا نفيا.
هيتم التخلص مض هذا الهضا بقذف الهاه هاليااف
لم أَ ،ق هه ،ل
لم أ َ،بيِ ،ا

هل
 لم أَقه ،
يا
 لم أَبِ ،

يض
َكتَبِ ،
َكتَ،بيِ ،ض  لم أ ،
لم أ ،
هل  هق ،ل.
ا ،ق هه ،ل  قه ،
يا  بِ ،ا.
،ابيِا  بِ ،
تَ ،ا هه،ل َض  تَاهه،ل َض
ا ،ق هه،ل َض  قهه،ل َض








لم أَ هق ،ل.

لم أبِ ،ا.

َكتَبِ ،ض.
لم أ ،

تَها،ل َض.
هق،ل َض.

هينش الكانض األهل أيضا عض نال قرنة الهاه قينما تنهض نكر إلي الكيانض
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
َكتَ ،ع ِه ،ض
لم أ ،

اكتَ ،ا ِه،م
،



َكتَ ِع ،ه ،ض
لم أ ،
ِ

هم
،
اكتَا ،



لم أ ِ
يض
َكتَع ،
،
اكتَِا ،يم
،
40




َكتَ ِع ،ض.
لم أ ،
اكتَِا ،م.
،

 -5أض ينييهض الكييانض األهل م الفعييل الماضييب هالكييانض الدييانب تيياا الت نيييث
الك يياننة .هينشي ي الك ييانض األهل (أف الم ييد) ع ييض تق ييرك الع يييض (أف الي يهاه هالي يياا)
هانفتيياع مييا قبلهمييا هقلبهمييا ألفيياه فيلتاييب كييانناض همييا األلييف هتيياا الت نيييث الكيياننةه
هيتخلص مض هذا الهضا بقذف األلفف
ت
َد َع َه ،
ت
َب َن َي ،





عات
َد ،

نات
َب ،

ت
اكتَ ،ا َ َي ،
،







ت.
َد َع ،

ت.
َب َن ،

ات
اكتَ ،ا َ ،
،



ت.
اكتَ ،ا َ ،
،

هقد فكر الادماا قذف األلف مض أمدال دعتا هرمتا بالتااا الكاننيض عل هذا
ياته فييالتا كييانناض همييا األلييف المنالبيية عييض
هرمي ،
النقييه .ف ييلهما عنييدهم َدعي ،
يات َ
ياته هتياا الت نييث الكياننةه فقيذفت األليف للكياننيضه
يات هاليياا فيب رم ،
الهاه فب دع ،
هرَمتيا.
هرَم ،
ف ا ار َد َع ،
ته ديم انفتقيت التياا ألجيل أليف التدنيية بعيدها ف يا ار َد َعتيا َ
ت َ
هألض هذف الفتقة عارضة بكب األلف التب تليها "إذ ليو بال م أض يكند الفعل إلي
يرد األلييف فييب دعتييا هرمتيياه هلييذلك لييم ياييل َدعاتَييا
ادنيييض ف ييل التيياا الكيينهض"ه لييم تي ي
()39
هرماتَا .عل أض بعا العر قالف َرماتَاه فرد األلف الكاقمةه لتقرك التاا .
َ
هالهاقا أض رماتا هب األ ل ألنها ال هر الناتجة عض إعالل اليالم بعيد إكيناد
الفعييل إل ي ضييمير الغييالبتيض ابتييدااه فليييو األ ييل هنييا اإلف يراد دييم التدنييية عل ي مييا
ه فها .هقد قذفت األلف (أف الالم) منهيا قياكيا علي تياا الت نييث المفيرد ()40ه أه
اكتداا لهذف ال يغة المكتنرهة التب تخر عض ننام األبنية ال رفية العربية(. )41

هلاد نض الادماا أض ضمير الغالبتيض هه تاا الت نييث الكياننة لقايت بهيا أليف
ا دنيييض .هالهاقييا أنييق مني ييهض فييب أ ييل الهضييا مييض تيياا هألييف متالقمتيييضه هاأللييف
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.
 .31اننر شرع المف ل .08/1
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 -4أض يني ييهض الكي ييانض األهل م المناي ييهص المرفي ييه أه المجي ييرهره هالكي ييانض
الدي ييانب نيييهض التني ييهيض .هينش ي ي الكي ييانض األهل (أف الم ييد) بقي ييذف عالمتي ييب اإلع ي ي ار
(الض ييمة هالنك يير) بع ييد ال ييالمه فت ييب ال ييالم ك يياننة مك ييبهقة بنك يير .هه ييذا ب ييالمبا
ياتضييب قل ي الييالم –إذا نانييت هاها -يييااه لنييب تتكييق الااعييد ه فيلتاييب كييانناض ييياا
المناييهص -ك يهاا أنانييت أ ييلية أم منالبيية عييض هاه –هنييهض التنييهيضه هيييتخلص مييض
ذلك بكاهم الياا(. )50
ِ
قاضهي ،ض

ِ
يض
قاض ،

ِ
قاضيِ ،ض
ِ
داع هه ،ض



قاا

ِ
ِ
يض
داع ،هض  داع ،

ِ
داع ِه ،ض



دا

غييير أض الخليييل هكيييبهيق يرييياض أض ييياا المناييهص تقييذف اأه ه اكييتخفافاه دييم
يييؤت بييالتنهيض للتعييهيا عييض الييياا المقذهف ية هجب ي ار للبنييااه هعل ي هييذا فليييو دميية
التااا كاننيض(.)53
 -4أض ين ييهض الك ييانض األهل أل ييف الما ييهره هالك ييانض الد ييانب ن ييهض التن ييهيض.
هتنش األلف عض تقرك الهاه هالياا (ههما م الما هر) هانفتاع ميا قبلهمياه فيلتايب
كانناضف هذف األلف هنهض التنهيضه فتقذف األلف( )55ف
فَتَهي ،ض

َع َ هه ،ض




تاض
فَ ،

اض
َع ،




فَتَ ،ض (ح فت ).

َع َ ،ض (ح ع ا).

 .50اننر المن ف 081/1؛ هالماتض
 .53اننر المن ف .75/0
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 -7هقييد فكيير الاييدماا بعييا مييا يقييدث فييب ترني ي بعييا األدهات مدييل لَي ،يض
هلَ ،ي َو بالتاياا كياننيض أهلهميا قيرف ميد هدانيهميا قيرف يقي  .ف يل لَ ،يض ميدال
َضه قييذفت الهم ي هقرنتهييا ف ييارت النلمييةف ،ض()54ه فييالتا كييانناضه فقييذف المي ييد
أ،
ه لت النلمة إل لَ ،ض .هأ ل لَ ،ي َو أ َ،ي َوه قذفت الهم هقرنتهاه ف ار الترنيي ف
المده هأ بقت النلمة لَ ،ي َو(.)54
،ي َوه فالتا كانناضه فقذف ي
هيؤخذ عل نالم الادماا فيما تايدم قيهلهم بياناال اليهاه هاليياا هقيدهما ألفييضه
ه يتقددهض عض م ير ما ينتنفهما مض قرنات .هنذلك قهلهم باناال الهاه هالياا
ألفييا لتقرنهمييا بقكي األ ييل هانفتيياع مييا قبلهمييا بقكي اآلضه ههييذا يجعييل الااعييد
تجرف عل مرقلتيضه ههه قهل ضعيف ت خذ بق اللغهيات القديدة .هيؤخذ علي
نالمهم أيضا ت هرهم أض التاا يمنض أض ت تب كاننة قبل األلفه دم تتقرك تخل ا
أف
مض التااا الكاننيض بفتقة تكباهاه إذ إض األلف نفكها قرنية مهيلية هيق ايرك بهيا ي
قرف امت يكباهاه فال مجال ل امت كانض قبلها أه فتقة تتهكامهما .دمه أية
فتقيية هييذف التييب تقييرك بهييا التيياا؟ ألييم ياهل يها إض قييرف المي ييد مكييبهق بقرنيية مييض
جنكق؟ فنيف يجتلبهض قرنة عل القرنة؛ فتجتما قرنتاض قبل األلف؟.

هقهلهم بنال قرنة الهاه هالياا إل الكانض قبلهما يال الهاه هاليياا تلاالييا إلي
هي ،بيِا َ يبِ ،يا؛ فيالهاه هاليياا الناشيلتاض بهيذف المرياية
قرفب ي
مده نما فب َي ،ا ههلَ ياه ،هل َ
ليكييتا مييديض إ مييض قيييث ال ييهر النتابييية القايايية ال ييهتيةه هنقتييا إل ي قاعييد
أخ ييرى تق ييهل التي يهالب ال ييهتب  uwإلي ي  uه  iyإلي ي  iنالااع ييد الت ييب نقت ييا إليه ييا
لتقهي ييل التت ييابعيض ال ييهتييض  awه ayإلي ي  aف ييب َي ،خ ييهف َ ي َخ ي ،يهف َ ي َخ ييافه
ض 
اامه َ
اكي ييتََب ،ي َ
اك ييتَاَ ،هَم، 
ه،
اك ييتَ،ب َي َض ، 
هي ،هَيي ي َيهَ ،يي ي  يه ييا ه ه ه ،
اك ييتَ ،ا َهَم ، 
اك ييتَ َ
يتباض؛ أه إلي قاعيد أخيرى تايهل ميدال إض اليهاه هاليياا قيد قيذفتا هأميليت القرنية
اك َ
،
ِ
ِ
اامه َي ،ه َي ه  يها ه ه َي ،ا هيه هل َ ياهيه هله َي ،بيياه َ يبيياهه
اكتَ ،ا َهَم، 
بعدهما تعهيضاف ،
اكتَ َ
مييا مالقنيية أض اليهاه هالييياا فييب المديياليض األخييريض مي ييداض ناشييلاض عييض قييذف ال يهاه
 .54اننر الخ الص .141/3
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هالياا الليينتيض هالتعهيا عنهما بإمالة القرنة بعدهما .فالهاه هاليياا علي هيذا هميا
 uه  w iه yنما فب البنية األكاو.
عل أض أهم م خذ عليهم فب هذا النمم ميض التاياا الكياننيض قيهلهم بي ض قيرف
المي ييد يقييذف هتبا ي القرنيية قبلييق دليييال عليييق( .)57هيييرى المق يددهض أض قرنيية هنييا
تكبق الم ييده هأض اليذف يق يل هنيا هيه تا يير القرنية المهيلية فيب الماميا المغليق
ذف القرنية المهيليية الييذف ينشي فييب مدييل هيذف القاليية( .)58هبعضييهم يشيير إلي البيليية
ال يهتية الناشيلة بم ييملقات أخيرى تيينص علي ذنيير الماميا يراقةه بيل إلي
تتابعات هتية معينة فياهلف تا ير القرنة المهيلة قبيل يقي كيانض (نميا فيب
هقي ،يل) أه ييقيقيض مت يهالييض (أف عناييهد مييض ييامتيض تف ييل بينهمييا قرنيية) نمييا
ت( .)51هيعنيي ييب التا يي ييير تقهيي ي ييل قرني ي يية مهيلي ي يية إل ي ي ي قرن ي يية ق ي ي ييير
اكي ي ييتَاَ ،م ه
في ي ييب ،
مجانكيية()42ه هذلييك يعنييب مييض قيييث النمييق تا ييير ال ي مض الييال م للنمييق بالقرنيية
المهيلة قت ت ير فب مدى قرنة عاديية()41ه أف إلي مايدار الن يف تاريبيا .ههيم
يرهض أض القرنة المهجهد بعد التا ير ليكت هب القرنة التب نانت تكيبق قيرف
المد نفكق هماَ ا ار.
المد قك ت هر الادمااه بل هب ي
ي
هيتفي ييق الاي ييدماا هالمقي ييددهض عل ي ي أض هني يياك اكي ييتدنااات لااعي ييد (القي ييذف) أه
يال)
المد قرف قي مدغم فب مدلقه نقه (ض ،
(التا ير) هذفه مدل أض ي تب بعد ي
 .57اننر شرع المف ل 100/1؛ هشرع ابض عايل .315/3
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خ
يهضه
يهض) فييب مؤمني ،
يام) فييب مييدها امتاضه همدييل قاليية الهقييفه نقييه (ني ،
فييب ضيياليضه ه(هي ،
مؤمنات ههذا ندير جدا فب الهقف.
ه(نات) فب
،
،

هدميية قييا ت شيياذ مييض التايياا الكيياننيض عنييدهم اغتفييرت ألكييبا معنهييية مدييل
يت َق،لاَت ييا البِم ي ِ
يال) هن ييا ش ييذهذاه لك ييب
ياض" فاقتم ييل التت ييابا ال ييهتب (ت ي ،
قهلهمف"التا ي ،
معنهف هه المبالغةه هذلك يتم بإمالة القرنة بتا يرها .هيقتمل التااا الكاننيض
الع ييد ناهلنيا هنقيض نع ييد
ايرد أه َ
مض هيذا النيه عنيد الايدماا فيب قيا ت أخيرى مديل الك ،
العد يشبق الهقف هلييو مننيه ار فييق إلي
نهض
قاف ،
،
نافه ألض ي
ميم ،
قرهف الهجااف ،
إع ار (.)40
هقد ينش هذا الهضا عض إمالة القرنة التب تتله هم ا كيتفهام للتفرييق بييض
قك هض عندك؟ (.)43
الخبر ها كتخباره ناهلناف ،ل َ

هقييد تنش ي هييذف القاليية أيضييا فييب الا يرااات الارنييية ألكييبا خال يية تتمدييل فييب
قييذف هم ي (إض)ه هاماليية النكيير قبلهييا كييتنادها إل ي هم ي تكييد مكييدهاه نا يراا
(فا ييال أنبل ييهنب ب ك ييماا ه ييؤ لِب ،ض نن ييتم ييادقيض) البا يير 31ه هقي يراا ( ه تنرهي يها
فتياتنم عل البغالِب ،ض أردض تق نا) النهر .33
هقد تنش هذف القالة ألض تا ير المد ينش عنق لَ ،يبو مياه نايهلهمف ( ) النافيية
ه( ) الناهية ه(ما) الشرمية ه(ما) الم درية.

هيييرى تمييام قكيياض( )45أض ف ييب الف ييق المعا يير ييهر مييض ييهر اغتف ييار
يدم قيامال العل ِيمه دهض
الكاننيض دعيت إليهيا ضيرهر التفرييق بييض المعيانبه فنايهله تا َ
يافر منيدهبه
تا ير األلف قت
تلتبو بالمفرد المن ه علي القيال .هنايهلف ك َ
ال ير ِ
تلتييبو بييالمفرد المرفييه  .ههييه يتكيياال مييا إذا
ليوه فنمييد ال يهاه األخييير قت ي
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"شذهذاه فالاياو
قذف األلف لتااا الكاننيض نما قيذفهها فيب قهليكف "غالميا الرجيل"ه هلنينهم علليها

.40
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ذليك بيإراد "تفنييا القاددية بتقاييق التدنيية فيب اللفين"( )44أف بعيدم قيذف األليف فيب
المدن نما فعلها فبف غالما الرجل .ههرد عنهم أيضاف لق دلدا الماله بإدبيات األليف
فب المدن مراعا للمعن هقفنا للقاهقه فال يلتبو الدلداض بالدلث.
هفيب ننييب أنهييم نييانها ي ارعييهض قييا ت معينية نييالتب ذنرهييا تمييام قكيياض .غييير
أض اإلجابية القاياييية –قكييبما أراف -تنميض فييب تتبييا الايرااات الارنييية المرهيييةه همييا
رهف مض نهادر العر فب هذا الش ض لمعرفة ما إذا نانها يراعهض هذف ال يهر قيديما
–هله فب أضيق القدهد -ألكبا معنهية عل األرج .
()4
التقاء ساكنين كالهما حرف مد
ليو فب قديث الادماا عض هذا النه مض التااا الكاننيض ما يشير إلي قاياية
نماي يية دابت يية .هه ييه هاض ب ييدا –ألهل ههل يية -غي يير ما ييهد ف ييب ق ييديدهم ع ييض التا يياا
الكاننيضه إ أض أمدلتق تنبث انبدادا فب دنايا قديدهم عض مكالل اإلعالل هاإلبيداله
هتفكيرهم للتعامالت هالكلهنات ال يرفية المتنهعية .هليق يهر متعيدد نعيرا فيميا
ي تب أهمهاف
 -1أض ين ييهض الم ييد األهل ألف ييا ينته ييب به ييا الفع ييل الن يياقصه هالم ييد الد ييانب هاه
الجماعي يية أه يي يياا المخامبي يية .ههي ييذا يتقاي ييق في ييب الني يياقص المنتهي ييب ب ي ي لفه ماضي يييا
أهمضارعا أه أم اره إذا ناض مكيندا إلي هاه الجماعيةه هفيب النياقص المنتهيب بي لفه
مضارعا أه أم اره إذا ناض مكندا إل ياا المخامبية .ههيذف األليف –أف الميد األهل-
غير مادلة فب البنية التقتية المادر ه بل تنش نتيجة كلكيلة ميض العملييات هالتغييرات
م الفعييل خا يية( .)44هفيمييا
ال ييهتية التييب تمي أر علي تلييك البنيية الماييدره هت ييي
ي ي تب تهضييي لهييذف التغي يرات ممبايية عل ي أفعييال ماضييية همضييارعة هأفعييال أمييره
مجرد هم يد ه مكند إل هاه الجماعةف
َد َع ههها
.44



َد َعاها



َد َع ،ها.

اننر شرع المف ل .103/1
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َرَمهيها

َرَماها



اكتَ ،علَ ههها
،
نادهيها
َ

اداها
َن َ



هض
تَ،ن َكهي َ



اكتَ ،عالَها
،





ض ههها
،ار َ

اكتَ ،علَ ،ها.
،



ناد ،ها.
َ



اهض
تَ،ن َك َ

تَ،ن َك ،ه َض.



اهض
هض َ ي ،ر َ
َي ،ر َ
ض َ
ض هه َ
اك َعاها
اك َعهيها ، 
،


َرَم ،ها.

ضاها
،ار َ

ض ،ه َض.
َي ،ر َ




اك َع ،ها.
،

ض ،ها.
،ار َ



هفيما ي تب أيضا تهضيي لتليك التغييرات ممباية علي أفعيال مضيارعة هأفعيال
مكند إل ياا المخامبةف
يض
تَ،ر َ
ض ِه َ
تَ،ن َكيِيض
يض
تَتَ َعالَ ِه َ
يض
تَتَ َمانيِ َ

ض ِهف
،ار َ
اك َعيِب
،

ايض
تَ،ر َ
ض َ



ايض
تَ،ن َك َ





يض
تَتَ َعا َ َ







ايض
تَتَ َمين َ

ضاف
،ار َ



اك َعاف
،

ض ،ي َض.
تَ،ر َ






تَ،ن َك ،ي َض.

تَتَ َعالَ ،ي َض.

تَتَ َمان ،يض.

ض ،ب.
،ار َ



اك َع ،ب.
،

هال ييذف ج ييرى ف ييب األمدل يية الك يياباة نله ييا أض الي يهاه هالي يياا (ههم ييا م الفع ييل) ق ييد
تقرنت ييا هانف ييت م ييا قبلهم ييا فالبت ييا ألف ييا .هالقرن يية الما ييهد هن ييا ه ييب الض ييمة الت ييب
ت هرهها تكيبق هاه الجماعية هالنكير التيب ت يهرهها تكيبق يياا المخامبيةه ألنهميا
مييداض .هقييد نييتج عييض هيذا الالي اجتمييا كيياننيضف هييذف األلييف هأقييد الضييميريضف هاه
ف الك ييانض األهله هباي ييت
الجماع يية هي يياا المخامب يية .ه ب ييد هن ييا م ييض الق ييذف فَ هق ي ِيذ َ

41

الفتقة دلييال علييق( .)47لنيض هيذف الااعيد مبنيية علي ههيم ههيه هجيهد قرنية بييض م
النلمة ههاه الجماعة أه ياا المخامبة.
هالمالق يين أض ه ييذيض الض ييميريض يتق ييه ض بع ييد ق ييذف األل ييف إلي ي قرف ييب ل يييض
المد إل ليض.
مشبهيض لل قاع .هنالم الادماا فب هذا الش ض يفكر نيف انال
ي

همض الجيدير ذنيرف أض المجيرد هالم ييد يعيامالض بهيذا ال يدد معاملية هاقيد نميا
نهر فب األمدلة الكاباة.
همض الادماا َم ،ض ناض يرى أض الضمة قد اكتدالت عل الياا فب أمدال ا ،شيتََرهيها
فقييذفت تخفيف ييا ف ييارت النلم يية ا ،ش ييتََر،يها ف يياجتما ك ييانناضف الي يياا ( م النلم يية) ههاه
الجماعييةه فقييذفت الييياا هأ ييبقت النلميية ا ،شييتََر،ها ( .)48هالغريي أض أ ييقا هييذا
الرأف يكاههض هنا بيض الياا اللينة هياا المده هيجرهض القذف علي اليياا اللينية نميا
يجرهنق عل ياا المد .ههم يفكرهض نذلك تقهل هاه المد إل هاه لييض؛ هياهليهض
بقذف قرنة متههمة.
هعنييد الرضييب األكييتراباذف( )41أض اإلكييناد إلي هاه الجماعيية هييياا المخامبيية
م النلميية ألفيياه
يييتم فييب النيياقص المرفييه إ بعييد اإلعييالل فييب الفعييله أف اناييال
فيلتاب كانناضه هيتخلص منهميا بقيذف األليف .أف أض الرضيب ينمليق ميض األ يل
الما ييدر الاريي ي اخت ييا ار للخمي يهاته هاض نان ييت النتيج يية هاق ييد كي يهاا انملان ييا ف ييب
التقليل مض األ ل المادر البعيد ههه اإلكناد قبل اإلعالله أه انملانا مض اإلكيناد
بعيد اإلعيالل .لنيض الرضيب يفعيل ذليك فيب اعتايادف اخت يا ار للخميهاته ههيه بييذلك
يختلف عض اله فييض المقدديض الذف يننرهض هذا األ ل المادر ميض قييث المبيدأه
هيييرهض أض األمييهر تجييرف فييب ال ييرف عل ي نقييه مييا هييه مكييتعمل فعييال مييا هييه
ما ادر هم ،فتََرا.

 .47اننر شرع المف ل .104/1

 .48اننر األنبارفه البياض فب غري
 .41اننر شرع الشافية .004/0
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هييذا فييب النيياقص المرفييه المنتهييب بي لف .أمييا فييب أميير النيياقص المنتهييب بي لف
ش لقاتق الهاه هالييااه ف
اخ َش ،ب عندف ههف ،
اخ َش ،ها ه ،
فال يلتاب كانناض ألض أ ل ،
اخ َ
اخ َشيِب(.)42
اخ َشهيها ه ،
،
 -0أض ينيهض الميد األهل هاها أه يياا ينتهيب بهميا الفعيل النياقصه هالميد الديانب
هاه الجماعيية أه ييياا المخامبيية .ههييذا يتقاييق فييب النيياقص المنتهييب ب يهاه أه بيييااه
ماضيا أه مضيارعا هأمي اره إذا نياض مكيندا إلي هاه الجماعيةه هفيب النياقص المنتهيب
بهاه أه بياا مضارعا هأم اره إذا ناض مكندا إلي يياا المخامبية .غيير أض الميد األهل
ينش ي إ ي بتكيينيض ال يهاه هاليييااه هذلييك ياتضييب عنييدهم قييذف القرنيية التالييية لهمييا
ههب القرنة المتخيلة قبل الضميريض هاه الجماعة هياا المخامبة .هيلتاب عند ذاك
ك ييانناض؛ م النلم يية ههاه الجماع يية أه ي يياا المخامب ييةه فيتهجي ي عندل ييذ ق ييذف م
النلمةه دم يضم ما قبل هاه الجماعة هينكر ما قبل ياا المخامبة(.)41
هلعل األمدلة التالية تهض ذلكف
هض.
هض  تَ ه
ههض تَ ،د هع َ
دع َ
تَ ،د هع هه َ
هض.
يهض  تَ،رهم َ
تَ،رِمهيهض تَ،رِم َ
ادعهها ، اد هعها.
،اد هع ههها  ه
ارِمهيها

َك هرههها
َن ِكهيها





،ارِميها

َك هرهها

َن ِكيها





،ارهمها.

َك هرها.

َن هكها.

ِ
هض
تَ ،كتَد،نهي َ
ِ
يض.
هيض  تَ ،دع َ
يض  تَ ،د هع َ
تَ ،د هع ِه َ
يض.
ييض  تَ،رِم َ
تَ،رِميِيض  تَ،رِم َ


ِ
يهض
تَ ،كتَد،ن َ



هض.
تَ ،كتَد،هن َ

 .42شرع الشافية .142-141/3
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،اد هع ِهف
،ارِميِب




ِ
يض
تَ ،كتَد،نيِ َ

،اد هعهف

،ارِميب






،اد ِعب

،ارِمب

ِ
ييض
تَ ،كتَد،ن َ



ِ
يض.
تَ ،كتَد،ن َ

غييير أض ابييض جنييب( )40يييرى أض قرنيية الييالم لييم تقييذف بييل نالييت إل ي مييا قبلهييا
هقرنييت بهييا عيييض الفعييل بعييد أض ابت تهييا قرنتَهييا األ ييليةه دييم جييرى قييذف الييالم
لتااا الكاننيض.
هيرى الرضب األكتراباذف( )43أض اإلكناد إل الناقص اليهاهف هالييالب فيب قالية
الرفييا يييتم بعييد إعاللييقه أف بعييد قييذف الضييمة المكييتدالة عل ي ال يهاه هاليييااه فيييدخل
ت
الضييميراض هاه الجماعيية هييياا المخامبيية عل ي أمدييال يغ ي ه هيرمييب بعييد أض هقي ِيذفَ ،
ضمتهما عل النقه الكابقه فيلتاب كيانناضه هييتخلص منيق بقيذف القيرفيض (اليهاه
ي
هالياا) هبااا الضميريض (هاه الجماعة هياا المخامبة) .هيضم ما قبل هاه الجماعية
هينكر ما قبل ياا المخامبة.
هي ييرى الرض ييب أض ض ييميرف الجماع يية هالمخامب يية ي ييدخالض ف ييب أم يير الن يياقص
الهاهف هاليالب عل أمدال يغ ه هيرمب بعيد قيذف مهميا للبنياا ل ميره" فيالقق أض
اغي ي ي ه ها ه ،ارِم ي ييب إنم ي ييا ات ي ييال ب ي يياغ ه ه ِ
ارم مق ي ييذهفب ال ي ييالم
يا ي ييالف الي ي يهاه هالي ي يياا ف ي ييب ،
للهقف"( .)45هيعنب بالهقف البناا ل مر .هنذلك يفعالض فب مضار النياقص اليهاهف
هاليالب المج هم إذ يدخالض عليق بعد قذف الالم للج م .همعن ذلك أض الرضيب
يايير بالتايياا الكيياننيض فييب النيياقص ال يهاهف هاليييالب المكيينديض إل ي ضييميرف الجماعيية
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
المض ييار هاألم يير الم ي ييديض .هه ييب تب ييده ف ييب البني يية التقتي يية لي يدى إك ييناد فعله ييا إلي ي
الضميريض هاه الجماعة هياا المخامبة عل النقه اآلتبف
 .40اننر الخ الص 138-134/3ه هالمن ف .44/1
 .43اننر شرع الشافية 004/0ه .184/3
 .45شرع الشافية .008-007/0

70

ِ
هض
تَ ،كتَ ،دع هه َ

ههنا يمنض
ما قبلها في ب

ِ
ِ
اكتَ ،د ِع ِهف.
تَ ،كتَ ،دع ِه َ
اكتَ ،دع ههها ،
يضه ،
الاهل إض الهاه تنال إل ياا قبل اإلكناد تقيذف لتمرفهيا هاننكيار
الفعل الكابق تَ ،كتَ ،د ِعبه هعند ذاك يعامل معاملة اليالب تماما.

ِ
ِ
يهض
هض  تَ ،كتَ ،دع َ
تَ ،كتَ ،دعهي َ
ِ
ِ
ِ
يض .هنذا فب األمرف
تَ ،كتَ ،دعيِيضَ  تَ ،كتَ ،دعييض  تَ ،كتَ ،دع َ
ِ
ِ
اكتَ ،د هعها.
اكتَ ،دعيها ، 
اكتَ ،دعهيها ، 
،
ِ
ِ
اكتَ ،د ِعب.
اكتَ ،دعيب ، 
اكتَ ،دعيِب ، 
،


هض.
تَ ،كتَ ،د َع َ

ف فت ييب كيياننة مكييبهقة
هيمنييض الاييهل نييذلك إض قرنتهييا بعييد اإلكييناد ته ،ق ي َذ ه
بنكر فتنال ننريا يااه هيجرف التعامل معها بعد الال نالياا.
هقلتف"تنالي ننريييا" ألض التتيابا القرنييب نليق بعييد قيذف قرنيية اليالم المتخيليية
(كي يهاا انالب ييت الي يهاه ي يياا أه ل ييم تنالي ي ) ك ييينهض مك ييتقيال نما ييا هعا يياله إذ ني ييف
همي اد ،يض (القيرف
يت هره بل قل نيف ينميق تَتَيال ميض قرنية ق يير (قرنية العييض) َ
هالضمير) هما قرنتاض مهيلتاض فب الهاقا هالقاياة؟.
هيمنييض الاييهل أيضييا إض ال يهاه تال ي يييااه هعندلييذ لييض تنييهض َم ي ادا أف كيياننة
مكبهقة بقرنة مض جنكهاه بل كيتنهض كياننة مكيبهقة بنكير ه ههيذا يجعلهيا لخينية
َم ي اد ه هكييينهض قييذفها لتايياا الكيياننيض عل ي هييذا مكييتهجنا جييدا .بيييد أض هييذا نلييق
قديث ننرفه فال يمنض أض يتجياهر َم ييداضه ألض قيهانيض الترنيي المامعيب فيب اللغية
ناربيق فيب النميق لنمانيا ميا يشيبق
العربية تمنعقه ههيه مكيتقيل تمامياه هليه شيلنا أض ي
لمديض.
الهاه أه الياا َب ،ي َض ا ي
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 ا
أض
ابض جنب يجي لنفكق نال القرنة إل متقرك قبلهاه هالنال دالما ينهض إل الكيانض
المتقرك.
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 -3أض ينهض الم يد األهل عيض اكم المفعهل مض األجهف الدالدب المع يله هالميد
الدييانب هاه َم ،ف هعييهل .هقييد اتفييق معنييم ال يرفييض علي أض أ ييل التغيييير فيييق هييه ناييل
قرنيية العيييض –ههييب الضييمة -إلي الفيياا الكيياننة قبلهييا .دييم أرها أض هييذا الناييل يجعييل
عيض النلميةه هاها نانيت أه ييااه كياننةه فيلتايب كيانناضف عييض النلمية ههاه مفعيهل.
فييال بييد عنييد ذاك مييض قييذف أقييد الكيياننيضه فاييال بعضييهم إض الييذف يقييذف هييه المييد
المد الدانب أف هاه مفعهل .هاختلفيها أيضيا فيب ييالب العييض
األهله هقال بعضهم إنق ي
مض اكم المفعهل هذاف مت تقذف الياا فيقه أقبيل قلي الضيمة نكير لمناكيبة اليياا
أم بعد الال ؟.
هلشرع ما كبق نهرد اكمب المفعهل مض قال هبا مدياليض علي هيذف التغييرات؛
فف ييب َم ،ا ي هيههل (اك ييم المفع ييهل م ييض ق ييال) ي ييرهض أض قرن يية الع يييض هه ييب الض ييمة الت ييب
ت ييهرهها تكييبق هاه مفعييهل تناييل لتقييرك بهييا الفيياا الكيياننة (أف الايياف فييب قالتنييا
هذف) فيلتاب كانناض هما العيض (أف الهاه التيب أ يبقت ميدا لكينهنها بنايل قرنتهيا
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
َمفه ،عييله هقييال األخفييشف إض المقييذهف هييه العيييض (أف ال يهاه األهل ي )ه هه ض النلميية
عل هذا هه َمفههل .هقد أهرد نل فريق قججا مجال لذنرها هنا(.)44

هفب َم ،بهيه – ههب ال هر التقتية المادر كم المفعهل مض با  -يجرف نايل
قرنة العيض ههب الضمة التب تخيلهها تكبق هاه مفعيهله لتقيرك بهيا الفياا الكياننة
(أف البيياا فييب قالتنييا هييذف)ه فت ييب النلميية َمهب ،يييه ه هفيهييا يلتاييب كييانناض همييا العيييض
(أف الييياا) ههاه مفعييهل .ههنييا يييرى الخليييل هكيييبهيق أض الييذف يقييذف للكيياننيض هييه
هاه مفعييهل دييم تالي ضييمة الفيياا –بعييد القييذف -نكيير لتناكي الييياا في ييب ه نهييا
َم ِف ،عل .أف اض الذف جرى هه عل النقه التالبف

َم ،بهيييه َ مهب ،يييه َ مهب ،يييا َ مبِيييا .هلييم يتنبييق الخليييل هكيييبهيق إل ي أض الييياا
المكييبهقة بضييمة ليكييت قييرف مي ييد ه ينمبييق عليهييا شييرم التايياا الكيياننيض إذا نانييا
 .44اننر النتا

385/5؛ هالماتض
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بالمد .هلعل هذا هه الذف جعل األخفيش
َم اديضه فالمهم عندهما هه كنهنها هشبهها ي
ياييهلف إض الييذف جييرى بعييد ناييل ضييمة العيييض (أف الييياا) إلي فيياا النلميية (أف البيياا)
هه قل تلك الضمة نكر لتناك الياا فالتا كيانناض هميا اليياا التيب يارت ميدا
لكيينهنها هكييباها بكيينر ههاه مفعييهله فقييذفت اليييااه دييم قلبييت هاه مفعييهل إل ي ييياا
لتناك النكر قبلها هه نها عل هذا َم ِفيل( .)44أف أض الذف جيرى هيه علي النقيه
اآلتبف
َم ،بهيه



َمهب ،يه



َمبِيه



َمهبه



َمبِه



َمبِيا.

غي يير أض الرض ييب األك ييتراباذف ق ييد اعت ييرا علي ي األخف ييش لاهل ييق إض الض ييمة
نكيرت ألجيل اليياا قبيل قيذف اليياا فاييال()47ف إض اليياا "إنميا تكيتقق قلي ض ِ
يمة مييا
َ
فه فياأل َ،هلَ أض يايال علي مذهبيق قيذفت
قَ،بلَها نكر إذا نانت مما َي ،باَ
مما هي ،ق َذ ه
الي يياا أ اَه ه د ييم قلب ييت الض ييمة نك ييره فانالب ييت الي يهاه ي يياا هذل ييك للف ييرق ب يييض ال ي يهاهف
هاليالب" .أف أض ترتي الخمهات عند الرضب هه نما ي تبف
َم ،بهيه



َمهب ،يه



َمبِه



َمبِيا.

علي أض الرضييب نفكييق قييد خييالف فييب مهضييا خيير( )48جميييا ال يرفييض قينمييا
ذه ي إل ي أض ضييمة العيييض فييب َم ،اي هيههل ه َم ،بهيييه قييد قييذفت هلييم تناييل .غييير أنييق لييم
يف خ ل فب رأيق هذا.
هيترت عل رأف الرضب هذا اجتميا دالدية كيهانض (فيب عيرف الايدماا)ف فياا
النلمةه هعينها التب قذفت قرنتهاه ههاه مفعهل الكاننة بمبعها لنهنها مد .
هيمنييض أض ننتاييد نييالم ال يرفييض فييب هييذف المكي لة مييض هجييق خيير بييالاهلف إنييق
يترت عليق فب مرقلة مض مراقل التقليل اجتما دالث قرنات (فب عرفنا نقيض)ف
همي اد ،يض هميا عييض النلمية ههاه مفعيهل.
القرنة الا ير التب تخيليها نالهيا إلي الفيااه َ
المد نما هه معلهم قرنة مهيلة .ههذا نه مض التتابا مكتقيل ه يمنض تقااق.
ه ي
 .44اننر شرع الشافية .157/3

 .47اننر شرع الشافيةه المهضا نفكق.
 .48اننر شرع الشافية .83/1
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 -5أض ينييهض المييد األهل أل يف ِ
(فاعييل) ال الييد ه هالدييانب ألفييا منالبيية عييض عيييض
النلمة .هيتقاق هذا فب اكم ِ
الفاعل مض األجهف الهاهف أه اليالب الذف أعليت عينق
هعلات عينهما بالبها ألفا .هاكما ِ
بالبها ألفا .فالفعالض قَام هبا َ فعالض أجهفاض أ ِ
الفاعل
َ َ
ِ
األ ييلياض منهمييا همييا قي ِ
ياهم هبيياياه فتقرنييت ال يهاه هالييياا بالنكيير هقبلهمييا فتقيية
يف ييل بينهمييا هبينهييا إ قيياج غييير ق يييض هييه ألييف ِ
فاعييل ال الييد ه فالبتييا ألفيياه
ت – هربا مض التاياا الكياننيض-
فاجتما كانناضه ف بدل مض األلف الدانية هم هقخرَن ،
بالنكر عل أ ل التااا الكاننيض(. )41
لنييض المبييرد يييرى أض ألييف ِ
فاعييل قييد أدخلييت قبييل األلييف المنالبيية فييب قييام هبييا
هأمدالهميياه فييالتا ألفيياض هتييم الييتخلص منهمييا بالي األلييف الدانييية همي منكييهر ألض
أ لها القرنة(.)72

فاعيل فيب أمديال شياك (اكيم ِ
هيرى خرهض أض أليف ِ
فاعيل ميض شياك يشيهك) قيد
أدخلت قبل األلف المنالبية فيب الفعيله فيالتا ألفياضه فقيذفت الدانيية قيذفا هليم تالي
هم ف شااك  شاك(.)71

يالم الاييدماا فييب هييذف المك ي لة ندييير مييض الييههض .مييض ذلييك الاييهل
هقييد اعتييرى ني َ
بفتقيية قبييل األلييفه هأض األلييف قيياج غييير ق يييض فهييه نالعييدم()70ه هأض همي قييالِم
هبالِا فب رأف بعضهم قرنت بالنكير علي أ يل التاياا الكياننيض ألض بنيية اكيم
الفاعل تاتضب ذلك.
هأهم ناد يهجق إل اليرأييض األخييريض هيه أنهميا يايه ض بإيايا بنيية اكيم ِ
الفاعيل
المع يل مباشر ه دم تقهيل األلف الدانية هم أه قذفهاه فن ننا قد
عل بنية الماضب ه
فَ َن ،ننا بنية الفعل فَ ينا هران ،بنا عليها بنية أخرى هب بنية اكيم ِ
الفاعيل .هالهاقيا أض اكيم
َ
ِ
الفاعييل يشييتق بهييذف المرياييةه فنييل مييض الفعييل هاكييم الفاعييل بنييية مكييتالة هيشييتق
 .41اننر الممتا فب الت ريف .308-307/1
 .72اننر الماتض

11/1؛ هنذلك المن ف .081-082/1

 .71اننر المف ل 77/12؛ هشرع الشافية .101/3
 .70اننر شرع الشافية .34/3
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بمرياة مختلفةه هاض ناض بينهميا شيبا ميض التناكي اللفنيب هالمعنيهف ناليذف ينيهض
يام
بيييض أف يراد العالليية ا شييتااقية الهاقييد  .هالتغييير فييب ذات الفعييل نتقييهل قَي َيهم إل ي قَي َ
يا إل ي َبييا َ يختلييف عييض ارتبييام بِ ،ن َيتي ِيق ببنييية أخييرى ألض األخييير نييه مييض الناليية
َ
هب َيي َ
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 أ اَه ديم قلبيت
األلف هم .
-4أض ينييهض المييد األهل ألييف الجمييا الييذف علي ه ض فَ َعالِييل أه شييبهقه هالدييانب
قييرف مي ييد الييدا فييب المفييرد .ههييذا يجييرف فييب جمييا أمدييال َ ي ِيقيفَة ِ
هع هجييه
هر َكييالَة َ
ِ
ِ
هع َجييالِ  .هتف يييل ذلييك أنهييم يم جييهض بيييض ييهرتب المفييرد
هر َكييالل َ
علي َ ي َيقالف َ
ييهر المفييرده فيلتاييب كييانناضف ألييف الجميياه دييم
ييهر الجمييا علي
هالجمييا بإياييا
المد ال الد فب المفرده فيال المد الدانب ههه المد ال الد فب المفرد هم منكهر ف

َ َقايف َر َكاال َع َجاه َ َ قالِف َر َكالِل َع َجالِ (.)73
هالخم الذف هقا فيق أ قا هيذا الميذه هيه أنهيم أهقعيها بنيية الجميا علي
بنية المفرد مباشر ه ههذا يجه ألض هذا التغير ليو تغي ار فيب ذات المفيرد نتغيير
هن َي ي إل ي َنييا ه دهض أض تخيير النلميية عييض أ ييل
هني َيهر إل ي َنييار َ
َبي َيه إل ي َبييا َ
نهعها أه يتغير معناهاه بل هه نه مض الناالت ال رفية تتقهل فيق يغة مكتالة
يغة مكتالة أخرى إلفاد معن جدييد .هلييو معني ذليك أض ال ييغة
بناملها إل
الدانييية مشييتاة مييض األهلي مباشيير ه بييل همييا يييغتاض مكييتالتاض هاض ربمتهمييا رهابييم
شنلية همعنهية .هقد ترتبم نلمتياض هيذا ا رتبيام دهض أض ينيهض بينهميا اربيم لفنيبه
نارتبييام (رجييل هامي أر ) ارتبييام مييذنر بمؤندييقه أه ارتبييام (امي أر هنكيياا) ارتبييام مفييرد
بجمعق.

 .73اننر شرع الشافية 120/3؛ هشرع المف ل 17-14 /12؛ هالممتا فب الت ريف 304/1ه
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 -4أض ينهض الميد األهل قيرف ميد اليدا فيب المفيرده هالديانب أليف جميا فعاليل
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 –
أف ألف المفرد -هاهاف قااعد  قَه ِ
اعد.
َ
ها عتراا عل هذا هه نا عتراا عل كاباة فال داعب للتنرار.

 -7أض يني ييهض المي ييد األهل ألفي ييا الي ييد ه هالد ي ييانب ألفي ييا منالبي يية عي ييض هاه أه ي ي يياا
هردااه هأ ييلهما ِنكيياه ِ
متم يرفتيض .هذلييك نقييه ِنكيياا ِ
هرداف فتقرنييت ال يهاه هالييياا
هقبلهم ييا فتق يية ل يييو بينهم ييا هبينه ييا إ األل ييف هه ييب ق يياج غي يير ق يييض لك يينهنها
ه يادتهييا؛ هال يهاه هالييياا هقعتييا فييب المييرف ههييه مقييل للتغيييير ه قفلبتييا ألفيياه فيياجتما
كانناضف األلف ال الد هاأللف المبدلة مض الهاه هاليااه فالبت المبدلة هم (.)75
هعناا فاد دخلتها تاا الهقد بعد قل
هأما أمدال َعباا ه َ الا َ
هعباا(.)74
فب جمعهاه ألنهم ياهلهض فب الجما َعناا ه َ الا َ

اليالم همي

هف ييب ن ييالم الا ييدماا هن ييا جمل يية م ييض األغ يياليمه نالق ييديث ع ييض الق يياج غي يير
الق يييض هالفتقيية التييب تكييبق ذلييك القيياج  .هاننييب أعج ي نيييف تنييهض األلييف هنييا
ياي َا
ياهَم هب َ
قاج ا ضيعيفا فيال تمنيا قلي اليهاه هاليياا ألفياه ديم تنيهض قياج ا قهييا فيب ق َ
فتمنيا اناالبهمييا ألفيا .هأمييا قيديدهم عييض ضييعف اليهاه هالييياا بتمرفهميا فهييه ييقي ه
هلنض غير ال قي هه الاهل باناالبهما ألفاه دم تقيهل األليف إلي همي  .هاألجيدى
أض ياييال إض اليهاه الييياا قييد ضييعفتا بتمرفهمييا فالبتييا قرفييا أ ييل منهمييا هييه الهم ي .
هالتداخل الفهنيمب بيض الهم هالهاه هالياا معرهف تماما فب اللغة العربية.
 -8أض ينهض المد األهل ألفا الد هالمد الدانب أليف الت نييث .هيتقايق هيذا فيب
أمدال قمراا ه قراا .هاأل ل فيهما قميراا ه يقرااه فيالتا كيانناضه فالبيت أليف

 .75اننر الممتا فب الت ريف 304/1؛ هشرع الشافية 177-173/3ه هقابل بيف كر
اإلع ار 13/1ه .17

كر
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ناعة

الت نيث هم ( .)74ههذا مقا خيال ألض عالمة الت نيث هنا هب األلف هالهم معيا
فب أ ل الهضا.
 -1أض ين ييهض الم ييد األهل أل ييف الما ييهر هالم ييد الد ييانب هاه الجم ييا الك ييالم أه
ي ييااف .هاألل ييف ف ييب خ يير الما ييهر ناش ييلة ع ييض انا ييال الي يهاه هالي يياا ألف ييا لتقرنهم ييا
هانفتيياع مييا قبلهمييا .هقينمييا تت ييل األلييف فييب خيير الما ييهر ب يهاه الجمييا أه يالييق
يلتاييب كييانناضه هيييتخلص مييض هييذا الهضييا بقييذف األلييف هبايياا الفتقيية قبلهييا دليييال
عليها .هن خذ جمعب األعل هالمنادى لتهضيي ميا يجيرف فيب جميا الما يهر جميا
مذنر كالما(.)77
هض
األ ،
َعلَ هه َ



هض
األ ،
َعالَ َ



َعلَ ،ه َض.
األ ،

اد ،ه َض.
الم َن َ
الم َن َ
الم َن َ
اد َ
ادهي َ
اهض  ه
هض  ه
ه
َعلَ ،ي َض.
يض  األ ،
يض األ ،
األ ،
َعالَ َ
َعلَ ِه َ
ايض
الم َن َ
الم َن َ
اد َ
اديِ َ
يض  ه
ه



اد ،ي ِض.
الم َن َ
ه

لنض أ يقا هيذا اليرأف ياعيهض فيب كلكيلة ميض المقياذيره منهيا اعتبيار قرنية
متههميية تكييبق هاه الجمييا هيييااف فييب قضييية اناييال ال يهاه هالييياا ألفيياه ه يفكييرهض
نيف انال هاه الجما هياؤف مض َم يد إل لِيض.

 -12أض ينهض المد األهل م المناهص هالمد الدانب هاه الجما الكالم هييااف.
هينش المد فيب خير المنايهص عيض قيذف قرنية اليالم ههيب اليياا األ يلية نميا فيب
قاضييب أه المنالبيية عييض هاه نمييا فييب داعييب (مييض داعييه)ه فت ييب الييياا مييدا ألنهييا
كاننة مكبهقة بنكر ه فيلتاب كانناضف هذف الييااه ههاه الجميا أه يياؤفه فتقيذف يياا
المناييهصه هيضييم مييا قبييل هاه الجميياه هينكيير مييا قبييل يالييق .هلعييل األمدليية التالييية
تهض ما يجرف فب جما المناهص جما مذنر كالما()78ف
 .74اننر المن ف .144/1

 .77اننر تيكير اإلعالل هاإلبداله ص .74

 .78اننر الممتا فب الت ريف 424/0؛ هتيكير اإلعالل ص .77
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ِ
هض
قاضهي َ
ِ
يض
قاضيِ َ

ِ
هض
داع هه َ
ِ
يض
داع ِه َ

ِ
يهض
 قاض َ
ِ
ِ
يض.
ييض  قاض َ
 قاض َ
ِ
ِ
هض.
يهض  ه
داع َ
هض  داع َ
 داعهي َ
ِ
ِ
يض.
ييض  داع َ
 داعيِيِ َض  داع َ


هض.
ه
قاض َ

هيؤخ ييذ علي ي ن ييالم ال ي يرفييض هن ييا أن ييق مبن ييب علي ي هه ييمه هه ييه ق ييذف قرن يية
ت ييهرهها تلييب م النيياقص هتكييبق هاه الجمييا أه ييياافه أف ضييمة قبييل هاه الجمييا
هنكر قبل يالق.
هيؤخييذ عليييهم نييذلك أنهييم يجتلبييهض ضييمة قبييل هاه الجماعيية هنكيير قبييل ييياا
المخامب يية بي ييد مي ييض تين ييك المقي ييذهفتيض .هاذا علمني ييا أض عالمت ييب الجمي ييا مي ييداض أف
قرنتيياض مهيلتيياضه عرفنييا ماييدار الخم ي فييب قييهلهم ذاكه ألض القرنيية تييدخل عل ي
القرنيية مييض جنكييها أه مييض غييير جنكييها مهيليية نانييت أه ق يييره هق يهانيض الترني ي
المامعب فب العربية تقنر ذلكه إذ بد مض الف ل بيض القرنة هأختها ب امت.
 -11أض ينييهض المييد األهل ألفييا منالبيية عييض هاه أه يييااه هالدييانب ألييف الم ييدر
المها ض ِإل ،فعيال ه ِ
الم َعلاية الم ييد
،
َ
اكيت ،ف َعال .هيجيرف هيذا فيب م يادر األفعيال الجهفياا ه
باض .هاأل ل فب م ادر هيذف
اكتَ َ
َقام هأ َ
اام ه ،
َباض ه ،
مض بابب أَ ،ف َع َل ه ،
اكتَ َ
اكتَ ،ف َع َله مدل أ َ
األفعالف إ ،قهام هِا ،بياض ه ِ
اكيتِ ،ب َياضه هقيد ناليت قرنية اليهاه هاليياا فيب نيل منهيا
َ
اكيت ،ا َهام ه ،
،
َ
(ههييب الفتقيية) هقييرك بهييا الكييانض الييذف قبلهيياه دييم قلبييت ال يهاه هالييياا ألفييا لتقرنهمييا
بقك األ ل هانفتاع ما قبلهما بقكي اآلض .هبيذلك اجتمعيت ألفياضف تليك المنالبية
عييض ال يهاه هاليييااه مييا ألييف الم ييدر .هيييتخلص مييض هييذا الهضييا بقييذف إقييداهما.
هفب هذا اختلف العلماا الادمااف ففريق منهم قال بقذف األهلي هفرييق قيال بقيذف
الدانية()71ه هلم تنض قجج الفيريايض مكيتند إلي قايالق يهتية ه يرفية دامغيةه بيل
نانت فب معنمها اكتنتاجات منماية.

 .71اننر شرع المف ل 72/12؛ هشرع الشافية 144/1؛ هشرع ابض عايل .034/5

82

هم خذنا عل نالم الايدماا فيب هيذف المكي لة هيه إجيا تهم أض تيتم الااعيد علي
مرقلتيض (قبل النال هبعدف)ه هعيدم القكيم فيب قضيية األليف األ َ،هلَي بالقيذفه هني ض
المك لة مك لة اختيار فردف قاعد مضبهمة مقنمة.
 -10أض ينهض المد األهل ألف الت نييثه هالميد الديانب أليف المدني ه هذليك نميا
ف ييب تدنيي ية قبلي ي ه إذ يجتم ييا ك ييانناضف أل ييف الت ني ييث م ييا أل ييف المدني ي فتالي ي أل ييف
الت نيث يااف
هق،بلَ  +اض



هق،بلََياض.

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
نش ي قييرهف المييد غييير األ ييلية .هالما ييهد بغييير األ ييلية قييرهف المييد التييب
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
ألض قرف المد ينهض كاننا بقال .هبعا المقدديض يارهض بتهالب قرفب مد فب
مرقليية مييض م ارقييل تقليييلهم اللغييهفه هلنيينهم يعدهنييق –مييا ذلييك -مييض بييا التايياا
الكيياننيضه لمييا ذنرنييا .ههييم ياترقييهض للييتخلص مييض هييذا الهضييا تمبيييق قهاعييد أخييرى
تختلي ييف في ييب نديي يير أه قليي ييل عي ييض قهاعي ييد الاي ييدمااه ه ي ييه إل ي ي الشي يينل المك ييتعمله
هال هر المنمهقة فعال (.)82
هفييب أريييب أنييق يمنييض اجتمييا قرفييب مييد فييب أييية مرقليية مييض م ارقييل التقليييل
اللغييهفه ه فييب أف مرتبيية مييض م ارت ي اللغييةه ألنييق مكييتقيل مبعييا هنمايياه هتمنعييق
قهانيض الترني المامعب العربب.
()5
 .82اننر مدالف المنهج ال هتب للبنية العربيةه ص 81-88ه 10ه 132-101؛ هف فب األ هات
اللغهيةه ص .013-011
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التقاء ساكنين أولهما حرف صحيح وثانيهما حرف مد
ههذا أقل األنها دهرانا عل األلكنة فب نت ال رف هاللغية .علي أض أشيهر
يرَىه ههييذا
أمدلتييق عنييدهم قييذف هم ي الفعييل َيي َيرى (مضييار َأرَى) .ف ييلق عنييدهم َيي ،أ
يها ه لنيينهم ياهلييهض إض قرنيية الهم ي قييد ألايييت عل ي الكييانض قبلهيياه ههييه ال يراا.
هالقرنيية الما ييهد هنييا هييب الفتقيية التييب ت ييهرهها بعييد الهمي كيياباة ل لييفه بنيياا
عل ي أض نييل قييرف مييد مكييبهق بقرنيية مييض جنكييق .فلمييا ألايييت الفتقيية عل ي ال يراا
التاي ي ك ييانناض هم ييا ه ييذف الهمي ي الك يياننة بع ييد نا ييل قرنته يياه هاألل ييف هه ييب ك يياننة
ير،ى .هقيد قيذفت الهمي تخل يا
بمبعهاه أف أنهم ت هرها النلمة بعيد النايل هنيذاف َي َأ
مض التااا الكاننيض فكلت النلمة إل َي َرى( .)81ههاضي أض الفتقية التيب تكيبق األليف
فب يرى هب الفتقة المناهلة كاباا.
هيمنض ناا تلك الخمهات بالاهلف إنق قرنة بيض الهم هاأللفه هاض نال
أض ياالف إض التخفيف
هذف القرنة المتخيلة لهه نال اعتبامب غير مكهله هاأل
هنا يجرف بقذف الهم ه فتت ل الراا باأللفه فتتقرك بهاه ألض األلف ما هب فيب
الهاقا هالقاياة إ فتقة مهيلة .همض المكتقيل أض ياا قبل األلف قرف كانض.
همييض أمدليية هييذا النييه عنييدهم أيضييا تقريييك التيياا فييب قَالَتَييا هأض يرابها بالفتقيية
تخل ييا مييض التاالهييا كيياننة مييا ألييف التدنييية بعييدها .هاأل ييل فييب هييذا عنييدهم قَالَت،ييا.
فلميا ات يلت تياا الت نيييث الكياننة بياأللف التييب هيب ميد كييانض يار ل اميا الييتخلص
مييض التايياا الكيياننيض .هجييرى ذلييك هنييا بالقييذف ه بالال ي بييل بتقريييك الكييانض
ال قي ههه التاا (.)80
هردنا هنا هه أض ضمير الغالبتيض أ ال هه تاا هألف مت لتاض ات ا بنيهيا
ينف ييم .هقرنيية التيياا أ ييال هييب األلييف نفكييهاه أف الفتقيية المهيليية .ه مجييال
للاييهل بهجييهد قرنيية بيييض التيياا هاأللييف .همييض المكييتقيل نمييا أكييلفنا أض ي ي تب قييرف
كانض قبيل األليف .فيال مجيال إذض للايهل بالتاياا الكياننيض فيب هيذا المديال هأضيرابق.
 .81اننر شرع الشافية 51/3؛ هشرع المف ل .112/1
 .80اننر شذا العرف فب فض ال رف /ص.142
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هلعلنا نيذ خنر هنيا بميا قاليق الايدماا فيب أمديال َرَمتَيا ميض أض أليف التدنيية قيد لقايت تياا
الت نيييث الكيياننة فتقرنييت التيياا تخل ييا مييض التايياا الكيياننيض –بالفتقييةه هبرخدنييا عليييق
فب قكم كابق مض هذا البقث.
هق ييد قنن ييا فيم ييا ك ييبق أيض ييا ني ييف أض بع ييا األمدل يية ق ييد ن ييدت عرض ييا ف ييب
تقليييالتهم ال يرفيةه هقييالها فيهييا بالتايياا كيياننيض أهلهمييا هاه أه ييياا كيياننة مكييبهقة
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
ناض التخلص مض هذا الهضا عندهم بقذف الهاه هالياا اللينتيض بتقرينهما.
()6
طرق التخلص من التقاء الساكنين
لاييد تعييددت مييرق الييتخلص مييض التايياا الكيياننيض هتنهعييت .فيييتخلص مييض النييه
األهل (التا يياا ك يياننيض نالهم ييا ق ييرف ييقي ) بتقري ييك الك ييانض األهل أه بتقري ييك
الكيانض الدييانب .إذ يييتخلص منيق إذا هقييا فييب نلمية هاقييد فييب قالية الهقييفه بتقريييك
األهل بقرنة مجانكة لقرنة الفااه أه مجانكية لقرنية اإلعي ار إذا نانيت ضيمة أه
نك ييره أه ب ي يية قرن يية ق ييير أخ ييرى .هق ييد يق ييرك الد ييانب ف ييب قال يية الهق ييف بقرن يية
مختلكيية جييدا .هاذا هقييا فييب نلميية هاقييد فييب غييير قاليية الهقييف فاييد يييتخلص منييق
بتقريييك الكييانض الدييانب .هينهيير أض هييذا التقريييك لهجييب خيياص بابيليية تميييم .هعنييد
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
اك َيم هعهاه ههق ،يل .غيير أض المدييال
يقي ) بقيذف الكيانض األهل نميا فيب قهلنياف قههميها ،
األهل ينهر القذف فيق نتابة بل نمااه هالمديال الديانب ينهير القيذف فييق نتابية
هنماا نما تاضب بيذلك قهاعيد العربيية .هقيد ييتخلص ميض الكيانض األهل نيذلك بالبيق
هم ي ي ه فاي ييد رهف عي ييض العي يير قي ييهلهم ض ي ي ليض هاقم ي ي رت هأشي ييباهها( .)83هقي ييد يفكي ي هير
 .83اننر الممتا فب الت ريف .300-302/1
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يغة ا ،ف َعيا ال إلي

نشها بعا ال يا ال رفيةه نتقهيل
التخلص منق بهذف ال هر
َ
ه
ا
ا
ا
ا ،ف َع ال ها ،ف َع َل ه باخت ال األلف فب ا ،ف َعل هقلبها هم فب ا ،ف َع َل.
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
الدييانبه هقييد ننييهض فييب الخي يار بيييض أض نقييذف األهل أه نقييذف الدييانب .هقييد يتقييهل
األهل إلي هاه نمييا فييب قَه ِ
اعييد أه إلي ييياا نمييا فييب هق،بلََييياضه هقييد يتقييهل الدييانب إلي
هم نما فب قمراا هكماا ه يقالِف هركيالِل هعجيالِ هقالِيل هبيالِاه فييقو الميرا
َض ليو تقتها أية قاياة نماية.
أض الاضية نلها َه ،هم فب َه ،هم هأ ،
هفب النه الرابا (أف التااا كاننيض أهلهما قرف قي هدانيهما قرف ميد)ه
ههه قليل عمهمياه ينق ير اليتخلص فيب قيذف األهل أه تقرينيق .هيقيو الميرا أض
هذا النه م منا قالها بق قينما أعياهم التفكير الكليم.

هلا ييد هض ييا ال ي يرفيهض ف ييب بداي يية األم يير قاع ييد عام يية لل ييتخلص ه ييب تقري ييك
الكانض األهل إذا ناض قيقا هقذفق إذا ناض َم يدا متلها بكانض قي  .دم جهبهيها
بقا ت أخرىه ف جا ها تقريك الدانب أه قذفيق نميا أجيا ها تقرييك األهل أه قذفيق.
د ييم اتك ييا األم يير عل يييهم قينم ييا مضي يها ف ييب تفك ييير التغيي يرات هالتع ييامالت هاألهض ييا
ال رفية المختلفةه فاالها بتقهييل األهل إلي يياا أه هاه أه همي ه نميا قيالها بتقهييل
الدانب إل هم ه باإلضافة إل اقتمال قذفهما .هلذلك كادت الفهضي نيل أقيهالهم
تاريبييا ه يرنا نخييها فييب بقيير مييتالمم مييض القجييج هالقجييج المضيياد ه هخا يية
قينمييا ينش ي هضييا ي ييب فيييق نييل مييض الكيياننيض قييابال للقييذفه فيييذنر نييل فريييق
لتقديد المقذهف منهما اعتبارات هقججا ندير  .هقد أقجمنا عض إيرادهيا نلهيا قتي
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
ك راغبيا فيب اليذها .
الكاننيض فيها أقيانا بقذف المد هالنيهض معياه مديل قهلنياف ليم أَ ه
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هيجرف ذلك بشرهم منها أض تنهض غير متله بكانض( .)85همض الدانيية قيهلهمف ِمي ،ض
ف ييب ِم ي َيض ،اآلضه فَ ا
ضي يلهها ق ييذف الن ييهض م ييض ق ييرف الج يير ِم ي ،يض علي ي إبااله ييا هتقرينه ييا
بالفتقة(.)84
هذنييرها أيضييا أض التايياا الك يياننيض قييد يمنييا بااعييد ه مد ييل الااعييد التييب تمن ييا
تنييهيض العلييم إذا تبعتييق نلميية ابييض مضييافة إلي علييم خييره هالااعييد التييب تقييذف نييهض
التهنيييد الخفيفيية إذا هليهييا كييانضه هالااعييد التييب تمنييا اناييال ال يهاه هالييياا فييب رميييا
يلتاييب كييانناض فتقييذف تلييك األلييف فيلتييبو المكييند إل ي ضييمير
هغ ي ها ألفييا قت ي
المدن ي بالمكييند إل ي ضييمير المفييرده هالااعييد التييب تمنييا اناييال ال يهاه هالييياا فييب
يلتييبو الجمييا بالهاقييد عنييد قييذفهاه هتمنييا اناييال
ال ييلهات هالفتيييات ألفييا قت ي
يلتبو المدن بالمفرد عنيد اإلضيافة
الهاه فب ع هاض هالياا فب رقياض ألفا قت
إذا قذفت(.)84
بل إض اللغة قد ت رفت فجنبتنا ندي ار مض قا ت التااا الكاننيضه قيض قرنت
الكييانض الدييانب فييب در النييالمه نتقريييك نييهض اإلع ي ار هنييهض الجمييا هنييهض المدن ي
التييب ت ييهرها الاييدماا كيياننة أ ييال نمييا فييب يعلمييهض همؤمنييهض همؤمنيياضه هتقريييك
أهاخيير نلمييات ك يياننة الهكييم مد ييل أمييو هقيييث همن ييذ هنيييف هأي ييض هأض يرابها مم ييا
ت هرهف كانض الالم أيضا فب أ ل هضعق.
همما ذنرهف أض مرياة التخلص مض التااا الكاننيض تقيددها اعتبيارات معينيةه
تقييذف األلييف األهل ي ه بييل تال ي ييياا .فلييه
منهييا تجن ي اللييبو .ففييب تدنييية هق،بلَي
(ق ،بالَض)ه هلتههخم أنها تدنية هق،بل(.)87
قذفت هلم تال ل ارت النلمة ه

 .85اننر شرع شذهر الذه ه ص.188

 .84اننر شرع شذهر الذه ه ص .101-108
 .84اننر شرع الشافية .121-128/3

 .87اننر الممتا فب الت ريف .421/0
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()7
خاتمـة
هبعييد؛ فهييذا هييه التايياا الكيياننيض الييذف قيياهلها أض يفكييرها بييق عييددا هييالال مييض
التغيي يرات هالك ييلهنات ال ي يرفية هالق ييا ت النماي ييةه هنك ييجها قهل ييق ق ييد ار ه ييالال م ييض
القجا ال رفب هال هتب.
هال ييقي فييب األميير أض دميية قييا ت مقاايية مييض التايياا الكيياننيض قينمييا ينييهض
الكانناض قرفيض قيقيض (أه امتيض بعيرف المقيدديض)ه ه يمنيض ت يهر التاياا
الكاننيض فب غير القرهف ال قيقة هميا ضيارعها ميض قيرهف اللييض .أميا قيرهف
المي ييد فليكييت بكيياننة بييل هييب قرنييات مهيلييةه همييض الخم ي يجهييا فييب مك ي لة التايياا
الكاننيض.
ههناك قا ت نماية فكرها الادماا بالتااا كياننيضف قيرف ميد هقيرف يقي
ه أرها أض التخلص منها يتم بقذف المده هلنض المقدديض فكرهها بنشها ماميا مغليق
ذف قرنة مهيلةه أف الت مهيل؛ أه نشها تتابا هتب غير مر ِ
ض يبه هه هقه
َ،
قرنية مهيليية قبييل يامت كييانض أه ييامتيض متيهالييضه ه أرها أض الييتخلص منهييا يييتم
بتا ير القرنة المهيلة بقذفها.
أمييا كييالر القييا ت فهييب قييا ت مفترضيية افت ارضيياه هاألميير فيهييا أميير تفكييير
ي
هاجتهاد هابداا رأف هليو تقتها قاياة هتية أه نماية.
يدق هيذا الايهله أض الايدماا أنفكيهم اختلفيها إلي َقي خد ميا فيب
هالذف يدل علي
بع ييا الق ييا ت الت ييب نك ييبت إلي ي التا يياا الك يياننيض .في يرأى بعض ييهم أ ا
َض فيه ييا التا يياا
َض ليو فيها التااا كاننيض .فالمبرد –مدال -ناض يعيد قيذف
كاننيضه هرأى خرهض أ ،
تنهيض العلم المتبه بنلمة (ابض) مضافة إلي عليم أنيق ميض بيا التخفييفه ألض العليم
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همتبهعيق هج ِعييال نالشيبا الهاقييد ( .)88هلنيض جماعيية غييرف نييانها َي هعيدهض هييذا ميض بييا
القذف خهفا مض التااا كاننيض.
هالخليي ييل هكي يييبهيق –نمي ييا مي يير بني يياَ -ي هعي ي ييدهض تني ييهيض قي يياا عهضي ييا عي ييض اليي يياا
المقذهفة عض قرنتهاه ذلك أض قذف ياا المناهص اكتخفافا قد جرى ندي ار قت
لن نق األكاو فب اكتعما ت الايرض النيريم .أف أض التنيهيض دخيل المنايهص ه يياا
فيقه فال مجال للاهل بالتااا كاننيض فب المناهص المنهض(.)81
يب يعتييرف بالتايياا الكيياننيض فييب بعييا إكيينادات النيياقصه نمييا فييب
هالرضي ي
اغ ه ها ه ،ارِمب .هقد شرقنا ذلك فب مهضعق فب البقث.
،
هيييرى بعييا العلميياا( )12أض الضييمة هالنكيير فييب تَ ،د هر هكي ايض هتَ ،د هرِكي ايض ليكييتا نتيجيية
الم َؤ انده مدل الفتقة فب تَ ،د هر َك اض.
التااا الكاننيضه بل هما عالمة بناا للفعل ه

هاذضه المك ي لة مك ي لة تفكييير هتاييديره فييإذا قَ ي اد ،رنا أم ي ار مييا نيياض التايياا الكيياننيض
مهجهدا هاذا قيدرنا أمي ار خير نياض التاياا الكياننيض غيير مهجيهد .هيايال الشيبا نفكيق
عض اختالف التفكير بييض الايدماا هالمقيدديض .فيبعا المقيدديض( )11ييرى أض الفعلييض
لم َياه ،م هلم َياه ،م َض ا لهما لم َي ،ا ههم هلم َي ،ا هه ،م َضه هأض الذف ق ل فيهما هه قذف الهاه
فات لت الااف بالضمة فتقرنت بها .فبناا عل هذا التادير يمنض الاهل بهجيهد
التا يياا للك يياننيض ف ييب ه ييذيض الفعل يييض ألن ييق ل ييم َي ،ج ي ِير نا ييل للقرن يية فيهم ييا .هالا ييدماا
يادرهض هذا التاديره ألنهم ياهلهض بنال قرنة الهاه فيب البنيية األ يلية إلي الكيانض
دم يلتاب كانناضف العيض هالالم الكاننة.
قبلها فينش قرف ي
المده همض ي
هف ييب أرييييب أض اليييذف أهق ييا الاي ييدماا فيييب ندي يير م ييض الخلي ييم ف ييب مك ي ي لة التاي يياا
الك ي يياننيض ه ي ييه فهمه ي ييم غي ي يير الك ي ييليم لمبيع ي يية الم ي ييد هالل ي يييض هعالقتهم ي ييا بالقرن ي يياته

 .88اننر الماتض

.310/0

 .81اننر المن ف .75/0

 .12اننر شرع المف ل .37/1

 .11اننر أبقاث فب علم أ هات اللغة العربيةه ص 84ه 13ه 14ه  17هالت ريف العربب مض خالل
علم األ هات القديثه ص 151ه قاشية .10
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هافت ارضييهم أض قييرهف المي ييد كيياننةه هأنهييا مكييبهقة بقرنييات مييض جنكييها يمنييض أض
تنايل هأض تقيذف هأض تختفييب ديم تعهد.هليذلك بنيييت قهاعيدهم علي جمليية ميض األفهييام
الخاملييةه بييل المتناقضييةه التييب أدبتييت الد اركييات ال ييهتية القديديية بمالنهييا .هنييانها
المد هالليضه فينفب أض تنيهض اليهاه هاليياا كياننتيض -
يتكاهلهض أقيانا فب مك لة ي
هل ييه ل ييم تنهن ييا مك ييبهقتيض بقرن يية م ييض جنك ييهما -قتي ي يق ييذفههما لتا يياا الك يياننيض
الم عييهم .أضييف إل ي ذلييك مييا ابتييدعهف مييض أفنييار ه يلييةه نفنيير القيياج الق يييضه
قينما أعيتهم القيلة هعدمها الهكيلة إل تفكير معاهل.
هلييم يتكييا الماييام لييذنر قهاعييد المقييدديض نلهييا فييب هييذا الش ي ضه هكيينترك ذلييك
لفر يية قادم ييةه إض ش يياا الل ييق .علي ي أنن ييب أك ييتبق ذل ييك ب ييالاهلف ل يييو ن ييل م ييا قال ييق
المقييددهض فييب هييذا الشي ض ييقيقاه إذ تبييده راا الاييدماا أقيانييا – بييالننر إلي راا
بعا المقدديض -كهلة ميكهر هأندر منماية.
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