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 صيغة افعالَّ والتحوالت المختلفة لها 
 في ضوء العربية واللغات السَّاميَّة

 
 د.صالح أحمد سعيد
 فقه اللغات السَّاميَّة

 جامعة الحسين بن طالل
 

 المقدمة
1 

 
هـ، أول من قـال بالححـت 111كان العالم اللغوي الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت

ن كلمتين متعـاقبتين كلمـة واقـتقوا فعـ    ، فكتب يقول:"فأخذوا م(1)من علماء العربية
 قال:

 قبلي أسيرا  يماحيا (2)كأن لم َتَري   وتضحك محي قيخٌة عبقميةٌ 

حسبها إلى عبد قمس، فأخذ العـين، والبـاء مـن : )عبـد(، وأخـذ القـين والمـيم مـن: 
  وقـد أكـد (3))قمس(، وأسقط الدال والسين، فبحى من الكلمتين كلمـة، فهـذا مـن الححـت

هـــــــــــ( هــــــــــذ  ا ســــــــــبقية للخليــــــــــل، إذ            391الم اللغــــــــــوي أحمــــــــــد بــــــــــن فــــــــــارس)تالعــــــــــ
قال:"وا صــل فــي ذلــك مــا ذكــر  الخليــل، مــن قــولهم:" )حيعــل( الر ــل:إذ قــال: حــي  

  ومع هذا اإلقرار محه إال أن اليد الطولى تبقى له في هذا الموضوع، حين  (4)على"
لغــة( و)م مــل اللغــة(، يقــوم علــى اخــتط محه ــا  خاصــا  بــه فــي مع مــي:) مقــاييس ال

حظرية ا صول والمقاييس بالحسـبة لـزونان الاحاةيـة والا ايـة وحظريـة الححـت بالحسـبة 
لما  اء من ك م العرب على أكار من ا اة أحـر.  فهـو يقـول فـي هـذا الصـدد: " 
اعلــم أن للربــاعي والخماســي مــذهبا  فــي القيــاس، يســتحبطه الحظــر الــدقي ، وذلــك أن 
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ما ترا  محه مححـوت، ومعحـى الححـت: " أن تذ خـذ كلمتـان، وتححـت محهمـا كلمـة  أكار
تكون آخذة محهما  ميعا  بحظ، ومن ذلك: )البحتر(، وهو القصير الم تمـع الخلـ ، 

ــرم فهــذا مححــوت مــن كلمتــين: مــن البــاء والتــاء والــراء وهــو مــن: بترتــه  فبذتــر، كأحــه حذ
ء والتاء والراء، وهو مـن حتـرت واحتـرت، وذلـك الطول فبتر خلقه، والكلمة الااحية: الحا

تـر علـى حفسـه وعيالـه، أي ضـيه  علـيهم؛ فقـد صـار هـذا  أال  تذف ِضل على أحد؛ يقـال أح 
   ولما لم يستطع هذا العـالم (1)  المعحى في القصير؛  حه لم يعَط ما أذعطيه الطويل"

ن آخــرين، همــا تفســير هــذ  ا ونان  ميعهــا مــن خــ ل الححــت، أضــا. إليهــا ضــربي
المنيد، وما وضع هكذا وضعا   فيقـول فـي المنيـد:    "ومحـه مـا أصـله كلمـة واحـدة، 

"  وقـد تكـون النيـادة بحـر. فـي أول (6)وقد ألحـ  بالربـاعي والخماسـي بنيـادة تدخلـه 
حمـا هـو: )لـذم(: إذا لـنم مكاحـه  كلمة، مال:" )بلَـَذم(: إذا فـر  فسـكت، والبـاء ناةـدة، واه

ـــا  ال يت " وقـــد تكـــون النيـــادة فـــي وســـط الكلمـــة:، ماـــل: ")الدعل ـــة(، وهـــو (1)حـــركَفرَق
حمـا هـو:  الذهاب والر وع والتردد، وبه يسمون الفرس: )دعل ا(، والعين فيه ناةدة، واه

ـــدلا واإلدال ( ـــك قولـــه:" (1) من)ال "  وقـــد تكـــون النيـــادة فـــي آخـــر الكلمـــة، وماـــال ذل
مــا بــرانا ، أي متســعا  مــن ا ر ، اــم )البــرن،(، وهــو الحاةــل بــين القــيةين، كــأن بيحه

ويقول في الموضوع وضعا :" الـذي قـد يكـون "  (9)صار كل حاةل برنخا ، فالخاء ناةدة
ـــمعا(، للحاقـــة (10)"لـــه قيـــاس ولكـــن خفـــي موقعـــه عليـــه ، ومـــن أمالتـــه علـــى ذلك:")الضه

 " (11)الضخمة
فـارس مـن علمـاء العربيـة فـي العصـر الحـدية حظريـة أحمـد بـن  وقد تحاول عددٌ 

، ومحهم من حاول أن (12)في الححت ووقفوا محها مواق. متبايحة، من القبول والرف 
يضــع تفســيرا  لظهــور بعــ  هــذ  ا ونان، ومــن هــ الء، رمضــان عبــد التــواب، الــذي 

 طرح عدهة حلول لظهور بع  ا ونان الرباعية، التي يمكن تلخيصها كما يأتي:
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 :ا ونان الحاقةة عن المخالفة الصوتية -1
بإبــدال أحــد الحــرفين المتمــاالين فــي صــيغة)فعهل(، حرفــا  يغلــب عليــه أن   أ

َصـع(  يكون من الحرو. الماةعة أو المتوسطة )ل، م، ن،ر(، ماـل: )َتَقر 
ع( خولفت فيها الصاد ا ولى، و علت راء    فأصلها: ) َتقصه

بتكـــرار الحـــر. ا ول مـــن الكلمـــة، عوضـــا  عـــن أحـــد المتمـــاالين فيهـــا،   ب
 ك.( دمعه بدال  من: )كفهَ.( مال: )كف

ا ونان الرباعيـــــــــــــة المحباقـــــــــــــة عـــــــــــــن طريـــــــــــــ  إقحـــــــــــــام الهمـــــــــــــنة فـــــــــــــي                   -2
( حتي ــة للضــرورة القــعرية، والســياقات المختلفــة الحاقــةة  صــيغة:) افعــاله

( و)افعَأله  >)افعَأله  عن هذ  الصيغة، مال: ( >أف َعَعله    (13) اف َعَهله
يرة الـذي تحـاول هـذا الموضـوع بقـكل أوسـع، وقـدهد ومن ه الء إسماعيل عمـا

على ضرورة التركين على االقتقا  لتفسـير الكايـر مـن ا صـول اللغويـة الصـرفية، 
  (14)لكون ذلك أولى من التركين على تفسير هذ  ا صول بردها إلى ظاهرة الححت

قـة عـدم و ـود ع (11)ويقر السامراةي بتحفظ على و ود ظاهرة الححـت، ولكحـه ي كـد
( با ل.، موردا  أسباب اعتقاد ) :بين (المهمونة وبين: )افعاله    (16)افعَأل 

2 
 -تحتمي اللغة العربية إلى م موعة اللغات السامية، التي تتمين بحيتها الصـوتية

بحظــام دقيــ  فــي تونيــع ا صــوات اللغويــة لهــا، والــذي يمك ــن  -وخاصــة العربيــة محهــا
  وال (11)يحها وف  قروط غاية في الحيويـة والمروحـةهذ  ا صوات من التبادل فيما ب

يقتصــــر ا مــــر علــــى بحيتهــــا الصــــوتية، بــــل وعلــــى بحيتهــــا الصــــرفية، التــــي تمتــــان 
بخاصــيتها االقــتقاقية، هــذ  الخاصــية التــي يحبــب االتكــاء عليهــا لتفســير الكايــر مــن 

ن كاحتـا مو ـودتين  اَ ونان الرباعية والخماسية، ن ظاهرتي التركيب والححت فيها واه
فهما على قلهة، وال ي ون االعتماد عليهما كايرا  لتفسير ظهور تلك ا ونان، كما قِحع 

 بذلك أحمد بن فارس 
3 

، والطـــر  التـــي (11)إن البحـــة فـــي هـــذ  ا ونان عمـــل طويـــل وقـــا  فهـــي كايـــرة
، والفتـرة التـي اسـتغرقتها للوصـول إلـى (19)سلكتها تحبـع مـن مصـادر متعـددة ومتبايحـة
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صلت إليه فترة طويلة حسبيا ؛ واعتمادا  على ذلك، سيقوم الباحـة بـالتركين علـى ما و 
( القياســـية والســـياقات المحباقـــة عحهـــا فـــي مع ـــم: " مقـــاييس اللغـــة "  صـــيغة:) افعـــاله
 حمــد بــن فــارس، وســيوانن ذلــك مــع المــادة اللغويــة المعروضــة فــي مع ــم: )لســان 

ذا الموضـوع بصـلة بقـكل عـام، العرب( بقكل خـا،، وأيـة مصـادر أخـرت تمـت لهـ
 سواء أكان ذلك في العربية أم في اللغات السامية ا خرت 

4 
 

 ) ( و)افعَأله لقد تحبهه علماء اللغة العربية القدماء إلى الصلة القاةمة بين: )افعال 
( هربا  من التقاء الساكحين،  وأقاروا إلى أن الهمنة قد أقحمت في صيغة:)افعال 

كتاب: )الهمن(:" )دأبة( و)قأبة(؛ قال أبو الفتح:" وعلى هذ  وحكى أبو نيد في 
 اللغة قول كاي ر:

 إذا ما العوالي بالعبيط احمأرت

 (20)بياضا  وأما بيضها فأدهأمت وقول آخر:ولزر  أما سودها فت لت

وقد عده القدماء أصوات المد  َأصواتا  ساكحة، وي كد ذلك مـا قالـه ابـن  حـي عـن 
(، قــال: " فزحهــن  ســبب قلــب ا لفــات ســواكن وأول  -كمــا تــرت –همــنة فــي: )افعــاله

المالــين مــع التقـــديد ســاكن، في فـــوا علــيهم أن يلتقـــي الســاكحان حقـــوا  فــي ك مهـــم، 
فحيحةــذ يحهضــون بــا ل. بقــوة االعتمــاد عليهــا، في علــون طولهــا ووفــاء الصــوت بهــا 

ي ـدوا عليهـا تطرقـا  وال عوضا  مما كان ي ب اللتقاء السـاكحين: مـن تحريكهـا إذا لـم 
( قياسـيهة، (21)باالستراحة إليها تعلقا     ودفعهم هذا االعتقاد إلى اعتبـار صـيغة )افعـاله

( ليســت قياســية، والســبب فــي ذلــك قالــه   ابــن عصــفور:" وقــد كــاد  وصــيغة: )افعــأل 
يتســع هــذا عحــدهم، إال أحهــه مــع ذلــك لــم يكاــر كاــرة تو ــب القياس قــال أبــو العبــاس: 

 بي عامان: أتقيس على هذا الححو؟ قال:ال، وال أقبله بـل يحقـاس ذلـك عحـدي "قلت 
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  فهذ  الصيغة ليسـت قياسـيهة لـديهم؛  حهـا ليسـت كايـرة، وأحهـا (22)في ضرورة القعر
 ال تقبل إال في ضرورة القعر 

ويقــارك رمضــان عبــد التــواب القــدماء فــي مســألة الضــرورة القــعرية، ويختلــ. 
حما الميل للتخل، من المقطع معهم في أن السبب ال  يعود لمحع التقاء الساكحين، واه

، وتقاركه هذ  الدراسة بذلك، ولكحها تختلـ. (24) )، ح ح ،( (23)الطويل المغل 
معهــم فــي أن المســألة ال تقتصــر علــى الضــرورة القــعرية؛ بــل هــي أوســع مــن ذلــك، 

ضـــألين( بإبـــدال فهـــذا أبـــو حيـــان يقـــول فـــي البحـــر المحـــيط:" وقـــرأ الســـختياحي )وال ال
   (21)ا ل. همنة فرارا  من التقاء الساكحين"

( تقير إلى أن الحسيا المقطعي لهـا،  إن دراسة البحية المقطعية لصيغة: )افعاله
ح(، أي مـن مقطـع متوسـط مغلـ ، 2/،1)، ح ،/ ، ح ح ، :يتأل. مـن

)السـاكن( 1، إضـافة إلـى أن الحـر. ،(26)ومقطع طويل مغلـ  ومـن مقطـع قصـير
 )المتحرك( 2الحر. ، يماال

ويتضمن المقطع الطويل المغل  حركة الفتح الطويلة) وهي ليسـت حرفـا  سـاكحا  
، وحكم هذ  الفتحة الطويلة في هـذا المقطـع كمـا يقـرر علمـاء (21) كما أقار القدماء(

الت ويد مد  النم مقدار  ست حركات وهـو أقصـى حـاالت المـد طـوال ، ودخـول الهمـنة 
قطــع الطويــل)، ح ح ،( المغلــ  إلــى مقطعــين:) ، ح/، معحــا : احقســام الم

( التـــي يتــأل. حســـي ها  ( إلـــى: )افعــأله ح ،(، وهــو مــا يماـــل االحتقــال مـــن: )افعــاله
/َل=، ح ،/، ح/ ، ح ،  ح( 2/،1المقطعي من: )إ./َع/َأل 

5 

( علــى و ودهــا فــي بعــ  ا حيــان، إال أحهــا وحتي ــة  لقــد حافظــت همــنة )افعــأله
( فــي بعــ  ا حيــان،  (21)لظــاهرة اإلبــدال فــي ا صــوات، تحولــت إلــى عــين )افععــله
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( فــي أحيــان أخــرت، وفــي حــاالت حــادرة تحولــت العــين الااحيــة فــي  لــى هــاء )افعهــله واه
 ) ( إلى غين )افعغله  )افععله

 : تحطل  هذ  الدراسة من الفرضيات اآلتية:فرضيات الدراسة
( متطورة عـ  1 ( عـن إقارة القدماء إلى أن صيغة: )افعأله ن صـيغة:) افعـاله

 طري  إقحام الهمنة 
إقـــارة رمضـــان عبـــد التـــواب ومـــن بعـــد  إســـماعيل عمـــايرة إلـــى أن همـــنة   2

( قد استمرت في بعـ  الحـاالت، وأحهـا قـد تحولـت إلـى عـين فـي  )افعَأل 
لى هاء في أونان أذخرت   بع  ا ونان واه

ن ك  3 احــــت أن اللغــــة العربيــــة لغــــة اقــــتقاقية بطبيعتهــــا، ومســــألة الححــــت واه
مو ودة فهـي علـى قلهـة وال ي ـون االتكـاء عليهـا لتفسـير ا ونان الرباعيـة 

 والخماسية فيها 

إلــى  احــب الطبيعــة االقــتقاقية للعربيــة، تعــود معظــم أوناحهــا إلــى  ــذور   4
ا ايـــــــة التركيـــــــب، ويماـــــــل االقـــــــتقا  ا صـــــــغر)العام( ا ســـــــاس لهـــــــذ  

 االقتقاقات 

صوات، وأار ذلك فـي أبحيـة الكلمـات الطبيعة المرحة للعربية في تبادل ا   1
 والمعاحي 

( لــم يكــن فقــط   6 تفتــر  هــذ  الدراســة أن إقحــام الهمــنة فــي صــيغة: )افعــاله
للضرورة القـعرية كمـا أقـار القـدماء ووافقهـم رمضـان عبـد التـواب وغيـر  

 على ذلك 

ــــاء   1 ــــتخل، مــــن التق ــــم يكــــن لل تفتــــر  هــــذ  الدراســــة أن إقحــــام الهمــــنة ل
حما للت ( الساكحين، واه  خل، من المقطع الطويل المغل  في صيغة)افعاله

 منهج الدراسة:   
: يتمال محها هذ  الدراسة في تطبي  ص حية الفرضيات السابقة على أولا 

ا ونان، وســيطب  ذلــك علــى مع ــم: )مقــاييس اللغــة(  حمــد بــن فــارس، وســبب 
فــرد اختيــار هــذا المع ــم، أن صــاحبه مــن خــ ل بحاــه فــي حظريــة الححــت، قــد أ

 أبوابا  خاصة لزونان الرباعية والخماسية 
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: موانحة المعلومات الواردة في مع م مقاييس اللغة مع تلك الواردة في ثانياا 
مع ــم: )لســان العــرب( البــن محظــور، وســبب اختيــار هــذا المع ــم يعــود إلــى مــا 

 يأتي:
 بعد المسافة النمحية بين المع مين   1
 الكاير من هذ  ا ونان  تضمن هذا المع م معلومات وافرة حول  2

تضــمن هــذ  المع ــم العديــد مــن آراء العلمــاء حــول العديــد مــن القضــايا   3
 ذات الع قة بهذا الموضوع 

مــــن الم كــــد أن الدراســــة لــــن تكتفــــي بمــــا ورد فــــي المع مــــين، ولكــــن ثالثاااااا:
ستعمل على اإلفادة من أية معلومات توفرها المصـادر ا خـرت قديمـة كاحـت أم 

 حدياة 
سيعتمد هذا البحة على الظواهر الصوتية التـي لعبـت أدوارا  متعـددة  :رابعاا 

في تقكيل هذ  ا ونان، وقد تحبه العلماء إلـى بعضـها، ولـم يتحبهـوا إلـى بعضـها 
 اآلخر، فخفيت عليهم بع  المعاحي أحياحا، وقادتهم إلى حتاةا غير دقيقة 

حين  -ا البحةمن المفيد هحا تأكيد أن الباحة سعى في محها هذ خامساا:
إلـــى حقـــل كـــم مـــن المعلومـــات، خاصـــة مـــن مع ـــم لســـان  -يتطلـــب ا مـــر ذلـــك

ـــة بـــين  ـــد المفاضـــلة، والموانح ـــك لتســـهيل عق ـــب ذل العـــرب، فطبيعـــة البحـــة تتطل
الكلمات، والتحوالت التي طرأت عليها، لتقديم البراهين الكافيـة، التـي مـن قـأحها 

 ة ه أن تقدم العون المفيد لفرضيات هذا البحة وحتا
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 الدراسة

(:<أوال : ما  اء في مقاييس اللغة على صيغة:) افعَأله   افعاله

) ( -بيحت مقدمة الدراسـة أن الهمـنة المقحمـة فـي صـيغة )افعـاله -أي)افعـَأل 
 ــاءت للــتخل، مــن المقطــع الطويــل المغلــ )، ح ح ،(، وتضــمن مع ــم 

 مقاييس اللغة طاةفة من هذ  ا ونان، هي:
 جذأر:

ـــَذِةر( فهــذا مــن  ـــذا: إذا 1/111مقــاييس) (:" ومــن ذلـــك قــولهم للقاعــد )مذ  
قعد على أطرا. قدميه  ومن الذةر وهو الغضبان الحاقن  فالكلمـة مححوتـة مـن 

 كلمتين" 

(:" )َ َذَر( القـيء َي ـِذر  َ ـذ را : قطعـه واستأصـله  124-4/123اللسان:) 
ـِذَرة(: قصـيرة  ـدا   و  ( كل قيء أصله  وحاقـة )مذ   (: " 4/124فيـه     )و)َ ذ رذ

 )الم ذِةر( من الحبات: الذي َحَبَت ولم َيطذل" 

التعلي : عده ابن فارس الكلمة مححوتـة  ولـم يقـر اللسـان إلـى و ـود ع قـة 
( واضحة   بين )َ َذَر( و)َ ذأر(  ولكن الع قة بين معاحي: )َ َذَر( و)ا ذأره

 التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذ  الكلمة، هو:

(  >)َ َذَر(  ذاره ( >)ا   َذَأره  َ ذأر  > )ا  

أر( وونحوهــــــــــــا                 (29) وتــــــــــــوهم بعضــــــــــــهم أن الهمــــــــــــنة أصــــــــــــلية فــــــــــــي: )َ ــــــــــــذ 
فعلل(، واعتقد ابن فارس أحها مححوتة، والصواب أن الكلمـة مقـتقة، وأن :( على

 الهمنة ناةدة، فتونن الكلمة على: )فعأل( 
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 زرأم: <أزرأّم 

َرأم ( الر ل، فهو) منَرةم(: إذا غضب  وهو من:  (:3/14مقاييس ) " )ان 
لقه واحقطع عما عهد محه"   )َنِرم(: إذا احقطع، كذلك إذا غضب تغير خذ

 التعلي : الهمنة كما أقار ابن فارس ناةدة  والع قة بين الكلمتين واضحة 

ــــــــــــــاريخي لهــــــــــــــذ  الكلمــــــــــــــة، هــــــــــــــو:                     ــــــــــــــل: التطــــــــــــــور الصــــــــــــــرفي الت التحلي
رامه( >َنِرَم ( )  انَرَأمه > )ان 

ولقد توهم بع  العلماء أن الهمنة في )انرأمه( َأصلية فونحوها على 
(، فهي ناةدة، وتونن  (، والصواب أن الهمنة مقحمة على صيغة )افعاله )افعلله

 )  على: )افعأله
 اصمأّل:

                   (: " )المذصمِةل ة(: الداِهَية، وا صل )َصَمَل("  3/361مقاييس )
(:) َصَمَل(، الصاد وال م والميم أصل واحد يدل على قدة وص بة  3/311وفيه:) 

 يقال:) َصَمَل( القيء صموال : إذ صلذب واقتده" 
والتعليـــ : الهمـــنة فـــي هـــذ  الكلمـــة، وكمـــا أقـــار ابـــن فـــارس ناةـــدة  والع قـــة 

َمِةل( واضحة    بين:) َصَمَل( )ومذص 
 ر الصرفي التاريخي لهذ  الكلمة، هو:التحليل: التطو 

(  > )َصَمَل(   اصمَأله  >)اصماله
( تــوهم بعــ  العلمــاء أن الهمــنة أصــلية فــي:  ولعــدم تــوافر صــيغة:) اصــماله
)المصمةلة(، فونحوها على )فعلل(  والصواب أن الهمنة مقحمـة فـي هـذ  الكلمـة 

(، فالهمنة كما أقار ابن   فارس ناةدة وهي مححدرة من صيغة: )افعاله
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 :اضفأدّ 

(:")اضفأد ( إذا احتفخ من الغضب، اضفةدادا "  وهو من 402/3مقاييس)
 الموضوع وضعا  

ــِفد  ضــفدا : ضــربته بــبطن كفــك، وامــرأة 3/264اللســان) (:") َضــِفَد( َضــَفدتذه أض 
ـــل مـــع  ـــر اللحـــم اقي )َضـــَفح َدد(: ضـــخمة الخاصـــرة مذســـترخية  ور ـــل )َضـــَفح َدد(: كاي

 ( واضَفَأده: صار كذلك، و عل ابن  حي)اضفأد ( رباعيا  حم ؛ و)َضِفدَ 

التعليـــ  :عــــد  ابــــن فــــارس هــــذ  الكلمـــة مــــن البــــاب الاالــــة، أي مــــن الموضــــوع 
وضــعا   وتتفــ  الدراســة مــع عبــد التــواب فــي أن الهمــنة ناةــدة فــي هــذا الــونن، وتعــود 

  (30) الكلمة إلى ال ذر: )َضِفَد(

 لها، هو: التحليل: التطور الصرفي التاريخي

فاده( )>)َضِفدَ  َفَأده(  >)اض   ) اض 

ولعــدم و ــود صــيغة )اضــفاد ( فــي االســتخدام اللغــوي، تــوهم العلمــاء ومــحهم ابــن 
(، والصــــواب أن  (31) حــــي أن الهمــــنة أصــــلية فــــي هــــذ  الكلمــــة فونحوهــــا على)افعلــــله

 )  الهمنة فيها ناةدة، وتونن الكلمة على:) افعأله
 اطمأن:

")طمن( الطاء والميم والحون أصيل بنيادة همنة يقال  (:3/422مقاييس )
 اطمأن المكان يطمةن طمأحيحة، و)طامحت( محه: سكحت" 

الهمــــنة ناةــــدة فــــي هــــذا الــــونن، وأقــــار -وبصــــواب -التعليــــ : عــــده ابــــن فــــارس 
  وذهـب سـيبويه إلـى أن اطمـأن مقلـوب، وأن أصـله مـن (32)ا نهري إلى ذلك أيضا  

  (33) )طأمن(
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م مــن أن االســتعمال الا اــي لهــذا الــونن غيــر مو ــود فــي العربيــة وعلــى الــرغ 
إال أن ذلــك ال يمحـــع مـــن اســـتعماله فـــي مرحلــة مـــن مراحلهـــا المبكـــرة، وأن الفعـــل:" 
طمــأن" بذحــي بحـــاء  ااحويــا  حـــدياا  فــي اللغـــة العربيــة وكـــذلك مقلوبــه:" طـــأمن"  إذ ِإن 

( االســتعمال الا اــي لهــذا الفعــل مو ــود فــي: الســرياحية ، وكــذلك فــي (34): )ط َمــن 
   (36): بمعحى َسَكَن، وخفي واستقر(31) العبريهة: )طامن(

( عــن طريــ  إبــدال  ااحيــا : مــا  ــاء فــي مقــاييس اللغــة علــى صــيغة: )افععــل 
 همنة افعأله إلى عين 

إن تلمــس ا صــل فــي بعــ  الكلمــات يــتم بيســر وســهولة، أمــا فــي كلمــات 
وال هــد للمــس هــذا ا صــل، ومــن ذلــك  أخــرت فهــو يحتــا  إلــى حــوع مــن التلطــ.

(  وقــد أدرك علمــاء العربيــة  ( إلــى عــين فــي: )افععــل  تحــول الهمــنة فــي : )افعــَأله
القدماء حدوة التبادل بـين الهمـنة والعـين، وَأقـاروا إليـه فـي العديـد مـن ا مالـة، 

 فذكر صاحب اللسان: قال ذو الرمة:

بابة من عيحيك مس وم  أَعن َتَرسهمت من َخرقاَء محنلة     ماء الص
 أراد:أأن َتَرسهمَت، وقال ِ ران الَعود:

َس.ذ  فما َأَبنه حتى قذل َن ياليَت عحهحا  تراٌب وَعنه ا ر  بالحاس تذخ 

 أراد: أححا، وأن  
ــــــــــــــى تمــــــــــــــيم وقــــــــــــــيس وأســــــــــــــد ومــــــــــــــن                      ويحقــــــــــــــل عــــــــــــــن الفــــــــــــــراء حســــــــــــــبتها إل

ـــك رســـول اللـــه"  ـــاورهم:"يقولون:" أقـــهد ـــة:" َتحســـب عحـــي عحه ، وفـــي حـــدية َقيل
  ومــا نالــت هــذ  الظــاهرة محتقــرة فــي الله ــات العربيــة (31)حاةمــة، أي أحــي حاةمــة"

الحدياـــة، وتســـمع فـــي أححـــاء مختلفـــة مـــن العـــالم العربـــي، ففـــي صـــعيد مصـــر، 
وبع  المحـاط  فـي غـور ا ردن، وبعـ  محـاط  الضـفة الغربيـة مـن ا ردن، 

   (31)سذعال بدال  من س اليقولون: " لع بدال  من  "، و 
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ولم تقتصر هـذ  الظـاهرة علـى العربيـة وحـدها، بـل قـاركها فـي ذلـك العديـد 
مـــن اللغـــات الســـامية ا خـــرت، ففـــي الكحعاحيـــة، )ن أ م( تتســـاوت مـــع )ن ع م( 

  وتتقـابه (40)  وفـي العبريـة: ) ـأل( و) عـل( بمعحـى دحـس ولـوة(39)بمعحى ِحَعـم
ـــر ءا( (41)روس( العربيـــةكلمـــة )أروس( العبريـــة مـــع كلمـــة )عـــ   وتعـــادل كلمـــة: )َق

برا( تعـادل  السرياحية كلمة )َقر ع ( العربية وهي حوع من اليقطين، وكذلك كلمة )َأم 
، وفي الحبقية تتقابل كلمة: )ع و ب ا ل( مع كلمة: )أ و ب (42) كلمة )عحبر(

   (43)ا ل( بمعحى تلة

ونيـــادة الوضــــوح صـــوتيا  يقصـــد بهـــذا اإلبـــدال التســـهيل فـــي حطـــ  الهمـــنة، 
، (44)الســـمعي، فـــالهمنة صـــوت فمـــوي، وقـــديد، ولـــيس بـــالمهموس وال بـــالم هور

ويخــر  مــن الحح ــرة، وعمليــة حطــ  هــذا الصــوت تكــون عمليــة قــاقة، إذ تقفــل 
إقفاال  تاما ، مما يـ دي  -هي فتحة المنمار -الفتحة التي بين الوترين الصوتيين

خـ ل القصـبة الهواةيـة، فيمـا دون  إلى احتباس الهواء الصادر من الرةتين، مـن
الحح ــرة، اــم يحفــر  هــذان الــوتران، فيخــر  الهــواء عبــر المنمــار بقــكل مفــا  ، 

   (41)محداا  صوتا  احف اريا  

أما صوت العين فهـو صـوت، حلقـي، واحتكـاكي، وم هـور  ويعـد مـن أقـل 
يـة ا صوات االحتكاكيـة احتكاكـا ، ولعـل هـذا هـو السـبب الـذي دفـع بعلمـاء العرب

ـــــــى عـــــــدم ذكـــــــر  مـــــــع ا صـــــــوات الرخـــــــوة وعـــــــد و  مـــــــن ا صـــــــوات  ـــــــدماء إل الق
  ويتقابه الصوت مع الحركـات فـي (46) المتوسطة)ال م، والميم، والحون، والراء(

  ويقـول ا نهـري عـن هـذا (41)صفتين ممينتين، هما، الوضوح السمعي، وال هر
  وقــد تضــمن (41)الصــوت: " أمــا العــين فأحصــع الحــرو.  رســا  وألــذها إســماعا"

( إلــى  مع ــم مقــاييس اللغــة العديــد مــن ا مالــة التــي تبــين احتقــال همــنة: )افعــأله
 )  عين )افععله
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 َجْلَعد:

(: " ومـــن ذلـــك قـــولهم للصـــلب القـــديد)َ ل َعد( فـــالعين ناةـــدة، 1/109مقـــاييس )
وهــو مــن ال لــد، وممكــن أن يكــون مححوتــا  مــن الَ َلــِع أيضــا ، وهــو البذــرون؛  حــه إذا 

لبا  فهو بارن؛ لقلهة الحبات به"كا    (49)ن مكاحا  صذ

التعلي : عد ابن فـارس هـذ  الكلمـة مـن البـاب الاـاحي، واعتبـر أن العـين ناةـدة، 
اــم وضــع احتمــاال  بــأن تكــون الكلمــة مححوتــة مــن: )ال لــد( و)ال لــع(  التقــابه فــي 

 المعحى بين) لد( و) لعد( واضح 

 هذ  الكلمة، هو:التحليل: التطور الصرفي التاريخي ل

 )ا زده(  >)ا  ده( >)َ َلَد(

ولعــدم و ــود كلمــة)ا  ده(، ظــن بعــ  العلمــاء أن العــين أصــلية فــي ) لعــد( 
ــة مــن الهمــنة المقحمــة علــى صــيغة  فونحوهــا على)فعلــل(  والصــواب أن العــين مبدل

(، وهي ناةدة، فتونن الكلمة على )فععل(   )افعال 

 جمعر:

َعَرة(  فهذا من  (: " ومن1/101مقاييس ) ذلك قولهم لزر  الغليظة)َ م 
ر  غير أن ابن فارس ) ع ومن الَ م  ( يعود ااحية إلى هذ  المادة 1/101الَ م 

َعَرة(  وهذا من الَ َمرات، وقد قلحا  فيذكر: " ومحها قولهم لزر  ذات الح ارة:) َ م 
 بات به" إن َأصلها من ت م ع الح ارة ، ومن )الَمِعر( وهو ا ر ، ال ح

التعليــ : عــد ابــن فــارس)َ مَعر( مــن بــاب الححــت، وكــان متــرددا  فــي الكلمــة، 
ـــر( و)الَمِعـــر(  وي كـــد  ـــع( و) ال مـــر(، ومـــرهة إلـــى: )الَ م  فأعادهـــا مـــرهة إلـــى: )الَ م 
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لــى و ــود  الســامراةي أن هــذ  المــادة مححوتــة، ويقــير إلــى كلمــة ) عمــر( العاميــة واه
   (10)قلب مكاحي في المادة العامية

حما مقتقة من ال ذر: )َ َمَر(، والعين فيها ناةدة   الكلمة هحا ليست مححوتة، واه
ـــــَر( واضـــــح، وهـــــو ال مـــــع،  ـــــَر( و)َ مَع ـــــين ال ـــــذر: )َ َم والتقـــــابه فـــــي المعـــــاحي ب

   (11)والته م ع

 التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذ  الكلمة هو:

(  >َ َمر ( >)ا ماره (  >)ا مأره  )ا َمَعره

وتـــوهم العلمـــاء أن مـــادة) معر( رباعيـــة وأعادوهـــا للونن)فعلـــل(، ولكـــن الكلمـــة 
مقــــــتقة مـــــــن ال ـــــــذر)َ َمَر(، والعـــــــين فيهـــــــا متحولــــــة عـــــــن الهمـــــــنة المقحمـــــــة فـــــــي          

(، فــــــونن الكلمــــــة، هــــــو: )فععــــــل()واحظر الحقــــــا ، كلمــــــة  مهــــــر،       صــــــيغة: )افعــــــاله
 من ال ذر  مر أيضا ( من هذا البحة، إذ يتبين أن:  مهر مقتقة  139،

 ادرعفَّت:

(:" ومـــن هــــذا الباب)ادرعفهـــت( اإلبـــل، إذا مضــــت علـــى و وههــــا  2مقـــاييس )
ويقال )اذَرَعفهت( بالذال، والكلمتان صحيحتان: فأما الدال فمن االحدراع، وأما الـذال 

 فمن الذريع، والفاء فيهما  ميعا  ناةدة" 

يـــد، والحـــر. الناةـــد هـــو الفـــاء، التعليـــ : عـــد ابـــن فـــارس هـــذ  الكلمـــة مـــن المن 
( إلـــى: )االحـــدراع(، وســـاوت صـــاحب  (إلى: )الـــذريع(، وأعـــاد )ادَرعـــ.ه وأعـــاد)اذ َرع.ه
اللســــان بــــين الكلمتين:")ادَرعفهــــت اإلبــــلذ واذَرَعفهــــت(: مضــــت علــــى و وههــــا، وقيــــل 

َرِع.  الســـريع، فلـــم يذَخـــ،ه بـــه قـــيء" ـــد    ولكـــن الـــتمعن فـــي المعـــاحي بـــين: ) (12)المذ
.، وذر.، وادرع.، واذرع.( يوضح أن ال و ود لل ذر:) در.( فـي اللسـان، در 

( العــــين:  : صـــب  الـــدهمع  و)َمـــذاِر.ذ وأن المعـــاحي المرتبطـــة بال ـــذر)ذر.( "الــــذهر.ذ
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 ال تقير إلى و ود ع قـة بيحـه وبـين الكلمتـين: )ادَرَعفهـت( و)اذَرَعفهـت( (13)َمَداِمعها"

وفــا : دحــا  حاقــة ، وعحــد الحظــر فــي معــاحي ال ــذ(14) رذ ِر.ذ نذ ر: )َنَرَ.(: "نَر. إليــه َيــن 
نراٌ.(: سريعة  وَمَقت الحاقة َنريفا  أي علـى ِهَحِتهـا، وَنَرفـت الحاقـة:  ِِ )َنرو.( و)ِم

( (11)أي أسرعت" ، ي كد و ود ع قة بيحه وبين تلك المعاحي المو ـودة فـي )ادَرَعـ.ه
(، وهذا يـدفع ل عتقـاد بـأن الـذال  ، (16)مبدلـة مـن الـناي والـدال مـن الـذال أو)اذَرَع.ه

 والعين ناةدة 

 التحليل: التطور الصرفي التاريخي للكلمة:

( >)َنَر.( (>()انرا.ه ( >اذرا.ه  )اذَرأ.ه

( تـــوهم العلمـــاء أن الكلمـــة مقـــتقة)ذرع.، أو درعـــ.(  ولعـــدم و ـــود:)اذرأ. 
هـــي  فونحوهــا علــى: )فعلــل(  ولــم يصــب ابـــن فــارس فــي موقــع النيــادة، فــالعين

  فالكلمة مقتقة من ال ـذر)نر.( (11)الناةدة وليس الفاء  والذال مبدلة من الناي
 وتونن على )فععل( 

 صقعب:

ق عب(: الطهويلذ من الر ال، فهذا مححوت من كلمتين 3/312مقاييس ) (:")الص 
ع ب من الصعوبة"  ق ب فالطهويل والصه  من َصَقَب وَصَعَب  أما الصه

ي : عد ابن فارس هـذ  الكلمـة مـن بـاب الححـت، وأعادهـا التعل :) صقب، وصعب(
(  وســـاوت صـــاحب اللســـان بين)َصـــق َعب( و) ســـقعب(:" )الصـــقعب(: إلـــى ال ـــذرين

الطويل من الر ال، بالصاد والسين، وهو في الصـحاح: الطويـل مطلقـا "، وعـد ابـن 
ــــقوبذ اإلبــــل: أر لهــــا، لغــــة فــــي  ا عرابــــي، وبصــــواب، الســــين هــــي ا صــــل  "وصذ

بها؛ قال: وأرت ذلك لمكان القا.، وضعوا مكان السين صادا ،  حها أفقى من سذقو 
حما مقتقة مـن (11)السين، وهي موافقة للقا. في اإلطبا    الكلمة ليست مححوتة، واه
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ال ـذر: )َسـَقَب( والصـاد مبدلـة مـن السـين، والعـين فيهـا ناةـدة، والتقـابه فـي المعحــى 
 بين )َسَقَب( و)سقعب، وصقعب( واضح 

 لتحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذ  الكلمة، هو:ا

( >َصَقبَ  >سقب ( > )اصقابه = اسقأبه = اسقعبه  >)اصقأبه  اصقعبه

( تــــوهم بعــــ  العلمــــاء و ــــود مادة)ســــقعب=  = اصــــقعبه ومــــن مــــادة )اســــقعبه
صقعب( وعلى ونن )فعلل(، والصواب هو أن الصاد مبدلة مـن السـين، وأن العـين 

(، وأن المـادة مقـتقة مـن في هذ  الكلمة م بدلة من الهمنة المقحمة في صيغة)افعاله
( وونن )سقعب=صقعب( هو:)فععل(  <افعأله  <صيغة)افععله   افعاله

 صقعل:

ــقل، والعــين 3/312مقــاييس) ــَقع ل(: وهــو التمــر اليــابس وهــذا مــن الصه (:")الص 
قيل"    (19)فيه ناةدة وذلك أحه إذا يبس صار كالقيء الصه

 : عـد ابـن فــارس هـذ  الكلمـة ممـا دخلتــه نيـادة، وأقـار بصـواب إلــى أن التعليـ
  والتقـابه فـي المعحـى (60)العين ناةدة  وا صل بالصاد كما أقار إلى ذلـك ا نهـري

 بين:)صقب( و)صقعب( واضح 

 التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذ  الكلمة، هو:

()>()َصَقلَ  (>اصقاله (>( ) اصقأل   صقعل  >اصقعله

ومـــن مـــادة صـــقعل ظـــن بعـــ  العلمـــاء أن العـــين فـــي أصـــل الكلمـــة، فونحوهـــا 
علــى: )فعلــل(، والصــواب أن العــين ناةــدة، وهــي متحولــة عــن الهمــنة المقحمــة فــي 

(، فتونن الكلمة على: )فععل(   صيغة: )افعاله
 اصْمَعدَّ:
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(:" )اصمعد ( الر ل: ذهب في ا ر  وهذا مما نيدت 3/310مقاييس)
 حما هو من أصعد في ا ر " فيه الميم واه 

 

 

 التعليق:

أوال :عــد ابــن فــارس هــذ  الكلمــة مــن البــاب الاــاحي أي ممــا دخلتــه نيــادة، وأقــار 
   (61)هو وغير  إلى أن النيادة في حر. الميم

ـــــــــين )اصـــــــــمعده(                  ـــــــــة ب ـــــــــى و ـــــــــود ع ق ـــــــــا : أقـــــــــار صـــــــــاحب اللســـــــــان، إل ااحي
و)المصـــــَمعده(:  والغـــــين لغـــــة،: صـــــلب، و)اصـــــمغده(: " ر ل)ِصـــــمَعد( و)ِصـــــمَغد(

ــَمَعده( فــي ا ر : ذهــب فيهــا وأمعن و)المذصــَمِعد (: الــوارم إمــا مــن  الــذاهب"  و)اص 
مـــا مـــن مـــر   وفـــي الحـــدية: أصـــبح وقـــد اصـــَمَعدهت قـــدما : أي احتفختـــا  قـــحم واه

  (62)وورمتا"

االاـــــا : أقـــــار صـــــاحب اللســـــان إلـــــى و ـــــود ع قـــــة بين)اســـــمعده( و)اســـــمغده(: 
ـــمغد (: الطويـــل، و)المذســـَمِغد(:  ـــَمَغد (: إذا امـــتز غضـــبا   و)الس  ـــَمَعد (الر ل و)اس  )اس 
المحتفخ، وقيل الوارم، والقديد القي  حتى تحتفخ ا حامل  وفي الحدية: أحه صـلى 

    (63)حتى اسَمَغدهت ر   : أي تورهمتا واحتفختا"

عده، واســــــــــمغد(             رابعـــــــــا : التحليــــــــــل الســـــــــاب  ي كــــــــــد و ـــــــــود ع قــــــــــة بين)اســـــــــم
 و)اصمعده واصمغده( 

ــــــــــة بــــــــــين ) سمد(و)اســــــــــماده( :خامســــــــــا : يقــــــــــير اللســــــــــان إلــــــــــى و ــــــــــود ع ق
ــَمةد(: الواِرم و)اســمأد ( بــالهمن، اســِمة دادا :َوِرم؛ وقيــل َوِرَم غضــبا    و)اسمأده(:"و)المذس 
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ــمأدهت( أي احتفخــت ووِرَمــت  وكــل قــيء هلــك أو  ذهــب، وفــي حــدية بعضــهم:) اس 
    (64)فقد )اسمد ( و)اسمأد (، و)اسماد ( من الغضب كذلك"

سادســـا : الدراســــة التحليليــــة الســــابقة، تفضــــي إلــــى و ــــود ع قــــة بــــين: )ســــمد( 
و)اسماده( و)اسمأده( و)اسمعده، واسـمغده( و) اصـمعده واصـمغده(  ويسـتحتا مـن ذلـك، 

ســين، واإلبــدال بيحهمــا أن الصــاد مبدلــة مــن الســين، والصــاد هــي الحظيــر المفخــم لل
، والغــين مبدلــة مــن العين)حــول (61)أمـر معــرو. فــي اللغــة العربيــة واللغــات الســامية

 من هذا البحة( 131، 136اإلبدال بين العين والغين، احظر الحقا  ،

 التحليل: التطور التاريخي لهذ  الكلمة، هو:

ماده  >َسَمدَ  َمأده  >اس  َمَغده  >اس  َمَعده= اس  َمَغده اصَمعَ  >اس   ده= اص 

لقــد تــوهم العلمــاء بنيــادة المــيم فــي هــذا الــونن، فأعــادوا الكلمــة  إلــى صــيغة 
 >)فمعل(، والصواب أن العين متحولة عـن الهمـنة المقحمـة فـي صـيغة: )افعـاله 

( وونن الكلمة هو)فععل(، والصاد مبدلة من السين، وهـذا الماـال يتضـمن  افعأله
تطـور ال ذر)سـمد(، وي كــد صـورة  ديـدة لتحــوالت الحلقـات التاريخيـة المختلفــة ل

( وهــي تحــول العــين إلــى غــين )احظــر الحقــا :، مــن 131، 136همــنة: )افعــأله
 هذا البحة( 

 صمعر:

ـــمعرية( 3/311مقـــاييس ) ـــمعرة(، وهـــو مـــا غلذـــظ مـــن ا ر   و)الصه (: ")الص 
(: اللةـــيم  وقيـــاس هـــ الء الكلمـــات واحـــد ـــمعري  ، وهـــي مـــن الحيـــات الخبياـــة  و)الصه

 مححوتة من َصَمَر وَمَعَر  أمها َصَمر فاقتد، وأمها َمَعر فقل حبته وخير  

التعليــــ : أوال :عــــد ابــــن فــــارس هــــذ  الكلمــــة مححوتــــة، وأعادهــــا إلــــى ال ــــذرين: 
  (66))َصَمَر( و)َمَعَر(  وعد صاحب اللسان هذ  الكلمة رباعية
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(، ")َصـَمَر( ااحيا : هحاك صعوبة في إي اد ع قة بـين ال ـذر:) َصم رَ  (و)اصـمعره
مورا :َبِخَل  وَر ذل)َصمِير(: يابس اللحم على العظام را  وصذ مذرذ َصم    (61)" َيص 

ـمر(:  االاا : يقير صـاحب اللسـان إلـى و ـود ع قـة بين)َصـَبَر( و)َصـَمَر(: )الص 
الصـبر، أخـذ القـيء بأصـمار : أي بأصـبار ، وقيـل هـو علـى البـدل  ومـز الكـأس إلــى 

بر" أصمارها:    (61)أي إلى أعاليها كأصبارها، واحدها صذمر وصذ
(: ا ر  ذات 4/441رابعـــــا : إن البحـــــة فـــــي ال ـــــذر )َصـــــَبر(: ) ـــــبذرذ (:" و)الص 

الحصباء، وليست بغليظة، ومحـه قيـل للحـرة: أم َصـبهار ابن سـيدة: وأذم  َصـبهار، بتقـديد 
ـبذر( التـي هـي: ا ر  ذات  ـبرهة( مـن الباء، الحـرهة، مقـت  مـن )الص  الحصـباء، و)الصذ

ـبار(    "، ي كـد الع قـة بيحـه وبـين كلمـة: (69) الح ارة: ما اقتد وغلظ، و معهـا )الصه
  (10) )صمعر(

خامســـا : اإلبـــدال بـــين البـــاء والمـــيم أمـــر معـــرو. فـــي اللغـــة العربيـــة واللغـــات 
   (11)السامية

 التحليل: التطور التاريخي لهذ  الكلمة، هو 

(>( َصَمرَ >  َصَبَر  ماره (>اص  مأره َمعره >)اص   اص 

َعر(  (، تـــوهم بعــ  العلمــاء أن العـــين فــي: )َصـــم  ولعــدم و ــود كلمـــة )اصــمأره
أصلية وبحوها على)فعلل(، والصواب أن العين هحا متحولة عن الهمنة المقحمة في 

(، وونن الكلمة هو>صيغة)افعاله  (  >)فععل:افعأله  افععله

( االاا : ما  اء في مقاييس ال  لغة على ونن )افعغله

 االحتقال من العين إلى الغين 

لقــد أقــار بعــ  علمــاء العربيــة المحــداين إلــى أن الهمــنة المقحمــة فــي صــيغة 
(، وقــــد تتحــــول إلــــى هــــاء كمــــا فــــي  ( قــــد تتحــــول إلــــى عــــين كمــــا في)افععـــله )افعـــال 
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( قد تتحول إ (  ولكن لم يتحبهوا إلى أن العين الااحية في )افععل  لى غين في )افعهله
(  وتتبـع هـذ  الصـيغة فـي مع مـي مقـاييس اللغـة ولسـان  بع  ا حيـان أي)افعغـله
العـرب قـد أفضـى إلـى ترسـيخ حـدوة هـذا اإلبـدال  ولقـد تحـدة علمـاء العربيـة عــن 

   (12)هذا الحوع من اإلبدال، ومن ذلك: َغَلَة طعامه وَعَلاه؛ سمعت وغاهم ووعاهم

سامية أن التحول الذي حدة فيها بين هذين ولكن ما يلفت الحظر في اللغات ال
ـــ  فـــي التحـــول مـــن الغـــين إلـــى العـــين، كمـــا فـــي:  ـــى ات ـــا  مطل الصـــوتين يقـــير إل

، بيحمــا (13)الكحعاحيــة، واآلراميــة وله اتهــا، والعبريــة، والم ابيــة، واَ ايوبيــة، وال عنيــة
خـل عـن يقير تاريخ العربية إلى أحها حافظت وما تنال على هذين الصوتين، فلـم تت

َأحدهما لحساب اآلخر  والمر ح فيما سيدرس من أمالة أن االحتقال كان مـن العـين 
 إلى الغين وليس العكس كما حدة في اللغات السامية ا خرت 

والدراسة الصوتية للبحية التركيبية  صـوات الهمـنة والعـين والغـين تقـير إلـى أن 
اللســـان حتـــى يتصـــل  الغـــين صـــوت احتكـــاكي، وم هـــور، ويـــتم حطقـــه برفـــع مـــ خرة

بالطب )أقصـــى الححـــك= الححـــك الصلب(اتصـــاال  ال يســـمح للهـــواء بـــالمرور، فيحتـــك 
باللسـان والطبـ  فـي حقطـة ت قيهمـا، وفــي الوقـت حفسـه يرتفـع الطبـ ، ليسـد الم ــرت 

، وهــو يتقــابه مــع (14)ا حفــي، وتتذبــذب ا وتــار الصــوتية أاحــاء الحطــ  بهــذا الصــوت
ك، وال هـــــر، ولكحـــــه يماـــــل احتقـــــاال  مـــــن محطقـــــة صـــــوت العـــــين مـــــن حيـــــة االحتكـــــا

  وربمــا تكــون هــذ  الصــفة (11)الحل )صــوت العــين( إلــى ا علــى أي أقصــى الححــك
الوحيدة التي تسوغ هذا االحتقال  وقد يتضح ا مر أكار عحد دراسة ا مالة المتعلقـة 

 بهذا الموضوع 

 الُمسمغد:
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 (: ")المذسمِغد (: "الواِرم" 3/162مقاييس)

يـــ : عـــد ابـــن فـــارس هـــذ  الكلمـــة مـــن الكلمـــات الموضـــوعة وضـــعا  وذكر التعل
:")اســمعده( الر ــل و)اســمغد(: إذا امــتز مــن الغضــب"، ولــم يقــر (16)صــاحب اللســان

إلــى ع قــة بــين ال ذر:)َســَمَد( و)اســمعده(، ولــم يقــر أحــد إلــى الع قــة بيحهمــا وبــين 
 من هذا البحة(  134)اسمأده()احظر سابقا ، ،

 

 ل: التطور الصرفي لهذا الونن هو:التحلي

ـــــَمَغده )احظـــــر ســـــابقا ، ، >اســـــمعده >اســـــَمَأده  >اســـــماده  >َســـــَمدَ  ، والحقـــــا         134اس 
 من هذا البحة(  20، 

ولقد توهم العلماء أن العين أصلية في هـذا الـونن، فأعادوهـا إلـى الونن)فعلـل(، 
(، وواقع الحال يقير إلى أن الغين هحا متحولة عن العـي ن المتحولـة مـن همنة)افعـأله

 وأن ونن الكلمة هو)فعغل( 

 )  رابعا : ما  اء في مقاييس اللغة على صيغة)افعهل 

إن التبـــادل بـــين الهمـــنة والهـــاء أمـــر معـــرو. فـــي العربيـــة، فيقال:"أرقـــت المـــاء 
  ولـم يقتصـر هـذا اإلبـدال (11)وهرقته، وأرحت الدهابة وهرحتها، وأ يا الحار وه ي ها

عربيـة وحـدها بـل قـاطرها فـي ذلـك العديـد مـن اللغـات السـامية ا خـرت، ففـي على ال
، وفـي اللغـة العبريـة: )هــَ    َ  أ د أ (11)الم ابية)أ رأ ن ي=هـ رأ ن ي( بمعحى أراحي

  وفــي (19)ة( تســاوي )َأ    َ  َأ د هـــ( بمعحــى هفعــل العبريــة مــع صــيغة افعــل العربيــة
رة ديحيــة، خرافــة، حــدية؛ و)حــأ ( تســاوي )حهــ ( الســبةية )هـــَ ذ  َب ح( بمعحــى أذســطو 

، وفـــي اللحياحيهـــة، تتســـاوت صـــيغة (10)بمعحـــى حـــاح، وصـــر،  وتتســـاوت صـــيغة أذبـــح
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، وفـــــي (11))هفعـــــل( مـــــع )أفعـــــل(، ومـــــن ذلـــــك:)أود (=)هود ( بمعحـــــى قـــــدم قـــــيء
   (12)السرياحية، يقال:)َهيِمن ِبه( بمعحى آمن به

ـــــين هـــــذين الصـــــوتين أمـــــر ممكـــــن -الهمـــــنة والهـــــاءأي  -إن حـــــدوة اإلبـــــدال ب
الحدوة، فالهمنة من ا صوات القاقة  أما الهـاء فهـي صـوت حح ـري، واحتكـاكي، 
ومهموس  ويكـون الفـم أاحـاء الحطـ  بهـا فـي الوضـع الصـالح لحطـ  الحركة)كالفتحـة 
ما  (، فيمر الهواء من خـ ل االحفـرا  الواسـع الحـاتا عـن احفـرا  الـوترين الصـوتيين 

حـدة حـوع مـن االحتكـاك، وال تتذبـذب ا وتـار الصـوتية أاحـاء الحطـ  في الحح رة، في
  فالصوتان من حية الموقع حح ريان، واالحتقال مـن الهمـنة إلـى الهـاء، يماـل (13)به

االحتقــال مــن القــدة إلــى الرخــاوة، ومــن اححبــاس م ــرت الهــواء واحفرا ــه ف ــأة، إلــى 
وعـــدم ال هـــر إلـــى حالـــة  احفرا ـــه فـــي الهـــاء، ومـــن االحتقـــال مـــن حالـــة عـــدم الهمـــس

 الهمس؛   ل التسهيل في حط  الهمنة 

يبقى القول إن علمـاء العربيـة القـدماء قـد أدركـوا حـدوة هـذا اإلبـدال مـن خـ ل 
( إلـى الهــاء لتتقــكل  العديـد مــن ا مالـة، ولكــحهم لـم يتحبهــوا إلـى احتقــال همـنة: )افعــأله

(  وتضــمن مع ــم مقــاييس اللغــة العديــد مــن ا مالــة علــى حــدوة هــذ   صــيغة)افعهله
 الظاهرة، وذلك مال:

 َجرَهد:

(:" ومن ذلك قولهم للذاهب على و هه)مذَ رِهد(  فهذا من 1/101مقاييس)
، ومن َ َهد حفسه في مذرور    كلمتين: من َ َرَد أي اح رد َفَمره

التعلي : عد ابن فارس هذ  الكلمة من باب الححت، وردهها إلى ال ـذرين:)َ َرَد( 
َد(  ولكــن التقــابه فــي المعــاحي واضــح بين)َ ــَرَد( و)ال رهــد(:")ا  رد(: الــذي و)َ َهــ

  و:")ا رَهــده( فــي الســير: اســتمر  و)ا َرَهــده( (14)يســب  الخيــل ويح ــرد عحهــا لســرعته"
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َرِهـــــد(: المســـــرع فـــــي الـــــذهاب  و)الَ رَهـــــد(: الســـــيار  الطريــــ  اســـــتمر وامتـــــد؛ و)المذ  
 دة في هذا الونن ، وي كد أن الهاء ناة(11)الحقيط"

 التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذا الكلمة، هو:

راده( >َ َردَ  َرَأد (  >)ا   َرَهده  >) ا    ا  

العلمـــاء أن الهـــاء أصـــلية فـــي هـــذا الـــونن  (16)ولعـــدم و ـــود كلمـــة )ا ـــرأده( تـــوهم
فردوهــا إلـــى الـــونن: )فعلـــل(، والصـــواب أن الهـــاء متحولـــة عـــن الهمـــنة المقحمـــة فـــي 

(، وونن هذ  الكلمة هو: )فعهل(  >غة:)افعاله صي  افعأله

 
 جمهر:

مهور( وهـذا مـن كلمتـين مـن َ َمـَر؛ وقـد 1/106مقاييس) (: "ومـن ذلـك قولهم) ذ
قلحــا إن ذلــك يــدل علــى اال تمــاع، ووصــفحا ال مــرات مــن العــرب بمــا مضــى ذكــر   

 مع عال" والكلمة ا خرت  هر؛ وقد قلحا إن ذلك من العلو  فال مهور قيء مت 

ــــــى  ــــــاب الححــــــت، وأعادهــــــا إل ــــــن فــــــارس هــــــذ  الكلمــــــة مــــــن ب ــــــ : عــــــده اب التعلي
ــَر(  ال ـذرين)َ َمَر( و)َ هَـَر(  وعـده السـامراةي الهـاء مبدلـة مـن المـيم المقـدهدة في)َ مه

حمــا مقــتقة مــن ال ــذر:)َ َمَر((11)   ولــم يقــر أحــد مــن (11)   الكلمــة ليســت مححوتــة واه
ــــة بــــين ــــدماء، إلــــى و ــــود ع ق ــــَر(، احظــــر ، الق َع مــــن هــــذا  130: )َ َمــــَر( و)َ م 

لى هاء  ( إلى عين واه لى أن التطور ي سد فع   تحول همنة)افعَأله  البحة، واه

 التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذ  الكلمة، هو:

(  >َ َمرَ  ماره َمَأره (  >) ا   (  >) ا   َمَهره  ) ا  
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 مهـــر( وردوا الكلمـــة إلـــى (فـــي:أن الهـــاء أصـــلية  (19)ولقـــد تـــوهم بعـــ  العلمـــاء
الــونن:) فعلــل(، والصــواب أن الهــاء ناةــدة، وهـــي متحولــة عــن الهمــنة المقحمــة فـــي 

(، وتعود الكلمة إلى الونن <صيغة)افعاله   )فعهل(  )احظر سابقا :  معر(  :افعأله
 زمهر:

(:")انمهرهت( الكواكب، إذا لمعت  وهذا مما نيدت فيه الميم؛ 3/13مقاييس)
َهرير(: البرد، يمكن أن 3/11ن َنَهر القيء، إذا أضاء"  وفيه) حه م (:") النهم 

يكون وضع وضعا ، وممكن أن يكون مما مضى ذكر ، من قولهم انمهرهت 
 الكواكب، وذلك َأح ه ِإذا اقتد البرد نهَرت إذا ]و[ أضاءت" 

 

 

 التعلي :

مهرهت( ا ولـــــــى ممـــــــا نيـــــــد فيهـــــــا ال  مـــــــيم، فأعادهـــــــا أوال : عـــــــده ابـــــــن فـــــــارس)ان 
َهريــر( الااحيــة مــن الموضــوع وضــعا ، أو أن المــيم ناةــدة كمــا  لل ــذر)َنَهَر(  وعــده )النهم 

 في ا ولى 

ر( بالمنمار،  ااحيا : هحاك صعوبة في تقبل و ود ع قة بين ال ذر)َنَمَر(:")النهم 
ِمـــــر نمـــــرا: غحهـــــى فـــــي القصـــــب و غيـــــر " ( (90)َنَمـــــَر ين  (:")انمهـــــره اليـــــوم  وبين)انمهره

 انمهرارا ، إذا اقتد برد " 

هريــــر(: هــــو الــــذي أعــــد  اللــــه تعــــالى عــــذابا  للكفــــار فــــي الــــدار اآلخــــرة،  و)النم 
(: القــديد الغضــب   َمِهــر  تــا(: احمرتــا مــن الغضــب  و)المذن  َمهر  هــَرت( عيحــا  وان  و)َنم 

تــــا(: احمرتــــا مــــن الغضــــب  و)انمهــــرهت( الكواكــــب: َنَهــــرت وَلمَ  َمهره َعــــت  وعيحــــا  )ان 
ِمهرار( في العين عحد الغضب والقدة"   (91)و)االن 
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 (92)ور ل)ِنِمر( كِنِبر:قديد"( 4/329االاا : هحاك إقارة في اللسان تقول:" )

ـــر(  فمعـــاحي هـــذا  رابعـــا : الم حظـــة الاالاـــة تـــدفع ححـــو البحـــة فـــي ال ـــذر: )َنَب
 ـل)أنبر(:عظيم ال ذر، هي: " )الن برة(: القعر الم تمع للفحل وا سد وغيرهمـا  ور 

الن برة و)الن برة(: كوكب من المحانل على التقـبيه بنبـرة ا سـد  قـال ابـن ِكحاَسـة: مـن 
كواكب ا سد الَخراتان وهما كوكبان حي ران بيحهما قدر سوط، وهما كتفا ا سد  وهي 
بيــر(: القــديد مــن الر ــال، والداهيــة  أبــ و كلهــا اماحيــة  و)َنَبــر( الر ــل: احتهــر   و)النه

ِبر( من الر ال: القديد القوي    (93)عمرو: )الن 
خامسا : يقير صاحب اللسـان إلـى كلمـة )نبـأر( معتبـرا  أن الهمـنة أصـلية فيهـا، 
( الــوبر والحبــات: طلــع  ( الر ــل: اققــعر  و)انبــأره ومــن معــاحي هــذ  الكلمــة:" ) انبــأره

( القعر: احتفش، ويوم )منَبِةر(: قديد مكرو "    (94)وحبت  و)انبأره
(، ومـــن سادســـا   ـــين: )َنَبـــَر( و)انبـــأره ـــدم أن الع قـــة واضـــحة ب : يســـتحتا ممـــا تق

( مبدلـــة مـــن البـــاء ، والهـــاء (91)الحقطـــة الاالاـــة يمكـــن اســـتحتا  أن المـــيم فـــي: )انمهـــره
 مبدلة من الهمنة 

(  سابعا   ( و)انمهره  : ومما تقدم تتضح الع قة بين:) َنَبَر( و)انبأره

 لصرفي التاريخي لهذ  الكلمة، هو: التحليل: التطور ا

(  >َنَبرَ  باره بأره  >)ان   منمهر ونمهرير  >مذنَبةر  >ان 

(،  (96)ولقد تـوهم العلمـاء ( فأعادوهـا لصـيغة )افعلـله أن الهـاء أصـلية فـي )انمهـره
والصــــواب أن المــــيم مبدلــــة مــــن البــــاء، وهــــذا اإلبــــدال بيحهمــــا معــــرو. فــــي العربيــــة 

(، وأن  <دلــة مــن الهمــنة المقحمــة فــي صــيغة: )افعــألوالســامية  وأن الهــاء مب افعــاله
(   ونمهرير من: )فعهليل(   ونن الكلمة هو)افعهله

 سجهر:

 (:")المس هر(: ا بي " 3/162مقاييس)
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التعلي : عده ابن فارس هذا الونن مـن الموضـوع وضـعا   ولكـن المعـاحي المقـتركة 
راء: بي َحــة بين)َســَ َر( و)ســ هر( واضــحة، ")َســَ ر( التهح ــ ور: أوقــد  وأحمــا ، وعــين َســ  

ــ ِر فــي العــين، فقــال بعضــهم: هــي  ــَ ِر إذا خــالط بياضــها حمــرة، واختلفــوا فــي السه السه
َهَر(:" )المسـ هر(: ا بي  و)اسـ هرهت( (91)البيا  الخفي. في سواد العـين"   و)َسـ  

حا  بألوان النههر س  : توقد حذ   (91) "الحار اتقدت والتهبت، اس َ هره

 التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذ  الكلمة، هو:

(  >َسَ رَ  (  >) اس  اره َ َأره َ َهره  >) اس   اس 

َهر( أصـــلية فأعـــادوا الكلمـــة إلـــى  (99)وتـــوهم بعـــ  العلمـــاء أن الهـــاء فـــي:) َســـ  
الونن:)فعلــــــل(، والصــــــواب أن الهــــــاء مبدلــــــة مــــــن الهمــــــنة المقحمــــــة علــــــى صــــــيغة:            

( فيكون ونن الكلمة على ذلك، هو:)فعهل(  >ل)افعا  افعَأله
 َسلهب:

لِهب( الطويل، والهاء فيه ناةدة، وا صل السهلب، وقد 3/119مقاييس) (:")المذس 
 مضى" 

التعليــ : عــد  ابــن فــارس هــذا الــونن مــن المنيــد، وأقــار بصــواب إلــى أن الهــاء 
  (100)ناةدة  وأ ان ابن  حي نيادة الهاء

 ر الصرفي التاريخي لهذ  الكلمة، هو:التحليل: التطو 

ـــَلبَ  (  >َس ـــ به ـــَزبه > ) اس  ) احظـــر أيضـــا :،  >اس  ـــَلَهبه مـــن هـــذا 1441اس 
 البحة( 

أن الهـــاء أصـــلية فـــي هـــذا الـــونن فأعادوهـــا  (101)ومـــن هحـــا تـــوهم بعـــ  العلمـــاء
لل ــذر)فعلل(، والصــواب أن الهــاء ناةــدة فيكــون ونن هــذ  الكلمــة هــو )فعهــل( وهــي 

 ال ذر)فعل/َسَلَب(  مقتقة من
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 اسمهّد)افعاّل(:

(:")اسمَهده( السحام، إذا حسن وامتز  وهذا مححوت من مهدت 3/119مقاييس)
 القيء إذا واهرته    ،ومن قولهم َسه د َمه د" 

التعلي : عده ابن فارس الكلمة مححوتـة من:)سـهد ومهـد(  ولـم يقـر اللسـان إلـى 
مــــة مقــــتقة مــــن ال ذر:)َســــَمد( ويبــــين هــــذا و ــــود ع قــــة بين)ســــمد، واســــمهد (  الكل

االقــــتقا  الع قــــة الوايقــــة بــــين هــــذ  الكلمة:)واســــماده، واســــمأد ، واســــمعده، واســــمغده، 
واصمعده، واصـمغده()حول هـذ  الكلمـات، احظـر سـابقا : اصـمعده، واسـمغده(  ويماـل ذلـك 

 صورة متكاملة للسياقات المختلفة لل ذر: )سمد( 
 الصرفي التاريخي لهذ  الكلمة، هو: التحليل: التطور

ـــماده  >َســـَمدَ  ـــَمأده  >اس  ـــَمَغده  >اس  ـــمَهده= اسمعده=اس  ــــَمَغده)احظر  >اس  اصـــَمَعده = اص 
 من هذا البحة( 134سابقا، ، 

أن الهـاء أصـلية فـي هـذا الـونن فأعادوهـا  (102)ومـن صيغة)اسـمهده( اعتقـد العلمـاء
(، والصواب أن الهاء  ( للونن)افعلله  في هذا الونن ناةدة، فتونن الكلمة على :)افعهله

 سمهر:

حما هي 3/119مقاييس ) (:")السمهريهة( الرماح الص  ب، والهاء فيها ناةدة، واه
( القوك: َيِبس ويقال للظ م إذا اقتد: 3/161من الس مرة"  وفيه) (:")اسَمهره
َمِهر(: المعتدل" 3/162اسمهر"  وفيه) ( أن 319-4/316اللسان:)(:")المذس 

 ( 4/311وَسَمرته َأيضا   وفيه)

الااحية التعلي : عد  ابن فارس وبصواب الهاء ناةدة في الكلمة ا ولى، ولكحه عد  
موضوعة، وكذلك الاالاة  والتقابه في المعاحي واضح بين: )َسَمَر( 

(:")الس مَرة(: محنلة بين البيا  والسواد، و)َسَمَر( َيس مذرذ سذ  مورا : لم يحم، و)السمهري 
(: قد ك القيء بالمسمار، وَسَمَر   رذ و)السهَمر(: الظلمة، و)السهَمر(: الدهر  و)السهم 
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را  وَسمهَر ،  ميعا : قده ، و)المسمار(:هو ما قد به القيء"  وامرأة  ِمر  َسم  َيس 
 )َمسمورة(: معصوبة ال سد ليست برخوة اللحم، وفي الحوادر: ر ل )َمس مور(: قليل
اللحم قديد أسر العظام والعصب  و)َسمهَر( َسهمه: أرسله و)المسمار(: واحد 

( القهوك: َيِبَس وَصلذَب وَقوٌك)مسَمِهر(:يابس  (103)مسامير الحديد َمَهره ، و:")اس 
َهريهة(: القحاة الصلبة ( الظ م: َتَحكهر و)السهم  َهره (: (104)و)اسم  ، و)السمهري 

( قديد كالسهمَهري من ")السهمهري(: الرمح الصه  َهريٌّ لب العذود  يقال: َوَتر)َسم 
( الَحب لذ وا مر: اقتد  و)االس مهرار(:  َمَهره (: المعتدل  و)اس  َمهر  الرماح و)المذس 

   (101)الص بة والق دهة"

 التحليل:  التطور الصرفي التاريخي للكلمة  

(  >َسَمر (  >) اس ماره َمهر  >  ) اسمأره  اس 

( اعتقد العلماء أن الهاء أصلية في هذا الونن، وونحوا  :ن صيغةوم )اسمهر 
(  والصواب أن الهاء ناةدة كما أقار ابن فارس والونن  الكلمة على: )افعلله

 )  ا صلي لهذ  الكلمة هو:)افعهله
لهب:  الصَّ

(:")الصلهب(  الر ل الطويل  فهذا له معحيان: اإلبدال 312/3مقاييس)
ذا كاحت الهاء ناةدة فهو من الس لب، وهو  والنيادة أما اإلبدال فالصاد بدل السين واه
 الطويل" 

التعلي : عد ابن فارس هذ  الكلمة وبصواب من الباب الااحي أي مما دخلته 
إلى أن الصاد مبدلة من  -وبصواب أيضا   -نيادة، وهي حر. الهاء  وأقار

 السين 

 كلمة، هو:التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذ  ال
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(> َسَلبَ  (  >)اس به (  >)اسزبه  َصل َهب=َسل َهب  >)اصلهبه
)صلهب( اعتقد العلماء أن الهاء أصلية في هذا الونن فأعادوها :ومن صيغة

للونن)فعلل( والصواب كما أقار ابن فارس إلى أن الهاء ناةدة، وأن الصاد مبدلة من 
بدال الصاد من السين أمر تعرفه العر    (106)بية، واللغات الساميةالسين واه

 

 

 
 العزَاهيل:

(:")العناهيل( اإلبل المهملة، واحدة عنهول" وهذا أيضا  إذا 311/4مقاييس)
 كان صحيحا ، أيضا  فالهاء ناةدة، وكأحها أهملت فاعتنلت ومرت حية قاءت" 

 التعلي : عده ابن فارس وبصواب الهاء ناةدة في هذا الونن 

 التاريخي له، هو:التحليل: التطور الصرفي 

(   >َعَنلَ  (  >) اعناله (  >)اعنأل   )اعنَهله

أن الهاء أصلية في هذا الونن فأعادوها  (101)ومن كلمة)عنهل( توهم العلماء
للونن)فعلل(، والصواب كما أقار ابن فارس هو أن الهاء ناةدة في هذا الونن، وأن 

 الونن ا صلي لها هو)فعهل( 
 الَعْلهب:

(:")العلهب( التيس الطويل القرحين ويوص. به الاور 319/4-311مقاييس)
حما هو من العذَلب، والعذَلب: الحخل الطوال"   وهذا مما نيدت فيه الهاء واه
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التعلي : عده ابن فارس هذ  الكلمة من المنيد، وأقار بصواب إلى أن الهاء 
 ناةدة 

 التحليل: التطور الصرفي التاريخي لهذ  الكلمة، هو:

()اع  >علب (  >ب   َعلَهب  >)اعلهب(  >)اعزب 

 (101))علهب( اعتقد العلماء أن الهاء أصلية في هذا ال ذر :ومن الونن
فأعادوها لل ذر)فعلل(، والصواب كما أقار ابن فارس إلى أن الهاء ناةدة في هذا 

 الونن وأن الكلمة تعود لل ذر)فعهل( 

 
 الُمعلهج:

ن كان صحيحا  فالهاء فيه  (:")المذعلها( الر ل اللةيم 311/4مقاييس) وهذا واه
 ()العلا(: القديد من الر ال قتاال  وصراعا " 4/122ناةدة"  وفيه )

التعلي : عده ابن فارس هذ  الكلمة من باب المنيد، وأقار وبحوع من التردد 
   (109)إلى أن الهاء ناةدة، وواف  ال وهري على أن الهاء ناةدة

 لهذ  الكلمة، هو:التحليل: التطور الصرفي التاريخي 

( >) اع  (   >علا  مذعلها  >)اعلها(   >)اعز ه

فأعادوها  (110)ومن كلمة:)معلها( اعتقد العلماء أن الهاء أصلية في هذا الونن
 فعهل(  <للونن: )مفعلل( والصواب أن الهاء ناةدة وتعود الكلمة للونن:)مفعِهل

 نتائاج البااحث
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ة، واعتمادا  على الفرضيات التي أقيم إن التطلع إلى ما أقيم في هذا البح
 عليها، يمكن تلخي، حتاة ه كما يأتي:

( القياسيهة،  -1 ( متطورة عن صيغة)افعاله إن صيغة:)أفعَأله
للتخل، من المقطع الطويل المغل )، ح ح ،(، وهذ  الصيغة 
قياسية، وال ي ون الحكم على الكارة إلقرار قياسيتها، وأحها لم تستخدم 

قعرية فقط، كما أقار معظم القدماء، ووافقهم المحداون بذلك، للضرورة ال
ولكحها كاحت متسعة لتقتمل  واحب أخرت من اللغة، فهذا أبو حيان يقول 
في البحر المحيط:" وقرأ السختياحي)والالضألين( بإبدال ا ل. همنة فرارا  

 من التقاء الساكحين" 

أن العربية لغة  تأكد من خ ل الحماذ  التي عرضت في هذا البحة -2
ن كان  اقتقاقية في المقام ا ول، وخاصة االقتقا  ا صغر)العام(، وأن الححت واه
مو ودا  فهو على قلة ال تبيح قياسيته  وتأكد أن ا ونان التي درست ترتد إلى 

 أصول ا اية 

أظهرت الدراسة أن حلقات التطور التاريخي للصيغة الا اية             -3
افععله وافعغله وافعهله ظهرت بقكل متكامل في  >افعأله  >افعاله >). ع ل(

 بع  ا مالة، ومن ذلك:

َمَغده؛              >اسمعده  >اسَمَأده  >اسماده  >اسَمَأده؛ وَسَمدَ  >اسماده  >َسَمدَ  اس 
َماده  >َسَمد  َمَأد>اس  َمَغده؛ َسَمد >اصَمَعده  >اس   >اسمهده  >اسمأده  >اسماد  >اص 

َمغده، واصَمَعده،  : اسماده، واسَمَأده، واسمعده، واس  سمهد؛ ويستحتا من ذلك أنه
َمَغده، واسمهده، مقتقة  ميعا من ال ذر:)َسَمَد(   واص 

(، وهي  -4 أظهرت الدراسة  صيغة  ديدة محباقة من صيغة )افعأله
( التي ظهرت في ماالين فقط:) اسمغد(و)اصمغده(   صيغة)افعغله



 141 

الدراسة أن هحاك حلقات مفقودة في حلقات التطور التاريخي  أظهرت -1
لهذ  الصيغة، ولكن هذا ال يمحع من و ودها في مرحلة من مراحل العربية، وهذ  

 معر،  >    >    >  الحلقات المفقودة متبايحة، ومن ا مالة على ذلك: َ َمَر، 
 >اطمانه            >( مهر، وَطَمَن)في العبرية والسرياحية >     >    >َ َمرَ 

 اطمأنه 

أفادت الدراسة  أن من الظواهر الصوتية في العربية تفسير بع   -6
أحمد بن فارس إلى  را ونان وردها إلى  ذورها الا اية الحقيقيهة، وقد أقا

بعضها، وكذلك ابن محظور، وخفي عليهما بعضها اآلخر، ومما أقار إليه أحمد 
=صلهب(، ومما أقار إليه صاحب اللسان بن فارس:)سقل=صقل(، و)سلهب

إضافة إلى ما تقدم)اسمعده=اسمغده(، ومما لم يذقر 
 إليه:)اسمعد=اسمغد=اصمعد=اصمغد=اسمهد( 

ورده ابن فارس)نمهر( و)نمهرير( إلى ال ذر )َنهر(، وتبين من خ ل البحة 
َهرير( مقتقتان من ال ذر )نبر( وأن ال َهَر( و)َنم  ميم مبدلة من أن الكلمتين:)َنم 

( مقتقة من ال ذر )نر.( وليس من  = اذَرَع.ه الباء  ومن ذلك أن كلمة)ادرع.ه
)االحدراع( و)الذريع(  ومن ذلك رد  ابن فارس)صمعر( إلى)َصَمر( و)َمَعَر(، وبين 

ب ر(   البحة أن الميم مبدلة من الباء وأن  ذر الكلمة هو)الصه

ب في أحد ال ذرين، ومن فيما افترضه ابن فارس أحه مححوت، أصا  -1
ع(، وأضا. أيضا  )الَ مع( و)المع ر(، و) مهر(  >ذلك:)  معر( َر( و)الَ م  )الَ م 

من)َ َمَر( و)َ َهَر(، والصواب أحهما مقتقان من ال ذر:) مر(  كما تبين من 
خ ل البحة أن بع  ما عده  مححوتا  ال يحتمي بصلة إلى أي من ال ذرين، 

) ذا( و)ذةر(، والصواب أحه من: )َ َذر(؛ و)صقعب(  وماال ذلك:) ذأر( من
من)َصَقَب( و)َصَعَب( والصواب أحه من: )َسَقَب(  و)َصمَعَر( من )َصَمَر( 
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و)َمَعَر( والصواب أحه من )َصَبَر(  و)اسَمَهده( من )َسه د( و)َمه د( والصواب أحه 
 من )َسَمَد( 

دة وقد أقار وبصواب عد  ابن فارس العديد من ا ونان مما دخلتها نيا -1
(؛ والعين في:)َ ل َعد(  ( و)اطمأن  إلى عدد محها: الهمنة في: )انرأمه( و)اصمَأله
و)َصق َعل(؛ والهاء في: )سلهب( و)سمهر( و)صلهب=سلهب( و)العناهيل( 
و)المعلها(  وهحاك بع  ا ونان التي أقار إلى و ود نيادة في موضع وأقير 

( في هذ  الدراسة إلى موضع آخر ، ومن ذلك: الميم في )اصمعده( و)انمهره
 والصواب هو العين 

عد  بع  ا ونان من الموضوعة وضعا: )اضفأده( و)المسمغد(  -9
 و)المس هر(، وأقير في هذا الدراسة إلى أحها مقتقة 

التقييم القامل لزونان كما وردت في مع م مقاييس اللغة، من خ ل  -10
 كن تلخيصها بال دول اآلتي:موانحتها بحتاةا البحة العامة يم

 الدراسة معجم مقاييس اللغة

   المححوت

  ذر <الهمنة ناةدة  ذا/ذةر  ذأر
/َ َهدَ  َ ر َهد   رد <الهاء ناةدة َ ر 
 َ َمرَ <العين ناةدة= مهر)الهاء ناةدة ال مع/الَ م ر  معر
 َ َمرَ  <الهاء ناةدة=  معر)العين ناةدة( َ َمَر/َ َهرَ   مهر
 <اسمهده=المسمغد= المسمعد=اصمعد=اصمغد= د/مهدسه سمهد

 َسَمدَ 
 سقب <العين ناةدة َصَقب/َصَعبَ  َصق َعب
َعر  َصَبرَ  <الميم مبدلة من الباء، والعين ناةدة َصَمَر/َمَعرَ  َصم 
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 المنيد

 الهمنة الهمنة انرأمه 

 الهمنة الهمنة اصمأله 

 الهمنة الهمنة اطمأنه 

 العين العين  لعد
 نر.> الذال مبدلة من الناي والعين ناةدة  الفاء ع.=اذرع.ادر 

 العين العين صقعل
الغين ناةدة، المسمغد= المسمعد=  الميم اصمعده 

 َسَمدَ  <اصمعد=اصمغد=اسمهد
 َنَبرَ  <الميم مبدلة من الباء والهاء ناةدة الميم ناةدة نمهر
 سمر <الهاء الهاء سمهر

 سلب <ناةدة الهاء الهاء ناةدة سلهب=صلهب
الصاد بدل السين  صلهب=سلهب     

 والهاء
 الصاد بدل السين والهاء ناةدة=سلهب

 <الباء مبدلة من الناي والهاء ناةدة =عناهل الباء ناةدة العباهل
 عنل

 عرم <عراهم= راهم والهاء ناةدة الراء ناةدة عراهم
 عنل <العناهل=العباهل الهاء ناةدة العناهيل
 علب <الهاء ناةدة ء ناةدةالها العلهب
 الهاء ناةدة الهاء ناةدة المعلها

  الموضوع وضعا  

 ضِفدَ  <الهمنة ناةدة  اضفأده 
 <المسمغد=المسمعد=اصمعد=اصمغد=اسمهد  المسمغد
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 َسَمدَ 
 س ر <الهاء ناةدة  المس هر

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الهوامش
، 2لوم اللغة وأحواعها  طاحظر في موضوع الححت، عبد الرحمن   ل الدين، المنهر في ع  1

 ( 1911تحقي : محمد أحمد  اد المولى وآخرين  طبعة عيسى البابي الحلبي )

، مكتبـــــة الخـــــاح ي: القـــــاهرة           2احظــــر: عبـــــد التـــــواب، رمضــــان، فصـــــول فـــــي فقـــــه اللغــــة، ط  2
ـــــــــه، بيـــــــــروت )3(، ،1912) ـــــــــه الل ـــــــــي فق (،          1910؛ الصـــــــــالح، صـــــــــبحي، دراســـــــــات ف

أبــــو الفــــتح عامــــان، التصــــري. الملــــوكي، تحقيــــ : البــــدراوي نهــــران:  ؛ ابــــن  حــــي،241،
  123 -122(، 2001القركة العالمية للحقر: القاهرة )

  69، ،1(،  1961الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، بغداد )  3
 

قي : عبد الس م هارون،   دار ، تح2   ابن فارس، أبو الحسن أحمد، مع م مقاييس اللغة، ط4
؛ الصاحبي في فقه اللغة، تحقي : مصطفى 210،،1هـ(،  1319ال يل: بيروت)

  211(، ،1963القويمي، القاهرة،)

 .329،،1(،  4  ابن فارس، مع م مقاييس اللغة)احظر هامش  1
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 .101،،1(،  4  ابن فارس، مع م مقاييس اللغة، )احظر هامش 6

 .333، ،1(،  4مقاييس اللغة،)احظر هامش  ابن فارس، مع م  1

 .339، ،2(،  4  ابن فارس، مع م مقاييس اللغة، )احظر هامش 1

 3،،2(،  4  ابن فارس، مع م مقاييس اللغة،)احظر هامش  9

 

 

 

 

 

 

 

 .146،،2(، 4  ابن فارس، مع م مقاييس اللغة،)احظر هامش 10

 .329،،1  (،4  ابن فارس، مع م مقاييس اللغة،)احظر هامش  11

؛ وافي، علي عبد 261-266(، 2  الصالح، صبحي، دراسات في فقه اللغة)احظر هامش  12
؛ علي مصطفى  واد، 112(، ،1941الواحد، فقه اللغة، دار حهضة مصر: القاهرة)

؛ 16 -11(، ،1911المباحة اللغوية في العرا ، معهد الدراسات العربية: القاهرة)
(،           1911غة العربية، ونارة التعليم العالي: الموصل)النيدي، كاصد ياسر، فقه الل

،236-244. 

؛ التطور 306-301(، ،2  عبد التواب، رمضان، فصول في فقه اللغة،)احظر هامش  13
؛ لحن العامة 91-94اللغوي، مظاهر  وعلله وقواحيحه، مكتبة الخاح ي: القاهرة، ،

 .13-10والتطور اللغوي، دار المعار.: مصر، ،

 .232(،،2003  عمايرة، إسماعيل، دراسات لغوية مقارحة، دار واةل للحقر: عمان) 14
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 142(، ،1913، دار الرسالة، بيروت)3  السامراةي، إبراهيم، الفعل نماحه وأبحيته، ط 11
 101-100(، ،1911  الســـامراةي، إبـــراهيم، تـــاريخ العربيـــة،  امعـــة الموصـــل: الموصـــل)16

  233-231(، ،14لك، دراسات لغوية مقارحة،)احظر هامش واحظر رد عمايرة على ذ
  احظر في ذلك على سبيل الماـال ال الحصـر: إسـماعيل، خالـد، فقـه لغـات العاربـة المقـارن،  11

(؛ كمـال، ربحـي، اإلبـدال فـي 2000مساةل وآراء، م سسة روعة للخدمات ا كاديمية: إربد)
(؛ العمــايرة، دراســات 1910وت، بيــروت)ضــوء اللغــات الســامية، دراســة مقارحــة،  امعــة بيــر 

(؛ اللغوي، أبو الطيب، اإلبدال في ك م العرب، تحقي : عـن 14لغوية مقارحة)احظر هامش 
(؛ ابن السكيت، أبو يوسـ. يعقـوب، القلـب واإلبـدال، تحقيـ : 1960الدين التحوخي، دمق )

يريــــة: حســــين محمــــد قــــر. وعلــــي الح ــــدي حاصــــ.، الهيةــــة العامــــة لقــــ ون المطــــابع ا م
 ( 1911القاهرة)

  يصل هذا العدد إلى المةات في مع م مقاييس اللغة، وأكار من ألفي كلمة في مع م لسـان  11
 العرب 

(،  14  احظـــر فـــي بعـــ  هـــذ  الطـــر  لـــدت: عمـــايرة، دراســـات لغويـــة مقارحـــة)احظر هـــامش 19
   ،       226-193(، ،2؛ عبــــد التــــواب، فصــــول فــــي فقــــه اللغــــة)احظر هــــامش113-213،
301-301. 

   (، 1910  ا نهـــري، أبـــو محصـــور، تهـــذيب اللغـــة، تحقيـــ : عبـــد الســـ م هـــارون، القـــاهرة) 20
، تحقيــــ : محمــــد علــــي 4؛ابــــن  حــــي، أبــــو الفــــتح عامــــان، الخصــــاة،، ط612، ،11 

؛ ابــن عصــفور، أبــو 141، 126،،3(،  1990الح ــار، دار القــ ون الاقافيــة: العــرا :)
التصــري.، تحقيــ : فخــر الــدين قبــاوة، المكتبــة العربيــة: حلــب              الحســن اإلقــبيلي، الممتــع فــي

(1910  ،)1،،320. 

   126،،3(،  20  ابن  حي، الخصاة،)احظر هامش21

 2؛ سـر صـحاعة اإلعـراب، ط11-10، ،2(،  20  ابـن  حـي، الخصـاة،) احظـر هـامش22
، أبــو الحســن ؛ ابــن عصـفور13، ،1(،  1993تحقيـ : حســن هحــداوي، دار القلـم: قــ )

 .322،،1(،  20اإلقبيلي، الممتع في التصري.)احظرهامش
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، مكتبـة 6  حـول البحيـة المقطعيـة للغـة العربيـة، احظـر: أحـيس، إبـراهيم، ا صـوات اللغويـة؛ ط 23
( كاحتيحو،  ان، دروس في علـم أصـوات العربيـة، تر مـة: 1914ا ح لو المصرية: القاهرة)
؛ عبد التواب، رمضان، المدخل إلى علم اللغـة، 191(، ،1966صالح القرمادي، توحس)
؛ عمـــر، أحمــد مختــار، دراســة الصـــوت 104-103(، ،1910مكتبــة الخــاح ي: القــاهرة)

؛ عبــد الصــبور قــاهين، المــحها الصــوتي 211(، ،1916اللغــوي، عــالم الكتــب، القــاهرة)
 .42-31(، ،1910للبحية العربية، م سسة الرسالة:بيروت )

 .230-221(، ،14عمايرة، دراسات لغوية مقارحة)احظر هامش    احظر إسماعيل24

  واحظــر 30، ،1(،  1913  ا حدلســي، أبــو حيــان، البحــر المحــيط، دار الفكــر: بيــروت)21
؛ ســـر 122-120، 93-92(، ،2أيضـــا : ابـــن  حـــي، التصـــري. الملـــوكي)احظر هـــامش 

 .12،،1(، 22صحاعة اإلعراب)احظر هامش 

(، 2002، دار واةــل للحقــر: عمــان)3مستقــرقون والمحـاها اللغويــة، ط  إســماعيل عمــايرة، ال 26
؛ فلـــــش، هحـــــري، العربيـــــة الفصـــــحى، 230-226،؛ دراســـــات لغويـــــة مقارحـــــة، ،143،

، كــــاحتيحو، 44(، ،1966تر مــــة: عبــــد الصــــبور قــــاهين، المطبعــــة الكااولكيــــة: بيــــروت)
 ؛112(، ،23 ان، دروس في أصوات العربية) احظر هامش 

Fischer,W.D,.Silbenstrukturen und Vokalismus im Arabischen.In:ZDMG 

123:227:237;Noldeke,T. Grammatik des Klassischen 

Arabisch,Noldeke, T.,Zur Grammatik des Klassischen Arabisch(Im 

Anhang:Die handschriftlichen Erganzungen in dem hrandexepler 

Theodor Noldeke, bearbeitet ind mit Zusatzen versehen von Anton 

Soitler. Darmstadt, (1896),p.8.  

ويقتضي اإلحصا. اإلقارة إلى أن القدماء قد أدركوا هذا وقالوا به، يقول ابن عصفور، في    21
:" الضـــمة بعـــ  الـــواو، والكســـرة 201، ،1(،  20الممتـــع فـــي التصـــري.)احظر هـــامش 
ولكــحهم لــم يســتخدموا ذلــك بقــكل حاســم عحــد تحــاولهم  بعــ  اليــاء، والفتحــة بعــ  ا لــ." 

للمســاةل الصــوتية والصــرفية والححويــة  ومــا نالــت العديــد مــن الدراســات العربيــة فــي العصــر 
الحـــدية ال تفـــر  بـــين الهمـــنة كحـــر. صـــامت، وبـــين الفتحـــة الطويلـــة كصـــوت صـــاةت، وال 

 م ال هحا للتعر  إلى هذ  الدراسات فهي كايرة   
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ب اإلبــدال، وعللــه، وظــواهر ، احظــر: المغربــي، عبــد القــادر، االقــتقا  والتعريــب،   حــول أســبا21
ـــي، الخصـــاة،)احظر 12(، ،1941ل حـــة التـــألي. والتر مـــة والحقـــر: القـــاهرة) ؛ ابـــن  ح

ـــــدال)احظر هـــــامش11_13، ،2(،  20هـــــامش  ـــــو الطيـــــب اللغـــــوي، اإلب (؛ ابـــــن 11، أب
 ( 11السكيت، القلب واإلبدال)احظر هامش 

، أن الهمنة 101-101، ،1(،  22ر ابن  حي، سر صحاعة اإلعراب )احظر هامش  يقي29
إن كاحـــت وســـطا  أو آخـــر في ـــب القضـــاء أحهـــا أصـــل حتـــى تقـــوم الداللـــة علـــى كوحـــه ناةـــدة، 

 فا صل أن يقال اطمأن، وأنبأره 

؛ ابـن محظــور، أبــو الفضــل 209(، ،2  عبــد التـواب، فصــول فــي فقـه اللغــة)احظر هــامش  30
لدين محمد بن مكرم، لسان العـرب، تحقيـ ، عبداللـه الكبيـر وآخـرين، دار المعـار.:  مال ا

 ، مادة:)َضَفَد( 264، ،4القاهرة)د ت ( 

 .264،،3(،  30  ابن محظور، اللسان، )احظر هامش  31

 .311،،13(،  20  ا نهري، تهذيب اللغة،)احظر هامش 32

، تحقيـــ : عبـــد الســـ م هـــارون، عـــالم 3  ســـيبويه، أبـــو بقـــر عمـــرو بـــن عامـــان، الكتـــاب، ط33
ـــــــــــــــروت) ـــــــــــــــن  حـــــــــــــــي، الخصـــــــــــــــاة،                          311، ،4(،  1913الكتـــــــــــــــب: بي ، واحظـــــــــــــــر اب

 .14، ،2(،  20)احظر هامش 

34  M.H.Goshen-Gottstein, M.H., A Syriac-English Glossary, 

Wiesbaden:Otto Harrassowitz(1970),P.31. 

 .294(،،1910عربي، مكتبة المحتسب: عمان) -عبري  فو مان، ي، قاموس 31

 .210-209(، فصول في فقه اللغة، ،20  عبد التواب)احظر هامش 36

) عـحن(، واحظـر :(مـادة13/291،)291، ،13(،  30  ابـن محظـور، اللسـان)احظر هـامش 31
؛ الســيوطي، عبــد الـــرحمن 24( ،11أيضــا : ابــن الســكيت، القلــب واإلبـــدال)احظر هــامش 

لــدين، االقتــراح، االقتــراح فــي علــم أصــول الححــو، تحقيــ  أحمــد حمــد قاســم، القــاهرة         ــ ل ا
(، 2؛ الخليل بن أحمـد ، العين)احظـر هـامش 221، ،1، و المنهر،  13(، ،1916)
 1، ،140. 
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، مكتبة 3، في الله ات العربية، ط90(، ،23  أحيس، ا صوات اللغوية)احظر هامش  31
؛ ه ل، عبد الغفار حامد، الله ات العربية 111(، ،1992قاهرة)ا ح لو المصرية: ال

 .111-161(، ،1993حقأة وتطور، مكتبة وهيبة: القاهرة)

39   Tompack, R.S.,A Comparative Semitic of the phonician and punic 

Languages, Scholars press: Miionia, Montana(1978),p.217. 

  ،116(،،11في ضوء اللغات السامية)احظر هامش ربحي كمال، اإلبدال   40

؛ عمــايرة، 116(، ،11  ربحــي كمــال، اإلبــدال فــي ضــوء اللغــات الســامية)احظر هــامش  41
 .231(، ،14دراسات لغوية مقارحة)احظر هامش

؛ واحظــر كــارل 116(، ،11  ربحــي كمــال، اإلبــدال فــي ضــوء اللغــات الســامية)احظر هــامش42
ــــــه اللغــــــات ا ــــــواب،  امعــــــة الريــــــا : بروكلمــــــان، فق ــــــد الت لســــــامية، تر مــــــة: رمضــــــان عب

 .11، 41(، ،1911السعودية)

 .231(، ،14  عمايرة، دراسات لغوية مقارحة)احظر هامش 43

، وتابعـه فـي ذلـك كمـال 90(، ،23  هذا رأي إبراهيم أحيس، ا صوات اللغوية)احظر هـامش44
، ولـم يأخـذ عبـد 112(، ،1916بقر، علم اللغة العام)ا صوات(، دار المعار.:مصر )

بهـذا  113(،  ،1961، مطبعـة الكي حـي: القـاهرة)2الرحمن أيوب، في أصوات اللغة، ط
(، 33الـــرأي وعـــدها صـــوتا  مهموســـا ؛ واحظـــر رأي ســـيبويه فـــي الهمـــنة، الكتـــاب)احظر هـــامش

، إذ عــــدها مــــن ا صــــوات الم هــــورة  واحظــــر حــــول ذلــــك فــــي عبــــد التــــواب، 434، ،4 
 .11-11(،،23اللغة)احظر هامش المدخل إلى علم

، عبــــد التــــواب، المــــدخل إلــــى علــــم 3؛90(، ،23  أحــــيس، ا صــــوات اللغويــــة)احظر هــــامش41
(، 44؛بقــــر، كمــــال، علــــم اللغــــة العــــام)احظر هــــامش11-11(، ،23اللغــــة)احظر هــــامش

 ؛111(،،1962):ة؛ السعران، محمود، علم اللغة، دار المعار.: القاهر 112،
AL-Ani,S.,Arabic Phonology, Arabic Phonology, Acoustical and 

Physiological Investigation. Indiana (1979),p.31. 
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العـين صـوت متوسـط بـين  َأن ، إلى431، ،4(، 33  يقير سيبويه، الكتاب)احظر هامش 46
 ا صوات الرخوة والقديدة 

ــــم الل436-433،،4(، 33  ســــيبويه، الكتــــاب)احظر هــــامش41 غــــة العــــام ؛ كمــــال بقــــر ، عل
ــــه اللغــــة العربيــــة) احظــــر هــــامش131، 122(، ،44)احظــــر هــــامش  (،   12؛ النيــــدي، فق

  . AL-Ani, Arabic Phonology, (see note 45), p. 62-63؛410 -449،

ال احظ، أبو عامان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقي : فوني عطيوي، قركة الكتاب   41
   41ن ،1(،   1961اللبحاحي: بيروت)

 .121، 121، ،3(،  30  وانن ذلك بما ورد عحد ابن محظور، اللسان)احظر هامش 49

 .141(، ،11  إبراهيم السامراةي، الفعل ونماحه) احظر هامش  10

 )َ َمَر(  :، مادة141، 146-144،،4(، 30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش1 1

الســـكيت، القلـــب واإلبـــدال ؛ ابـــن 103،،9(،  30  ابـــن محظـــور، اللســـان)احظر هـــامش  12
 .140(، ،11)احظر هامش

 )َذَرَ.( :، مادة109،،9(،  30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش13

 .103، 9(، 30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش 14

 ، مادة :)نر.( 133،،9(،  30  ابن محظور، اللسان )احظر هامش 11

   140(، ،11واإلبدال)احظر هامش  حول إبدال الدال والذال، ابن السكيت، القلب  16

ـــــــــــناي،، ابـــــــــــن الســـــــــــكيت، القلـــــــــــب واإلبـــــــــــدال) هـــــــــــامش 11 ـــــــــــذال وال (، 11  حـــــــــــول إبـــــــــــدال ال
)ذبر، نبر(؛ وفي اللغـات السـامية، ربحـي كمـال، اإلبـدال فـي 141)ذر ،نر (؛،141،

 .121(،،11ضوء اللغات السامية)احظر هامش

صــوت الســين، واالحتقــال مــن الترقيــ    صــوت الصــاد كمــا يقــير العلمــاء هــو الحظيــر المفخــم ل11
إلى التفخيم بتأاير تقدمي مـن صـوت القـا.  واإلبـدال بـين السـين والصـاد أمـر معـرو. فـي 

ـــة  احظـــر: ســـر صـــحاعة اإلعراب)احظـــر هـــامش    وفـــي اللغـــات 212، ،1(،  22العربي
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ــــي ضــــوء اللغــــات الســــامية)احظر هــــامش     (،        11الســــامية، احظــــر: ربحــــي كمــــال، اإلبــــدال ف
،134. 

 ، مادة)َصَقَل( 311-310، ،11(، 30  واحظر أيضا ، ابن محظور، اللسان)احظر هامش19

 .310،،11(، 30  ابن محظور، اللسان)احظرهامش60

 .260 -219، ،2  ابن محظور، اللسان،  61

 ،مادة ،)صمعد( 220،،3(، 30ابن محظور، اللسان)احظر هامش   62

 ، مادة ،)صمعد( 220، ،3(، 30مش  ابن محظور، اللسان)احظر ها 63

 ، مادة ، )صمد( 220،،3(،  30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش 64

؛ ابـن محظـور، اللسـان)احظر 212، ،1(، 22  احظر: سـر صـحاعة اإلعراب)احظـر هـامش 61
، مادة:)َصــَقَل(؛ وفــي اللغــات الســامية، احظــر: ربحــي 311 -310، ،11(،  30هــامش

 .134(، ،11اللغات السامية)احظر هامش كمال، اإلبدال في ضوء 

 .661،،4(، 30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش66

 .466،،4(،  30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش  61

 .461، ،4(، 30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش 61

 .441،،4(،  30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش 69

 .466،،4(، 30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش 10

الصـمر(: الصـبر، أخـذ ):، مادة:َصـَبرَ 442،،4(،  30  ابن محظـور، اللسـان)احظر هـامش11
ـــــدال)احظر  القـــــيء بأصـــــمار  أي بأصـــــبار  حـــــول ذلـــــك احظـــــر، ابـــــن الســـــكيت، القلـــــب واإلب

، 1(،  20؛ ابــــن عصــــفور، الممتـــــع فــــي التصــــري.)احظر هـــــامش 16، 14(، 11هــــامش
 .119(، ،11غات السامية)احظر هامش؛ ربحي كمال، اإلبدال في ضوء الل393،

 .112-11(، ،11  ابن السكيت، اإلبدال)احظر هامش 12
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  عبابحـــة، يحيـــى، اللغـــة الكحعاحيـــة، دراســـة صـــوتية صـــرفية دالليـــة مقارحـــة فـــي ضـــوء اللغـــات 13
 .116-111(،،2003السامية، دار م دالوي: عمان)

عبـــد التـــواب، المـــدخل  ؛ رمضـــان424-423، ،4(،  33  ســـيبويه، الكتـــاب)احظر هـــامش14
 .11(، ،23إلى علم اللغة)احظر هامش

؛ 193-192(،، 1999  القــايب، فــوني، محاضــرات فــي ا لســحية، ونارة الاقافــة: عمــان)11
 .121(، ،44كمال بقر، علم اللغة العام)احظر هامش

  220،،3(، 30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش 16

 

 

؛ أبوالطيـــــب اللغــــــوي، 114(، ،31يـــــة)احظر هـــــامش  إبـــــراهيم أحـــــيس، فـــــي الله ـــــات العرب11
(، 11؛ ابــن الســكيت، القلــب واإلبــدال)احظر هــامش169،،2(، 11اإلبــدال)احظر هــامش

؛ابـن  حـي، 1،،10؛ ابن يعيش، قرح المفصل، عالم الكتب: بيروت)د ت( 21-29،
بـدالها، احظـر 111-116(، 2التصري. الملوكي)احظر هامش  ؛ وحول مواقع نيادة الهـاء واه

؛ابـــن عصـــفور، 114-111، ،2(، 22ابـــن  حـــي، ســـر صـــحاعة اإلعراب)احظـــر هـــامش
   400-391،،1(،  20الممتع في التصري.)احظر هامش

 .40(،،2000  عبابحة، يحييى، اللغة الم ابية في حقش ميقع،  امعة م تة: ا ردن) 11

فــي ضــوء  ؛ ربحــي كمــال، اإلبــدال42(، ،11  يحيــى عبابحــة، اللغــة الم بيــة)احظر هــامش 19
 .113(،11اللغات السامية)احظر هامش

؛ لمنيـــد مـــن المعلومـــات حـــول 166(، ،14عمـــايرة، دراســـات لغويـــة مقارحـــة)احظر هـــامش    10
 ,.A.F. L.Beeston, A.F.Lصــيغة أفعــل فــي العربيــة( فــي الســبةية احظــر:-صــيغة:)هفعل

Sabaic Grammer, Louvain: University of Manchester (1984) P.12-13. 

11 Werner Caskel , Lihyan und Lihyanisch, (Arbeitgemeinschaft fur 

Forschung des Laneds Nordhein- Westfalen, (1957)nos.19,87.  
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   114(، ،11ربحي كمال، اإلبدال في ضوء اللغات السامية)احظر هامش  12

(، 33 )احظـر هـامش ، سـيبويه، الكتـاب61، ،1(،  3الخليـل بـن أحمـد، العين)احظـر هـامش   13
ــــي ا لســــحية، )احظــــر هــــامش424 -423، ،4  ــــوني، محاضــــرات ف (، 11؛ القــــايب، ف
؛ محمود السعران 122( ،44؛ كمال بقر، علم اللغة العام )احظر هامش111-119،

 .191(، ،41علم اللغة )احظر هامش 

 ، مادة  رد   111-111، ،3(،  30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش  14

ــــــــاييس)احظر هــــــــامش   أحمــــــــد11 ــــــــارس، مق ــــــــن ف ــــــــن محظــــــــور، اللســــــــان                412،،1(،  4ب ؛ اب
 .120،،3(، 30)احظر هامش

؛ ابــن  حــي، ســر صــحاعة 400-391، ،1(،  20  ابــن عصــفور، الممتــع)احظر هــامش 16
   114-111، ،2(،  22اإلعراب)احظر هامش

   141(،،11  السامراةي، الفعل نماحه وأبحيته)احظر هامش11

 .149، 146-144،،4( 30  ابن محظور، اللسان،)مادة:َ َمَر()احظر هامش 11

؛ ابـن  حـي، سـر 400-391،،1(، 20  ابن عصفور، الممتع في التصري.)احظر هامش19
 .114 -111،، 2(،  22صحاعة اإلعراب)احظر هامش

 ،مادة:َنَمَر 321،،4(،  30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش 90

 .330،،4(، 30للسان)احظر هامش   ابن محظور، ا 91

 ، مادة:َنَمَر 329،،4(، 30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش92

 ، مادة:َنَبر 316،،4(، 30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش 93

 ، مادة:َنَبر 316،،4(، 30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش 94

َر:)الصـــمر(: الصـــبر، ، مـــادة: َصبَ 442، ،4(،  30  ابـــن محظـــور، اللســـان)احظر هـــامش91
أخــذ القــيء بأصــمار  أي بأصــبار ؛ حــول ذلــك احظــر، ابــن الســكيت، القلــب واإلبــدال)احظر 

(، 20؛ ابـــــــــن عصـــــــــفور، الممتـــــــــع فـــــــــي التصـــــــــري.)احظر هـــــــــامش16، 14(، 11هـــــــــامش
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(، 11؛ ربحـــــي كمـــــال، اإلبـــــدال فـــــي ضـــــوء اللغـــــات الســـــامية )احظـــــر هـــــامش393،،1 
،119. 

؛ ابــن  حــي، 400-391،،1(،  20ري.)احظر هــامش  ابــن عصــفور، الممتــع فــي التصــ 96
 .114-111،،2(، 22سر صحاعة اإلعراب)احظر هامش

 .341-346،،4(، 30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش91

 ،مادة: سحر 341-346،،4(،  30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش91

 حـي، ؛ ابـن 400-391، ،1(،  20  ابـن عصـفور، الممتـع فـي التصـري.)احظر هـامش 99
 .114-111،،2(،  22سر صحاعة اإلعراب)احظر هامش

 .110،،2(، 22  ابن  حي، سر صحاعة اإلعراب)احظر هامش 100

؛ ابـــــن 400 -391، ،1(،  20  ابـــــن عصـــــفور، الممتـــــع فـــــي التصـــــري.)احظر هـــــامش101
 .414، ،1مادة سلب؛ و  411، ،1(،  30محظور، اللسان)احظر هامش 

؛ ابـن  حـي 400-391، ،1(،  20التصـري.)احظر هـامش  ابن عصفور، الممتـع فـي  102
؛ ابــن محظــور، اللســان)احظر 114-111،،2(،  22ســر صــحاعة اإلعراب)احظــر هــامش

 ، مادة سمهد 220، ،3، مادة سمد؛ و 219، ،3(،  30هامش

 .319-316، ،4(،  30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش 103

 .311،، 4(،  30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش 104

 .311،،4(، 30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش 101

  واإلبدال بين السين والصاد أمـر معـرو. فـي العربيـة  احظـر: سـر صـحاعة اإلعراب)احظـر 106
  وفــي اللغــات الســامية، احظــر: ربحــي كمــال، اإلبــدال فــي ضــوء 212،،1(،  22هــامش

 .134(، ،11اللغات السامية)احظر هامش

؛ ابـن  حـي، 400-391، ،1(،  20ممتع فـي التصـري.)احظر هـامش  ابن عصفور، ال101
 .114-111، ،2(،  22سر صحاعة اإلعراب)احظر هامش
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؛ ابــن  حــي، 400-391،،1(، 20  ابــن عصــفور، الممتــع فــي التصــري.)احظر هــامش101
؛ ابـن محظـور، اللسـان)احظر 114-111، ،2(،  22سر صحاعة اإلعراب)احظـر هـامش

  630-621،،1(،  30هامش

 .326،،2(، 30  ابن محظور، اللسان)احظر هامش109

؛ ابــن  حــى 440-391،،1(،  20  ابــن عصــفور، الممتــع فــي التصــري.)احظر هــامش110
؛ ابن محظور، اللسان )احظـر 114-111،،2(،  22سر صحاعة اإلعراب )احظر هامش

 رأي الفيرون أبادي 2، م حظة 321، ،2(،  30هامش


