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:الملّخص

سنِة، َسَعِت اللغُة العربّيُة للّتخلُِّص منُه، ونّوعْت يف طرائـِق ذلـَك، ملّا كاَن توايل األمثاِل يف اللغِة العربّيِة ثقيالً يف النطِق َعِسرًا على األل
اإلبـــداِل ُمـــراٌد وكـــاَن ِمنهـــا أْن أبـــدَلْت بعَضـــها إىل حـــرٍف آخـــَر صـــحيٍح ومعتـــلٍّ؛ ليِخـــفَّ اللفـــُظ، ويـَْيَســـَر نطُقـــُه، وملـّــا كـــاَن ال يتحّصـــُل مـــن ظـــواهرِ 

.اللغويِّة؛ ملّا كاَن األمُر كذلَك حاولْت هذه الدراسُة عرَض هذِه الظواهِر وجالَءها
منهـا، وتِبيـاِن 

.ُكلِّهِ مواقِف أهِل العربّيِة ِمن ذلكَ 

Substituting the Reduplicated (Letters) in Arabic
"Phenomena and Causes"

Arabic endeavored to get rid of successive similar letters, due to the fact that
they are difficult to pronounce, using multifarious ways; one of which was to substitute
some of them for either a consonant or a vowel so as to soften and ease their
pronunciation. Substitution phenomena  do not generate adequate resort due to its
divergent localities in Arabic. Because of all of this, this study attempts to manifest
these phenomena.

Not only did I pursue and encompass those phenomena, but I also tried, as much
as I could, to bring out its causes, display Arab intentions of using them and
demonstrate Arab linguists' attitudes towards all of this.
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ِبْسِم اِهللا الّرْحَمِن الّرِحيمِ 
إبداُل الُمضاَعِف في العربّيةِ 

"الظواهُر والعلُل "

: مدخل
ِن العـرِب، قـاَل َوقَف علماُء العربيّـِة القـدماُء علـى ظـاهرِة اإلبـداِل يف اللغـِة العربيّـِة، وأقـرُّوا بوجوِدهـا، وسـّلُموا بـذلَك، وجعُلوهـا ِمـن ُسـنَ 

كما أّلُفوا فيها،، وأفرُدوا هلا املُصّنفاِت، ومن هؤالِء ابُن السِّـكِّيِت، . 1"ُسَنِن العرِب إبداُل احلروِف، وإقامُة بعِضها مكاَن بعٍض ِمن: "ابُن فارسٍ 
، وآخروَن، ويـَْنضاُف إىل ذلَك تلكم األحباُث واألبواُب، اليت تضّمنتها كتـُب النحـِو والصـر  ِف واللغـِة، إذ ال يكـاُد  وأبو الطّيِب اللغويُّ، والّزّجاجيُّ

.شارِة إىل هذه الظاهرةِ من اإلكتاٌب خيلو 
يف اللهجـاِت (ِمن هؤالِء الدكتور إبراهيم أنـيس يف كتبـهِ . كما أشاَر إليها احملدثوَن إشاراٍت متفّرقًة ختدُم َمقاِصَدهم يف أحباثِهم اللغّويةِ 

التغيــريات ")التطــّور اللغــويّ (كتور رمضــان عبــد التــّواب يف كتابــِه ، والــد )مــن أســرار اللغــة(، و )األصــوات اللغويــة(و ) العربيــة
، )دراسـة الصـوت اللغـوي ( ، وقـد جعَلهـا ضـمن موضـوعاِت كتابـِه السـابق،  والـدكتور أمحـد خمتـار عمـر يف كتابِـه 2"التارخيّية والرتكيبّية لألصـوات

. وغريُهم كثريٌ 
للِفراِر ِمـن ثِقـِل اجتمـاِع احلـروِف املُتماثلـِة كانَـْت حاضـرًة  يف هـذِه املُصـّنفاِت واألحبـاِث، وإْن  3بداِل املُضاَعفِ وغُري شكٍّ أنَّ ظاهرَة إ

ــُه يف النهايــِة ُمشــّتٌت وغــُري َواٍف، ال يتحّصــ ــا، ِمــن حيــُث الكــمُّ، واملُناقشــُة، والتعليــُل، والتفســُري، ولكّن ُمســتوِعٌب ُل منــُه ُمــراٌد كــاَن ُحضــورًا ُمتفاوًت
.لقضايا الظاهرِة، ومسائِلها، وِعلِلها، ومواقِف أهِل اللغِة منها، على حنٍو تكميليٍّ تفصيليٍّ 

ابتــداًء، إْذ ظنْنــُت ُمرّجًحــا، أنّــه ) لســاِن العــربِ (الظــاهرِة، وحصــرِها فيهــا فقــْط، وَحْســِيب ذلــَك، قارِئًــا ِمــن لــذا آثــرُت الّتلبُّــَث عنــَد هــذهِ 
ـ ملظـاهِر الظـاهرِة؛ وال عجـَب يف ذلـَك، فهـو مـن أوسـِع املعجمـاِت شـهرًة واسـتعماًال، وأغزرِهـا مـاّدًة؛ مؤّكـًدا قِـراءاِيت ـ مـا أمكنَـِين الكتـاُب الواعـُب 

.حثنيَ بالبحِث والتفتيِش عنها يف َمظانِّ ُكتِب اللغِة؛ حلصرِها ومجِعها على صعيٍد واحٍد، ووضِعها بَني أيدى البا
وملّا كاَن تـوايل األمثـاِل يف األبنيـِة  ُمسـتنَكرًا َمكُروًهـا؛ ألنّـُه يُوجـُب ثِقـالً . تكرََّر حرفَاِن مثالِن، أو أكثُر يف الكلمةِ والتضعيُف هو أْن ي

.4يف النطِق، َسَعِت اللغُة العربّيُة إىل التخفيِف ِمن هذا الثقِل، والتخلُِّص منِه، ونـَوََّعْت يف طرائِق ذلَك، َوُوُجوِههِ 
علـوِم أنَّ اجتمـاَع املثلـِني ُمـدغمِني أخـفُّ علـى ألسـنِة العـرِب ِمـن إظهارِمهـا؛ ألنَّ مـن املف. ه الوجوِه اإلدغاُم، والتشديُد عالمتُـةُ فِمن هذ

عيِف؛ ألنَّ اللسـاَن ينبُـو تضـ
علـى اللسـاِن أْن يرفَعـُه ُمثَّ يُعيـُدُه يف احلـاِل إىل "، فيكوُن أخفَّ عليِهم ِمـن أْن يُلفـَظ بـاحلرِف مـّرتِني، إْذ يثقـُل 5عن املثلِني ُمدغمِني َمًعا مّرًة واحدةً 

.6"موِضِعِه، وهذا شبيٌه مبشِي املُقّيِد؛ ألنُّه ال يُزاِيُل موِضَعُه 
َر النطُق باللفِظ لإلدغاِم الذي فيِه، حنووم ، وذلَك إذا تعذَّ وأّمـا مـا فُـكَّ إدغاُمـه اضـطرارًا، أو ُشـذوًذا، فـال يُقـاُس . َشَدْدتُ : نها الفكُّ

.كثريٌة، حتتاُج إىل فضِل بـََيانٍ ) لساِن العربِ (عليِه، واإلشاراُت إليِه يف 
ِفــرارًا ِمــن ثقــِل اجتمــاِع نُهمــا، يعزُهلمــا بعَضــهما عــن بعــضٍ ثــاِل بزيــادِة حــرٍف يــدخُل بيومنهــا الفصــُل أو الزيــادُة، أي الفصــُل بــِني األم

وهــو موضــوٌع حيتــاُج إىل فضــِل بيــاٍن؛ لكثــرِة . 7"َقراديــُد، فــَأدخُلوا اليــاَء َكراهيــَة التضــعيفِ : وقــد قــاُلوا: "وتواليهــا، قــاَل ابــُن منظــورٍ احلــروِف املُتماثلــةِ 
.اإلشاراِت إليهِ 

. 333الصاحيب ص : ابن فارس1
2143172.
ُع يكـوُن يف اثنـِني وعشـريَن حرفًـا، وقيـِل إدغـاٍم، وهـذا النـو 3

ينظـر اخلـالُف يف حـروِف . وبعُضـهم ال يفـرُق بـَني النـوعِني، ويُناقُشـهما مًعـا. يكوُن يف احلروِف مجيِعها، والنوِع الثاين إبداُل اإلدغاِم، ويكوُن هذا النوُع يف مجيِع حروِف املعجـمِ 
املقـــرب : ، وابـــن عصـــفور467ـ 2/466شـــرح التصـــريح : ، واألزهـــري590ـ 2/585شـــرح األمشـــوين : األمشـــوين: هـــا فيهـــا

.71من أسرار اللغة ص : ، وأنيس4/279حاشية الصبان : ، والصبان249والنكت احلسان ص :  ، وأبو حيان2/159
.1/19والنظائر األشباه: السيوطي: وينظر يف طرِق الفراِر ِمن توايل األمثالِ 4
.2/227اخلصائص : ابن جين5
.2/469اللباب : العكربي6
.44التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ص : ، وعبد التواب1/21األشباه والنظائر : ، والسيوطي)حرك(411ـ 10/410: وينظر). قرد(3/351اللسان 7



3

ولكـنَّ احلـذَف . احلذُف، أي حذُف أحِد األمثاِل، كظَْلـُت مـن ظََلْلـُت، وحـذِف نـوِن اإلعـراِب يف مثـِل لَتخـُرُجنَّ ، وغـِري ذلـكَ ومنها 
ــهِ  ــا آخــَر أســهُل علــيهم ِمــن حذِف وهــو موضــوٌع أيًضــا حيتــاُج إىل فضــِل بيــاٍن؛ لكثــرِة . عنــَدهم لــيَس ســهالً كاإلبــداِل، ذلــَك أنَّ إبــداَل احلــرِف حرًف

.وغريِهِ ) لساِن العربِ (إلشاراِت إليِه يف ا
وتكـاُد تّتفـُق عبـارُة اللغـوّيَني يف . ومنهـا اإلبـداُل ـ موضـوُع هـذا البحـِث ـ، أي إبـداُل أحـِد املثلـِني، أو األمثـاِل حرفًـا آخـَر يقـوُم َمقاَمـهُ 

وموضـُع البـدِل موضـُع . والغـرُض منـُه التخفيـفُ . َمقـاَم حـرٍف آخـرَ معىن البدِل إقامـُة حـرٍف : "قاَل الُعكَربيُّ . حتديِد معىن البدِل يف اصطالِحهم 
. يف االصطلِح جعـُل حـرٍف مكـاَن حـرٍف آخـَر ُمطلًقـا" اإلبداُل : وقاَل األزهريُّ . 8"املُبدِل منُه خبالِف الِعَوِض، فإنُّه يف غِري موضِع املُعوَِّض منُه 

.9"غِري مكاِن املُعوَِّض منه كتاِء عدٍة ومهزِة ابٍن، وبقيِد اإلطالِق القلُب، فإنّه خمتصٌّ حبروِف العّلِة فخرَج بقيِد املكاِن الِعَوُض، فإنّه قد يكوُن يف 
ولكـــنَّ أكثـــَر هـــذه العبـــاراِت . عـــن هـــذِه الظـــاهرِة مل تكـــْن واحـــدًة، بـــل كانـــْت ُمتعـــّددًة ُخمتلفـــةً ) لســـاِن العـــربِ (وِعبـــارُة ابـــِن منظـــوٍر يف 

، 15، والعِـوضُ 14والفـكُّ 13، ُمثَّ اإلخـراجُ 12، ُمثَّ ِعبـارُة القلـبِ 11، تليها عبارُة التحويـِل أو املُحـّولِ 10ُه عبارُة البدِل أو اإلبدالِ استعماًال ودورانًا عندَ 
.، أو حنُو ذلَك ممّا ُيشتقُّ من هذه العباراتِ 17، والتخفيفُ 16والّتلينيُ 

نهــا يف أَثنــاِء ُمناقشـــِة الظّــاهرِة الواِحـــدِة، بــْل تَــراُه يف َأحيـــاٍن قَليلــٍة َيســـتعِمُل وال يَعــِين هــذا أنَّ ابـــَن منظــوٍر كــاَن يَقتصـــُر علــى واِحـــدٍة م
، كما ال يَعـِين أيًضـا أنـَّه أَلـزَم نفَسـُه بِـذكٍر إحـَداها دائًمـا، فقـد كـاَن َيكتِفـي 19، واإلبداِل والتخفيفِ 18ِعبارتِني اثْنتِني يف آٍن َمًعا كالَقِلِب واِإلبدالِ 

، بْل كاَن يف بَعـِض اَألحيـاِن 20ِعباراِت الّسابقةِ من الاهرِة بنظائِرِمها، ممّا هو َمشهوٌر أنّه ِمن هذا الباِب، ِمن غِري أْن يستعمَل أيَّ ِعبارٍة ِمبُماثلِة الظّ 
وال خيفى أنَّ اختالَف العبارِة وتنوَُّعها .22ها، أو ِبذكِر الِعّلِة اليت أحالِت اللفَظ إىل الصورِة اليت ُهَو َعلي21َيستغِين َعن املُماثلِة ِبذكِر الّصيغِة فقطْ 
). اللسانِ (سبُبه اختالُف مصادِر ابِن منظوٍر يف 

كما سـلَف، ) لساِن العربِ (وِمن غريِِه، كما أنَّه ِمن أكثِر العباراٍت دورانًا يف 23قلبِ من الوال شكَّ أنَّ اإلبداَل يف اصطالِحهم أعمُّ 
. لذا اْخَرتنا هذِه العبارَة لت

.2/284اللباب : العكربي8
.2/466شرح التصريح : األزهري9

، و )متــت(88، و )طســت(58، و )ســتت(2/40و ، )لبــب(731، و )ربــب(399خنــب، و (366، و )خــرب(350، و )خبــب(1/344اللســان : ينظــر10
6/82و ، )صـــــــرر(450، و )ســـــــرر(358، و )ذرر(4/304و ، )عـــــــدد((3/284و ، )دجـــــــج(262، و )حثـــــــث(131، و )حثـــــــث(129، و )بثـــــــث(114

، )طلـل(405، و )أبـل(11/6و ، )مكـك(10/491و ، )جفـف(9/28و ، )سغسـغ(434، و )قـرط(375، و )لصـص(7/87و ،)غبس(154، و )دسس(
، و )ســــنه(512، و )عــــنن(294، و )ظــــنن(275، و  )أتــــن(13/7و ، )محــــم(159، و )أمــــم(33، و 28، و 12/26و ، )غلــــل(503، و )ظلــــل(418و 

).لعا(249، و )لذا(246، )عنا(104، و )طين(15/25و ، )شفي(14/437و ، )(550
6/49و ) مــــزز(5/409و ، )صــــرر(452، و )شــــرر(401, ) ســــرر(4/358و ، )صــــدد(3/246و ، )عــــنج(2/330و ، )ربــــب(1/401اللســــان : ينظــــر11

629، و )طلـــــل(405و ،)مجـــــل(11/127و ، )شـــــفف(9/180و ، )لعـــــع(8/320و ، )مطـــــط(404و ) فضـــــض(208، و )قصـــــص(7/73و ، )حســـــس(

).قصا(15/184و صدي، (14/455و ، )غنن(315، و )ظنن(13/272و ، )كمم(12/527و ، )ملل(
10/261و ، )دفــف(9/105و ، )قضــض(7/219و ، )زور(336و ) زرر(321، و )دنــر(4/292و ، )لــذذ(3/507و ، )لبــب(1/731اللســان : ينظــر12

، و )فظـــــا(159، و )عقـــــا(15/80و ، )صـــــري(458، و 456، )ذال(289، و )حيــــا(215، و 14/214و ، )نمهـــــ(437، و )ظـــــنن(13/273و ، )عقــــق(
).ليب(239ـ 238

).ضود(3/267اللسان 13
).سلل(11/338اللسان 14
). دون(13/166: ابن منظور15
ويكــوُن التنــاِد، : "مــن ســورة غــافر32اآليــة يَــوَم التَّنــاِد﴾﴿:علــى قولِــه تعــاىلقــاَل ابــُن منظــوٍر ُمعّلًقــا). أمــن(13/23، و )أدم(12/12، و )نــدد(3/420اللســان 16

، فَليـَُّنوا تشديَد الداِل، وجعُلوا إحَدى الدالِني ياًء  ).ندد(3/420اللسان ". … بتخفيِف الداِل، من ندَّ
). أخر(4/13اللسان : ينظر17
).عنن(13/294اللسان : ينظر18
).أخر(13ـ 4/12اللسان : ينظر19
).مطا(284، و )عزا(15/52، و )عزز(5/377اللسان : ينظر20
).لظظ(7/460اللسان : ينظر21
).حرك(411ـ 10/410اللسان : ينظر22
.2/585شرح األمشوين : ، واألمشوين3/197شرح الشافية : االسرتاباذي: ينظر23
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، 26، أو املفارقــةِ )Dissimlation(25، أو املُخالفــةِ 24مسّــوُه قــانوَن الّتخــالفِ حتــَت قــانونٍ قــد عــاجلَ احملــدثُوَن هــذه الظــاهرةَ و 
مـن كلماِت، فُيغيـَُّر أحُدها إىل صوٍت آخَر يغُلُب أْن يكوَن ِمن أصواِت العلّـِة، أو من الَمتاًما يف كلمٍة يُعَمَد إىل صوتِني ُمتماثلنيِ "ويعُنوَن بِه أْن 

. وهو نفُس املعىن الذي أراَدُه ابُن منظوٍر ِمن عباراتِِه السالفةِ . 27"وهَي الالُم وامليُم والنوُن والرّاُء … صواِت املُتوسِّطِة، أو املائعِة األ
ـا ينبغِـي أْن : "قـاَل املُـربِّدُ . وقد َفطِ  وإمنَّ

:29: "وقاَل ابُن جّين . 28"َجيرَِي احلرُف َجمَرى غريِِه إذا َأشبَهُه يف عّلِتِه 
َا حَ  أَْو أُمَّ ِخْشٍف ِبِذي َشثٍّ َوطُبَّاقِ َكَأمنَّ

العلّـُة يف : وسـألُت أبـا علـيٍّ عـن فسـاِدِه فقـالَ … َحثَُّثوا، فأُبدَل من الثاِء الوسطى حاًء، فمردوٌد عنَدنا، وإّمنا ذهَب إىل هـذا البغـداديّوَن : إنّه أردَ 
ـا هـو فيَمـا َتقـارَب منهـا، وذلـَك الـّداُل والطّـاُء والتّـاُء، والـّذاُل والظّـاُء والثّـاُء، واهلـاُء واهلمـزُة، واملـيُم والنـفسـاِدِه أنَّ َأصـَل القلـِب يف احلـرو  وُن، ِف، إمنَّ

ـا َحْثَحـَث أصـٌل رُبـاعيٌّ، … فأّمـا احلـاُء فبعيـدٌة مـن الثّـاِء، َوبيَنهمـا َتفـاُوٌت مينـُع ِمـن قلـِب إحـَدامها إىل ُأخِتهـا . وغُري ذلـَك ممّـا تَـدانْت َخمارُِجـهُ  وإمنَّ
الثــِة، فلّمــا َتضــاَرعا وَحثـََّث أصــٌل ثالثــيٌّ، ولـيَس واحــٌد منهمــا مــن لفـِظ صــاحِبِه، إالّ أنَّ َحْثَحــَث ِمــن ُمضـاَعِف األربَعــِة، وَحثَّــث ِمــن ُمضـاَعِف الث

.30"بالتضعيِف اّلذي فيِهما اْشَتَبَه على بعِض الناِس أَمرُمها 
هـذا "تطـّوراِت الـيت تعـرُض يف بعـِض األحيـاِن لألصـواِت اللغويـِة، وأنَّ مـن الظاهرَة اإلبداِل أو املخالفَة ـ كما مسّاهـا ـ وقد عدَّ بعُضهم

األصـواِت السـهلِة إىل تلمُّـِس 
ُل َمَع األيّاِم باألصواِت الّصعبِة يف لُغِتِه نظائَرها الّسهلَة  ، فُيبدِّ تغيـرياِت الرتكيبيّـِة الـيت مـن الوجعلَـُه آخـروَن . 31"اليت ال حتتاُج إىل إىل ُجهٍد عضليٍّ

ٍ، وليسـْت ِمن جهِة الّصالِت اليت تربُط هـذه األصـواِت بعِضـها بـبعٍض يف"تعتوُِر أصواَت اللغِة  ـٍع صـويتٍّ ُمعـنيَّ كلمـٍة واحـدٍة، وهـَي مشـروطٌة بتجمُّ
. 32"عاّمًة يف الصوِت يف ُكلِّ ظروِفِه وِسياقاتِِه اللفظّيِة 

. 33ظـواهِر النــادرِة فيهــامــن الويـرى برجشرتاســُر أنَّ املخالفـَة يف العربيّــة قياًسـا إىل بعــِض اللغـاِت الســامّيِة، وخباصـٍة األكديــُة واآلراميّـُة؛ 
. وتؤّكـَد عكـَس ذلـكَ ولعلَّ الظواهَر اليت وقَف عليها هذا البحُث، وهي جزٌء يسٌري ِمـن ظـاهرِة اإلبـداِل يف العربيّـِة، تـدفُع نـدورَة ذلـَك عـِن العربيّـِة،

وأكــُرب الظـــنِّ أنَّ : "قــالَ . يّــةِ ويُعــّزُز ذلــَك أيًضــا أنَّ بعــَض احملــدثَني جعــَل كراهيــَة التضــعيِف، أو املخالفــَة، خصيصــًة ِمــن خصــائِص اللهجــِة التميم
َر عَمـدْت إىل املخالفـِة فق َلبـِت الثـاَين منهـا يـاًء، أو املُخالفَة عنَد متيٍم من خصائِص اللهجِة التميمّيِة، فهي متيُل غالًبا إىل إدغـام املثلـِني، فـإذا تعـذَّ

.34"يقوُلونَُه بياٍء واحدٍة يستحي؛ كراهيَة التضعيِف إىل التخلُِّص ِمن أحِد الصوتِني، كما يف الفعِل يستحيي، فإنَّ التميمّينيَ 
. ، فعديدٌة ُمتنّوعةٌ )لساِن العربِ (أما الِعلُل اليت جعلِت العرَب تُغيّـُر الصيغَة إىل ُأخرى، َوْفَق ما جاَء يف 

ــعِ مــن المنهــا أنَّ يف إبــداِل الصــوِت صــوتًا آخــَر ضــربًا  يُعــدُّ نوًعــا ِمــن توليــِد الصــيِغ والعبــاراِت، ممّــا يف صــيِغ العربّيــِة وأبنَيِتهــا، إذْ 35ّتوسُّ
.

، والتغيـِري الــذي 36ومنهـا الفـرُق بــَني بنـاٍء وآخــَر، كـالتغيِري الّـذي أصــاَب بنـاَء ِفّعــاٍل، كـِديناٍر ِمـن ِدنّــاٍر؛ للفـرِق بــَني ِفعَّـاٍل امسًـا ومصــدرًا
ويلحـُق اإلبـداُل فـَّعـل كثـريًا، ال للفـرِق بينَـُه وبـَني . 37َب فـَّعَل فصيّـَرها فـَْعَلَل، كَخْبَخَب من َخبََّب، وَسْغَسَغ ِمن َسّغَغ؛ للفرِق بِني فـَْعلَـَل وفـَّعـلَ أصا

.38ولّىب، وحنِو ذلكَ ثِل الثالِث ياٌء، كَربّاُه تربيًة، من املفْعَلَل، وإّمنا للتخفيِف كراهيًة لتوايل األمثاِل، فُيبدُل 

.33التطور النحوي للغة العربية ص : برجشرتاسر24
.210األصوات اللغوية ص : أنيس25
.91اللغة ص : فندريس26
.37، والتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ص 164ـ 163التغّريات التارخيية والرتكيبية لألصوات اللغوية ص : عبد التواب27
.1/270املقتضب : املربد28
.1/197ناعة اإلعراب البن جين ، وسر ص2928
.2/55اخلصائص : وينظر. 1/197سر صناعة اإلعراب : ابن جين30
.211األصوات اللغوية ص : أنيس31
.17التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ص : وينظر. 149التغّريات التارخيية والرتكيبية لألصوات اللغوية ص : عبد التواب32
.35حوي للغة العربية ص التطور الن: برجشرتاسر33
.229اللهجات يف الكتاب لسيبويه ص : غنيم: وينظر. 117هلجة متيم وأثرها يف العربية املوحدة ص : املطليب34
).حيا(14/215اللسان 35
.3/211شرح الشافية : االسرتاباذي: وينظر). دنر(4/292، و )خنب(1/366اللسان 36
).(13/550، و )غسغس(8/434، و )خبب(1/344اللسان 37
).ليب(15/239، و )لبب(731، و )ربب(1/401اللسان 38
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،  أو 44ِ◌ أو األمثــــــالِ 43أو املثلــــــنيِ 42، أو َكراهيــــــُة التضــــــعيفِ 41، أو كثــــــرُة التضـــــعيفِ 40، أو َأْجــــــُل التضــــــعيفِ 39ومنهـــــا التضــــــعيفُ 
، أو  49ثـــالِ ، أو تــوايل األم48، أو اســتثقاُل األمثــالِ 47، أو ثقــُل احلــرِف نفِســِه إضـــافًة إىل ثَِقــِل التضــِعيفِ 46، أو اســتثقاُل التضــعيفِ 45االســتثقالُ 

.وال خيفى أنَّ مجيَع هذِه األلفاِظ يدوُر يف فَلٍك واحٍد، هو أنَّ التضعيَف ثقيٌل يف كالِمهم ُمستكرهٌ . 52، أو التخفيفُ 51، أو اجتماُعها50
احلَيَـيَـاِن قُِلبـْت واًوا فصـارتِ يف فقـد نقـَل ابـُن منظـوٍر عـن أيب علـيٍّ الفارسـيِّ أنَّ اليـاَء الثانيـةَ . وقد ال يكوُن وراَء هذا اإلبـداِل أيُّ علّـةٍ 

يـاِء قـد يكـوُن الـدافَع الـذي دفـَع  أبـا علـيٍّ الفارسـيَّ ليـذهَب مـن الوكـوُن الـواِو أثقـَل . 53يـاءِ مـن الاحليَـَواَن لغِري عّلٍة، على الرغِم ِمن أنَّ الواَو أثقـُل 
اهلدَف األبرَز عنَدهم من هذا اإلبداُل هو اخلفـُة، وذلـَك غـُري ُمتحّقـٍق يف إبـداِل اليـاِء واًوا إىل أنَّ الياَء يف احلََيياِن قُلبْت واًوا لغِري عّلَة، وذلَك ألنَّ 

.يف احليوانِ 
حياِن يسكُت عِن ذكِر العّلِة اليت أحاَلِت الصيغَة إىل صيغٍة أخرى، ويقَنُع باإلشـارِة إىل اللفـِظ الّـذي من األوكاَن ابُن منظوٍر يف كثٍري 

.54فقطأصابُه التغيريُ 
؛ 55هداِف البارزِة اليت تسعى العرُب إىل حتقيِقهـا ِمـن إبـداِل املُضـاَعِف ختفيـُف النطـِق بـاختالِف احلـرفنيِ من األومهما يكْن ِمن أمٍر ف

ىل إبــداِل بعِضـــها إىل يف اللغــِة ُمظَهـــرًة مــن غـــِري إدغــاٍم ثقيــٌل علـــيهم، مكــُروٌه عنـــَدهم؛ لــذلَك تــراُهم يعمـــُدوُن إ56وذلــَك ألنَّ اجلمــَع بـــَني األمثــالِ 
اعلْم أنَّ التضـِعيَف يَثُقـُل علـى : "قاَل سيبويهِ . حروٍف ُأَخَر، ليخفَّ اللفُظ عليِهم، فيَـْيسَر الّنطُق؛ ألنَّ اختالَف احلروِف َأخفُّ عليهم من متاثُِلها

: لى مثاِل اخلمسِة، حنوثالثِة عمن الأال تر . ألِسنِتهم، وأنَّ اختالَف احلروِف أخفُّ َعليهم ِمن أْن يكوَن ِمن موِضٍع واحدٍ 
نـُُهنَّ على فـَُعالـَل كراهيـَة التضـعيِف؛ وذلـَك ألنـَّه يَثُقـُل علـيِهم َضَربَّب أْن َيسـتْعمُلوا ألسـَنَتهم ِمـن موضـٍع ، وملْ جيْئ فـََعلٌَّل، وال فـَُعلٌَّل إالّ قليًال، ومل يـَبـْ

.57"واحٍد، ُمثَّ يـَُعوُدوا لهُ 
ووجُه ثَِقِل اجلمِع بَني األمثاِل ِمـن غـِري إدغـاٍم ـ َوفْـَق رؤيـِة سـيبويِه ـ يكمـُن يف النُّطـِق، ذلـَك أنَّ النطـَق باألمثـاِل يتطلَّـ

: وقـوُل سـيبويهِ . يُلفـَظ بـاحلرِف مـّرتنيِ كبريًا، فتعمُد العرُب إىل إبداِل أحِدها إىل حرٍف آخـَر، فيكـوُن النطـُق بـاحلرِف ُمبـدالً أخـفَّ علـيِهم ِمـن أنْ 

).لذا(15/264اللسان 39
).لبب(731، و )ربب(1/399اللسان 40
).ذرر(4/304اللسان 41
).مكك(10/491، و )دفف(9/105، و )دسس(6/82، و )قرد(3/351، و )متت(2/88، و )خرب(1/350اللسان 42
).عدد(3/284اللسان43
).لعا(15/249اللسان 44
) ليب(239ـ 15/238، و )طست(2/58اللسان 45
، )محم(12/159، و )دبج(2/262اللسان 46
.وتفاُضُل احلروِف ِمن حيُث الثقُل أمٌر معروٌف غُري َمنكورٍ ). محم(12/159اللسان 47
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، وإبـراهيم 58، مـنهم فنـدريسُ دثنيَ مـن احملـكثـريينَ ؛ أصـٌل آلراِء  "وُدوا لـُه وذلَك ألنـَّه يَثُقـُل علـيِهم أْن َيسـتْعمُلوا ألسـَنَتهم ِمـن موضـٍع واحـٍد، ُمثَّ يـَُعـ"
.60ورمضان عبد التّوابِ ،59أنيس

نفسّيٌة حمضٌة، نظريُُه اخلطأُ يف النُّطـِق، فإنّـا نـرى أنَّ النّـاَس كثـريًا مـا ُخيِطئـوَن : "العّلَة يف التخالفِ وذهَب املستشرُق برجشرتاسُر إىل أنَّ 
نطـِق يف النُّطِق، ويَلفُظوَن بشيٍء غِري اّلذي أراُدوُه، وأكثُر ما يكوُن هذا إذا تتابَعْت حـروٌف شـبيهٌة بعُضـها بِـبعٍض؛ ألنَّ الـنفَس 

نـا ينشـأُ اخلطـأُ، إذا أسـرَع بكلمٍة ـ تصـّوراُت احلركـاِت الالزمـِة علـى ترتيِبهـا، ويصـُعُب عليَهـا إعـادُة تصـوٍُّر ِبعينِـِه، بعـَد حصـولِِه مبُـّدٍة قصـريٍة، ومـن هُ 
مُر الّصـبياُن بالّتسـابُِق إىل نُطـِق أمثـاِل هـذه اجلمـِل وكثريًا ما يتسـا. 

"!مخيس خبز مخس خبزات : ، ومثل"خيط حرير على حيط خليل: "وذلَك مثلُ . 61"بُسرعٍة، وبدوِن خطٍأ 
َرَددٌَّد علـى مثـاِل : ربعـٍة حنـوتَصبَّْبُت َعرقًا، وبـَني أ: وليَس التضعيُف مبكروٍه عنَدهم ُمطلًقا، فقد مجُعوا بَني ثالثِة أمثاٍل ُمَصّححٍة، حنو

، واألربــَع وبيَنهــا حــرٌف، فحــذُفوا ، وكرُِهــوا الــثالثَ 62َعــِديِّيٌّ يف النســبِة إىل َعــِديٍّ : فَــرزدٍق، بــل مجُعــوا أيًضــا بــَني أربــِع يــاءاٍت، حنــو يف حنــِو َحنيفــيٍّ
ُه نـراهْم قـد مجُعـوا بـَني يـاءاٍت مخـٍس، مفصـوالً بيَنهـا بـاحلرِف، كقـوِهلم يف النسـبِة ُأسْيديٌّ، وَفوَق هذا كلِّ : الثانيَة منها، كقوِهلم يف النسبِة إىل ُأَسّيدٍ 

علِـجٌّ، ويف : 63ُمَهيـْيِِّميٌّ : إىل ُمَهيـْيِّمٍ 
، وَأخٌّ : ًفا تشديَد ما قبَلُه،كقوِهلم يف َأٍب وَأخٍ يا ِمن حرِف العّلِة احملذوِف ختفأبَدُلو ، و 64اَألجَّلُ : األَيَّل . 65َأبٌّ

َر اإلدغــامُ وجلــَأِت العــرُب إىل إبــداِل املُضــاعِف كلّ  مواضــِع ذلــَك الثالثــيُّ املزيــُد فيــِه، جيتِمــُع فيــِه ِمــثالِن، وال ميِكــُن وِمــن أبــرزِ . مــا تعــذَّ
: فيـِه، جيتمـُع فيـِه ثالثـُة أمثـاٍل، األّوُل مـدغٌم يف الثـاين، فـال ميكـُن اإلدغـاُم يف الثالـِث، حنـوأمَلْلُت، أو الثالثيُّ املزيدُ : الثاين، حنواإلدغاُم لسكوِن 

َن الثالثـيُّ جمـرًَّدا، فـال يُقلــُب وأّمــا إذا كـا. ويف مثـِل هـذيِن النـوعِني لــيَس هنـاَك مـن طريـٍق إىل اإلدغـاِم، فيفــرُّوَن إىل قلـِب الثـاين حرفًـا آخـرَ . َقصَّـيتُ 
.الثاين، حنَو مَدْدتُ 

ٌك، واملُـدغُم ومنهـا أيًضـا أْن يقـَع املـثالُن يف أوِل الكلمـِة، فُيكـَرُه ذلـَك، وال ُميكـُن اإلدغـاُم لتخفيـِف التضـعيِف؛ ألنَّ املثـَل األّوَل متحـرّ 
.اصُل مجُع واصلٍة، فتصُري أواصلَ َووَ : جيُب أْن يكوَن ساكًنا، وذلَك ممتنٌع فيِه، حنواألوَّلُ 

ــا وِحلِْرِصــهم علــى َختفيــِف املُضــاَعِف َكراهيــًة للّتضــعيِف دفَعهــم أحيانـًـا إىل املُبالغــِة يف ذلــَك حــّىت يف الصــوتِني املـُـدَغمِني، كقــو  ِهلم يف أمَّ
.، وأشباِه ذلَك ممّا أُدغَم أصالً للتخفيفِ ايَتصلَ : ال وَربِْيَك، وقوِهلم يف اّتصلَ : إميَا وإميا، وكقوِهلم يف ال وربِّكَ : وإّما

، كمــا أنّــه لــيَس 66ولـيَس اإلبــداُل يف املُضــاعِف َخمصوًصــا باألمثـاِل تـَتَــواىل، بــل يقــُع أيًضــا يف غـِري املُتواليــِة إْن كــاَن حــاجٌز حجـَز بيَنهــا
يُبها مجيًعـا، فيقـُع يف ألفــاٍظ علـى املثـاِل األّوِل كـِديناٍر مـن ِدنّــاٍر، ويف خمصوًصـا باملثـِل األّوِل دوَن الثـاين، أو بالثالـِث دوَن األوسـِط مــثًال، وإّمنـا ُيصـ

.َتظَنَّنتُ أخرى على الثاين كَأمليُت ِمن أمللُت، ويف ثالثٍة على األوسِط كَحْثَحُثوا ِمن َحثَُّثوا، ويف رابعٍة على الثالِث كتظنـَّْيُت ِمن 
، وبعـــُض تصـــاريِف 68اجلمـــُع والتصـــغريُ ، و 67كثـــرُة االســـتعمالِ وُيســـتدلُّ علـــى إبـــداِل املُضـــاَعِف بـــأموٍر يُعـــرفُ 

ِي أْن تكـوَن الصـيغُة مـن بـاِب ، فـإنَّ بعـَض اللغـوّيَني رَكـَن إىل مثـِل ذلـَك لنْفـوأّما إذا مل يَتغيّــْر تصـريُف الكلمـِة َوفـَق أحـِد األمـوِر السـابقةِ ، الكلمةِ 
. 69كذلَك لعاَد احلرُف املُبدُل إىل أصِلِه، فثبَت بذلَك عنَدهم أنَّ الصيغتِني خمتلفتاِن، وليَس بناُؤمها واحًداإبداِل التضعيِف، إذ لو كانتْ 

فهــو مــن بــاِب إبــداِل املُضــاَعِف عنــَد بعِضــهم، وإحــَدى . انــصَّ علــى ذلــَك ابــُن منظــوٍر كثــريً وبعــُض مــا أصــابَُه اإلبــداُل ُخمتلــٌف فيــِه، 
ى وفرٌع عليها، وأصُل اللفظِني واحٌد، وعنَد آخريَن ليَس منُه، والصيغتاِن أصالِن ُمستقالِن، أحُدمها ثالثيٌّ واآلخُر رباعيٌّ، الصيغتِني أصٌل لُألخر 

.94اللغة ص : فندريس58
.211األصوات اللغوية ص : أنيس59
.41ره وعلله وقوانينه ص، والتطور اللغوي مظاه168التغّريات التارخيية والرتكيبية لألصوات اللغوية ص : عبد التواب60
.34التطور النحوي للغة العربية ص : برجشرتاسر61
.227االنتصار لسيبويه ص : ، وابن والد151ـ 2/150اللباب : ، والعكربي2/20شرح الشافية : االسرتاباذي: ينظر62
ّيمـيٌّ مـن . 5/147شـرح املفصـل : ،  وابـن يعـيش150ـ 2/149اللبـاب : ، والعكـربي233، 2/232اخلصـائص : ، وابـن جـّين 3/371الكتاب : سيبويه: ينظر63 وُمَهيـْ

.هّوَم يُهّوُم إذا نامَ 
ومل ُيشـِر ابـُن منظـوٍر إىل ). أيـل(40وينظـر . ذكر الوعـول: األَيِّل): أول(11/33اللسان (، وجاَء يف 1/65املقتضب : املربد: وينظر. 2/587شرح األمشوين : األمشوين64

.133فصول يف فقه اللغة ص : عبد التواب: وينظر يف العجعجة. لفظةِ هذا اإلبداِل يف هذه ال
.3/1111شفاء العليل : السلسيلي: ينظر65
.158املسائل العضديات ص : ، والفارسي)حيا(14/115، و )حدد(3/140اللسان : ينظر66
.1/389املمتع يف التصريف : ابن عصفور67
.2/590شرح األمشوين : األمشوين: كيفّيِة معرفِة اإلبداِل مطلًقاوينظر يف  . 1/50العني : الفراهيدي: ينظر68
).عدد(3/284اللسان 69
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علـى وزِن فعَّـَل، ُمثَّ بَ َحْثَحَث، وَصْرَصَر، وبـَْثَبَث، وَكْبَكَب، فهذه األلفاُظ ومـا شـابـََهها األصـُل فيهـا عنـَد بعِضـهم َحثـََّث وَصـرََّر وبـَثـََّث وَكبَّـ: مثل
وقــاَل ابــُن . 70بنــاءيِن خمتلفــنيِ أُبــِدَل فيهــا املِثــُل األوســُط حرفًــا ُمياثــُل الفــاَء؛ للفــرِق بــَني فـَعَّــَل وفـَْعَلــَل، وعنــَد آخــريَن ال إبــداَل فيهــا، والصــيغتاِن ِمــن

وذهـُب . هـذا مـذهُب اخلليـِل وسـيبويهِ . … ًوا، اسـتكراًها لتـوايل اليـاءيِن وأصـُله َحيَـيَـاٌن، فُقلبـِت اليـاُء، الـيت هـَي الٌم وا: "منظوٍر يف أصِل احليوانِ 
. 71"أبو عثماٍن املازينُّ إىل أّن احلَيواَن غُري ُمبدٍل الواُو، وأنَّ الواَو فيِه أصٌل 

، وَيسـُكُت 72بل إنَّ ابَن منظوٍر كاَن يُعدُّ يف كثٍري األحياِن بعَض الصيِغ أثرًا ِمن آثاِر اختالِف اللغاِت، كاَن 
.73عن ذلَك أحيانًا ُأخرى

. أقساٍم، على خالٍف بَني اللغوّيَني يف ذلكَ قسَِّمها ِمن حيُث االستعماُل ثالثةَ واأللفاُظ اليت عرَض فيها اإلبداُل ُميكُن لنا أْن نُ 
ِمــن ذلــَك مــا اجتمــَع يف صــدرِِه واواِن، .تســتعمْلُه يف كالِمهــا إالَّ ُمبــدالً ، مبعــَىن أنَّ العــرَب ملاُل مــا كــاَن اإلبــداُل فيــِه واجًبــالقســُم األوّ 

ىل ُمتحرّكــٌة والثانيــُة وكانــِت الثانيــُة منهمــا ُمتأّصــلَة الواويّــِة، كــاألواقي واألواصــِل مجــع واقيــٍة وواصــلٍة ، ومنــه كــلُّ صــيغٍة اجتمعــْت فيهــا مهزتــاِن، األو 
.واألّوُل والثاِين قياساِن باّتفاِق أهِل اللغةِ . ى رأٍي ـ بعُض تـََفّعَل ممّا أُبدَل فيِه ثالُث األمثاِل ياءً ساكنٌة، ومن اإلبداِل الالزِم  ـ عل

فيــِه ثالثــُة 
أَمليُت، وتقّصيُت، وتفّضيُت، وتسّريُت على رأِي اجلمهوِر، كسيبويِه، وابِن جّين الذي ذهـَب إىل أنَّ تغيـريَُه مل يكـْن واجبًـا، : حاٍح، حنوأمثاٍل صِ 

غيـَري لـيَس موِجبًـا لِتغيـِري  ، وأنَّ هـذا الت76، ال يُقاُس عليـِه، وتغيـريُُه إّمنـا كـاَن استحسـانًا75وهذا القسُم إبدالُُه شاذٌّ . 74بل مجيُعُه لو شئَت لصّححَتهُ 
.78قد أُبِدلِت الياُء ِمن حروٍف صاحلٍة على سبيِل الشذوِذ، وال يُقاُس عليهِ : "وقاَل ابُن يعيشَ . 77ُكلِّ ما اجتمعْت فيِه أمثالٌ 

ال وَربْيِـَك، وأميـا، : َري ُمبـدٍل، كقـوِهلم
.وهذا القسُم أيًضا ال يُقاُس عليهِ . وإميا

لكنّـُه يف الوقـِت نفِسـِه أشـاَر إىل ٍء إىل آخـَر، وأشاَر ابُن منظوٍر إىل أنَّ اإلبداَل يف بعِض األحياِن يُؤثـُِّر يف بناِء الصيغِة، ويُغيـِّرُُه ِمـن بنـا
، أبـدُلوا ِمـن صـاِدِه تـاًء، : واللَّْصـتُ : "قـالَ . يٍري، أو إمكانيـِة أْن تكـوَن الكلمتـاِن لُغتـِني، فـال إبـداَل وال تغيـريَ إمكانيِة اإلبداِل دوَن تغ لُغـٌة يف اللِّـصِّ

.79"ِلصٌت فكسُروا الالَم فيِه َمَع البدِل : وقد قيَل فيهِ … هَي لغٌة : وقيلَ . بدلِ من الوَغيـَُّروا بناِء الكلمِة ِلما حدَث فيها 
لصـت (اللصـِت يف : حياِن هذا اإلبداَل يف بناِء املعجِم، فنجُد بعَض املوادِّ مذكورًا يف بابِني حنـومن األوقد راَعى ابُن منظوٍر يف كثٍري 

، )بـب ـ ربـار (، وربّـاُه يف )لبـب ـ لـيب(، ولّبيـُت يف )زرر ـ زور(، والزيـِر يف )ظـنن ـ ظـين(، والّتظـّين يف )طسـت ـ طسـس(، والطَّسـِت يف )ــ لصـص
بـل إنَّ بعـَض . ، وغـِري ذلـَك ممّـا كشـَف عنـُه البحـُث، وأشـاَر إىل ُوروِده يف بـابِني خمتلفـنيِ )صدد ـ صـدي(، وتصدية يف )سرر ـ سري(وتسّريُت يف 

).ـ مطامتاـمتت(يف ) متّىت (كـ ، و )ذرأ ـ ذرر ـ ذرا(اليت نُوقشْت يف ) الذُّرِّيَّةِ (املوادِّ جنُده يف ثالثِة أبواِب كـ 
الـيت كـاَن 
سْت إحَدامها أصالً واُألخرى فرًعا، 

وهذا مـا أشـاَر . بدِل واملُبدِل منهُ 
أنَّ العـرَب تتعّمـُد تعـويَض حـرٍف ِمـن حـرٍف، وإّمنـا هـَي لُغـاٌت ُخمتلفـٌة، ِلَمعـاٍن ُمّتفقـٍة يتقـارُب لـيَس املُـراُد باإلبـدالِ : "إليِه أبو الطّّيِب اللغـويُّ، قـالَ 

ال تــتكلَُّم بكلمــٍة طــورًا مهمــوزًة، وطــورًا اللفظـاِن يف لُغتــِني ملَعــًىن واحــٍد، حــّىت ال َخيتلفــاِن إالّ يف حـرٍف واحــٍد، والــدليُل علــى ذلــَك أنَّ قبيلــًة واحـدةً 
.80"إّمنا يقوُل هذا قوٌم، وذاَك آخروَن … وزٍة، وال بالّصاِد مّرًة وبالسِني ُأخرى غَري مهم

: ، والبطليوســي1/21شــرح املفضــليات : ، والتربيــزي2/55، واخلصــائص 1/197ســر صــناعة اإلعــراب : ، وابــن جــين)حثــث(131، و 2/129اللســان  : ينظــر مــثالً 70
.334االقتضاب يف شرح أدب الكّتاب ص 

).حيا(215ـ 14/214للسان ا71
).ملل(11/630، و )صوغ(8/442، و )لصص(7/87، و )لصت(84، و )طست(2/58اللسان 72
).عنا(15/106، و )ذرا(14/285، و )أجص(7/3، و )زرر(4/321اللسان 73
.2/54اخلصائص : وابن جين74
.4/424الكتاب : سيبويه75
االقـرتاح يف علـم أصـول النحـو : السـيوطي: للمزيـد يف معرفـِة مفهـوِم االستحسـاِن، ومواقـِف العلمـاِء منـه ينظـر. ِل، وفيِه ضرٌب مـن الّتوسُّـعِ االستحاُن نوٌع من أنواِع االستدال76

.180ص 
.2/233اخلصائص : ابن جين77
.10/24شرح املفصل : ابن يعيش78
).لصص(7/87اللسان 79
.1/460املزهر يف علوم اللغة وأنواِعها : وينظر السيوطي. وما بعدها1/174اإلبدال : أبو الطيب اللغوي80
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مهمــا، إذ : ، وهــو مــدفوٌع بنحــو82، واســتثىن اُألمشــوينُّ األلــفَ 81
.83األلَف األوىل هاًء ُكرهاً للتكريرِ األصُل فيها عنَد اخلليِل ماما، مثُّ أبدُلوا 

قد أُبِدلِت الياُء ِمـن حـروٍف : "وأكثُر إبداِل املُضاعِف يكوُن إىل الياِء، وهو ـ كما ذكرنَا ـ إبداٌل شاذٌّ، ال يُقاُس عليِه، قاَل ابُن يعيشَ 
ـــُه ذكـــَر أنّـــه كثـــٌري يف هـــذا اإلبـــداَل علـــى غـــِري قيـــاٍس، ، وكـــذلَك نـــصَّ ابـــُن احلاجـــِب علـــى أنَّ 84صـــاحلٍة علـــى ســـبيِل الشـــذوِذ، وال يُقـــاُس عليـــهِ  لكّن

.85املُضاَعِف يف صيغيت فعلُت وتفّعلُت، وما كاَن راجًعا إليهما كاسِم الفاعِل واملفعوِل واملصدرِ 
.: واأللفاُظ اليت أُبدَل ِمن ُمضاَعِفها قسمانِ 

:ُم األّوُل ـ إبداُل الُمضاعِف حرفًا صحيًحاالقس
.يكوُن هذا اإلبداُل يف املثلِني جيتمعاِن، أو ثالثِة األمثاِل جتتمُع، فُيبدُل ِمن أحِدها حرٌف صحيحٌ 

.ثِل الثاين من املثِل األوِل ، أو من املوقد يُبدُل : مثلينِ من الاإلبداُل : أّوال
:ـ إبداُل أّوِل المثلينِ 1

واِو األوىل مهـزٌة؛ َكراهـًة الجتمـاِع املثلـِني؛ الـواويِن يف من الـمجُع َواصٍل علًما، أو واصلٍة، فأُبِدَل ،ذلَك أََواصُل، األصُل فيِه َوَواِصلُ ِمن
مـــَع واواِن يف أّول الكلمـــِة، ويـــذكُر الصـــرفيُّوَن أنَّ هـــذا البـــدَل واجـــٌب إذا اجت. 87ومثلُـــه األواقـــي، األصـــُل فيـــِه الـــوواقي، مجـــُع واقيـــةٍ . 86أّوِل الكلمــةِ 

َة ُفوِعَل، فالبدُل غـُري الزٍم، بـل جـائٌز، كمـا لـو بنيـَت مـن الفعـِل 88وكانِت الثانيُة منهما ُمتأّصلَة الواويّةِ  ) واعـدَ (، فإْن كانِت الثانيُة غَري أصلّيٍة، مدَّ
.، فلم تُقلْب يف ُووعَد؛89أُوِعَد َوُووِعدَ : 

ومـن ذلـَك األوىل، األصـُل فيهـا . ومن ذلَك أيًضـا األوَُّل، األصـُل فيـِه وّوٌل علـى فـَْوَعـٍل، فأُبـدلِت الـواُو األوىل مهـزًة؛ كراهيـًة للتضـعيفِ 
، فقـد أُبـدلْت )أول(ألوىل مهزًة، وكـذلَك إذا كـاَن األصـُل فيـِه أَْأَوَل، عنـَد َمـن ذهـَب إىل أنَّ تأسيَسـُه ِمـن 

. 90إحَدى اهلمزتِني واًوا، كراهيًة للتضعيِف أيًضا، وأدغمْت يف الواوِ 
وال ريَب أنَّ إبداَل الواِو مهزًة ينطلُق من ظاهرٍة صوتّيٍة جتنُح إىل اخلّفِة، هرو 
فــالواواِن يف تقــديِر أربــِع ضــّماٍت، ُمثَّ ُمهــا ِمــن جــنٍس واحــٍد، "

ِن، حــّىت أوجــَب ذلــَك اإلدغــاَم إذا أمكــَن، وُهنــا ال ُميكــُن؛ ألنَّ املـُـدغَم األّوَل جيــُب أْن يكــوَن والنطــُق بــاحلرِف بعــَد حــرٍف مثِلــِه شــاقٌّ علــى اللســا
"ســاكًنا، واألّوُل ال ُميكــُن إســكانُُه، فعنــَد ذلــَك ُهــِرَب إىل حــرٍف آخــَر، وهــَو اهلمــزُة 

: "وقاَل السيوطيُّ . 91ِمن آخِر الَفِم، فهَي ُحماذيٌة هلااحللِق، والواوُ 
العطــِف أو واِو القســِم وينضــاُف إىل ذلــَك أنَّ الــواَو ُمعّرضــٌة لــدخوِل واوِ . 92"اهلمــزَة تقلــُب يف التســهيِل واًوا ويــاًء، فقــد شــاركْت ُحــروَف اللــِني 

.عليها، فتجتمُع ثالُث واواٍت، وهذا يزيُد يف الّثقلِ 

.2/314اللباب : العكربي81
.2/585شرح األمشوين : األمشوين82
.2/346اللباب : ، والعكربي51املسائل العضديات ص : الفارسي) ما (15/474، واللسان )مه(3/358العني : الفراهيدي: ينظر83
.10/24شرح املفصل : ابن يعيش84
.2/399اإليضاح يف شرح املفصل : ابن احلاجب85
وهـو نـوٌع مـن الّسـباِع يشـبُه الّنِمـَر، بـَبَـرٍ وهـو اللعـُب، وَدَدنٍ : وهلذا السبِب نـدَر تكـراُر املثلـِني علـى التجـاُوِر بـَني الفـاِء والعـِني يف األمسـاِء، حنـو). وصل(11/730اللسان 86
وأّما يف األفعـاِل فلـم يقـْع مثـُل هـذا الّتجـاوِر ). 205الواضح يف النحو والصرف قسم الصرف ص (سّتُة أمساِء كما ذكَر احللواين يف وعلى العموِم هي. وهو اسُم موضعٍ يـََينٍ و

.135املسائل احللبيات ص : الفارسي: ينظر. بِني الفاِء والعنيِ 
).وقي(15/410اللسان 87
وابـن . 3/1082شـفاء العليـل : ، والسلسـيلي256النكـت احلسـان ص : ، وأبـو حيـان482، و 274صـريف ص شرح امللوكي يف الت: ، وابن يعيش1/63املربد : ينظر88

.3/319أوضح املسالك : هشام
، وابــن 121الفصــول يف العربيــة ص : ، وابــن الــدهان255النكــت احلســان ص : ، وأبــو حيــان2/394اإليضــاح يف شــرح املفصــل : ، وابــن احلاجــب1/95املــربد : ينظــر89

: ينظـــر. وقــد منعـــُه بعُضـــهم. 206ـ 205ص "قســـم الصــرف "الواضــح يف النحـــو والصـــرف : ، واحللـــواين2/601شــرح األمشـــوين : ، واألمشـــوين2/162املقـــرب : عصــفور
،6/25مهع اهلوامع : السيوطي

وأنَّ األصــل ) وأل(ومــنهم َمــن ذهــَب إىل أنّــه مــن . اواِن َمًعــا، واهلمــزة فيــِه هــي مهــزُة أفعــَل، وأُدغمــت الــو )وول(ومــنهم َمــن يــرى أنَّ تأسيَســه ِمــن ). وأل(11/717اللســان 90
اللبـــاب ص : العكـــربي: وينظـــر). وأل(ومل يـــذكر ابـــُن منظـــوٍر هـــذا اللفـــَظ إال يف . وعلـــى هـــذين املـــذهبِني فـــاللفُظ لـــيَس مـــن هـــذا البـــابِ . ، فقلبـــت اهلمـــزُة واًوا وأدغمـــت)أوأل(

.484شرح امللوكي يف التصريف ص : ، وابن يعيش295
.296ـ 295، و 2/291اللباب : العكربي91
.6/257مهع العوامع : السيوطي92
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ــِدَل  ــرُجٌّ، وُرزٌّ وحــظٌّ، فأُب ــٌز، وَحــْنٌظ، واألصــُل يف ذلــَك أُتْـ وذكــَر ابــُن . ثــِل األّوِل نونًــا، اســتكراًها للتشــديدِ مــن املوِمــن ذلــَك أُتــرُْنٌج، ورُنـْ
ِمــن أهــِل ِمحْــَص، "ٌظ، ولــيَس ذلـَك مبقصــوٍد، إّمنــا هـو ُغنّــٌة تلحُقهــم يف املُشــّدِد، ونقـَل عــن األزهــريِّ أّن ناًسـا َحــنْ : عــرِب َمـن يقــولُ مــن المنظـوٍر أنَّ 

ألســنِتهم يف : يقولــونَ 
، 94لغـٌة يف األُْرِز لعبـِد القـيسِ إنَّ الـرُّزَّ : ذكـَر أنـَّه قيـلَ ولكنّـُه يف موضـٍع آخـرَ . 93"أثُرْجنَـٌة : أُتْـُرّجـٍة، يقولُـونَ : رُنـٌْز، وحنو: الرُِّز، يقوُلونَ : املُشّدِد، حنو

.95: وأنَّ العاّمَة تقولُ 
عـــرِب َمـــْن يُبـــِدُل ِمـــن أّوِل املـُــدغِم املُضـــّعِف نونًـــا، مـــن الإنَّ : أليب العـــالِء املعـــّري قـــاَل قـــومٌ ) التصـــريفِ (ويف كتـــاِب : "بـــو حيّـــانَ وقـــاَل أ

.96"حّط حنط : فيقوُلونَ 
انـــةُ ومــن ذلــَك اإلْجنانــةُ  انـــُة : الحــٍق أنـَّـُه يُقــالُ وذكــَر ابــُن منظــوٍر يف موضـــعٍ . 97، فَأَبــدُلوا مــن إحــَدى اجليمـــِني نونًــا، فأصــُلُه اِإلجَّ اَألجَّ

وأشـاَر ابـُن . 99، وهـو مـا أشـاَر إليـِه ابـُن السـّكيتِ 98إْجنانـةٌ : 
. 100فارٍس إىل أنَّ اإلّجاَن كالٌم غُري ُحمّقٍق عنَد أهِل اللغةِ 

اإلْجنَاُص، وعن ابِن برّي أنَّ إّجاصًة وإْجنَاصـًة : يًضا اإلْجنَاُص، أصُلُه اإلجَّاُص، ونقَل ابُن منظوٍر عن ابُن السكيِت أنُّه ال يُقالُ ومنُه أ
، قـالَ . 101لغتانِ  ؛ وابـُن اجلبّـاِن الـذي 102"هـذه األحـرُف بإسـقاِط النـوِن ،أُتْــرٌُج، وإّجانـٌة، وإّجـاصٌ : "وكاَن ّممَن رفَض النوَن ههنا أيًضـا الكسـائيُّ

.وبذلَك يَنتفي أْن تكوَن الكلماُت ممّا أُبدَل أحُد َحرَيف تضعيِفها. 103عدَّ ذلَك ِمن قوِل العاّمِة، وأنَّه ليَس بصحيحٍ 
، وأضـاَف أنّـه ال ينبغـي أْن وإبدُل املثِل األّوِل نونًا يف حظٍّ وإّجانٍة وإّجاٍص لغٌة عزاها ابـُن السِّـيِد الَبْطَليوسـيُّ إىل قـوٍم ِمـن أهـِل الـيمنِ 

.104"اللغَة اليمانّيَة فيها أشياُء ُمنكرٌة، خارجٌة عن املقاييِس "يُلتفَت إىل هذه اللغِة؛ ألنَّ 
فأدِغمــْت يف اجلــيِم كإّجاصــٍة … : "والغريــُب أنَّ األزهــريَّ جعــَل النــوَن يف إّجانــٍة وإّجاصــٍة أصــًال، وأنَّ النــوَن أُدِغمــْت يف اجلــيِم، قــالَ 

.105"وإّجانٍة، بتشديِد اجليِم فيهما، واألصُل إجناصٌة وإْجنانٌة، فأدغمِت النوُن يف اجليِم 
، فاألصـُل فيـِه 106﴾َوأَْعَتَدْت َهلُـنَّ ُمتََّكـأً ﴿:ومن ذلَك أَْعَتَد فهو مْعَتٌد وَعِتيٌد، واألصُل فيِه أَْعَدَد، ومحَُِل على ذلَك قوُل اِهللا عزَّ وجلَّ 

.107ن َعَتدَ ُغيّـَر بإبداِل الداِل األوىل تاًء َكراهيَة املثلِني، ورفَض آخروَن أْن يكوَن هذا من باِب ما ُغيّـَر كراهيَة املثلِني، وجعُلوه مِ أَْعَتَدْت، ُمثَّ 
ِء مهموسـتِني، قـريبتِني يف وِمن ذلَك اْسَتخَذ، واألصُل فيِه اختَََّذ، ُمثَّ أبدُلوا من التاِء األوىل سيًنا؛ وجاَز هذا اإلبداُل لكـوَن السـِني والتـا

.109"وإّمنا فُِعَل ذلَك كراِهيَة التضعيِف … : "وقاَل سيبويهِ . 108املخرجِ 

). حظظ(7/440اللسان 93
.1/154ارتشاف الضرب : أبو حيان: وينظر). رنز(357، و )رزز(5/354اللسان 94
.34ظ الفارسية املعربة ص األلفا: أدي شري: ينظر. هذا املشموُم، وهي فارسّيٌة معرّبةٌ : واألترجُ ). ترج(2/218اللسان 95
. حنط بالطاء، والصحيُح بالظاِء، كما سلفَ ) ارتشاف الضرب(كذا يف . 1/154ارتشاف الضرب : أبو حيان96
.واإلّجانُة املِرَْكُن اليت تُغسُل فيها الثّياُب، وهي فارسّيٌة ُمعرّبٌة عن إكَّانه). خرب(1/350اللسان 97
.365املسائل احللبيات ص : ، والفارسي)أجن(5/2068الصحاح : وهرياجل: وينظر). أجن(13/8اللسان 98
.176إصالح املنطق ص : ابن السكيت99

).أجن(1/66معجم مقاييس اللغة : ابن فارس100
، وأبـو 365يـات ص املسـائل احللب: ، والفارسـي430: ، والتربيـزي176إصـالح املنطـق ص : ابـن السـكيت: وينظر). أجص(7/3اللسان 101

.واإلجاُص الُكّمثرى ضرٌب من الفاكهةِ . 1/154ارتشاف الضرب : حيان
.83تصحيح التصحيف وحترير التحريف ص : الصفدي: وينظر. 116ما تلحن فيه العامة ص : الكسائي102
.255شرح الفصيح يف اللغة ص : ابن اجلّبان103
.195االقتضاب يف شرح أدب الكتاب ص : البطليوسي104
.2/401شرح التصريح : األزهري105
.31يوسف اآلية 106
املعجـــم (ويف . 13/280املخصـــص : ، وابـــن ســيده2/112األمـــايل : ، والقــايل102اإلبـــدال ص : ابـــن الســكيت: وينظـــر). عــدد(284و ) عتـــد(3/279اللســان 107

). عدد(، وليَس يف )عتد(يف }وأعتَدْت هلنَّ مّتكأً {لعبد الباقي ُفهرِسِت اآليةُ ) املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي
). ختذ(3/478اللسان 108
الصـحاح : اجلـوهريُّ (مـن أخـَذ : واسـتخذ، قيـلَ . 227اللهجات يف الكتاب لسيبويه ص : ، وغنيم2/590شرح األمشوين : األمشوين: وينظر. 4/483الكتاب : سيبويه109
).32التطور النحوي للغة العربية ص : شرتاسر، وبرج3/339أوضح املسالك : ابن هشام( من ختذ :  ، وقيلَ )أخذ2/589
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اســتنكارًا 110ءً ، مثُّ أبــدُلوا األلــَف األوىل هــا)مــامــا(فقــد نقــَل ابــُن منظــوٍر عــِن اخلليــِل أنَّ أصــَل مهمــا الشــرطّيِة هــو . ومــن ذلــَك مهمــا
،  )َمـهْ (ومل مينْع سيبويِه أْن تكوَن اهلـاُء أصـًال، غـَري ُمبدلـٍة مـن األلـِف، وأنَّ األصـَل . 111واستقباًحا للتكريِر؛ ملُقاربِة األلِف للهاِء يف اخلفاِء واملخرجِ 

.112)ما(، ُمثَّ ُضمَّ إليها )إذْ (كـ 
:ـ إبداُل ثاني المثلينِ 2

؛ ألنَّ مجَعــه طُ : ًء يف قــوِهلممــن ذلــَك إبــداُهلم الســَني تــا الســُني تــاًء ُســوٌس وأطســاٌس وِطســاٌس، فأُبــدلتِ الطَّْســُت، فاألصــُل فيــِه الطَّــسُّ
، ونقَل عـن الليـِث أنَّ التـاَء ليسـْت بـدالً مـن السـِني، وإّمنـا هـَي هـاُء التأنيـِث، 113وذكَر ابُن منظوٍر أنَّ الطَّْسَت لغُة طّيئٍ . استثقاًال لتوايل السيننيِ 

لتأنيِث لسكوِن ما قبَلها، وأنَّ أصَل الطَّْسِت َطسٌَّة، ُمثَّ خّفُفوا تضعيَفُه حبذِف السِني، فلّما سكَنِت السُني ظهرِت التاُء، اليت هَي يف موضِع هاِء ا
وأنَّ العـرَب ال … ٍة يف شـيٍء ِمـن كـالِم العـرِب ألنَّ الطاَء والتاَء ال يدُخالِن يف كلمٍة واحدٍة أصليّ "ونقَل عنُه أيًضا امتناَع أْن تكوَن التاُء أصلّيًة؛ 

ســـِني، ومل ُجتعـــْل مـــن الوإّمنـــا ُجعلــِت التـــاُء يف َطســـٍت بــدالً : "وقـــاَل ابــُن عصـــفورٍ . 114"جتمــُع الطَّْســـَت إالَّ بالّطســـاِس، وال ُتصــغُِّرها إالّ ُطَسْيَســـًة 
، وهو ضعيٌف قليٌل ، ووجهـُه أنَّ السـَني والتـاَء 116تاًء يف الطَّسِت إبداٌل جائزٌ وإبداُل السنيِ . 115"أصًال؛ ألنَّ َطسَّا أكثُر استعماالً ِمن َطسٍت 

.117ُمشرتكاِن يف اهلمِس، ويف قُرِب املخرجِ 
ـُد هـذا . 118تـاِء عـدُم ثُبـوِت كـوِن السـِني ِمـن حـروِف البـدِل البتّـةَ من اللغوّيَني على أنَّ السَني بدٌل من الوالعّلُة عنَد َمن مل حيكْم  ويؤكِّ

ـــُه ابـــُن بـــّري عـــن ســـفيانٍ 119)ت س ط(ويف ) س ص ص(أنَّ ابـــَن ُدريـــٍد ذكـــَره يف  الطَّـــسُّ هـــو : الثـــوريُّ قـــاَل ســـفيانُ : "الثـــوريِّ إذ قـــالَ ، ومـــا نقَل
.120) "َطسٌّ (:. الطَّْسُت، ولكنَّ الّطسَّ بالعربّيةِ 

، 121وذكــَر ابـُن منظـوٍر أنَّ اللَّْصــَت لغـُة يف اللِّـِص، وهــي لغـُة طيّــئٍ . ، ُمثَّ أُبـدَل مـن الصــاِد تـاءٌ ْصــُت، فاألصـُل فيـِه اللِّــصُ اللَّ ومـن ذلـكَ 
، وأشــاَر ابــُن منظــوٍر إىل أنَّ الــالَم يف اللَّصــِت مفتوحــٌة، وأنَّ فتَحهــا إّمــا لغــٌة، وإّمــا بســبِب 122

، أبدُلوا من صاِدِه تاًء، وَغيـَُّروا بِناَء الكلمِة ِلَما حدَث فيها من البدِل، وقيلَ : "التبديِل ال . 123"هي لغٌة : واللَّْصُت لغٌة يف اللِّصِّ
.124وهذا البدُل قليٌل شاذٌّ 

، ِخــَذتا مــن لُغتــِني ُخمتلفتــِني، ) لصــتٍ (و ) طســتٍ (ونـََفــى رابــُني أْن يكــوَن يف 
ــِة، وأضــاَف أنّــه مــن اإل، والثانيــَة لفــٌظ ُأِخــَذ 125)دســت(فارســّيِة، وهــو مــن الوأنَّ الصــيغَة األوىل لفــٌظ ُأِخــَذ  ميكــُن أْن يـُّتخــَذ ُوجــوُد هــاتِني "غريقّي

.126"ِري العرِب غالصيغتِني يف هلجِة طيٍء َدليالً على عالقِة هذِه القبيلِة َمعَ 
ُألخـرى ويف ظّين أنَّ الّصيَغ اليت أُبدُل من أحِد َحـرَيف تضـعيِفها تـاٌء ليسـْت ِمـن ُحمـّوِل املُضـاَعِف، وليسـْت إحـَدى الصـيغتِني أصـًال، وا

الشــّدُة والّرخــاوُة بــَني صــوِت التــاِء يـَُؤيّــُد ذلــَك أنَّــُه ال تناُســَب يف الّصــفِة مــن حيــثُ . فرًعــا، وإّمنــا مهــا صــيغتاِن منفصــلتاِن، شــاَع اســتعماُهلما مًعــا

).مه(3/358العني : الفراهيدي: وينظر). ما(15/474اللسان 110
.2/346اللباب : ، والعكربي51املسائل العضديات ص : الفارسي111
.1/19األشباه والنظائر : ، والسيوطي54ـ 2/53اللباب : العكربي: وينظر. 3/60الكتاب : سيبويه112
يف : ، وابـــن بــــري2/175املقـــرب : ، وابـــن عصـــفور1/119اإلبـــدال : ، وأبـــو الطيـــب اللغـــوي374أدب الكاتـــب ص : ابـــن قتيبـــة: وينظـــر). طســـت(2/58اللســـان113

.أنّه أعجمي ُمعّربٌ ) 1/133اجلمهرة (وذكَر ابُن دريٍد يف . والّطست من آنيِة الصُّْفِر، أنثى وقد تُذّكرُ . 3/221شرح الشافية : ، واالسرتاباذي119التعريب واملعرب ص 
وذكــَر الليــُث أنَّ التــاَء الــيت هــي يف موضــِع هــاِء التأنيــِث تظهــُر يف كــلِّ موضــٍع ســكَن مــا قبَلهــا ). طــس(7/182العــني : الفراهيــدي: وينظــر). طســس(6/123اللســان 114

.سوى األلفِ 
.1/389املمتع يف التصريف : ابن عصفور115
.1/156ارتشاف الضرب : أبو حيان116
.2/240اللباب : العكربي117
.2/413وينظر أيضا . 2/408اإليضاح يف شرح املفصل : ابن احلاجب118
.397، و 1/133مجهرة اللغة : ابن دريد119
.119يف التعريب واملعرب ص : ابن بري120
.120يف التعريب واملعرب ص : ابن بري: وينظر). لصت(2/84اللسان 121
.ومعىن هذا أنَّ ذلَك ليَس مفصورًا على بعِض األنصارِ . يُنسُب للمدينةِ ) لصتٍ (أنَّ حتويَل الصاِد تاًء يف ) لرابني345لقدمية ص اللهجات العربّية الغربّية ا(ويف 122
اف ارتشـ: ، وأبـو حيـان1/122اإلبـدال : ، وأبـو الطيـب اللغـوي2/175املقـرب : ، وابن عصـفور374أدب الكاتب ص : ابن قتيبة: وينظر). لصص(7/87اللسان 123

.1/156الضرب 
.142الفصول يف العربية ص : ابن الدهان: وينظر. 2/409اإليضاح يف شرح املفصل : ابن احلاجب124
.288املعرب ص : اجلواليقي: ينظر125
.354اللهجات العربّية الغربّية القدمية ص : رابني126
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. ، والبــدُل يقــُع بــَني األصــواِت املُتجانســةِ 127نِ اِن رِخــو اصــوٌت شــديٌد والصــاُد والســُني صــوتوأصــواِت الصــاِد والســِني يف الّلصــِت والطســِت فالتــاءُ 
. يف اجلمعِ الصادِ إىل أصِلهِ ا لعاَد التاءُ ، فلو كاَن اللصُت فرعً 128ينضاُف إىل ذلَك َمجُعهم اللصَت على ُلصوٍت أيًضا

، وإْن كـاَن التناسـُب بـَني الصـوتِني مـن حيـُث الّشـدُة  الّرخـاوُة غـَري و ومل مينِع الدكتور إبـراهيم أنـيس أْن يكـوَن اللصـُت ُمبـدالً مـن اللـصِّ
. 129يدِة يف نطِقهاُمتحّقٍق؛ لكوِن قبيلِة طيٍء ُمتوّغلًة يف البداوِة، والبيئُة البدويُّة متيُل إىل األصواِت الشد

ـــِدلِت اليـــاُء الثانيـــُة هـــاءً  ـــٌة، أُب َهـــٌة، األصـــُل فيـــِه ُهنَـّي ومنـــه أيًضـــا اخلُْرنُـــوُب، فأصـــُلُه . 131؛ َكراهيـــًة الجتمـــاِع األمثـــالِ 130ومـــن ذلـــَك ُهنَـيـْ
.132اخلَرُّوُب، فَأَبدُلوا من إحَدى الراءيِن نونًا؛ َكراهيَة التضعيفِ 

: لِ اإلبداُل ِمن ثالثِة األمثا: ثانيا
رِف مــن احلــتــواىل فيــِه ثالثــُة أحــرٍف ُمتماثلــٍة، بــأْن يُبــدَل افيمــا كــاَن علــى وزِن فـَعَّــَل، ممّــجيــري هــذا اإلبــداُل يف األحــرِف الصــحيحِة، 

قــاَل ابــُن منظــوٍر يف . ْعَلــلَ األوســِط حــرٌف ُمياثــُل فــاَء الفعــِل؛ لكونِــِه احلــرَف الــذي َيشــتمُل عليــِه اللفــُظ، ولــيَس مثُلــه فيــه؛ للفــرِق بــَني بِنــاِء فـَعَّــَل وفَـ 
ـا أَراُدوا السـَني دوَن سـائِر مـن ال: "133التََّسْغُسغِ  غـِني الُوسـطى ِسـيًنا فرقًـا بـَني بِنـاِء فـَْعلَـَل وفـَعَّـَل، وإمنَّ

، 135، وَخْبَخــــبَ 134"َلْقلَــــَق، وَعثْـَعــــَث، وَكْعَكــــَع : ضــــاَعِف، مثــــلمــــن املُ مــــا َأشــــبَـَهُه احلــــروِف؛ ألنَّ يف احلــــرِف ســــيًنا، وكــــذلَك القــــوُل يف مجيــــعِ 
وقــاَل . 144145، وَمْلَمــلَ 143، وَسْلَســلَ 142، وَسْعَســعَ 141، وَكْبَكــبَ 140، وَجتَْفَجــفَ 139، وَصْرَصــرٌ 138، وَبْشــَبشَ 137، وَحْثَحــثَ 136وبـَْثَبــثَ 

ا ضاعُفوا فقاُلوا يف: "ابُن خالويهِ  .146رُْقرِقَ : ُكْبِكَب، ويف رُقِّقَ : بَ ُكبِّ : وُرمبَّ
.147األمثالِ وإذا كاَن ابُن منظوٍر قد ذكَر أنَّ العّلَة يف هذا اإلبداِل هي التفريُق بَني بناءيِن، فقد عّللُه األنباريُّ باستثقاِل اجتماِع 

لكـّنهم ال يقيُسـوَن لنسـبِة ـ الـذيَن ُجييـزوَن ذلـَك، أو البغـدادّيَني ـ علـى خـالٍف يف ا148ويبـدو أنَّ هـذا اإلبـداَل موافـٌق لـرأِي الكـوفّينيَ 
فقـد نقـَل ابـُن منظـوٍر عـن البغـدادّيَني أنَّ . 149عليِه، وإّمنا هو موُقوٌف على الّسماِع، وأّما البصريّوَن فذهُبوا إىل أنّه ال إبداَل، وأنَّ البناءيِن خمتلفانِ 

150 :
َا حَ  أَْو أُمَّ ِخْشٍف ِبِذي َشثٍّ َوطُبَّاقِ َكَأمنَّ

.25ـ 24األصوات اللغوية ص : أنيس: ينظر127
مجــَع اللصــِت علــى ُلصــوٍت جتــاُوزًا للحــدِّ، يف ) 2/342اللبــاب (وعـدَّ العكــربيُّ يف . 3/222شــرح الشــافية : ، واالســرتاباذي1/464جــب أمــايل ابــن احلا: ابـن احلاجــب128

.إشارٍة إىل منِعهِ 
.103األصوات اللغوية ص : أنيس129
. 2/647شـرح األمشـوين : ، واألمشـوين1/160ارتشـاف الضـرب : ان، وأبـو حيـ5/279النهاية يف غريب احلديث واألثر : ابن األثري: وينظر). هنا(15/366اللسان 130

.ومعىن يا َهْنُت يا فالنةُ . وُهنيهٌة تصغُري َهَنٍت على غِري قياسٍ 
).ُهْنَئةً (، وقد غلَط احملّقَق إذ ظنَّ ُهنّيًة 3/1114شفاء العليل : السلسيلي: وينظر. 1/19األشباه والنظائر : السيوطي131
.نبت معروف: واخلُرنوُب واخلّروبُ ). بخر (1/350اللسان 132
.رّواه به: َسغسَغ رأسُه بالدُّهنِ 133
.53ـ 2/52اخلصائص : ، وابن جين)(13/550، و )خبب(1/344: وينظر). سغسغ(8/434اللسان134
).خبب(1/118الصحاح : األزهري: وينظر. أَْبرُِدوا: ومعىن َخبِخُبوا عنكم من الظهريةِ ). خبب(1/344اللسان 135
.1/95النهاية يف غريب احلديث : ابن األثري: وينظر). بثث(2/114اللسان 136
).حثث(2/129اللسان 137
.320إصالح املنطق ص : ابن السكيت138
).صرر(4/450اللسان 139
.320إصالح املنطق ص : ابن السكيت: وينظر). صرر(4/450، و )جفف(9/28اللسان 140
.320إصالح املنطق ص : ابن السكيت: نظروي). صرر(4/450اللسان 141
).سغسغ(8/434اللسان 142
).سلل(11/338اللسان 143
.ومتلمَل الرجُل تقّلبَ . 377أدب الكاتب ص : ، وابن قتيبة)سلل(11/338وينظر ). ملل(11/630اللسان 144
.). (13/550اللسان 145
.377أدب الكاتب ص : ابن قتيبة: وينظر. 111يف كالم العرب ص ليس: ابن خالويه146
.2/788، 113اإلنصاف يف مسائل اخلالف مسألة رقم : األنباري147
.3/1075شفاء العليل : ، والسلسيلي2/788ـ 113اإلنصاف يف مسائل اخلالف مسألة رقم : األنباري148
.335ـ 334االقتضاب يف شرح أدب الكتاب ص : البطليوسي: ينظر149
.1/197، وسر صناعة اإلعراب البن جين 15028
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. 151هو َحثَُّثوا، فأُبدَل من الثاِء الوسطى حاًء ختفيًفا، وأشاَر إىل أنَّ َحْثَحَث وَحثََّث وَحثَّ ُكّلها مبعًىن واحدٍ 
فَحْثَحـَث ربـاعيٌّ وَحثـََّث . عًىن واحٍد، فَليَس بناُء أحِدمها مـن بنـاِء اآلَخـرِ والواقُع أنَّ مذهَب البصرّيَني أنَّ َحْثَحَث وَحثََّث، وإْن كانَا مب

.152"نَّ هذا رُباعيٌّ، وذلَك ثالثيٌّ مبعَىن َحثُّوا، وليَس من بَنائِِه عنَد البصريَني؛ أل: َحْثَحُثوا: ". ثالثيٌّ 
ــا هــو فيَمــا : "ا أنَّ البنــاءيِن خمتلفــاِن، وُمفِســًدا قــوَل البغــدادّينيَ وقــاَل ابــُن ِجــّين مؤُّكــدً  العّلــُة يف فســاِدِه أنَّ َأصــَل القلــِب يف احلــروِف، إمنَّ

فأّما احلـاُء فبعيـدٌة مـن . َخمارُِجهُ َتدانتْ َتقارَب منها، وذلَك الّداُل والطّاُء والّتاُء، والّذاُل والظّاُء والثّاُء، واهلاُء واهلمزُة، وامليُم والنوُن، وغُري ذلَك ممّا
ــا َحْثَحــَث أصــٌل رُبــاعيٌّ، وَحثَّــَث أصــٌل ثالثــيٌّ، ولــيَس واحــٌد منهمــا مــن لفــِظ … الثّــاِء، َوبيَنهمــا َتفــاُوٌت مينــُع ِمــن قلــِب إحــَدامها إىل ُأخِتهــا  وإمنَّ

الثالثِة، فلّما َتضاَرعا بالتضعيِف اّلذي فيِهما اْشَتَبَه على بعِض الناِس أَمرُمها ِمن ُمضاَعفِ صاحِبِه، إالّ أنَّ َحْثَحَث ِمن ُمضاَعِف األربَعِة، وَحثَّثَ 
"153.

ـــلَ يصـــر تفبـــَني ال،إذاً  فمـــذهُب ؟أحـــِدمها لـــيَس مـــن بنـــاِء اآلَخـــرِ هـــل بناُؤهـــا بنـــاٌء واحـــٌد، أو أنَّ بنـــاءَ . فّيَني خـــالٌف يف بنـــاِء فّعـــَل وفـَْعَل
ُل نَّ وزَن األّوِل فّعَل ووزَن الثاِين فعَفَل؛ ألنَّ الفاَء ُكرِرْت يف األصِل، ومذهُب البصرّيَني أنَّ البناءيِن خمتلفـاِن، فـاألوّ البغداديَني أنَّ بناءمها واحٌد، وأ

فَعـــَل، ويـــرى أْن يـُــزاَد يف ميـــزاِن ثالثـــيٌّ والثـــاين ربـــاعيٌّ، وأنَّ وزَن األّوِل فّعـــَل والثـــاِين فعلَـــَل، ومثَّ فريـــٌق ثالـــٌث يـــرى أنَّ احلـــرَف املكـــرََّر زائـــٌد علـــى بنـــاءِ 
.َهَل،وَحْثَحَث فـَْعَحَل، وهكذافـَعْ َنهَ و ، فيكوُن وزُن كبَكَب فـَْعَكَل، وملَْلَم فـَْعَلَل، وَعْسَعَس فّعَل، 154الكلمةِ 

َلْملـَم  وملََّ، : فِني املكـّرريِن فيـِه، مثـلويف ظّين أنَّ خَري اآلراِء يف وزِن املضّعِف هو أْن ُيكّرَر الفـاُء؛ فرقًـا بـَني مـا يصـحُّ إسـقاُط أحـِد احلـر 
، وبَني ما ال يصحُّ، مثل .)فعلل(ُجْؤُجٍؤ وِمسِسٍم، فهذا يكوُن وزنُُه : وَكْبَكَب وَكبَّ

:
وكـذا ُحكـُم التضـِعيِف فإنـَُّه يُبـدُل منـُه : "اَل الشـنقيطيُّ قـ. 155نصَّ بعُض اللغوّيَني على أنَّ حكَم التضعيِف أْن يُبـدَل منـُه حـرُف علّـةٍ 

وقـد كشـَف جممـوُع مـا وقْفـُت . ضـاعِف حـرٌف صـحيٌح، وإّمنـا هـو تسـمٌُّح منـُه يف العبـارِة مـن املُ ولـيَس يعـِين هـذا أنـَّه ال يُبـدُل . 156"حرُف العلّـِة 
. نَّ هذا اإلبداَل يكوُن إىل الياِء، وإىل الواِو، وإىل األلفِ عليِه، ممّا ُكرُِه فيِه التضعيُف، وأُبدَل إىل حرِف عّلٍة عن أ

:أّوالً ـ اإلبداُل إلى الياءِ 
. 158"وقـد تُبـدُل ِمـن مكـاِن احلـرِف املُـدغِم … وأّمـا اليـاُء : "وقـاَل سـيبويهِ . 157"وقد يُبـِدُلوَن بعـَض احلـروِف يـاًء : "قاَل ابُن منظورٍ 

ِد احلرف منُه بالياِء والعرُب تُبدُل يف : "وقاَل الفرّاءُ  .160"العرُب َتقِلُب ُحروَف املُضاَعِف إىل الياِء : "وقاَل أبو ُعبيدةَ . 159"املُشدَّ
عـرِب من الوقوٌم : "دِ وإذا كاَن يُفهُم ِمن نّصي الفرّاِء وأيب ُعبيدَة أنَّ إبداَل حروِف املُضاعِف إىل الياِء لغٌة للعرِب مجيًعا، فإنَّ قوَل املُربِّ 

، ينفـي مثـَل هـذا الفهـِم؛ وهـذا يؤّكـُدُه أيًضـا قـوُل سـيبويِه ـ بعـَد 161"ثاين؛ لئالّ يلتقَي حرفاِن ِمن جنٍس واحـٍد من الَع التضعيُف أَبدُلوا الياَء إذا وق
.162"وكلُّ هذا التضعيُف فيِه عريبٌّ جّيٌد : "أْن عقَد بابًا ملا شذَّ فأُبدَل مكاَن الالِم الياُء لكراهيِة التضعيِف ـ

حـــرٌف جمهـــوٌر، َخمرُجهـــا ِمـــن وســـِط "بـــداِل إىل الـــواِو أو األلـــِف، أو إىل أيِّ حـــرٍف آخـــَر؛ ألنَّ اليـــاَء مـــن اإلاإلبـــداُل إىل اليـــاِء أكثـــُر و 
َف اليت أُبدلْت منهـا اليـاُء واحلرو . 163"فَِّة ما ليَس يف غريِها، كثـَُر إبداُهلا كثرًة ليَسْت لِغريِها من اخلِ فلّما توّسَط َخمرُجها الفَم، وكاَن فيها . اللسانِ 

اهلمزُة، والباُء، والتاُء، واجلـيُم، والـّداُل، والـّذاُل، والـرّاُء، والـزّاُي، والّسـُني، : وهي). لساِن العربِ (، َوفَق ما وقفُت عليِه يف 164ثالثٌة وعشروَن حرفًا

. 1/95النهاية يف غريب احلديث : ، وابن األثري)بثث(2/114وينظر ). حثث(131ـ 2/129اللسان 151
.1/21شرح املفضليات : التربيزي152
.2/55اخلصائص : وينظر. 1/197سر صناعة اإلعراب : ابن جين153
.57ـ 2/52اخلصائص : ابن جين: وينظر. 15ص "قسم الصرف "الواضح يف النحو والصرف : احللواين154
، وَأخٌّ : أّما العكُس، أعين أْن يُبدَل من حرِف العّلِة تضعيُف ما قبَلُه، فُرّمبا كاَن ذلَك، كقوِهلم يف َأٍب وَأخٍ 155 .3/1111ء العليل شفا: السلسيلي: ينظر. َأبٌّ
.2/213الدرر اللوامع : الشنقيطي156
).ستت(2/40اللسان 157
.239ـ 4/238الكتاب : سيبويه158
.3/267معاين القرآن : الفراء159
.1/468املزهر يف علوم اللغة وأنواعها : السيوطي: وينظر. 133اإلبدال ص : ابن السكيت160
.1/246املقتضب : املربد161
.4/424الكتاب : سيبويه162
.241شرح امللوكي يف التصريف ص : ابن يعيش163
.أّن الياَء أُبدلْت ِمن مثانيَة عشَر حرفًا) 2/648شرحه (ذكَر اُألمشوينُّ يف  164
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وأّمـا : ". وامليُم، والّنوُن، واهلاُء، والواُو، واأللفُ والّصاُد،والّضاُد، والطّاُء، والظّاُء، والعُني، والفاُء، والكاُف، والالُم،
األلــُف، والــواُو، والّســُني، والــرّاُء، والّنــوُن، والــالُم، والّصــاُد، والّضــاُد، والــّداُل، والعــُني، والكــاُف، : 

.165"ُء، واجليُم، واهلاُء واهلمزُة والّتاُء، والثّا
منهــا اليــاُء، ليســْت كّلهــا ممّـا أُبــِدَل كراهيــًة للتضــعيِف، فمنهــا مــا أُبــدِل ألجـِل ذلــَك، ومنهــا مــا أُبــدِل لغــِري هــذه واحلـروُف الــيت أُبــدلتْ 

.166قريتُ : بٌري، ويف قرأتُ : ثاِيل، وقوِهلم يف بئرٍ : العّلِة، حنو قوِهلم يف ثالثٍ 
تفريًقـا بـَني ربّيُة إىل إبداِل املُضاَعِف ياًء، سواٌء أكاَن أّوَل أم ثانًيا أم ثالثًا، وسواٌء أكاَن التضـعيُف ُمتواليًـا أم كـاَن ُمنفِصـًال، وتلجأُ الع

. بناٍء وآخَر، وختفيًفا؛ ألنَّ التضعيَف عنَدهم ثقيٌل ُمستكرهٌ 
قد أُبِدلِت الياُء ِمـن حـروٍف صـاحلٍة علـى : "، وال يُقاُس عليِه، قاَل ابُن يعيشَ 167ضاعِف إبداٌل شاذٌّ، ليَس ُمّطرًدامن املُ وإبداُل الياِء 

، وكذلَك نصَّ ابُن احلاجِب على أّن هذا اإلبداَل على غِري قياٍس، لكّنُه ذكَر أنّه كثٌري يف املُضاَعِف يف صـيغيت 168سبيِل الشذوِذ، وال يُقاُس عليهِ 
ثاين مفصوالً عن من الّوِل، و من األثلِني؛ من املويكوُن هذا اإلبداُل . 169ما كاسِم الفاعِل واملفعوِل واملصدرِ فعلُت وتفّعلُت، وما كاَن راجًعا إليه

.ثالثِة على التّجاُوِر، أو مفصولةً من الاألّوِل أو غَري مفصوٍل، و 
:ـ إبداُل أّوِل المثلينِ 1

. مسًا، ويف غريِِه امسًا أو فعالً أو حرفًاا) ِفّعالٍ (يكوُن هذا اإلبداُل ِمن أّوِل املثلِني يف بناِء 
ذكـَر ابـُن منظـوٍر عّلتـِني هلـذا اإلبـداِل؛ األوىل كراهيـُة التضـعيِف وجمافاتُـُه، والثانيـُة َكراِهيـُة أْن يلتـبَس االسـُم باملصـدِر ):ِفّعالٍ (أ ـ اإلبداُل في بناِء 

يقْع إبداُل أحِد احلرفِني املُضّعفِني الشتبَه االسُم باملصدِر، يف األمساِء واملصادِر؛ فلو مليأيت) ِفّعالٍ (الذي يكوُن على البناِء نفِسِه، ذلَك أنَّ بناَء 
ا املصـدُر فيبَقـى التضـعيُف وانَعدَم التفريُق بيَنهما، فتلجأُ العربّيُة إىل فـكِّ التضـِعيِف يف االسـِم بإبـداِل احلـرِف األّوِل مـن َحـرَيف التضـعيِف يـاًء، وأّمـ

ابًا﴿:ى حالِــِه، كقولِــِه تعــاىلفيــِه علــ بُوا بِآيَاتَِنــا ِكــذَّ ــَر لفــُظ االســِم باإلبــدالِ 170﴾وََكــذَّ وَيشــرتُط . ؛ ألنَّ التباَســُه باالســِم أصــبَح مْأمونًــا بعــَد أْن ُغيّـ
ألنَّ اهلــاَء هــي الــيت تفــُرُق بــَني االســِم واملصــدِر، ؛ فلــو كانــِت اهلــاُء فيــِه َلَمــا فُــكَّ تضــعيُفُه؛ )ِفّعــالٍ (العلمــاُء حلصــوِل هــذا الفــكِّ أالّ َتكــوَن اهلــاُء يف 

مســاِء أُبــِدَل ِمــن أحــِد مـن األألنَّ ُكــلَّ مـا كــاَن علــى ِفعَّــاٍل : "وقــاَل ابــُن منظــورٍ . فيكـوُن التبــاُس االســِم باملصــدِر مأمونًـا بوجــوِد هــذه اهلــاِء يف االسـمِ 
ِدنّابٍة وِصّنارٍة، وِدنّامٍة وِخّنابٍة؛ : يَة أْن يلتبَس باملَصادِر، إالّ أْن يكوَن باهلاِء، فيخرَُج على أصِلِه، مثلُ ِديناٍر وِقريَاٍط؛ َكراهِ :َحْرَيف َتضِعيِفِه ياٌء، مثلُ 

.171"تباُسُه باملصادِر من الألنُّه قد أُ 
ــ ويف أثنـاِء ُمناقشـِتِه ُمفـرَد ) اللسـانِ (فقد ذكَر ابـُن منظـوٍر يف موضـٍع آخـَر يف. ويبُدو أنَّ شرَطهم أالّ يكوَن يف ِفعَّاٍل اهلاُء ليَس صارًما

صـوََّب أْن ) التهـذيبِ (ٌة، وأنَّ األزهـريَّ يف ـ أنَّ أبا َجعفٍر الرَُّؤاسيَّ زعَم أنَّ واحَدها ِإبَّالَـ172﴾َوأَْرَسَل َعَليِهم َطريًا أَبَابِيلَ ﴿:أَبَابيَل ِمن قولِِه تعاىل
.173ِديناٌر وَدنانُري، أي بإبداِل الباِء الثانيِة ياًء كراهيَة الباءيِن، وهو ما منَعُه بعُضهم؛ ِلكونِِه باهلاءِ :  ِإيَبالٌة، كما قاُلوا: يُقاَل يف واحِدهِ 

م مــن املُ 
َدنــانَري : حنــويكرُهــوَن التضــعيَف والكســَر، وذكــَر أنـّـه إذا زالــِت الكســرُة، وانفصــُل أحــُد احلــرفِني مــن اآلخــِر يف اجلمــِع أو التصــغِري ظهــَر التضــعيُف،

.175الكسِر، فّسَر ابُن اجلّباِن إبداَل إحَدى وواي الديواِن ياءً َألجلِ . 174وُدنـَْيِنريٍ 
ِديبـاٌج وأصـُلُه ِدبّـاٌج، يـدلُّ علـى ذلـَك تصـغريُُه علـى ُدبَيـِبٍج، ومجُعـُه علـى :وِمن ذلـكَ . 176ِل املثلِني ياًء يف ِفّعاٍل واجٌب الزمٌ وإبداُل أوّ 

يـاُء حينئـٍذ ليسـْت بـدالً ، وال178ُديـَْيبِـيٌج، فجعـَل البـدَل الزًِمـا، ومل جيعـِل البـاَء بـدالً : َديـابيُج، ويف تصـغريِهِ : لكنَّ بعَضهم قاَل يف مجِعه، 177َدبَابيجَ 
.179ِمن شيٍء، وإّمنا هَي زائدٌة يف اللفِظ؛ ألنَّ الياَء ال تكوُن أصالً يف بناِت األربعِة، وعليِه يكوُن وزُن الكلمِة ِفيعاالً 

.169ـ 2/168املقرب : ابن عصفور165
.3/1111شفاء العليل : ، والسلسيلي174ـ 2/168املقرب : ، وابن عصفور1/165املقتضب : املربد: ينظر166
.4/424الكتاب : سيبويه167
.10/24شرح املفصل : ابن يعيش168
.2/399اإليضاح يف شرح املفصل : ابن احلاجب169
.28النبأ اآلية 170
.3/211شرح الشافية : ، واالسرتاباذي)دنر(4/292: وينظر). خنب(1/366اللسان 171
.3الفيل اآلية 172
).أبل(4/1619الصحاح : اجلوهري: وينظر). أبل(11/6اللسان 173
.4/552خزانة األدب :، والبغدادي1/62املقتضب : وينظر أيًضا. 1/246، واملقتضب 1/59الكامل يف اللغة واألدب : املربد174
.215ـ 214شرح الفصيح يف اللغة ص : ابن اجلبان175
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َديَــاويُن، فجعــَل البــدَل : مجِعــهِ لكــنَّ بعَضــهم قــاَل يف ، ٌن يف التصــغريِ دّونــُت وَدَواويــُن يف اجلمــِع، وُدَويــِوي: وِديــواٌن أصــُلُه ِدّواٌن، لقــوِهلم
. 181حَّ؛ لتحصُّـِنها باإلدغـامِ . 180الزًِما

، فيعوُد ثقيالً )ِديّانٌ (، فيصُر اللفُظ 183"مجيًعا 182نّه لو قلُبوا الثانيَة ألّدى إىل قلِبهاوقلُبوا ههنا األوىل، ومل يقِلُبوا الثانيَة؛ أل: "وقاَل ابُن احلاجبِ 
.للتضعيِف فيهِ 
ويزيـُده هنـا ُحســًنا أنَّ يف : "وقـاَل الُعْكـَربيُّ . 184قـَُريــريٌط : قـَـرَاريُط، ويف التصـغريِ : ذلــَك قـوُهلم يف اجلمـعِ يـهِ قِـرياٌط أصـُلُه قِـرّاٌط، دلَّ علو 

، وهـو 186"، فُفـرَّ منـه إىل مـا هـو أخـفُّ ، فـازداَدْت ثقـالً 185تكريِر، فإذا صارْت ُمشـّددًة صـارْت يف ُحكـِم أربـِع يـاءاتٍ من اليف نفِسها ضربًا الراءِ 
.الياءِ 

رجـٌل ُمـدنـٌّر : نَينِـٌري، وقـوُهلمدُ : َدنـانُري، ويف التصـغريِ : وديناٌر، وأصُلُه ِدنّاٌر، فأُبدلِت النوُن األوىل ياًء، ويُدلُّ على ذلَك قـوُهلم يف اجلمـعِ 
أنَّ النـوَن ُتشـبُه الـواَو يف ُغّنِتهـا، وتثُقـُل "وذكَر الُعكَربيُّ أنَّ علَة إبداِل نونِـِه يـاًء ثِقـُل التضـعيِف، وأنَّ الـذي يؤّكـُد هـذا الثقـَل . 187أي كثُري الدنانريِ 

. 188"الياءِ بالتشديِد، فيزداُد ثِقُلها، فإذا انكسَر ما قبَلها ُحوِّلْت إىل 
واألصُل . راِء األوىل ياٌء لتوايل املثلنيِ من الاألّوُل ِشرّاٌز، فأُبدَل . ، ويف أصِله ثالثُة أقوالٍ 189)لساِن العربِ (وِشريَاُز، وهو ممّا مل يرْد يف 

والثالـُث أنَّ اليـاَء زائـدٌة غـُري ُمبدلـٍة ِمـن راٍء .زاٍن وِميعـادٍ شواريُز وُشَويرِيٌز، فأُبـدلِت الـواُو السـاكنُة يـاًء علـى حـدِّ إبـداِهلا يف ميـ: الثاين ِشْوراٌز، لقوِهلم
.وَوْفَق القوِل الثاين والثالِث فاللفُظ ليَس ِمن هذا البابِ . 190َشياريُز وُشَيرييزٌ : وال ِمن واٍو، وأصُل اللفِظ ِمن شرَز، لقوِهلم

إنَّ اليــاَء زائــدٌة : وقيــلَ . يِم يــاٌء للتضــعيفِ مــن املــَدمــاميُس، فأُبــدَل :مــعِ إنَّ أصــَلُه دّمــاٌس، دلَّ علــى ذلــَك قــوُهلم يف اجل: ، قيــلَ وِدميــاسٌ 
.191، وعليِه فالياُء ليسْت ُمبدلًة، وإّمنا زيدْت لإلحلاِق بسرداحٍ َدياميسُ :لقوِهلم يف اجلمعِ 

.124تقريب املقرب ص : أبو حيان176
والـديباُج كمـا يف املصـباِح . 10/26شـرح املفصـل : ، وابـن يعـيش3/267معـاين القـرآن : لفراء، وا)دنر(4/292، و )ندد(3/420وينظر ). دبج(2/262اللسان 177

وحاشــيته فــثمَّ أقــواٌل 291املعــرب ص : اجلــواليقي: يراجــع. ِديوبــاْف أي ِنســاجُة اجلــنِّ : وأصــُله بالفارســّيةِ . وهــو فارســيٌّ معــّربٌ . ثــوٌب ســداُه وُحلمُتــُه إِبـْرَْيَســمٌ ) دبــج188ص (
.أصلهِ أُخُر يف

.10/26شرح املفصل : ، وابن يعيش216شرح الفصيح يف اللغة ص : ، وابن اجلبان2/316اللباب : ، والعكربي1/264مجهرة اللغة : ابن دريد178
.246شرح امللوكي يف التصريف ص : ابن يعيش179
لـــيس يف كـــالم العـــرب ص : ، وابـــن خالويـــه1/264مجهـــرة اللغـــة : ، وابـــن دريـــد3/267معـــاين القـــرآن : ، والفـــراء)مهـــن(13/437: وينظـــر). نـــدد(3/420اللســـان 180

.366، والفارسي ص 10/26، وشرح املفصل 254شرح امللوكي يف التصريف ص : ، وابن يعيش111
.2/323اللباب : العكربيّ 181
.قلبهما: كذا يف املطبوِع، والوجه182
.2/400اإليضاح يف شرح املفصل : ابن احلاجب183
الكتــــــاب : ، وســـــيبويه)مهـــــن(13/437، و )دنـــــر(4/292، و )نـــــدد(3/420، و )دبـــــج(262: /2، و )خنـــــب(1/366: وينظـــــر). رطقـــــ(7/375اللســـــان 184
. 10/26شرح املفصل : ، وابن يعيش216شرح الفصيح يف اللغة ص : ، وابن اجلبان3/267معاين القرآن : ، والفراء4/239

.كذا وردْت يف املطبوِع ياءات والوجه راءات185
.317ـ 2/316اللباب : العكربيّ 186
معـــاين : ، والفـــراء4/239الكتـــاب : ، وســـيبويه)مهـــن(13/437، و )نـــدد(3/420، و )دبـــج(2/262، و )خنـــب(1/366: ، و ينظـــر)دنـــر(4/292اللســـان 187

أنَّ الـديناَر فارسـيٌّ ُمعـّرٌب، وهـو وإْن كـاَن ُمعرّبًـا فلـيَس تعـرُف وذكَر ابُن دريٍد واجلـواليقيُّ . ،2/460مجهرة اللغة : ، وابن دريد290املعرب ص : ، واجلواليقي3/267القرآن 
وذهـب حمقـق ". وقيـَل أصـلُه بالفارسـّيِة ِديـٌن آْر، أي الشـريعُة جـاءْت بـِه ): "172املفـردات يف غريـب القـرآن ص (وقـاَل الراغـب يف . له العرُب امسًـا غـَري ذلـَك، فصـاَر كـالعريبِّ 

.DENARIUSأنَّه التيينٌّ، وأنَّ أصلُه يف حاشيته إىل ) املعرب(
.2/317اللباب : العكربيّ 188
لـٌنب فيـِه : غلـُظ اخلُلُـِق، والشـريازُ : ): "2/324اللباب (قاَل الُعكربيُّ يف 189

".ِغلٌظ 
شــرح : ، وابــن يعــيش110لــيس يف كــالم العــرب ص : ابــن خالويــه: وينظــر. 2/324اللبــاب : ، والعكــربي2/748) حتقيــق هنــداوي(ســر صــناعة اإلعــراب : ينابــن جــ190

وكالُمـُه هـذا يـوهُم ". وِديـواٍن، وشـرياٍز، وقـرياٍط ليَس يف كالِم العرِب ما ُكرَِه التشديُد فيـِه فُقلـَب يـاًء إالّ يف دينـاٍر، وِديبـاٍج، : "وقاَل ابُن خالويهِ . 249امللوكي يف التصريف ص 
وهـو أنَّ ِفّعـاالً إذا مل يكـْن مصـدرًا أُبـدَل مـن مثلِـِه األوِل يـاءٌ بأنَّ ِفعَّاًال من غِري إبداٍل ورَد بكثرِة يف كالِم العرِب، وإْن مل يكْن مصدرًا، وهذا ُخمالٌف ملـا ذكـرَه ابـُن منظـوٍر وغـريُُه، 

.املصدِر، إالّ أْن يكوَن باهلاِء، فال يُبدُل من أّوِل مثليِه ياٌء؛ ِلَألْمِن من االلتباسِ للفرِق بينُه وبنيَ 
، 211ـ 3/210شـــرح الشـــافية : ، واالســـرتاباذي1/155ارتشـــاف الضـــرب : ، وأبـــو حيـــان2/170املقـــرب : ، و ابـــن عصـــفور10/26شـــرح املفصـــل : ابـــن يعـــيش191

ـَع علـى َديـاميَس مثـل… سجُن احلّجاِج بِن يُوُسَف : والدِّمياسُ : "تفى ابُن منظوٍر بأْن قالَ واك. 1/19األشباه والنظائر : والسيوطي َشـيطاٍن وشـياطَني، : فإْن فتحـَت الـداَل مجُِ
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، وأّمـا يف غـريِه ِمـن تصـاريِف الكلمـةِ 192وهذا اإلبداُل يف ِفّعاٍل إبداٌل الزٌم، ال يُقاُس عليـهِ 
.والدليُل على ذلَك، كما َأسَلْفنا، رجوُعها يف بعِض تصاريِف الكلمِة إىل أصِلها

نَّ هـذه أغـَري . ، وأْن يكـوَن خاليًـا مـن اهلـاءِ )ِفّعـالٍ (إذاً القاعدُة العاّمُة يف إبداِل أحِد َحْرَيف التضـعيِف يـاًء أْن يكـوُن االسـُم علـى بنـاِء 
.193)اخلّنابِ (ومل يُبدْل ِمن أحِد َحْرَيف تضِعيِفها ياٌء، وليسْت فيه اهلاُء، كـ فقد وردْت أمساٌء شذَّْت على هذا األصِل،القاعدَة غُري مّتِسقٍة،

:ب ـ اإلبداُل في غيِر بناِء ِفّعالٍ 
عرِب َمـن يفعـُل ذلـَك فيقلِـُب من الفقد نقَل ابُن منظوٍر عن ابِن األعرايبِّ أنَّ . ِمن ذلَك زِيٌر وَميـٌْر، واألصُل يف األّوِل زِرٌّ ويف الثاين َمرٌّ 

. 194زِيرٌ : َمٌري، ويقوُل يف زِرٍّ : أحَد احلرفِني املُدَغمِني، فيُقوُل يف َمرٍّ 
.لِزِرٍّ وَمرٍّ َمًعا، وليسَتا َفرعنيِ 

: 195ومن ذلَك َغَبا يف قوِل الشاعرِ 
َوِيف َبِين أُمِّ زَُبٍري َكْيُس                َعَلى الطََّعاِم َما َغَبا ُغَبيُس 

، فأَبدَل أحَد َحرَيف التضعيِف األلَف، مثل .196تـََقضَّى أصلُه تـََقضََّض : واألصُل فيِه َغبَّ
: 197ُل فيِه اّتَصَل، قاَل الشاعرُ ومن ذلَك أيًضا ايـَْتَصَل، األص

تـاِء لمـن اوأصـُل اّتصـلْت اوتصـلْت، فاليـاُء بـدٌل . 198فاّتصلْت، فلّما استثقَل اجتماَع التاءيِن، أَبـدَل مـن التـاِء األوىل يـاًء، كراهيـًة للتشـديدِ : فأرادَ 
: "وقـاَل ابـُن احلاجـبِ . واِو الـيت هـي فـاُء الكلمـةِ مـن الـاليت هـَي بـدٌل 

. 199"َي فاٌء مل يكْن بعيًدا إنَّ الياَء مبدلٌة عِن الواِو اليت ه: ولو قيلَ … قلَبها تاًء إّمنا كاَن ألجِل ُوقوِع التاِء بعَدها 
وفروِعـِه ) االفتعـالِ (وأبو حّياَن حَني ذكـَر األخـُري أنَّ إبـداَل الـواِو تـاًء يف ،200واحتماُل أْن تكوَن الياُء ُمبدلًة عن الواِو أشاَر إليِه املُربّدُ 

فعــِل وامســي الفاعــِل واملفعــوِل، ممّــا فــاُؤه واٌو جيــري يف لغــِة غــِري احلجــاِز، وأنَّ مــن ال
: وأهـُل احلجـاِز هـؤالِء قـد يكونُـوَن هـم املعنيّـَني بقـوِل سـيبويهِ . 201فيقوُلوَن ايتصَل، وأنَّ هذه اللغَة، وإْن كانْت حجازيًّة فليَسْت بفصيحٍة عنَدُهم

ايتَـَعــَد : ) الــواوأي (مــن الوأّمــا نــاٌس "
تـاِء قليـٌل؛ لبُعـِد مـن الوإبـداُل اليـاِء . 203وهـذا البـدُل ضـرورةٌ . وإذا كاَن ذلـَك كـذلَك خرَجـِت اللفظـُة ِمـن بـاِب مـا ُحـّوَل فيـِه التضـعيُف يـاءً . 202"

.204خمرِج ا

والـّدمياُس ): "2/648اجلمهـرة (ٍد يف والدمياُس هو السـجن والّسـرُب، وقـاَل ابـُن دريـ). دمس(6/88اللسان : ينظر". ِقرياٍط وَقراريَط : 
.267تصحيح التصحيف وحترير التحريف ص : الصفدي: وينظر ". بيٌت يف جوِف بيٍت، أو بيُت ِمدراٍس لبعِض أهِل امللِل، وال أدري ما صّحُته 

.241ـ 240شرح امللوكي يف التصريف ص : ، وابن يعيش2/169املقرب : ابن عصفور192
. الّضخم األنفِ : واخلِّنابُ ). خنب(1/366اللسان 193
).مرر(والغريُب أنَّ ابَن منظوٍر مل ُيشْر إىل شيٍء من هذا يف ). زور(4/336، و )زرر(4/321اللسان 194
).غبس(3/955البيت من جمزوء البسيط، وهو بال نسبة يف الصحاح للجوهري 195
.ما بقَي الّدهرُ : ومعىن غبا غبيس). غبس(6/153اللسان 196
.10/26، وشرح املفصل البن يعيش 2/172لبيت من الرجز، وهو بال نسبة يف املقرب البن عصفور ا197
. 1/155ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان248، وشرح امللوكي يف التصريف ص 27ـ 10/26شرح املفصل : ابن يعيش: وينظر). وصل(11/726اللسان 198
.2/390شرح التصريح : ، واألزهري4/329حاشية الصبان : الصبان: نظروي. 2/401اإليضاح يف شرح املفصل : ابن احلاجب199
.1/92املقتضب : املربد200
) 2/643(ونســَب اُألمشــوينُّ يف شــرِحه . 249النكــت احلســان ص : أبــو حيــان201

ايتسـَر ياتسـُر فهـو موتسـٌر، ونقـَل عـن اجلرمـيِّ أنَّ مـن العـرِب َمـن يهمـُز، : وفروِعه حبسـِب ا
. ائتسَر بأتسُر فهو مؤتسٌر، ُمثَّ وصَف هذه اللغَة بالغرابةِ : فيقولُ 

.263االنتصار لسيبويه ص : ، وابن والد3269األصول يف النحو : ابن السراج: ينظرو . 4/334الكتاب : سيبويه202
.2/172املقرب : ابن عصفور203
.31التطور النحوي للغة العربية ص : برجشرتاسر: وينظر. 2/339اللباب : العكربي204
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ــا يــاًء ) أميـَـا(وإبــداُل املــيِم يف . ، فاســُتثقَل التضــعيُف فأُبــدَل مــن ميِمهــا األوىل يــاءٌ 206أميـَـا: ، ويف أّمــا205إميـَـا: وِمنــه كــذلَك قــوُهلم يف إمَّ
فيما يكوُن على بناِء املضاعِف كسرةٌ و إبداٌل نادٌر عنَد املُربِّد؛ ألنَّ باَب إبداِل أحِد حرَيف التضعيِف ياًء أْن يكوَن قبَل ، وه207منسوٌب إىل متيمٍ 

. 209وهذا اإلبداُل غُري الزمٍ . فقبَل املضاعِف فتحةٌ ) أميَا(، وأّما 208ِفّعالٍ 
:ـ إبداُل ثاني المثلينِ 2

.خِر بفاصِل حرفٍ من اآلسواٌء أكاَن املثالِن متجاِوَريِن أم كاَن أحُدمها مفصوالً يُبدُل ِمن ثاِين املثلِني ياٌء،
، األصُل فيِه، كما ﴾ْصِديَةً َوَما َكاَن َصالتـُُهم ِعْنَد البيِت ِإالّ ُمَكاًء َوتَ ﴿:تصديٌة، يف قولِِه تعاىلأ ـ فِمن إبداِل ثاني المثليِن ياًء على الّتجاُورِ 

وذكـَر . 210عِن ابِن السـّكيِت عـن أيب عبيـدَة، َتصـِدَدٌة، فأُبـدلِت الـداُل الثانيـُة يـاًء؛ ألنّـُه ِمـن َصـدَّ َيُصـدُّ، وهـو التصـفيُق والصـوتُ نقَل ابُن منظورٍ 
ّصـدى، وهـو مـن البدلـٍة، وهـو أنكَر أْن يكـوَن هـذا ِمـن ُحمـّوِل التضـعيِف، وإّمنـا اليـاُء فيـِه أصـلّيٌة غـُري مُ ) أبو جعفٍر الطربيُّ (ابُن يعيَش أنَّ الرُّستميَّ 

فتكـــوَن تفِعلـــًة كالّتِحلّـــِة والتَِّعلّـــِة، فلّمـــا قُلبـــِت الـــداُل الثانيـــُة يـــاًء امتنـــَع اإلدغـــاُم؛ "وقـــوُل أيب عبيـــدَة غـــُري ممتنـــٍع عنـــَد ابـــِن يعـــيَش، . حكايـــُة الصـــوتِ 
.212هنا ليَس على اللزومِ وإبداُل الداِل ياًء ه. 211"الختالِف اللفظِني 

. ، بتخفيـِف الـدالِ ﴾يـَـْوَم تـَُولـُّوَن ُمـْدِبرِينَ يـَـْوَم التـَّنَـادِ ﴿:َجعلُـوا منـُه قولَـُه عـزَّ وجـلَّ ا التـَّنَـاِدي، األصـُل فيـِه التّـنَـادُد مـن نـدَّ، و ومنه أيًضـ
اآلي، وميكــُن أْن يكــوَن مــن النّــداِء، فُحــذفْت 

. 213الياُء لتعتدَل رؤوِس اآلي أيًضا
، ُمثَّ قُلبــِت اليــاُء واًوا علــى حــدِّ 214ومنــه كــذلَك اللَــْذَوى علــى وزِن الَفْعلَــى، واألصــُل فيــِه اللَــذَّى، فأُبــدلِت الــذاُل الثانيــُة يــاًء اســتخفافًا

.215، وإمنا هو من باِب ِسَبْطٍر، وما أشبَههُ )لذذَ (َوى، وإْن كاَن معناُه اللّذَة، فليَس من ماّدِة لفِظِه إنَّ الَلذْ : وقيلَ . قلبها يف تـَْقَوى
ألصـُل يف الثـاين ومنُه أيًضا َأحاٍظ وِحظـاٌء، واألصـُل يف األّوِل َأحـاِحُظ، علـى وزِن أفاِعـَل، ُمثَّ قلبـِت الظـاُء الثانيـُة الـيت هـَي الٌم يـاًء، وا

وذكـَر ابـُن . حنـِو قضـاءٍ ِلبِت الظاُء الثانيُة ياًء َكراهيَة التضعيِف، ُمثَّ أُبدَل من الياِء اهلمزُة لوقوِعها طرفًا بعَد ألـٍف زائـدٍة، كمـا قلُبوهـا يف ِحظاٌظ، فقُ 
.216ْظوِة، فال يكوُن من هذا البابِ ن احلُ مَأحظَيُته عليِه، قد يكوُن ِمن ُحموَِّل املُضّعِف، واألصُل فيِه َأحَظْظُتُه، وقد يكوُن : منظوٍر أنَّ قوَهلم

أََمليـُت، واألصـُل فيــِه أَمَلْلـُت، أُبـدلِت الــالُم : ومثلُــه. 217ال أََمـالُه، واألصـُل فيــِه ال أََملُّـُه، فأبـدلِت الــالُم الثانيـُة يـاءً : ومنُـه أيًضـا قــوُهلم
وقــد نــزَل القــرآُن الكــرُمي . وقــيسٍ 218احلجــاِز وبــين أســٍد، وأنَّ أمَليــُت لغــُة بــين متــيمٍ ونقــَل ابــُن منظــوٍر عــِن الفــرّاِء أنَّ أَمَلَلــُت لغــُة أهــلِ . الثانيــُة يــاءً 

ومعـىن . 221﴾بِالَعـَدلْ 220فـَْلُيْملِـْل َولِيُّـهُ ﴿:، ومـن أَمللـُت قولُـُه تعـاىل219﴾َفِهـَي ُمتْلَـى َعَليـِه ُبْكـَرًة َوَأِصـيالً ﴿:فمن أَمليُت قولُـُه تعـاىل. تنيِ باللغَ 

.1/154ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان2/56اخلصائص : ابن جين: وينظر). ستت(2/40اللسان 205
، وابـن 1/59الكامـل يف اللغـة واألدب : ، واملـربد302ـ 301إصـالح املنطـق ص : ، وابـن السـكيت3/267معـاين القـرآن : الفراء: وينظر). مهن(13/437اللسان 206

.2/473املزهر : ، والسيوطي4/552خزانة األدب : ، والبغدادي79مغين اللبيب ص : هشام
.117ربية املوحدة ص هلجة متيم وأثرها يف الع: املطليب207
.4/552خزانة األدب : ، والبغدادي1/59الكامل يف اللغة واألدب : املربد208
.124تقريب املقرب ص : ، وأبو حيان2/170املقرب : ابن عصفور209
، وابــــن 376ص أدب الكاتــــب: ، وابــــن قتيبــــة135اإلبــــدال ص : ، وابــــن الســــكيت)صــــري(14/458، وينظــــر )صــــدي(14/455، و )صــــدد(3/246اللســـان 210

وصـّدى الرجـُل صـّفَق بيديـِه، . 2/205، و 1/246) جماز القرآن(ومل ُيشر إىل ذلَك أبو عبيدة يف . 132الفصول يف العربية ص : ، وابن الدهان2/171املقرب : عصفور
.من األنفال35واآلية . ويتصّدى يقرتبُ 

.2/399اإليضاح يف شرح املفصل : وابن احلاجب1/154ارتشاف الضرب: أبوحيان: وينظر. 10/25شرح املفصل : ابن يعيش211
).قصدية(ووهم حمقق الكتاب إذ ظّنها . 124تقريب املقرب ص : أبو حيان212
.من سورة غافر32واآلية ). ندد(3/420اللسان 213
.واللذوى اللّذةُ . 4/247النهاية يف غريب احلديث: ابن األثري: وينظر). لذذ(3/507اللسان 214
).لذا(15/246ن اللسا215
.وأحظيُته عليِه فضَّلُتُه عليهِ . 147املسائل العضديات ص : الفارسي: وينظر). حظا(14/186: وينظر). حظظ(7/440اللسان 216
.وَملَّ الشيَء بَرَِم بهِ . 33املسائل العضديات ص : ، والفارسي)طلل(11/405وينظر ). ملل(11/629اللسان 217
.116يم وأثرها يف العربية املوحدة ص هلجة مت: املطليب: ينظر218
.5الفرقان اآلية 219
.282البقرة اآلية 220
: ، وابـــن جـــين33املســـائل العضـــديات ص : ، والفارســـي376أدب الكاتـــب ص : ، وابـــن قتيبـــة246، و1/62املقتضـــب : املـــربد: وينظـــر). ملـــل(11/630اللســـان 221

.أملَّ الشيَء قاَلُه فكتبَ و . 3/210شرح الشافية : ، واالسرتاباذي2/318اخلصائص 
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، 223، وأّكـــَدُه الزخمشـــريُّ 222يَيـــِني أو قبيلتـــِني كمـــا ذكـــَر ابـــُن اجلّبـــانِ ليســـْت ممّـــا ُحـــّوَل مضـــاعُفُه يـــاًء عنـــَد الفـــرّاُء، بـــل مهـــا لغتـــاِن حلَِ هـــذا أنَّ أملـــى
يَس جعُل أحِدمها أصالً واآلخـَر أَملى الكتاَب ُميليِه إمالًء، وأمّلُه ُميّلُه إمالًال، فل: ألنَّ تصريَفهما واحٌد، تقولُ "، واختاَرُه ابُن يعيَش؛ 224والفّيوميُّ 

التضــعيُف فيـــِه ، و 227وتغيــُري أَمللـــُت إىل أَمليــت لـــيَس واجبًــا، وإّمنـــا ُغيـِّــَر استحســـانًا. 226، ومل يســـتبعْدُه أبــو حيّـــانَ 225"عكــِس مـــن الفرًعــا بــأوىل 
.229؛ لكونِِه إبداالً غَري الزمٍ 228جيدٌ صحيٌح 

:يُم الثانيُة ياًء، َكراهيَة التضعيِف، قاَل الشاعرُ ومنُه ائَتَميُت، وأصُلُه ائْـَتمْمُت، أُبدلِت امل
230تـَُزوُر اْمرأً أمَّا اِإلَلَه فـََيتَِّقي      وأمَّا ِبِفعِل الصاحلَني فـََيْأَمتي

.231غُري الزمٍ فأَبدَل امليَم الثانيَة ياًء َكراهيَة التضعيِف، وهو إبدالٌ ". أراَد فـََيْأَمتُّ : قاَل ابُن األعرايبِّ : "قاَل اُألْمشوينُّ 
:232يف قوِل العّجاجِ ) اَحلِمي(ومنُه أيًضا أنَّ أبا إسحَق الّزّجاَج جعَل 

َقواِطًنا َمّكَة ِمْن ُوْرِق اَحلِمي
فلزَِمـــُه وتفســـُري ذلـــَك أنّـــُه أراَد اَحلمـــاَم، فحـــذَف األلـــَف، فصـــارِت اَحلَمـــم، فـــاجتمَع حرفـــاِن ِمـــن جـــنٍس واحـــٍد،. ممّـــا أبـــدلْت فيـــِه املـــيُم الثانيـــُة يـــاءً 

لِتســـلَم مـــن ؛َتظنَّيـــُت، لثقـــِل التضـــعيِف، وثِقـــِل حـــرِف املـــيِم، وكســـَر مـــا قبـــَل اليـــاءِ : يِم الثانيـــِة يـــاًء، كقـــوِهلم يف َتظنـَّْنـــتُ مـــن املـــالتضـــعيُف، فأبـــدَل 
وذكـَر . 233اِحلِمـي: مِ ال جيـوُز أْن يقـاَل يف اِحلمـا، وهذا احلـذُف شـاذٌّ . َف امليَم من اَحلَماِم، وقلَب األلَف ياءً ذَ إنَّه حَ : وقيلَ . االنقالِب إىل األلفِ 

أْن يكوَن اقتطـَع بعـَض الكلمـِة للضـرورِة، وأبَقـى بعَضـها للدَّاللـِة علـى احملـذوِف منهـا وبناهـا بنـاَء يـٍد ودٍم، "الشَّْنتمرِيُّ وجًها ثالثًا استحسَنُه، وهو 
.234"وجربَها باإلضافِة، وأحلَقها الياَء يف اللفِظ لوصِل القافيةِ 

ديِد، فصـاَر ُمَؤْميِنًـا، ُمثَّ أُبـدَل 
.235َفيِعٌل من األمانِة، واهلاُء بدٌل من اهلمزةِ وقيَل إنَّ أصَلُه ُمَؤِميٌن على وزِن مُ . َهراَق وأراقَ : من اهلمزِة األوىل هاٌء، كقوِهلم

:فقـد قيـلَ ". كاَن النيبُّ، صّلى اهللاُ عليِه وسّلَم، َشريكي، فكاَن ال ُيشاري وال ُمياري وال يُـداري : "ومنُه ُيشارِي، يف حديِث السائبِ 
، وهــذا الوجـُه هـو األوجــُه عنـَد ابــِن 236إنـَّه مــن شـريَ : وقيـلَ . يَن يــاءً ِمـن ُحمــوِل التضـعيِف، واألصــُل ال ُيشـارُر، مثَّ قلـَب إحــَدى الـراء) ُيشـاري(إنَّ 

.237األثريِ 
، فُقِلبــِت الظــاُء يــاءً  ابــُن منظــوٍر يف هذكرْ ومل يُــ. 238إنَّ الَمــُه يــاٌء، وليســْت ُحمّولــًة مــن الظــاءِ : وقيــلَ . ومنــه الَفظَــى، واألصــُل فيــِه الفــظُّ

).فظظ(
حَسـيُت، األصـُل فيـِه َحِسْسـُت وَحَسْسـُته وَأْحَسْسـُت، فأُبـدلِت السـُني الثانيـُة يـاًء؛ كراهيـَة اجتمـاِع ومنه َحِسيُت بالشـيِء وَحَسـيُتُه وأَ 

.240وذكَر الزجاجيُّ أنَّ إبداَل الياِء ِمن إحَدى السينِني يف َحَسسُت بالشيِء أقيسُ . 239حرفِني ِمن جنٍس واحدٍ 

.305شرح الفصيح يف اللغة ص : ابن اجلبان222
.1/403الكشاف : الزخمشري223
).مللته(580املصباح املنري ص : الفيومي224
.10/24شرح املفصل : ابن يعيش225
.1/154ارتشاف الضرب : أبو حيان226
.2/233اخلصائص : ابن جين227
.4/424الكتاب : سيبويه228
.124تقريب املقرب ص : ، وأبو حيان2/170املقرب : ورابن عصف229
والبيـت مـن الطويـل، . 252، وشـرح امللـوكي يف التصـريف ص 10/24شـرح املفصـل : ابـن يعـيش: وينظـر. وْأَمتَـى) اللسـان(وُرمست ائتميت يف ). أمم(12/26اللسان 230

.امرأً تزوُر : رأت رجًال، بدال من: وفيهِ . 2/122وهو لكثري عزّة يف ديوانه 
وائتميـــت . 2/171املقـــرب : ، وابــن عصـــفور1/154ارتشـــاف الضـــرب : ، وأبــو حيـــان135اإلبـــدال ص : ابـــن الســـكيت: وينظــر. 2/650شـــرح األمشـــوين : األمشــوين231

.اختذت فالنا إماًما
.أوالًفا: ويروى أيًضا. 59الرجز يف ديوانه 232
.27ـ 26) هارون(الكتاب : سيبويه: وينظر). محم(12/159اللسان 233
.1/8) بوالق(حتصيل عني الذهب، مطبوع بأسفل صحائِف الكتاب لسيبويِه : الشنتمري234
.227اشتقاق أمسا اهللا ص : ، والزجاجي1/182الزاهر يف معاين كلمات الناس : األنباري: وينظر). مهن(13/436اللسان 235
.املُالّجةُ :اةُ ارَ واملُشَ ). شري(14/430اللسان 236
.2/468النهاية يف غريب احلديث واألثر : ابن األثري237
.والَفظُّ أو الَفَظى ماءُ الكرشِ ). فظا(15/159اللسان 238
.وحسيُت له رققُت له. 2/473املزهر : ، والسيوطي2/418: ، وثعلب)لذا(15/246وينظر ). حسس(6/49اللسان 239
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. 241ال أفعُل، يُريدوَن ال َورّبَك ال أفعُل، فأبدَل الباَء الثانيَة يـاًء؛ ألجـِل التضـعيفِ ال َوَربِْيكَ : وِمن ذلَك ما حكاُه أبو العباِس ثعلبٌ 
: َمـــَدْدتُ : يُقــاُل يف حنــوِ 

.242،ربِيكَ : مَمَديُت، كاَن قوهلُ 
: 243قاَل ُمعّلًقا على قوِل الّشاعرِ . ومن ذلَك الطَّال، األصُل فيِه عنَد ابِن فارٍس الطََّلُل، ُمثَّ أُبِدَل إحَدى الالمِني ياءً 

وَخدٍّ َكَمِنت الصُّلَّيبِّ َجَلوتُُه         مجيِل الطَّال ُمستْشِرِب الَوْرِس أكَحلِ 
. 244"َتقضِّي البازي، وليَس بِبعيـدٍ وهو من بابِ . فهذا إْن صحَّ فهو"

.245من غِري أْن ُيشَري إىل أنَّ فيِه إبداالً ) اللسانِ (وأورَد ابُن منظوٍر البيَت يف 
وِمـن ذلــَك أيًضـا مــآِميُ، األصـُل فيــِه َمــآِممُ 

. 246مكاينٌّ، فتقّدمِت الياُء املُبدلُة إىل موِضِع العِني، فصارْت َمآميَِ 
ومنـه . 248وَتَشـاَىف املـاَء، واألصـُل فيـِه َتَشـافَّهُ . 247ِه َدافِـفٌ وممّا أُبِدَل أحُد َحرَيف تضعيِفِه ياٌء كراهيًة الجتماِع املِثلِني َداِيف، واألصُل فيـ

وتَلِبَيــٌة، واألصــُل فيــه تـَْلِببَــٌة، فأُبــدلِت البــاُء الثانيــُة يــاًء كراهيــًة الجتمــاِع . إنّــُه َلصــاحُب َضــًدى، وأصــَلُه َضــَددٌ : وقــوُهلم. 249املَظَــاِيل، وأصــُلُه املَظَالِــلُ 
.250املثلنيِ 

: 251تـَْنُسِل، يف قوِل امرِئ القيسِ ) لساِن العربِ (يف ومنه، وهو ما مل يردْ 
َوْإْن ُكْنِت َقد َساءْتِك ِمينِّ َخليَقٌة       َفُسّلي ثِياِيب ِمْن ثِياِبِك تـَْنُسلِ 

.وهو كذا يف حاشيِة الديونِ . 253وجعَلُه أبو بكٍر األنباريُّ ِمن َنسلَ . 252"أصُلُه تَنسلُل : قاُلوا: "قاَل أبو حّيانَ 
:كما يُبدُل ثاني المثليِن ياًء، وإْن كاَن مفصوالً بفاصلٍ ب ـ

: 254ِمن ذلَك ِحَداٌء يف قوِل الّشاعرِ 
يـَْنَشُب ِيف املَْسَعِل َواللَهاِء           أَنَشَب ِمْن َمآِشٍر ِحَداءِ 

وذكـَر ابـُن منظـوٍر أنَّ هـذا اإلبـداَل لـيَس واجبًـا، وأنّـُه . لـُف حـاجزةً واألصُل فيـِه ِحـَداٌد، فأبـدَل مـن الـداِل الثانيـِة يـاًء، وبيَنهـا وبـَني الـّداِل األوىل األ
وإخاُل أنَّ استعماَل حداِء بـدالً مـن .256بغداديّنيَ من الونقَل الفارسيُّ هذا املذهَب عِن ابِن حبيٍب وغريِِه . 255ُغيـَِّر استحسانًا، فساَغ ذلَك فيهِ 

.الّرويِّ اهلمزةِ هنا أملتُه الضرورُة الشعريُّة بسبِب حرفِ هحداِد 
اليــاِء يِم األخــريِة يــاًء، فاجتمَعــْت َمــعَ مــن اجلــَديَــاٍج، فاألصــُل فيــِه َديَــاِجيُج، فكرُِهــوا التضــعيَف، فأبــدُلوا : وِمنــه قــوُهلم يف مجــِع َدْجيُــوجٍ 

وقـد نـاقَش ابـُن منظـوٍر هـذا . 257بـاِب جـوارٍ ِمـن قبيـِل املنقـوِص، ِمـن) َديـاجٍ (، فخفَُّفـوا حبـذِف إحـَدى اليـاءيِن، فصـاَر )دياجيّ (األوىل، فصارْت 

.417اجلمل ص : الزجاجي240
: ، وأبـــو حيـــان10/24شـــرح املفصـــل : ، وابـــن يعـــيش2/231اخلصـــائص : ، وابـــن جـــين33املســـائل العضـــديات ص : الفارســـيو : وينظـــر). ربـــب(1/399اللســـان 241

.1/154ارتشاف الضرب 
: ، و ابـــن احلاجـــب3/210شـــرح الشـــافية : ، واالســـرتاباذي124تقريـــب املقـــرب ص : ، وأبـــو حيـــان2/233اخلصـــائص : ، وابـــن جـــين2/169املقـــرب : ابـــن عصـــفور242

.2/399يف شرح املفصل اإليضاح 
.البيت من الطويل ، وهو بال نسبة يف املقاييس واللسان243
.والطَّال الشَّخصُ ). طلى(3/417معجم مقاييس اللغة : ابن فارس244
).طلي(15/14اللسان 245
).أمم(12/33اللسان246
).دفف(9/105اللسان 247
.وتشّفى املاء َتقّصى ُشربَه). شفف(9/180اللسان 248
.واملظالُل مجُع َمظّلةٍ ). ظلل(11/418لسان ال249
.2/214اللباب : العكربي: وينظر). لبب(1/732اللسان 250
=.13البيت من الطويل، وهو يف ديوانه ص 251
.1/154رتشاف الضرب ا: أبو حيان252
.47ـ 46شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات ص : األنباري253
، واإلنصـاف يف مسـائل اخلـالف لألنبـاري 318، 231/ 2، واخلصـائص )املَسَعل(بدالً من ) املِْشَعل(، وفيِه 158الرجز بال نسبَة يف املسائل العضديات للفارسي ص 254
.2/246، واألمايل للقايل 2/746

.وحدَّ الّسكَني َشَحَذها. 2/231اخلصائص : ابن جين: وينظر). حدد(3/141اللسان 255
.158املسائل العضديات ص : الفارسي256
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ذِف ، فــذكَر أنَّ الــّدجيوَج جيمــُع علــى َديــاجيَج، وَديــاٍج، وأنَّ أصــَل  َديــاٍج ـ كمــا يــرى ابــُن جــّين ـ هــو َديــاِجيُج، ُمثَّ خفَُّفــوُه حبــ)اللســانِ (اجلمــَع يف 
.ْفَق القوِل األّوِل، وليَس منُه َوْفَق قوِل ابِن جّين والفرُق واضٌح بَني القولِني، فاللفُظ من ُحمّوِل التضعيِف وَ . 258اجليمِ 

.259، ُمثَّ ُحّولِت اجليُم األخريُة ياءٍ َعَناِجي، واألصُل فيِه َعَناِججُ وِمن ذلَك أيًضا مجُعهم الُعْنُجوَج على 
دْهـَدْهُت احلجـَر، فُحّولـِت اهلـاُء الثانيـُة ، ويف الثـاين 260وِمنه أيًضا َصْهَصيُت بـالقوِم، وَدهـَديُت احلجـَر، األصـُل يف األّوِل َصْهَصـْهتُ 

: وقيـلَ . 261يف اخلفـاِء واخلِّفـةِ 
وقـاُلوا : "قـالَ . وقد جعـَل الُعكـَربيُّ اليـاَء أصـًال، واهلـاَء ُمبدلـًة منهـا. 262ياَء لغُة أهِل العاليةِ إنَّ دهدهُت ودهديُت لغتاِن ، وإنَّ اهلاَء لغُة متيٍم ، وال

.263"َدْهَديُت احلجَر : ُدْهُدوهٌة، واألصُل الياَء، لقوِهلم: يف ُدْهِديَِة اجلَُعلِ 
اٌن، مجـُع فَـنٍّ، فأُبـدَلِت النـوُن األخـريُة يـاًء الجتمـاِع املثلـِني، ، واألصـُل فيـِه أَفنـ)لسـاِن العـربِ (وِمنه أفناٌء، وهو ممّا فاَت ابـَن منظـوٍر يف 

.264زائدةٍ وإْن كانَا مفصولِني حباجٍز حجَز بيَنهما، ُمثَّ قُِلَبِت الياُء مهزًة، لوقُِعها طرفًا بعَد ألفٍ 
:ـ إبداُل ثالِث األمثاِل ياءً 3

وذلَك . 265"والعرُب تقلُِّب حروَف املُضاعِف إىل الياءِ : "قاَل أبو ُعبيدةَ . ِهم، واسعٌ وأّما إبداُل ثالِث األمثاِل ياًء، فهو كثٌري يف كالمِ 
ُضــّعفْت فيــِه العــُني، 

فيبــدُلوَن مــن احلــرِف األخــريِ 
.266لفاِظ ُمّطرِدٌ من األوذكَر اللغويّوَن أنَّ اإلبداَل يف مثِل هذا النوِع . األخِري من هذه األحرِف ياءً 

بــاُء، والّتــاُء، واجلــيُم، والــرّاُء، والــزّاُي، والّســُني، والّصــاُد، والّضــاُد، والطّــاُء، والظّــاُء، والعــُني، والقــاُف، ال: واحلــروُف الــيت تبــدُل يــاًء هــي
، وهــو 268، واسـتثىن اُألمشـوينُّ األلـفَ 267وذكـَر الُعكـَربيُّ أنَّ مجيـَع حـروِف املُعجـِم تُبـدُل يـاًء إذا تكـّررتْ . والكـاُف، والـالُم، واملـيُم، والنّـوُن، واهلـاءُ 

. ويكوُن اإلبداُل من الثالِث على الّتجاُوِر بَني األمثاِل، أو مفصولةً . أيت يغُري دقيٍق كما س
:ثالِث على الّتجاُورِ من الأ ـ اإلبداُل 

ومـذهُب . 269التضـعيِف لَّبيُت، أصُلُه لَبَّْبُت فـَعَّلُت، فاستثقُلوا ثالَث باَءاٍت، فقلبُـوا البـاَء األخـريَة منهـا يـاًء؛ ألجـلِ : من ذلَك قوُهلم
صـوِت فعـًال، فجـاؤوا بـِه حبروفِـِه،، كمـا مـن اللّبيـَك، اشـتقُّوا : أنَّ أصَل ياِء لّبيُت ليَس باًء، وإّمنا هـو ُمشـتقٌّ مـن لفـظِ 271وابِن يعيشَ 270ابِن جّين 

.272ةِ َسْبَحَل ِمن سبحاَن اِهللا، فالياُء يف لّبيُت هَي الياُء يف لّبيَك، وهَي ياُء التثني: قاُلوا

اإليضـاح يف شـرح : ، وابـن احلاجـب1/154ارتشـاف الضـرب : ، وأبـو حيـان249ـ 248شـرح امللـوكي يف التصـريف ص : وينظـر. 10/26شـرح املفصـل : ابـن يعـيش257
.132الفصول يف العربية ص : ، وابن الدهان2/400املفصل 

.ُمظلمةٌ : وليلٌة دجيوجٌ . 2/172املقرب : ابن عصفور: وينظر). دجج(2/265اللسان 258
.الرائُع من اخليلِ : والُعْنُجوجُ ). عنج(2/330اللسان 259
شــرح : ، واألمشـوين2/170املقــرب : ، وابـن عصـفور253ص ، وشــرح امللـوكي يف التصــريف 10/26شـرح املفصـل : ابـن يعــيش: وينظــر). صهصـه(13/511اللسـان 260

.وَصهَصه بالقوِم زجَرهم. 2/649األمشوين 
املسـائل : ، والفارسـي374أدب الكاتـب ص : ، وابـن قتيبـة3/261األصول يف النحو : ،  وابن الّسراج4/393الكتاب : سيبويه: وينظر). دهده(13/489اللسان 261

، وأبـو 1/378، واملمتـع يف التصـريف 2/172املقـرب : ، وابـن عصـفور253، وشـرح امللـوكي يف التصـريف ص 10/25ح املفصـل شر : ، واين يعيش158العضديات ص 
ـ 2/399اإليضــاح يف شــرح املفصــل : ، وابــن احلاجــب1/19األشــباه والنظــائر : ، والســيوطي1/155ارتشــاف الضــرب : ، وأبــو حيــان2/532اإلبــدال : الطيــب اللغــوي

.ر دحرجتهودهديت احلج. 400
.229اللهجات يف الكتاب لسيبويه ص : غنيم262
.2/343اللباب : العكربي263
.وأّما األفناُن مبعىن األغصاُن فواحُدها فَننٌ . واألفناُن األلواُن واحُدها َفنٌّ . 159ـ 158املسائل العضديات ص : الفارسي264
.2/300جماز القرآن : أبو عبيدة265
.305اللغة ص شرح الفصيح يف: ابن اجلبان266
.2/314اللباب : العكربي267
.2/585شرح األمشوين : األمشوين268
، 376أدب الكاتــب ص : ، وابــن قتيبــة133اإلبــدال ص : ، وابــن الســكيت2/300جمــاز القــرآن : ، وأبــو عبيــدة)لــيب(15/239: وينظــر). لبــب(1/731اللســان 269

.ألبَّ باملكاِن إذا أقاَم بِه ولزَمهُ : ولّبيُت من قوِهلم. 1/19ئر األشباه والنظا: ، والسيوطي1/119شرح املفصل : وابن يعيش
.2/774) حتقيق هنداوي(سر صناعة اإلعراب : ابن جين270
.247شرح امللوكي يف التصريف ص : ابن يعيش271
.1/153ارتشاف الضرب : أبو حيان: وينظر). لبب(1/732اللسان 272
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أيًضـا، ولكّنهـا علـى . وأّما لّبيَك، ففي أصِلها ثالثُة أقوالٍ 
، والقـوُل الثالـُث أنّـه لـيَس ِمـن هـذا البـاِب، واليـاُء يـاُء وعلـى هـذيِن القـولِني فاليـاُء ُمبدلـٌة مـن البـاِء الثالثـةِ . زِنِة فـَْعَلَل، ال فّعَل لقلّـِة فّعـَل يف األمسـاءِ 

.273بَّ باملكانِ من الالتثنيِة، كَسعديَك، وزِنُتُه فـَْعَليَك، واشتقاقُُه 
وٍر أنَّ َربّيـُت وَربـَّْبـُت مبعـًىن ذكَر ابُن منظـ) ربا(ويف . َربـَّبُه تـَْربَِبًة، فأُبدَل من الباِء األخريِة ياءٌ : َربّاُه تـَْربَِيًة، فاألصُل فيهِ : ومن ذلَك قوُهلم

.، يف إشارٍة إىل أنَّ اللفظتِني أصالِن ُمنفصالنِ 274واحدٍ 
.275وِمن ذلَك َمتَّىت يف احلَْبِل، فاألصُل فيِه َمتَتََّت، فكرُِهوا تضعيَفُه، فأبدُلوا التاَء الثالثَة ياءً 

َد ُيصــدِّدُ  َل علــى وُمحــ. ، مــن الصَّــَدِد، فلّمــا كثُــرِت الـداالُت قُِلبــِت األخــريُة منهــا يــاءً وِمـن ذلــَك أيًضــا َصــّدى ُيَصــدِّى، األصــُل فيـِه َصــدَّ
ُدوَن، أي يِضجُّوَن ويِعّجوَن، فحـّوَل إحـَدى الـداالِت . ﴾إذا قوُمَك منُه َيِصدُّونَ ﴿ذلَك قوَلُه جلَّ ثناُؤهُ  وتفسُري ذلَك أنَّ أصَل َيِصدُّوَن هو َيِصدِّ

.276ُحِذفِت الياُء على حدِّ حذِفها يف يرُمونَ ياًء، فصارْت َيِصّديون، ُمثَّ 
، فلّمـا توالـْت ثـالُث راءاٍت أبـدُلوا 277أصـُلُه َتَسـرَّْرتُ :قيلَ . َتَسرَّْيُت، ويف أصِلِه خالفٌ : وممّا أُبِدَل فيِه التضعيُف ياًء قوُهلم مـن الّسـرِّ

وبنـاًء علــى . ّريًة علـى وزِن فُعليّـٍة مــن السـرورِ إنَّ ُســ:وقيـلَ . وعليــِه تكـوُن السُّـرِيَُّة مــن َتسـرَّيُت، وأصـُلها . األخـريَة يـاءً 
، وأصــُله 279إنَّ َتَســّرى تفّعــَل، الُم الفعــِل واٌو أُبــدلْت منهــا اليــاءُ : وقيــلَ . 278إنَّ تســّرى تفّعــَل، الُم الفعــِل يــاءٌ :وقيــلَ . هــذيِن القــولِني فالُمهــا راءٌ 

يـاًء كمـا حيتمُل أْن يكوَن وزُن تسّرى تَفعَلى، فاأللُف فيِه زائدٌة لإلحلاِق، فليسْت بـدالً ِمـن راٍء وال واٍو وال يـاٍء، بـل تكـوُن انقلبـْت : وقيلَ . روُ الس
، 281رِّيٍَّة عنــَدُه فـُْعِليَّــٌة، مــن َتَســرَّْرتُ وتســرَّيُت غلَّــٌط عنــَد الليــِث ال يِصــحُّ، ومثــاُل ُســ. 280جعبيتُــه فَتَجْعــىب؛ يــاءً : قُلبــِت األلــُف يف َجتَعــىب يف قولِــكَ 

، وهو إبـداٌل الزٌم كمـا 283"عريبٌّ جّيدٌ فيِه بالزٍم عنَد سيبويِه، والتضعيُف وإبداُل الرّاِء ياًء يف تسّريُت شاٌذ، ليَس . 282وعنَد غريِه َصحيٌح صوابٌ 
.284يرى ابُن عصفوٍر، وأبو حّيانَ 

، اســـتثقاالً لتكريـــِر )ش ر ي(والثـــوَب وحنَوهـــا، واألصـــُل فيـــِه َشـــرََّرُه، وقـــد آَل بالصـــنعِة إىل لفـــِظ ومنـــُه كـــذلَك َشـــرَّى اللحـــَم واألَقِـــطَ 
. 285الراءاتِ 

وميكـــُن أْن تكـــوَن مـــن . وِمنـــه أيًضـــا الشـــاُة املَُصـــرّاُة، أصـــُلُه املَُصـــرََّرُة، فلّمـــا اجتمـــَع يف الكلمـــِة ثـــالُث راءاٍت ُحّولـــِت األخـــريُة منهـــا يـــاءً 
.286وعليِه فليسْت من هذا البابِ الصَّرِي، 

إنَّ َتعـّزى مـن عـزَي، وعليـِه فلـيَس مـن : وقيـلَ . تـََعزَّيـُت عنـُه، أصـُلها تـََعـزَّْزُت، ُمثَّ أُبـدَل مـن الـزاِي األخـريِة يـاٌء للخّفـةِ : وِمن ذلَك قـوُهلم
.287هذا البابِ 

اَهـا ﴿:ومنُه قوُل اِهللا جلَّ ثناُؤهُ ُة ياًء، َكرَاِهيَة التضعيِف،وِمن ذلَك َدسَّاُه، األصُل فيِه َدسََّسُه، فأُبِدلِت السُني األخري  َقْد أَْفلَح َمْن زَكَّ
َتظنَّيـُت : : ـ أنَّ َدسَّاَها منونـَُرى ـ واهللاُ أعلمُ : "وقاَل الفرّاُء يف هذه اآليةِ . 288﴾َوَخاَب َمْن َدسَّاَها

.247شرح امللوكي يف التصريف ص : ، وابن يعيش2/313اللباب : ربيالعك: وينظر). لبب(732ـ 1/731اللسان 273
أحســَن : ومعــىن ربّــاه وتربّــاه. 536: ، والتربيــزي374أدب الكاتــب ص : ابــن قتيبــة: وينظــر). ربــا ( 14/307، )ربــب(1/401اللســان 274

.القياَم عليه
.اعتمد عليِه ليقطَعه أو ميُّده: ومتّىت يف احلَْبلِ ). متا(15/271، و)مطا(15/285: وينظر). متت(2/88اللسان 275
: ، وأبوحيــان10/25شــرح املفصــل : ، وابــن يعــيش2/171املقــرب : ، و ابــن عصــفور)صــري(14/458، وينظــر )صــدي(14/455، و )صــدد(3/246اللســان 276

.ويتصّدى يقرتبُ وصّدى الرجُل صّفَق بيديِه، . من الزخرف57واآلية . 1/153ارتشاف الضرب 
.246، و1/62املقتضب : املربد: وينظر277
.134اإلبدال ص : ابن السكيت: وينظر). سرا(14/378اللسان 278
.315ـ 2/314اللباب : العكربي: وينظر279
).جعب(1/267اللسان : ينظر. َسْلَقْيُتُه ِمن َسَلَقهُ : جعببتُه وجعبيتُه فتجعىب صرعته، الياءُ زائدٌة، كما قاُلوا280
. والّسرُّ هو النكاحُ . 1/153ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان)ذر(8/175العني : الفراهيدي: وينظر). سرر(4/358اللسان 281
.250شرح التصريف امللوكي ص : ، وابن يعيش302إصالح املنطق ص : ابن السكيت: وينظر. 2/90اخلصائص : ابن جين282
=.4/424الكتاب : سيبويه283
).ُتسرَّْبتُ () تقريب املقرب(ووهم حمقق . 124تقريب املقرب ص : ، وأبو حيان2/169املقرب : ابن عصفور284
).شرا(. ى اللحم وضُعه على َخَصفٍة أو غريِها لِيجفَّ وشرّ ). شرر(4/401اللسان 285
.وَصرَّ الناقَة َيُصرُّها شدَّ َضرَعها. وهي الشاُة املُحّفلةُ ). صري(14/458، و )صر(4/452اللسان 286
.تُ وتعزّيت عنُه تَصربَّ ). عزا(15/52، و )عزز(5/377اللسان 287
.ودّساها أخفاها. من سورة الشمس10، و 9واآليتان ). قضض(7/219، و )دسس(6/82اللسان 288



21

. 289"ِرتَ عـِن الضِّـيَفاِن ونُرى أنَّ دسَّاَها َدسََّسها؛ ألنَّ البخيَل خيِفي منـزَلُه وماَلُه، وأنَّ اآلَخَر يُـِربُز منــزَلُه علـى األشـراِف؛ لـئالّ َيسـتَ … الظَّنِّ :من
.290"معت من لفٍظ واحٍد أُبِدَل ِمن أحِدها ياءٌ ومعىن دسَّاها جَعَلها قليلًة خسيسًة، واألصُل َدسََّسها، ولكنَّ احلروَف إذا اجت: "وقاَل الزجاجُ 

األّوُل أنَّ األصــَل فيــِه َقصَّْصــُت، فلّمــا توالــْت ثــالُث صــاداٍت . وِمــن ذلــَك َقصَّــْيُت أَظــافري، وقــد ذكــَر ابــُن منظــوٍر أنَّ يف أصــِلِه قــولنيِ 
، أنَّ َقصَّـيُت أظـاِفري . 292ُن عصـفورٍ وإبـداُل اليـاِء ههنـا غـُري الزِم كمـا يـرى ابـ. 291ُحوِّلْت إحـَداهنَّ يـاًء للتخفيـفِ  والقـوُل الثـاين، وهـو للكسـائيِّ

إنَّ اليـاَء : "وهو مـا أشـاَر إليـِه اُألمشـوينُّ حيـُث قـالَ . 293ليَس ِمن ُحموَِّل التضعيِف، وإّمنا أصُل الياِء فيِه واٌو من َقصا، وأنَّ املعىن َأخَذ من قاِصيِتها
.294"بَّعُت أقَصاها ههنا أصُلها الواُو، وانَّ املعىن تَت

.295االستعمالِ عنَد سيبويِه، إذ إنَّ التضعيَف فيِه عريبٌّ كثريُ واإلبداُل يف قّصيُت شاٌذ، ليَس بواجٍب 
. 296ِفضَِّة، وأصُلُه تـََفضَّْضُت، فأُبِدلْت إحَدى الضاداِت ياءً من الومن ذلَك تـََفضَّْيُت 

ــيُت، فاألصــُل فيــِه تـََقضَّْضــتُ  ــَض البــازي، فلّمــا كثُــرِت الضــاداُت صــارِت الضــاُد األخــريُة يــاًء وِمنــه أيًضــا تـََقضَّ وذكــَر ابــُن . مــن تـََقضَّ
وإبــداُل الضــاِد يــاًء . 298، إشــارًة إىل أنَّ املُبــدَل يف االســتعماِل هــو األفصــحُ 297إالّ ُمبــَدالً ) ق ض ض(

.300ِي ابِن عصفورٍ ، غُري الزِم َوْفَق رأ299شاذٌّ 
، واألصـُل يـتمطَُّط، ﴾َذَهَب ِإىل أهلِـِه يـََتمطـَّىُمثَّ ﴿:خريُة ياًء، ومنُه قولُُه تعاىلوِمن ذلَك التََّمطِّي، أصُلُه التََّمطُُّط، أُبِدلِت الطاُء األ

. 301فيِه إبدالٌ ، وعليِه فليسَ )مطا(وذكَره ابُن منظوٍر أيًضا يف . فُكرَِه التشديُد، فُقِلَب الطاُء ياءً 
يف احلـرِّ يتلظّـى، فلـيَس مـن هـذا البـاِب، : ، وأّمـا قـوُهلم302حيـٌة تـََتلظّـى، أصـلُه تـَـتَـَلظَُّظ، ُمثَّ أبـدُلوا الظـاَء األخـريَة يـاءً : وِمن ذلَك قوُهلم

.303وإّمنا هو من الّلظى
وهـــو إبـــداٌل غـــُري . 304ُث عينـــاٍت، فأُبـــدلِت العـــُني الثالثـــُة يـــاءً وِمـــن ذلـــَك أيًضـــا تـََلعَّيـــُت اللُّعـــاَع، فاألصـــُل فيـــِه تـََلعَّْعـــُت، فُكرِهـــْت ثـــال

. 305الزمٍ 
.306وِمنه أيًضا َشفَّى فالٌن، األصُل فيِه َشفََّف، فأُبدلْت إحَدى الفاءاِت ياءً 

: ، وابــن خالويــه376أدب الكاتــب ص : ، وابــن قتيبــة134اإلبــدال ص : ، وابــن الســكيت2/300جمــاز القــرآن : أبــو عبيــدة: وينظــر. 3/267معــاين القــرآن : الفــراء289
.111ليس يف كالم العرب ص 

.5/332معاين القرآن وإعرابه : لزجاجا290
.3/210شرح الشافية : ، واالسرتاباذي135اإلبدال ص : ابن السكيت: وينظر). قصص(7/73اللسان 291
.2/170املقرب : ابن عصفور292
).قصا(15/184اللسان 293
، 1/153ارتشــــاف الضــــرب : ، وأبــــو حيــــان250لــــوكي ص ، وشــــرح التصــــريف امل10/24شــــرح املفصــــل : ابــــن يعــــيش: وينظــــر. 2/649شــــرح األمشــــوين : األمشــــوين294

.2/314اللباب : والعكربي
.124تقريب املقرب ص : أبو حيان: وينظر. 4/424الكتاب : سيبويه295
.وتفضَّْضُت حيتمُل أْن يكوَن مبعىن  اّختذُت الفضَة أو استعملُتها). فضض(7/208اللسان 296
املقتضـب : ، واملـربد3/267معـاين القـرآن : ، والفراء)قضي(15/189، و)سرر(4/358، و )لذذ(3/507، و)ستت(2/40وينظر ). قضض(7/219اللسان 297
، 5/332معـاين القـرآن وإعرابـه : ، والزجـاج2/300جمـاز القـرآن : ، وأبـو عبيـدة376أدب الكاتـب ص : ، وابـن قتيبـة133اإلبدال ص : ، وابن السكيت246، و1/62

، وشــرح املفصــل 250شــرح امللــوكي ص : ، وابــن يعــيش2/649شــرح األمشــوين : ، واألمشــوين111لــيس يف كــالم العــرب ص : خالويــه، وابــن2/90اخلصــائص : وابــن جــين
.وتقّضض البازي هوى. 10/24
.1حاشية رقم 10/25شرح املفصل : ابن يعيش298
.2/213الدرر اللوامع : الشنقيطي299
.124قرب ص تقريب امل: ، وأبو حبان2/170املقرب : ابن عصفور300
. 111لــيس يف كــالم العــرب ص : ، وابـن خالويــه376أدب الكاتــب ص : ، وابــن قتيبــة)قضـض(7/219: وينظــر). مطــا(15/284، و )مطــط( 7/404اللسـان 301

.من سورة القيامة33واألية . والّتمّطي التمّددُ 
ها وُخْبِثهاومعىن تتلّظى حتّرك رأسها من ). لذذ(3/507: وينظر). لظظ(7/460اللسان 302 .شّدِة تَوقُّدِّ
).لظي(249ـ 15/248اللسان : ينظر303
، وإصــالح املنطــق ص 135اإلبــدال ص : ، وابــن الســكيت3/267معــاين القــرآن : الفــراء: وينظــر). لعــا(15/249، و)ســتت(2/40، و )لعــع(8/320اللســان 304

وقــــاَل ابــــُن . 1/153ارتشــــاف الضــــرب : ، وأبــــو حيــــان2/171املقــــرب : ن عصــــفور، و ابــــ10/25شــــرح املفصــــل : ، وابــــن يعــــيش2/91اخلصــــائص : ، وابــــن جــــين302
".خرجنا نتلّعى أي نأخذ اللُّعاعَة، وهو بقٌل ناعٌم يف أّوِل ما يبدو : "السكيت

.124تقريب املقرب ص : أبو حيان305
.ى فالٌن رَِبحَ وشفّ . 2/488النهاية يف غريب احلديث واألثر : ابن األثري: وينظر). شفي(14/437اللسان 306
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، ُمثَّ قُلبـْت ألًفـا، وُحـِذفِت األلـُف وِمن ذلـَك َعقَّـِت الـّدلُو تـَْعِقيَـًة، األصـُل فيـِه َعقََّقـْت، فلّمـا اجتمعـْت ثـالُث قافـاٍت قَلبُـوا األخـريَة يـاءً 
. 307اللتقاِء الساكننيِ 

.309، وعدَّ َتغلَّيُت ُموّلدةً 308ومنَع ذلَك الفرّاءُ . ومن ذلَك تـََغلَّْيُت بالغاليِة، واألصُل فيِه تَغّللُت، فأبدُلوا من الالِم األخريِة ياءً 
لــيٍّ الفارســيِّ أنَّــه ِمــن ُحمَــوَِّل املُضــعَِّف، وأنَّ مهزتَــُه ُمنقلبــٌة عــن يــاٍء ُمبدلــٌة مــن فقــد نقــَل ابــُن منظــوٍر عــن أيب ع. ومــن ذلــَك أيًضــا الطُــّالءُ 

وأورَدُه ابـُن . زنُـُه الُفعَّـالُ أي أنَّ أصَلُه الطـُّّالُل، فأبـدلِت الـالُم األخـريُة يـاًء، وقُِلبـِت اليـاُء مهـزًة لوقوِعهـا طرفًـا بعـَد األلـِف الزائـدِة، وعليـِه فو . 310المٍ 
.، وبناًء على ذلَك فهمزتُُه مقلوبٌة عن ياٍء أصلّيةٍ 311)طلي(وٍر يف منظ

.313وَتَذّىل، واألصُل فيِه تَذلَّلَ .312وممّا أُبدلت فيِه الالُم الثالثُة ياًء تظَلَّى، وأصُلُه َتظَلََّل،
َمُه، فأُبـدلِت املـيُم األخـريُة يـاءً  ، وبنـاًء علـى ذلـَك فليسـِت 315)كمـي(ُن منظـوٍر يف وأورَدُه ابـ. 314ومن ذلَك َتَكّماُه، األصُل فيِه َتَكمَّ

.317وإبداُل امليِم يف تكّماُه ليَس بالزمٍ . 316الياُء ُمبدلًة من امليِم، بل هي أصٌل، ونقَل أبو حّياَن عن ابِن جّين أنَّ ذلَك ُحمتملٌ 
مــن يِم يــاٌء، وأجــاَز ابـُن جــّين أْن يكــوَن مــن املـفأُبــدَل ، َمعّميــٌة، األصــُل فيــِه َمعّممـٌة، )لســاِن العـربِ (أيًضــا، وهــو ممّـا مل يـُـذكْر يف هوِمنـ

.318عِميِّ امل
وذكَر أبـو . 319وناتُ وِمن ذلَك َتظَنـَّْيُت على وزِن تفّعلُت، وأصُلُه تظَنـَّْنُت من الظنِّ، فأبدُلوا النوَن الثالثَة ياًء للتضعيِف، ملّا كثُرِت الن

.320نونِ من الواأللُف فيِه إلحلاِق، وليسْت بدالً حّياَن أنّه حيتمُل أْن يكوَن وزنُه تـََفعَلْيُت،
، ولكّنُه أشعَر أنَّه ليَس من ) ظين(وذكَر ابُن منظوٍر يف  لـيَس يف بـاِب الظـاِء والنـوِن غـُري الّتظـّين : "قـالَ . ، وإّمنا من الظّـنِّ )ظين(التَّظينِّ

. 321"وهو مثُل َتقضَّى من تـََقضََّض من الظنِّ، وأصُلُه التَّظَنُُّن، فأُبِدَل من إحَدى النوناِت ياٌء، 
، وهـو إبـداٌل الزٌم عنـَد ابـِن 322فـاٍش علـى ألسـنتِهمفيـِه عـريبٌّ بالزٍم عنَد سـيبويِه، والتضـعيُف وإبداُل النوِن ياًء يف تظّنيُت شاٌذ، ليَس 

.323ُعصُفوٍر، وأيب حّيانَ 
ُت وثـَُقـَل اجتماُعهــا، فُبــدلِت األخــريُة يــاًء، وعليــِه فأصــُل ُعنــواٍن ُعنَّــاٌن، ومنـُه أيًضــا َعنَّيــُت الكتــاَب، واألصــُل فيــِه َعنَّنــُت، كثــرِت النونــا

َونــــُت وَعنَّيــــُت : ويف موضــــٍع الحــــٍق ذكــــَر ابــــُن منظــــوٍر أنَّ يف ُعنــــواِن الكتــــاِب لغــــاٍت هــــي. 324فلّمــــا كثُــــرِت النونــــاُت أبــــدُلوا مــــن إحــــدهنَّ واًوا َعنـْ
.ٌة، وليَس من ُحمّوِل التضعيفِ ، فأفهَم كالُمُه أنَّ َعّنيٌت لغ325وَعنَّنتُ 

ومنــُه كــذلَك تـََغنَّيــُت، . 326األصــُل فيــِه عــينَ : إنَّ األصــَل فيــِه ُمَعــنٌَّن، فأُبــدلْت مــن إحــَدى النونــاِت يــاٌء، وقيــلَ : 
.327األصُل فيِه َتغنَّنُت، فُحّولِت النوُن الثالثُة ياءً 

.عّقت تعقيةً : ويقاُل للدلِو إذا طلعْت من البئِر مألى). عقا(15/80، و )عقق(10/261اللسان 307
.3/382النهاية يف غريب احلديث واألثر : ابن األثري308
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، فاألصُل فيِه تَ  :ذلـَك قـوَل اِهللا َجـلَّ ثَنـاُؤهُ علـى 329وَمحَـَل أبـو َعْمـرٍو الّشـيباينُّ . 328َسنََّن، فُحّوَلِت الّسُني األخريُة ياءً ومن ذلَك َتَسىنَّ
، ُمثَّ 332نــوَن يــاءً ، فأبــدُلوا ال331﴾ِمــْن َمحَــٍأ َمْســُنونٍ ﴿:، مــن قولِــِه تعــاىلى أنَّ أصــَلُه يَتَســنَّنْ ، ورأ330﴾انظُــْر ِإَىل َطَعاِمــَك َوَشــرَاِبَك َملْ يـََتَســنَّهْ ﴿

.، وعليِه فليَس من ُحمّوِل التضعيفِ 333)سنا(وأورَدُه ابُن منظوٍر أيًضا يف . قُلبْت ألًفا؛ لتحرُِّكها وانفتاِح ما قبَلها، ُمثَّ احنذفْت للجزمِ 
روِر السـنَني عليـِه، وأْن تكـوَن الُم سـنٍة هـاًء مل يتغيّــْر مبـ: مـأخوًذا مـن الّسـنِة، واملعـىن) يـَّتَسّنهْ (وناقَش الفرّاُء هذه اآليَة فأجاَز أْن يكوَن 

: ؛ فــإْن كانَـْت الُمهــا هـاًء، فاهلــاُء أصـلّيٌة، وهــي مـن قولــكَ 334َوواًوا ونونًـا
: منــه يــأيت ت) فـَعَّلــت(ألنَّ الســنَة ُجتمــُع َســنواٍت، ومثــاُل 

َنٌة،  ، وذكـَر الفــرّاُء أنَّ هــذا"ظَّــنِّ مــن الجــاَز أْن يكـوَن َتَســّنيت َتفعَّلــت، أُبـدلِت النــوُن باليــاِء، ملّـا كثُــرِت النونــاُت، كمـا قــاُلوا َتظَنَّيــت، وأصـُلُه "ُسـنَـيـْ
.335الوجَه قليٌل، وهو َمَع قلَِّتِه جاَز أْن يكوَن ِمن ُحمّوِل التضعيفِ 

.336واإلبداُل يف تسّىن إبداٌل الزٌم عنَد ابِن عصفوٍر، وأيب حّيانَ 
:ب ـ ويكوُن اإلبداُل ِمن ثالِث األمثاِل مفصولةً 

، ولكـنَّ التضـعيَف ملـَّا َكثـُـَر يف الكلمـِة أَبـَدُلوا ) ُذرُّورةٌ (أصَلها ُذْرُروَرٌة . وفيها ستَُّة أوُجهٍ . من ذلَك ُذرِّيَّةٌ  من الّذرِّ
.من الراِء األخريِة ياًء، فصارْت ُذرُّويًَة، ُمثَّ قُِلبِت الواُو ياًء وأُدِغمْت يف الياِء، وُحوِّلِت الضمُة كسرًة للمجانسةِ 

، من الذرِّ أيًضا، فأُبدلِت الراُء األخريُة يـاًء للتضـعيِف، والكسـرُة علـى هـذا أصـٌل، غـُري )ُذرِّيرةٌ (ها ُذْررِيَرٌة 
.ُمبدلةٍ 

، واليـاُء علـى هـذا غـُري ُمنقلبـٍة، يـاُء النسـِب، وكـاَن القيـاسُ من ال، )ُذرِّيّةٌ ( َذرِّيّـًة، بفـتِح الـذاِل، ذَّرِّ
.ولكّنُه نسٌب شاذٌّ، مل جيِئ إالّ مضموَم األّولِ 

. ) ُذرِّيَّةٌ (
. ، ِمن ذرَا اهللاُ اخللَق َذرًوا، وأنَّ ذرا لغٌة يف ذرأَ )ْرِويَّةٌ ذُ (
.، فُغّريِت الكلمُة فصارْت كذلكَ )َمْغُزوٌّ (َمْغُزْوٌو : ، ِمن َذرَا يذُروُه، مثل)ُذرُّوَّةٌ (

.337الكلمُة من ُحمّوِل التضعيفِ وبناًء على املذاهِب األربعِة األخريِة، فليستِ 
، األصـُل فيـِه َمَكاكيـُك، فأَبـدُلوا مـن الكـاِف اليـاَء الثانيـَة كراهيـًة للتضـعيفِ  ، وأّمـا اليـاُء اُألوىل، فهـي بـدٌل مـن 338وِمن ذلـَك َمَكـاِكيُّ

.340وهو بدٌل غُري الزمٍ . 339واِو املفرِد مّكوٍك صارْت ياًء يف اجلمِع؛ النكساِر ما قبَلها
وأُرى أنَّ أصـَلُه . 341فقد نقَل ابـُن منظـوٍر عـن أيب علـيٍّ الفارسـيِّ أنَّ املُـزَّاَء ِمـن ُحمَـوَِّل املُضـعَِّف، ِمـن غـِري تِبيـاِن أصـِلهِ . أيًضا املُزَّاءُ وِمنهُ 

أنَّ وزَن املُـزَّاِء 342ونقَل عن ابِن بـَـّري. املُزَّاُز، ُمثَّ ُحوِّلِت الزاُي األخريُة ياًء، وقُِلبِت الياُء مهزًة لوقوِعها طرفًا بعَد األلِف الزائدةِ 

.واألغّن الذي ُخيرُج كالَمه من َخياشيِمهِ . وغنّـَنه جعَله أغنَّ ). غنن(13/315اللسان 327
.1/153ارتشاف الضرب : أبو حيان: وينظر). ستت(2/40اللسان 328
مل : قولـهُ : يقـولُ ) كـذا يف اإلبـداِل والصـواُب عمـرو(ومسعـُت أبـا عمـٍر : "يقـوُل ابـُن الّسـكيتِ . إذ نسَب ذلَك إىل أيب عمرِو بـِن العـالءِ ) 2/649شرِحه (َوَهَم اُألمشوينُّ يف329
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، وهــو الفضــُل، واهلمــزُة فيــِه لإلحلــاِق، فهــو مبنـــزلِة ُقوبــاٍء، وأْن يكــوَن فـُعَّــاالً  زِيّــِة، وأنَّ املعــَىن فيهمــا واحــٌد، ألنّــُه مــن املَ جيــوُز أْن يكــوَن فـَُعــالًء مــَن املـَـزِّ
.وعلى هذا فليَسِت الكلمُة ممّا ُحوَِّل فيِه أحُد َحرَيف التضعيفِ . 343نُه، وأَمَزى ِمنُه، أي أفضلُ هو أَمزُّ مِ : يُقالُ 

:ثانًيا ـ اإلبداُل إلى الواوِ 
ِد احلرف منُه بالياِء والواِو : "قاَل الفرّاءُ  . وتُبِدُل العرُب الواَو يف املِثلِني أو الثالثةِ . 344"والعرُب تُبِدُل يف املُشدَّ

مـن ـ الصَّـوَّاُغ، فأُبـِدَل 345فمّما أُبدَل مثلُـُه األّوُل الصَّـيَّاُغ، واألصـُل فيـِه ـ كمـا يـرى ابـُن جـّين . ثاينمن الّوِل، و من األثلِني يكوُن من املـ واإلبداُل أ 
سـتعمالُه، فصـاَر تقـديرُُه الصَّـيـَْواَغ، مثَّ قلبُـوا الـواَو يـاًء، واِو، َكراهيـًة اللتقـاِء الـواويِن، وال سـّيما فيمـا كثـُـَر امـن الـواِو األوىل ياًء، لكـوِن اليـاِء أخـفَّ ال

.347واملُعاقبُة بَني الواِو والياِء يستعمُلها أهُل احلجازِ . 346وذكَر ابُن منظوٍر أنَّ الصَّيَّاَغ والصَّوَّاَغ ممّا تعاقَب عليِه الياُء والواُو يف لغِة أهِل احلجازِ 
امتـداًدا للكسـَرِة، وقد جعَل بعُض احملدثَني حتويَل 

واســتبعَد أْن تكـــوَن إحــَدى الصـــيغتِني أصـــالً واألخــرى فرًعـــا، أو أنَّ تكـــوَن إحــَداُمها مبثابـــِة التطـــوُِّر لُألخــرى، ورّجـــَح ك
.348سُتعملتا جنًبا إىل جنٍب يف زمٍن واحدٍ ا

مـزِة األوىل واٌو، مـن اهلِمن ذلَك َذوائُب مجُع ُذَؤابٍة، األصـُل فيـِه َذأَائِـُب، فأُبـدَل . وقد يُبدُل أحُد املثلِني واًوا، وقد فصَل بيَنهما فاصلٌ 
فيُّوَن أنَّ هـذا يصـر تويـذكُر ال. 350"واأللـُف كأ: "وقاَل أبو حيّـانَ . 349ِفرارًا ِمن اجتماِع مهزتِني، بيَنهما ألفٌ 

.351اإلبداَل واجٌب الزٌم يف كلِّ مهزٍة تلتها ألُف محٍع ُمتناٍه بعدها مهزةُ 
فأُبــدلْت اهلمــزُة الثانيــُة واًوا، كراهيــًة ، )أول(وممـّـا أُبــدَل مثلُــُه الثــاين واًوا األّوُل، واألصــُل فيــِه أَْأَوُل، عنــَد َمــن ذهــَب إىل أنَّ تأِسيَســُه ِمــن 

.352للتضعيِف، وأدغمْت يف الواوِ 
، فأُبِدلِت الباُء الثانيـُة واًوا … والعـرُب تُبـِدُل يف املُشـّدِد احلـرف منـُه باليـاِء والـواِو : "قـاَل الفـرّاءُ . وِمن ذلَك َيْشُبو، واألصُل فيِه َيُشبُّ

: 353مسعُت بعَض بِين عقيٍل يُنشدُ 
ّنشيِج من الَيْشبُ 

.354"اِخلماُر األسوُد َيُشبَّ لوَن البياِض، فَجَعَلها واًوا، وقد ِمسعُتُه يف غِري ذلكَ : يظهُر، يُقالُ : َيُشبُّ : هذا آخُر بيٍت، يُريدُ 
َوَشبَّ لوَن املرأِة ِمخاٌر أسوُد لَِبسْتُه،: "وقد ذكَر ابُن منظوٍر هذا املعَىن يف َشبَّ بقولِهِ 

.، ولكْن فاتـَْتُه اإلشارُة إىل لفِظ َيشُبو، وأنَّه من ُحمّوِل التضعيفِ 355"يَزيُد يف ِضّدِه، ويـُْبِدي ما َخِفَي منُه 
ومــذهُب املــازينِّ أنَّ الــواَو أصـــٌل يف . ًها لتــواِيل األمثـــالِ وِمنــه كــذلَك احليــَواُن، وأصـــُلُه احلَيَـيَــاُن، فقلبُــوا اليــاَء الـــيت هــي الٌم واًوا؛ اســتكرَا

ليـاِء؛ ليكـوَن هـذا القلـُب ِعَوًضـا احليواِن، وأنَُّه حرٌف غُري ُمبدٍل، ومذهُب آخريَن أنَّ الياَء قُِلبْت واًوا لغِري عّلٍة، على الرغِم من أنَّ الواَو أثقُل مـن ا
.357ثّىن احلََيا، وهو الغيثُ َء قُلبْت واًوا لئالّ تلتبَس مبإنَّ اليا:وقيلَ . 356عن َكثرِة دخوِل الياِء، وغلَبِتها عليها

.2/252التنبيه واإليضاح عّما وقع يف الصحاح : ابن بري: ينظر342
).مزز(5/409اللسان 343
.3/267معاين القرآن : الفراء344
.68، و 2/65اخلصائص : ابن جين345
).عون(13/300، و )خيص(7/34وينظر و ). صوغ(8/442اللسان 346
.م1977، 40التعاقب واملعاقبة من اجلانب الصويت الصريف، جملة جممع اللغة العربية، جملد: اجلندي: وينظر يف معاقبِة الواِو الياءَ ).خيص(7/34اللسان 347
.92يف اللهجات العربية ص : أنيس348
.ابُن منظورٍ ويف أصِل هذا اجلمِع أقواٌل أخرى ذكَرها . 3/249األصول يف النحو : ابن الّسراج: وينظر. 1/379اللسان 349
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ــَوة، األصـُل فيــِه َحيَّــة ــِع، وَكراهــًة لتضــعيِف اليـاِء "، فُقِلبــِت اليـاُء الثانيــُة واًوا وِمنـه أيًضــا َحيـْ ولعــلَّ املقصــوَد مــن . 358"لضــرٍب مـن التوسُّ
ـَوة، وأصـًلُه َحيّـة: "جـّين قـاَل ابـنُ . ِمـن كثـرِة دخـوِل اليـاِء عليهـا إّمنـا هـو ِلمـا … ، فأبـدُلوا اليـاَء واًوا، وهـذا َحيـْ

مــا ال علــٌم واألعــالُم يكثـُــُر فيهــا التغيــُري،املقصــوَد بــذلَك هــو أنَّ حْيــوة، أو أنَّ 359"ِمــن تعــويِض الــواِو مــن كثــرِة دخــوِل اليــاِء عليهــا : قــّدمَنا ذكــَرهُ 
.360يكثُر يف غريِها

، أي 361"؛ ألنّـُه لـيَس يف كالِمهـم مـا عينُـُه يـاٌء والُمـُه واٌو وجـاَء علـى مـا مل ُيسـتعملْ "قـيٍس، واحليواِن غُري مَ وقلُب الياِء واًوا يف َحْيوة
. 363"قْل ، وإْن مل يُ 362، كأنَُّه ِمن َحيـُْوتُ َحْيوة: وقاُلوا: "قاَل سيبويهِ مل ُيشتقَّ ِمن لفِظِه فعٌل،

ليختلــَف اللفظــاِن، وخيــفَّ بــذلَك؛ يؤّكــُد شــّدَة ؛ومهمــا يكــْن ِمــن أمــٍر فعــدوُهلم هنــا عــن اخلفيــِف، وهــَو اليــاُء إىل الثقيــِل، وهــو الــواوُ 
.استكراِهِهم التضعيَف، والفراَر منه

تجــاِورِة حنــُو الَشــَجويِّ َوالَعَمــِويِّ، واألصــُل مــن املُ ف. فصــولةً فقــد تكــوُن األمثــاُل ُمتجــاِورًة، أو م: ب ـ وأّمــا اإلبــداُل إلــى الــواِو ِمــن أحــِد الثالثــةِ 
وهـذه هـي حـاُل . واًوا َكرَاهـًة لـذلكَ 364الَشَجِييٌّ والَعَمِييٌّ، نسبًة إىل الشِجي والَعِمي، فلّما توالِت ثالثـُة أمثـاٍل، كرُِهـوا ذلـَك، فُقِلبـِت اليـاُء األوىل

. 365أضفَت إليها ياَء النسبِ األمساِء الثالثيِة املنتهيِة بياٍء إذا
، فُقِلبِت الياءُ الثانيُة واًوا كرَاهًة الجتماِع األمثالِ  ونقَل ابُن منظوٍر عِن أيب عمرٍو . ومنُه أيًضا حنُو َحَيِويٍّ، أصُلُه َحَيِييٌّ، نسبًة إىل حيٍّ

. 366َحَيِييٌّ : أنّه كاَن يقولُ 
لســـاِن (جـــاَء يف . ســـٌة، األصـــُل فيـــِه َقَساِسَســـٌة، فكثُـــرِت الســـيناُت فأبـــدلِت الوســـطى واًواَقَساوِ : فصـــولِة قـــوُهلم يف مجـــِع القُّـــسِّ مـــن املو 

َمَهالبــٍة، علــى َقَساِوَســٍة، أراُدوا أْن َجيمُعــوُه علــى ِمثــاِل 367: "نقــالً عــِن الفــرّاِء يف تفســِري مجِعهــم األَتُّــوَن علــى أَتــاِتنيَ ) العــربِ 
وقاَل : "نَقَل ابُن منظوٍر رأَي الفرّاِء يف مجِع القسِّ على النحِو اآليت) اللسانِ (ويف موضِع سابٍق يف . 368"، وأَبدُلوا إحَداُهنَّ واًوا سِّيناتُ فَكثـَُرِت ال

ــيُس ِقّسيســَني، كمــا قــاَل تعــاىل): اجلمــع والتفريــق(الفــرّاُء يف كتــابِ  ، ولــو َمجَعــه ُقُسوًســا كــاَن َصــوابًا369ُجيمــُع الِقسِّ
وواضــــٌح أنَّ . 370"وُجيمــــُع الِقّســــيُس َقَساِقســــًة، َمجُعــــوه علــــى ِمثــــاِل َمهالبــــٍة، فكثُــــرِت الســــيناُت، فأبــــدُلوا إحــــداهّن واًوا : الَقــــسَّ والِقّســــيَس، قــــالَ 

.ليسْت مرادًة، وإّمنا املُراُد قساوسةٌ ) َقساقسة(
: ثالثًا ـ اإلبداُل إلى األلفِ 

لســـاِن (يف وهـــو ممّـــا مل يـــردْ . ّوِل َداِويّـــةٌ مـــن األبـــداِل مـــن اإلف. ثـــاينمـــن الّوِل و مـــن األويكـــوُن اإلبـــداُل . بـــدُل إىل األلـــِف أحـــُد املثلـــنيِ يُ 
ُل يف املُشـّدِد احلـرف منـُه باليـاِء والعـرُب تُبـدِ : "، قـالَ . ، ولكنَّ الفرّاَء ذكَرُه يف مجلِة ألفاٍظ أَبدلِت العـرُب احلـرَف املُشـّدَد منهـا باليـاِء والـواوِ )العربِ 
.شيًئا، ومل يُفّسْر ذلكَ ) دويّه وداويّه: (ومل يَزِد الفرّاُء على قولِهِ . 371"َدويَّه َوَداِويّه : ويُقالُ …والواِو 

، مــن الــاألصــَل َدوِّيَّــٌة، والــذي ال شــكَّ فيــِه أنَّ التحويــَل هُهنــا لــيَس إىل الــواِو أو إىل اليــاِء، وإّمنــا هــو إىل األلــِف، وعليــِه فــأُرى أنَّ  ّدوِّ
قاَل ونـاَم؛ ذلـَك ألنَّ الـواَو األوىل يف َدوِّيـٍة سـاكنٌة، : فأُبدلِت الواُو األوىل ألًفا؛ َكرَاِهيَة التضعيِف، وليَس هذا اإلبداُل على حدِّ إبداِهلا ألًفا يف حنوِ 

).حيا(14/215اللسان 358
.2/231اخلصائص : ابن جين359
.404ـ 2/403اللباب : العكربي: وينظر360
.263شرح امللوكي يف التصريف ص : ابن يعيش361
.يَـْوتُ حَ : كذا ضبطها احملقق، والوجهُ 362
.4/399الكتاب : سيبويه363
.4/241الكتاب : ، وسيبويه1/19األشباه والنظائر : السيوطي: وينظر). شجا(14/423اللسان 364
.104ص "قسم الصرف "الواضح يف النحو والصرف : احللواين: ينظر365
.1/19األشباه والنظائر : لسيوطي، وا2/46اخلصائص : ، وابن جين4/408الكتاب : سيبويه: وينظر). حيا(14/221اللسان 366
).قسس(6/174كذا ُضبطت بضم القاِف واملشهور فتُحها، كما يف 367
).أتن(13/7اللسان 368
.82املائدة اآلية } ذلَك بأّن منهم ِقّسيسَني وُرهبانًا{ :يريد قوَله تعاىل369
).قسس(6/174اللسان 370
والدّويّــة والداويّــة . ، والصــواُب َدوِّيَّــٌة بالتــاِء، وتشــديِد الــواِو؛ ألنَّ اإلبــداَل فيهــا)دويّــه(تــاِن باهلــاِء، ومــن غــِري ضــبٍط لــواِو وكــذا ُرمســِت اللفظ. 3/267معــاين القــرآن : الفــراء371

.851، و 3/641كنـز احلفاظ : التربيزي: ومرقة داويٌّة كثرية الدسِم وينظر. املَفازةُ 
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ال تٌقلـُب ألًفــا إالَّ إذا حترَكـْت، وانفــتَح مـا قبَلهــا، وأّمــا إذا سـكنْت وانفــتَح مـا قبَلهــا فــال ويف قـاَل ونــاَم متحرّكـٌة، ومعلــوٌم يف بـاِب اإلعــالِل أنَّ الــواَو 
.، كالواِو يف حنِو َحْوٍض، وَدْلوٍ 372تُقلُب ألًفا

، فِـرارًا ِمـن ثقـِل التضـعيِف، 373ألًفـامـزِة الثانيـِة مـن اهلوممّا أُبدَل فيِه املثُل الثاين ألًفا آَخُر، واألصُل فيِه أَْأَخُر، علـى وزِن أَفْـَعـَل، فأُبـِدَل 
ــه آدمُ . 374وكانــِت الثانيــُة هــَي املُبدلــَة ال األوىل؛ ألنَّ إفــراَط الثقــِل قــد حصــَل بالثانيــةِ . َمــَع ُعســِر النطــِق بــاهلمزتِني؛ لكــوِن الثانيــِة ســاكنةً  375ومثُل

. وغُري ذلكَ 376وآَمنَ 
ثانيــِة حـرٌف ِمــن جــنِس حركــِة مــا قبِلهــا؛ مــن الُمتحرّكـٌة والثانيــُة ســاكنٌة، أُبــدَل أنـّـه إذا اجتمعــْت مهزتــاِن، األوىل377ويـذكُر التصــريفّيونَ 

وتــزداُد الُكلفــُة ليخــفَّ اللفــُظ، فــرارًا مــن التضــعيِف، وثقــِل اللفــِظ؛ وذلــَك ألنَّ اهلمــزَة حــرٌف ثقيــٌل، وبانضــماِم ُأخــرى إليهــا ســاكنًة يــزداُد الثقــُل، 
، ومــن هَنــا وجــَب إدغاُمهمــا، وذلــَك غــُري ُممكــٍن، فتعــّنيَ إبــداُل الثانيــِة ِمــن جــنِس مــا قبَلهــا وال يصــحُّ تلييُنهــا؛ 

.378"ّققةِ ألنَّ اهلمزَة امللّينَة يف حكِم احمل"
ال أصـَل لــُه يف مهـٍز أبــًدا، وتُعطـى األلــُف الـيت هـي بــدٌل مـن اهلمــزِة يف التصـغِري واجلمـِع حكــَم مـا . 379وإبـداُل اهلمـزِة ُهنــا واجـٌب الزمٌ 

.381ةٌ ُقها؛ للثقِل، وأنَّ حركتها عارض، وال يصحُّ حتقي380أَُوْخيٌر، وأَواخرُ : ، فُتبدُل واًوا، فتقولُ )ضاربٍ (فتجري َجمرى ألِف 
َهْيــُت، فكرُهــوا التضــعيَف، وإن   كــاَن مفصــوًال، فقلبُــوا ومــن ذلــَك، وهــو ممّــا جــاَء مفصــوًال، َحاَحيــُت وَهاَهْيــُت، واألصــُل َحْيحْيــُت وَهيـْ

وعكَس السيوطيُّ فذكَر َحيَحى، وأنَّ األصَل فيِه حاحـا، . 383"أَبدُلوا األلَف ِلشَبِهها بالياِء " . 382الياَء األوىل ألًفا للتخفيفِ 
ــــوا األلــــَف يــــاًء كراهــــًة الجتمــــاِع األمثــــالِ  احلِيحــــاُء " :" والصــــحيُح األّوُل ، قــــاَل ابــــُن الّســــرّاجِ . 384فقلُب

.385"والِعيعاءُ 

:خاتمةٌ 
لقــد َوقــَف علمــاُء العربيّــِة قــدميًا علــى ظــاهرِة إبــداِل املُضــاعِف يف اللغــِة العربيّــِة، وأقــرُّوا بوجوِدهــا، وســّلُموا بــذلَك كمــا أقــرَّ 

.انوَن املُخالفِة، الذي يـَُعدُّ هذا النوَع من اإلبداِل تطوُّرًا يعرُض يف بعِض األحياِن لألصواِت اللغويِة املُتجاِوَرةِ وحبُثوها حتَت قانوٍن، أطلُقوا عليِه ق
، ا مــن طُــُرقٍ 

. وكاَن منها إبداُل املُضاعِف إىل حرٍف آخرَ 
ليـاِء،  وكشَف البحُث أيًضا أنَّ العربّيَة جلأْت إىل إبـداِل املُضـاعِف إىل حـرٍف صـحيٍح أو ُمعتـلٍّ يف مجيـِع حـروِف املعجـِم، وخباّصـٍة إىل ا

َر اإلدغاُم؛ لتحقيِق مقاصَد وأهدافًا ختدُمها، من مثِل التوسُِّع يف الصيِغ واألبنَيِة، والتفريِق بَني املُتشـابِه منهـا، والفـراِر ِمـن ثقـِل األمثـاِل؛ كّلما تعذَّ
ِهرًة ِمــن غــِري إدغــامٍ ألنَّ اجتمــاَع األمثــاِل ظــا
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بل إنَّ حرَصهم على َختفيِفِه دفَعهم أحيانًا إىل املُبالغِة يف ذلَك . 
.حّىت يف الصوتِني املُدَغمنيِ 

فصــولًة غــَري متواليــٍة، وأنَّ اإلبــداَل وبــّنيَ البحــُث كــذلَك أنَّ اإلبــداَل لــيَس َخمصوًصــا باألمثــاِل جتتمــُع علــى التّــوايل، فقــد أُبــدلْت أيًضــا م
مِع والتصــغِري وتصــريِف يكــوُن ِمنهــا مجيًعــا، ســواٌء أكانــْت أوائــَل أم ثــواَين أم ثوالــَث، وأنَّ اإلبــداَل يُعــرُف بــأموٍر يَرِجــُع فيهــا إىل املُبــدِل منــُه، كــاجل

.ا بكثرِة االستعمالِ الكلمِة، وإْن مل يَرِجْع فذا دليٌل على أصالِة الصيغتِني، كما يُعرُف أيضً 
خـالٍف، وهـو مـا دفَعهـم أْن يُعـدُّوا ذلـَك أثـرًا ، بل بعُضها حمـلّ وأنبَه البحُث أيًضا على أنَّ ظواهَر اإلبداِل ليسْت مجيُعها ممّا اتُّفَق فيهِ 

.ِمن آثاِر اختالِف اللغاتِ 
ن حيـُث االسـتعماُل أقسـاًما ثالثـًة؛ األّوَل مـا اإلبـداُل فيـِه الزٌم وأظهَر البحـُث إمكانيـَة أْن تُقّسـَم األلفـاُظ الـيت عـرَض فيهـا اإلبـداُل ِمـ

كثـٌري، والثالـَث مـا إبدالُـُه َلُه ُمبـدالً وغـَري ُمبـدٍل عـريبٌّ وأنَّ العرَب مل تستعمْلُه يف كالِمهـا إالَّ كـذلَك، والثـاَين مـا إبدالُـُه جـائٌز غـُري الزٍم، وأنَّ اسـتعما
.الً نادٌر، وعكُسه هو األصلُ شاذٌّ، وأنَّ استعماَلُه ُمبد

لفــاِظ مــا ورَد يف مــن األ، مبعــىن أنَّ احيــاِن، هــذا اإلبــداَل يف بنائِهــمــن األ، يف كثــٍري تْ قــد راَعــاملعــاجَم أنَّ عــن وكشــَف البحــُث كــذلَك 
.فيهِ ، ومل َتردْ )لساَن العرِب (بابِني ُخمتلفِني، ومنها ورَد يف ثالثِة أبواِب، وأنَّ بعَض املوادِّ فاَتتْ 

بيّـِة، قياًسـا وبّنيَ البحُث أيًضا أنَّ ظواهَر إبداِل املُضاعِف، وهي جزٌء يسـٌري ِمـن ظـاهرِة اإلبـداِل يف العربيّـِة، تـدفُع نـدورَة ذلـَك عـِن العر 
.ذلكَ إىل بعِض اللغاِت السامّيِة، وخباصٍة األكديُة واآلرامّيُة،  كما ذهَب إىل ذلَك بعُض املُستشرقَني، وتؤّكَد عكَس 

َر، علـى وأخريًا، وبناًء على ما رأيُت يف َظواهِر هذا املوضوِع، فليَس ببعيٍد عنـِدي أْن ُحيمـَل مـا أُبـِدَل فيـِه أحـُد األمثـاِل إىل حـرٍف آخـ
ِد اللغـاِت واختالِفهـا ـ وقـد أفصـَح اللغويّـوَن عـن ذلـَك يف كثـٍري مـن احلـاالِت ـ وأنـَّه ِمـن قَبيـ ِل الـّرتادِف، وهـذا أوىل ِمـن َمحِلهمـا أنُّه أثٌر ِمـن آثـاِر تعـدُّ

.على اإلبداِل املُتعمَِّد احملُكوِم بُوجوِد َعالقٍة ما بَني املُبدِل واملُبدِل منه؛ ألنَّ القبيلَة الواحدَة ال تتكلَُّم بالكلم
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