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  القلب المكاني بین علماء اللغة واالستعمال القرآني
  
  
  جامعة دیالى / كلیة التربیة االساسیة                           وجدان برھان عبد الكریم             . م.م

  ى جامعة دیال/ كلیة التربیة االساسیة                      رائد حمید ھادي                        : الباحث 
  
  

  المقدمة
الحمmmد r رب العmmالمین والصmmالة والسmmالم علmmى سmmیدنا رسmmول هللا الصmmادق االمmmین ، 

  . وعلى آلھ واصحابھ اجمعین، صالة وسالماً دائمین الى یوم الدین
  : أما بعد

فmmإنَّ اللغmmة العربیmmة شmmأنھا شmmأن اللغmmات الحیmmة لھmmا طرائقھmmا الخاصmmة فmmي اسmmتحداث   
د األلفmاظ والمعmاني ، واضmافة الجدیmد منھmا الmى القmاموس اللغmوي ، المفردات والتوسع في تولی

ى التوسmع والقلب المكاني الذي ھو أحد انواع االشتقاق في اللغة یعد من الطرائق التي تؤدي ال
نّھ یؤدي الmى تولیmد ألفmاظ مختلفmة تحمmل المعنmى ذاتmھ بقصmد التوسmع فmي في تولید األلفاظ ، إذ إ

  . استعمال اللفظ
ھmmي موضmmوع  ھتبmmیّن لmmي عنmmد القmmراءة عmmن القلmmب المكmmاني أنَّ الكثیmmر مmmن مسmmائلوقmmد   

  . خالف بین العلماء، لذلك فھو موضوع جدیر بالدراسة والتحلیل والوقوف عنده
یmد ، وتلیmا بخاتمmة وقد اقتضت طبیعة البحث أن یكون في فصلین ُسبِقَت بمقّدمmة وتمھ  

  . بمصادر البحث ومراجعھ جاء بعدھا ثبتٌ 
االّول فmي مسmائل القلmب المكmاني بmین الخmالف وعدمmھ وقmد كmان فmي وقد جاء الفصل   

مبحثین اختص المبحث األّول في مسائل الخالف في القلmب المكmاني بmین النحmویین ، واخmتص 
  . المبحث الثاني بما اتفق علیھ العلماء من الفاظ القلب المكاني

، وقmد جmاء ھmذا لمكاني في القرآن الكmریم أما الفصل الثاني فقد كان في مسائل القلب ا  
الفصل في ثالثة مباحث اختص المبحث األّول فیما اختلmف فیmھ العلمmاء وجmاء منmھ فmي القmرآن 
الكریم، واختص المبحث الثاني فیما اتفق علیھ العلماء من الفاظ القلmب المكmاني وجmاء منmھ فmي 

لقلmب المكmاني وجmmاء منmھ فmي القmmرآن القmرآن الكmریم، واخmتص المبحmmث الثالmث فیمmا تعmmین فیmھ ا
  . الكریم

  .إلیھا توصالنأھم النتائج التي  ضمناھابخاتمة  الباحثان ختمثم 
  
   

  :بعد  أما
فmذلك مmا  وفقنmاإن مmا یتعلmق بھmذا الموضmوع ، فm إیضاحفي  نكون قد وفقنا أن فنرجوا  

  . فالكمال r وحده قصرنان إ، و نبغي
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  التمھید
  قمبدأ االشتقا

  للغة العربیةفي ا
یة ، فاللفظ الواحد فیھا یمكن اخراجھ بصورة مختلفة، قاللغة العربیة ھي لغة اشتقا إنّ 

ھا تزیmدھا نّ إلتدل كل صورة منھ على معنى جدید ، وھذا یجعل من اللغة العربیة لغة مرنة، إذ 
بھmا  في المفردات وسعة فmي الmدالالت، وتجعلھmا لغmة مواكبmة لكmل التطmورات التmي مmّرت ةً سع

  . )١(االمة
  

  /  االشتقاقریف عت* 
جmmزؤه ونصmmفھ : الmm碍يء  ِشmmقّ "نَّ االشmmتقاق فmmي اللغmmة مmmأخوذ مmmن إ/ االشmmتقاق فmmي اللغmmة. ١

  .)٣(درّ عني التفریق ، او المخالفة والتم، ومنھم من قالوا انھ من ال碍ق ، التي ت )٢("وجانبھ
عنmد العلمmاء، فمmنھم مmن یعرفmھ ھناك أكثر من تعریmف لالشmتقاق : االشتقاق في االصطالح. ٢

، ومmنھم مmن یعرفmھ )٤("عبارة عن وجmود التناسmب بmین الكلمتmین فmي اللفmظ والمعنmى": على أنّھ
  . )٥("أخذ كلمة من اخرى، مع تناسب بینھما في المعنى وتغییر في اللفظ: "على أنّھ

وجmmود  أخmmذ مmmن لفظmmة كلمmmة او أكثmmر مmmع: أّن تعریmmف االشmmتقاق بأنmmھ  الباحثmmان ویmmرى  
ھ ینطبmق علmى نmّھmو التعریmف االنسmب لالشmتقاق أل.  بmین الكلمتmین فmي المعنmى واللفmظتناسب ال

  . انواع االشتقاق كافة 
  

  : أنواع االشتقاق
  . وكبیر ، وأكبر، صغیر : ثالثة أنواع  الم碍تق منھ

  :  االشتقاق الصغیر. ١
   mرفیین أمmد الصmتقاق عنmواع االشmو یعد االشتقاق الصغیر أھم انmاه فھmون "ا معنmان یك

)) حمmد((فمmثالً لفmظ ، )٦("م碍تق منھ تناسب في الحروف والترتیmبالبینھما ، اي بین الم碍تق و
والمعنmmى ، مmmن الكلمmmات ویكmmون بینھmmا تناسmmب مmmن ناحیmmة اللفmmظ  عmmھموجیمكmmن ان یmm碍تق منmmھ م

، فقد اشmتركت ھmذه )) دامَّ حَ ((و)) دیْ مِ حَ ((و)) ودمُ حْ مَ ((و) دامِ حَ ((و) دَ َحمِ (فیمكن ان ن碍تق من 
ظلmت علmى ترتیبھmا )) حمmد((لموجmودة فmي االحروف  لحدث ، كما انَّ اااللفاظ في المعنى وھو 
  .)٧(في االلفاظ الم碍تقة منھا

  : االشتقاق الكبیر . ٢
بیmر ك، أما معنmى االشmتقاق ال)القلب المكاني(من االشتقاق یطلق علیھ بـ  ھذا النوع نَّ إ

نحmmو جبmmذ مmmن تناسmmب فmmي اللفmmظ دون الترتیmmب ، ق والمmm碍تق منmmھ مmm碍تان یكmmون بmmین ال"، فھmmو 
ال یمكmن المحافظmة علmى " یتضح من ھذا التعریف أّن الكلمة فmي االشmتقاق الكبیmر   )٨("الجذب

                                                 
  . ٥٨: الصرف الوافي: ینظر) ١
  .  ١/٤٨٩: المعجم الوسیط) ٢
  . ١/٤٨٩: المصدر نفسھ: ینظر)  ٣
  . ٣١: شرح المراح في التصریف) ٤
  . ٧٠:شذا العرف في فن الصرف ) ٥
 .٥٩: الصرف الوافي: ، وینظر ٣٢: شرح المراح في التصریف )  ٦
 .٥٩: الصرف الوافي: ینظر )  ٧
  . ٣٢: شرح المراح في التصریف )  ٨
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، )١("معنى اللفظة المفmردة، وإنمmا یكmون ھنmاك معنmى یmدور حmول االلفmاظ المm碍تقة مmن االصmل
فإن أول كلمmة ) ل، و، ق(الحروف االصول االتیة د اخذ ھذا النوع من االشتقاق عنومن امثلة 

)) قلmو((وبتقلیmب ھmذه الحmروف نحصmل علmى )) قmول((یمكن تm碍كیلھا مmن ھmذه الحmروف ھmي 
  . )٢()لوق((، وعلى ))لقو((، و )) ولق((، وعلى ))وقل((وعلى 

ر فmmي حروفھmmا مmmع یم او تmmأخیامmmا القلmmب المكmmاني فیحmmدث فmmي الكلمmmة إذا حصmmل تقmmد  
كلمmة قلmب ھا على معناھmا الموجmود فmي اللفmظ الmذي اشmتقت منmھ ، ومmن امثلmة ھmذا القلmب حفاظ

تغییmر ترتیmب الحmروف  فمmع )) نmَاءَ ((قلباً مكانیاً بتقدیم االلف علmى الھمmزة ، فیصmبح )) نَأى((
  . )٣( رنجد أن المعنى لم یتغیّ 

  : االشتقاق األكبر. ٣
ب فmي المعنmى واتفmاق فmي اكثmر ینھmا تناسmیطلق االشmتقاق األكبmر علmى كلمتmین ُوجmد ب  
فھمmا متفقmان فmي النmmون والقmاف ویm碍تركان فmي الداللmmة ، )) نھmmق((و )) نعmق((، مثmل الحmروف

الھmاء مmن مخmرج ولكmون العmین على الصوت سواء اكmان للحیmوان كmالنھیق والطیmر كmالنعیق و
والم碍تق منھ فmي ین الم碍تق وقد سّمي ھذا االشتقاق باالبدال اللغوي ، حیث التناسب ب.) ٤(واحد

  . )٥(المعنى وأكثر الحروف
الmذي ابتكmره ابmن ) نظmام التقالیmب(الكبیmر  قاقإّن ما یعنینا مmن ھmذه االنmواع ھmو االشmت

  . نھ ی碍مل القلب المكاني الذي ھو موضوع ھذا البحثھـ ، أل٣٩٢جني ت 
   -:االستدالل على القلب المكاني یةكیف 

   -:ب المكاني باربعة طرائق، وھي كاالتيیمكن االستدالل على القل  
  : االشتقاق. ١

  mا ان كmة مmا معرفmن خاللھmن مmب یعد االشتقاق من الطرائق التي یمكmة قلmي الكلمmان ف
بمالحظة االصل " )٦(ھ ان حدث في صیغٍة ما قلب مكاني فیمكن معرفة ذلكنّ مكاني ، وذلك أل

  . )٧("خرىذي اشتقت منھ الكلمة وم碍تقاتھ األال
  : القلب القیاسي .٢ 
لفاظ یكون القلب المكاني فیھا قلباً قیاسیاً على رأي الخلیل، وذلك فmي كmل فعmل ھناك أَ     

فعنmد صmیاغة اسmم )) شmاء((و)) جmاء((معتل مھموز الالم عند صیاغة اسم الفاعmل منmھ ، مثmل 
م الmالم علmى ، فتقد))ئئِ شا((و)) ئئِ جا((ما الى ھمزة فیصبحان ا ، تقلب األلف فیھمالفاعل منھ

mذلك تعmاء، لmلھا یmي اصmي فmي ھmزة والتmى ھمmف الmب االلmدل العین ، فیزول سبب قلmاء بmود الی
ثم تحذف الیmاء )) اشائیً ((و)) اجائیً )) ((شاء((و))  جاء((اسم الفاعل لـ  الھمزة  فتصبح صیغتا

  . )٨())شاءٍ ((، ))جاءٍ ((فیقال  حذفت من قاضٍ كما نھما م
  : ب لإلعالل حیح مع وجود موجصتال. ٣

ه الطریقmة علmmى القلmب المكmاني ، وذلmmك إذا كmان فmmي الصmیغة مmmا یمكmن االسmتدالل بھmmذ  
لmم )) سَ یmَأَ ((الیmاء فmي  نَّ إ إذ)) سَ ئِ یmَ((الذي ھmو مقلmوب )) سَ یَ أَ ((یوجب االعالل ولم یعل نحو 

                                                 
 . ٥٩:ھامش الصرف الوافي )  ١
  .   ١/٤٩٠: الخصائص : ینظر)  ٢
 . ٥٩: ، والصرف الوافي ٣٤:المغني في تصریف االفعال :  ینظر)  ٣
  . ٧٠: ، وشذا العرف في فن الصرف٣٢: الصرف الوفي : ینظر)  ٤
 .  ٦٢: الصرف الوافي: ینظر)  ٥
  . ٢١:دروس في علم الصرف : ینظر )  ٦
  . ٢١: المصدر نفسھ)  ٧
  . ٢٢: في علم الصرفدروس : ، وینظر)  ٤٠-٣٩:( المغني في تصریف االفعال: ینظر )  ٨
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حسmmب قواعmmد بكھmmا وانفتmmاح مmmا قبلھmmا والمفmmروض أن تقلmmب الmmى ألmmف ، لتحرتقلmmب الmmى الmmف 
فیھmا قلmب مكmاني ، لعmدم حmدوث االعmالل فیھmا )) سَ یmَأَ ((، لذلك یعد ھذا دلیالً على أن االعالل 

  . )١(مع صحتھ
  : االستعمالندرة . ٤

مmن خmالل معرفتنmا لالصmل ومقلوبmھ، "ریقmة بھmذه الط المكانيَّ  ف القلبَ یمكن ان نتعرّ   
سmتعمال ھmو المقلmوب مmن اآلخmر، فmي اال النادر من االخر، إذ انّ  كثرھما استعماالً أومالحظة  

علmmى زنmmة  ))آمرْ أَ ((ندرتmmھ وكثmmرة اسmmتعمال  نَّ وھmmو الضmmبي فmmإ ))مْئmmرِ ((جمmmع ) )ماآر((نحmmو 
فقmدمت العmین التmي ھmي الھمmزة الثانیmة ) )آمرْ أَ ((مقلوب مmن   ))امآرَ ((دلیل على ان  ))افعال((

  . )٢(" ))عفالأ((ووزنھ )  )ماْ آرَ ((بعد تسھیلھا الى موضع الفاء فصارت 
  

  األولالمبحث 
  مسائل الخالف في القلب المكاني بین النحویین

لقد اختلف العلماء في العدیmد مmن مسmائل القلmب المكmاني ، ومmن المسmائل الخالفیmة مmا 
   -:یأتي

   :تعریف القلب المكاني.١
ن یmرون بین البصریین والكوفیین، فالكوفیویعد تعریف القلب المكاني موضع خالف   

لmین وجmد علقلب المكاني ھو تقدیم بعض حروف الكلمmة علmى بعضmھا اآلخmر ویm碍مل كmل فاأنَّ 
 بَ ذَ َجm: ، ومثmال ذلmك المعنmى واختلفmا فmي ترتیmب الحmروف المصدر لكل منھما ، وقد اتفقmا فmي

  . )٣(ذاً بْ ذ جَ بِ جْ یَ  ذَ بَ ، وجَ  باً ذْ ب جَ ذِ جْ یَ 
وجذبت ونحوه فلmیس فیmھ  اما جذبت"فقد قال سبویھ أما البصریون فال یقولون بذلك، 

قلب ، وكل واحد منھما على حدتھ ، الن ذلك یطرد فیھما في كل معنى، ویتصmرف الفعmل فیmھ 
ولیس ھذا بمنزلة ما ال یطرد مما اذا قلبت حروفھ عما تكلموا بھ وجدت لفظھ لفظ ما ھو فmي . 

 )٤("ل الزوائmداو واحد ھو االصل الذي ینبغي ان یكmون ذلmك داخmالً علیmھ كmدخومعناه من فعل 
اعلم أّن كل لفظmین وجmد فیھمmا تقmدیم وتmأخیر فmأمكن ان ": ، إذ قالوھذا ما یراه ابن جني ایضاً 

مقلوباً عن صmاحبھ، فھmو القیmاس الmذي ال یجmوز غیmره ، وان جمیعاً اصلین لیس أحدھما  ایكون
، فیھmا مmا تركیبmاه اصmالن القلmبمیكون لم یكن ذلك حكمت بأن احدھما مقلوب عmن صmاحبھ، ف

جذب وجبذ، لیس احدھما مقلوبmاً عmن صmاحبھ ، وذلmك أنھمmا جمیعmاً یتصmرفان تصmرفاً : قولھم 
ذ ابmِذاً ، فھmو جَ ْبmوب ، وجبmذ یجبmذ جَ ذُ ْجmب والمفعmول مَ اذِ باً، فھو َجmذْ جذب یجذب جَ : واحداً نحو

لmم یكmن  ھلتmك لmو فعنّ لصاحبھ فسد ذلك؛ أل أصالً حدھما أن جعلت مع ھذا إوذ ، فبُ جْ والمفعول مَ 
، ولم یؤثر بالمزیة احmدھما وجmب وقفت الحال بینھمان اآلخر ، فاذا مسعد بھذه الحال أحدھما أ
ن قصmر احmدھما عmن صmاحبھ ھما معاً وكmذلك مmا ھmذه سmبیلھ ، فmإن یمثال بصفحتیأن یتوازیا وأ

ب ھmذا ھmو رأي البصmریین فmي القلm ،)٥("ولم یساوه فیmھ كmان اوسmعھما تصmرفاً اصmالً لصmاحبھ
كل كلمتین اختلفتا في ترتیب الحروف وكانتmا للغتmین مmن لغmات  نَّ أالمكاني ، وھم یرون ایضاً 

جمmع صmاعقة  ))صmواعق((ن یكmون فیھمmا قلmب مكmاني ، ومmن ذلmك كلمmة أالعرب، فال یمكmن 

                                                 
  . ٢٣:، ودروس في علم الصرف ٢٢: شذا العرف في فن الصرف : ینظر )  ١
  . ٢٢شذا العرف في فن الصرف )  ٢
 . ٣٣: المغني في تصریف االفعال: ینظر )  ٣
   ٣٨١/ ٤: الكتاب )  ٤
  . ١/٤٦٧: الخصائص)  ٥
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مmmن دون تقmmدیم او تmmأخیر فmmي الكلمmmة، واسmmتعملھا التمیمیmmون بتقmmدیم الmmالم اسmmتعملھا الحجmmازیون 
  . )١( عة وصواقعصاق: ن إذ قالواعلى العی
رفmوا القلmب ھذا مmا قmال بmھ البصmریون والكوفیmون أمmا الصmرفیون المحmدثون ، فقmد عّ   

، )٢("فیھ  الم碍تق منھ في المعنى ونوع الحmروف دون ترتیبھmا حدھو ما ات: "المكاني على أنھ 
وجmد المصmدر لھمmا ،  فالمحدثون لم یحددوا في تعریفھم إن كان القلب المكاني ی碍مل كل فعلین

  . م إّن القلب المكاني ال ی碍مل كل فعلین وجد المصدر لھماأ
ّن القلب المكاني یm碍مل إح ، فالقول أّن رأي الكوفیین ھو الرأي المرجّ  الباحثان ویرى  

ھ بتضmmییق تعریmmف القلmmب نmmّأل لھمmmا أفضmmل مmmن القmmول خmmالف ذلmmك؛كmmل فعلmmین وجmmد المصmmدر 
اللفmmاظ التmmي اتفقmmت فmmي المعنmmى واختلفmmت فmmي ترتیmmب الحmmروف المكmmاني یصmmعب التمییmmز بmmین ا

واستعمل المصدر لھما وبین االلفاظ التي اتفقت في المعنى واختلفت في ترتیmب الحmروف ولmم 
  . یستعمل المصدر الحد منھا

   -:في حدوث القلب المكاني فیھا فَ لِ االلفاظ التي اختُ . ٢
   -:والتأخیر في حروفھا وھي كاآلتي لفاظ على حسب التقدیمیمكن أن نذكر ھذه األ  

  / الم على الفاءتقدیم الّ . أ
  : ومن أمثلة ھذا النوع من التقدیم 

  / أشیاء* 
ول ما قال بmھ البصmریون أربعة مذاھب ، فالمذھب األ)) اءیَ شْ أَ ((لقد ذھب العلماء في   
مكmاني ، ا قلmب وفیھm)) شmيء((وھو في المعنى جمع )) شيء((جمع لاسم )) أَْشیَاء((" وھو أنَّ 
تین لmmیس اسmmتثقلوا اجتمmmاع ھمmmز) ءالَ ْعmmفَ ((علmmى وزن )) اءئَ یْ َشmm(( واألصmmل)) اءَعmmفْ لَ ((فوزنھmmا 

لوا علmى صmحة داسmتوقmد  ،)٣("بینھما حاجز حصmین فقmدموا الھمmزة التmي ھmي الmالم علmى الفmاء
)) اوىَشmmmأَ ((و )) اایَ َشmmmأَ ((ھmmmا تجمmmmع علmmmى نّ أفیھmmmا قلmmmب مكmmmاني ھmmmو )) اءیَ ْشmmmاَ ((رأیھmmmم بmmmأن 

فجمmmmع )) ءالَ ْعmmmفَ ((التmmmي علmmmى وزن )) صmmmحراء((فھmmmي تجمmmmع كمmmmا تجمmmmع )) اواتیَ ْشmmmأَ ((و
ر علmmى تصmmغّ )) اءیَ ْشmmأَ ((ن أ، وكmmذلك قmmالوا بmm))صmmحراوات((و )) ىصmmحار)) ((صmmحراء((
  . )٤())اءیّ شْ أُ ((

فیھmmا قلmب مكmاني علmmى )) اءیَ ْشmأَ ((دوا فmي رأیھmmم علmى أّن مmنجmد أّن البصmریین قmmد اعت  
  . غیرھا ھا وتصجمع

والفmراء أذ انھمmا ھو الذي قال بmھ االخفmش )) أَْشیَاء((ما المذھب الثاني الذي قیل في أ
ء نحmmو بmmَیِّن )) أَفعmmالء((علmmى زنmmة )) أَشmmیئاء((اصmmلھ " أّن یریmmان  جمmmع َشmmْيء واصmmلھ َشmmيِّ
حت تmmmم حmmmذف الmmmالم للتخفیmmmف فاصmmmب)) أَْشmmmیَاء((الmmmى )) أَشmmmیئاء((، ولكmmmي تصmmmل )٥("وابینmmmاء

أن حmذف ھذا المذھب وذلك لوجود عدة امور وھmي  دّ ، وقد رُ )٦())اَْفَعاء((على وزن)) أَْشیَاء((
لmو كmان فmي االصmل  شmیئًا"وكمmا أن  )٧(من غیر علة ھو حmذف شmاذ –أي الم الكلمة  –الھمزة 

اكثmر  ومیِّتmاً  شیِّئًا لكان االصل اكثر استعماالً من المخفف، قیاساً علmى اخوتmھ ، فmأن بیِّنmاً وسmیِّداً 

                                                 
  . ٣٤: المغني في تصریف االفعال: ینظر)  ١
  . ٢٠: دروس في علم الصرف: ، وینظر ٥٩: الصرف الوافي)  ٢
  . ٢٣:، وشذا العرف في فن الصرف٢٩/ ٣: شرح ال碍افیة : ، وینظر ٢/٨٢٠: االنصاف في مسائل الخالف )  ٣
 . ٣٦: المغني في تصریف االفعال: ینظر )  ٤
   ١/٣٠: شرح ال碍افیة)  ٥
  . ٣٧: المغني في تصریف االفعال : ینظر)  ٦
  . ٣٧: ، والمغني في تصریف االفعال  ١/٣٠: شرح ال碍افیة : ینظر)  ٧
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مmmن  ء فضmmالً عmmن ان یكmmون اكثmmر اسmmتعماالً وسmmْید ومْیmmت ، ولmmم یسmmمع شmmيّ  اسmmتعماالً مmmن بmmْین
  . )١("شْيء

كثmرة جمmع تصغیر أَْشیَاء على أَُشیَّاء، ولو كان أْفِعmالء وھmو "علیھ ایضاً أن  دَّ ومما رُ 
  .  )٢("وجب رده في التصغیر الى الواحد

المخفmف، )) يءَشm((لmـجمmع )) أَْشmیَاء((یرى أن فكوفیین ، أما الكسائي الذي ھو من ال
ّن الكسائي استدل على صحة مذھبmھ بmأن إوقد قیل  ولیس فیھا قلب مكاني ، )) العَ فْ أَ ((فوزنھا 

ثالثة الmى العm碍رة تضmاف الmى الجمmع، امmا ثالثة أشیاء ، والعدد : الننا نقول  ؛جمع )) اءیَ شْ أَ ((
ھمmزة  هي أنھا منعت من الصرف توھمmاً لm碍بھھا بمmا فmي آخmرمنعھا من الصرف فیرى الكسائ

یكون بmال علmة تقتضmیھ فھmو منmع  صرفھامنع " نَّ أومما یرد على الكسائي  ،)٣(التأنیث كحمراء
ریم وكmالم العmرب ، ویبعmد ان یكmون كmشاذ ، وأشیاء وردت ممنوعة من الصرف في القرآن ال

فضmالً عmن أن أفعmاالً وأفعmالء ال ، )٤("لتmوھمبmال علmة سmوى ا ذلك المنع من الصرف جmاء شmاذً 
  . )٥(كما مر آنفاً  وأشاوى وأشیاوات اأن أشیاء تجمع على أشایعلماً على وزن فََعالى یجمعان 

ھذه ھي مجموعة المذاھب التي قیلت في أشیاء والذي یھمنmا مmن ھmذه المmذاھب ، ھmو 
ني ، وذلmmك الن الmالم قmmدمت علmmى فیھmmا قلmب مكmmا)) أَْشmmیَاء((یmرون أن  نمmذھب البصmmریین الmmذی

دت بقیmmة رّ د كمmmا رَ ھmmذا المmmذھب لmmم یmmُ وقmmد وجmmدت أنّ )) اءَعmmفْ لَ ((الفmmاء والعmmین ، فوزنھmmا عنmmدھم 
  )). أَْشیَاء((المذاھب مما یقوي مذھبھم في 

  / تقدیم الالم على العین. ب
  : ومن امثلة ھذا النوع من التقدیم 

  / اِْطَمأَنَّ * 
االلفmmاظ التmmي قیmmل فmmي وزنھmmا آراٌء مختلفmmة فأصmmل  مmmن ))اِْطَمmmأَنَّ ((یعmmد لفmmظ   

إذ قmال ، ))نَ مَ أْ طَ ((مقلوب من )) أَنَ طَمْ ((أن یرى الخلیل  ))أَنَ طَمْ ((من غیر زیادة )) اِْطَمأَنَّ ((
القلmب حیmث كmان معناھmا ھmذا فmي ومثmل )): "أَْشmیَاء((سیبویھ بعد حدیثھ عن القلب المكاني في 

ھ ذلك اللفظ فصmار ھmذا بمنزلmة مmا یكmون تفیھ وكان اللفظ فیھ إذا أنت قلبمعنى ما ال یطرد ذلك 
... فیھ الحرف من حروف الزوائد ثم ی碍تق مmن لفظmھ فmي معنmاه مmا یmذھب فیmھ الحmرف الزائmد 

 ،)٩(والسmmmھیلي ،)٨(، وابmmmن جنmmmي )٧(د ھmmmذا القmmmول المبmmmّردأیmmmّو، )٦("وجمیmmmع ھmmmذا قmmmول الخلیmmmل
ل انmmm碍عب منmmmھ الفعmmm)) طmmmَأَْمنَ ((أصmmmلھ  )) اِْطَمmmmأَنَّ (( أنّ  قmmmولھmmmذا التفسmmmیر ، و)١٠(والرضmmmي

، فحmmدث فیmmھ زیmmادة، فأصmmابھ ضmmعف وسmmرعان مmmا حmmدث فیmmھ ضmmعف آخmmر، وذلmmك ))اِْطmmأََمنَّ ((
   )اْفَعللَّ (على وزن )) اِْطأََمنَّ ((بحدوث القلب المكاني فیھ فتقدمت الالم على العین في 

من ضعف شبیھ بمmا )) اِْطَمأَنَّ ((فما حدث في ) علَّ لَ فْ اِ (ن على وز)) اِْطَمأَنَّ ((فاصبح بعد القلب 

                                                 
  .  ١/٣٠: شرح ال碍افیة)  ١
  ). ٣٨-٣٧: (المغني في تصریف االفعال: ، وینظر ١/٣٠: المصدر نفسھ)  ٢
  . ٣٩:  ، والمغني في تصریف االفعال ٨١٤/ ٢:االنصاف في مسائل الخالف : ینظر)  ٣
  . ٣٩: المغني في تصریف االفعال)  ٤
 .٣٩: ، والمغني في تصریف االفعال ١/٣١: ال碍افیة شرح : ینظر)  ٥
  . ٣٨٠/ ٢: الكتاب)  ٦
  . ٢/٢٥٥: الكامل في اللغة واالدب : ینظر)  ٧
  . ٢/١٠٤: والمنصف ) ٧٧-٧٦/ (٢: الخصائص : ینظر)  ٨
  . ٣٧٠/ ٢: الروض االنف في تفسیر ما اشتمل علیھ حدیث السیرة النبویة: ینظر)  ٩

  . ٢٢/ ١: شرح ال碍افیة: ینظر)  ١٠
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حmذفت یاؤھmا بعmد حmذفھم تاءھmا أذ من ضعف عند اضافة یاء النسmب الیھmا ، ) َحنِیفة(حدث في 
  . )١()َحنَفِيّ : (فقالوا 

 ))اِْطَمmأَنَّ ((الmى أبmي عمmر الجرمmي الmذي یmرى أّن  اً بونسmفقmد ورد ماما الرأي الثاني 
mmت مقلوبmmن لیسmmأْ ((ة مmmََمنَ ط (( اmmوانم ،))أmmبحت ))نَ طَْمmmاني فأصmmب مكmmا قلmmدث فیھmmل حmmأص

وعmدم )) الطمأنینmة((سmماع مصmدره  ))طmَأَْمنَ ((أصل  ))نَ طَْمأ((، والدلیل على ان  ))طَأَْمنَ ((
وذلmك ألنmھ ؛ )اضmمحل(، فاالصmل ھmو )امضmحل(و) اضمحل(وھذا مثل )) ینةالطأمئن((سماع 

  . )٣(، وقد رجح ھذا  الرأي ابن عصفور)٢()حاللمضا(المصدر منھ على قد سمع 
ریmق مmن العلمmاء ، ویكمmن ھmذا الmرأي فmي أن كmالً مmن  قmد قmال بmھ فاما الرأي الثالث ف

، اما الدلیل الذي احتج بھ من قmال بھmذا الmرأي فھmو أن أصل قائم بذاتھ )) طَأَْمنَ ((و  ))طَْمأْنَ ((
) )جبmذ((و ))جmذب((وھmذا عنmدھم مثmل )) طmَأَْمنَ ((و )) طَْمmأْنَ ((المصدر قmد ورد مسmموعاً لmـ 

  .  )٤(فھما عند البصریین اصالن لسماع المصدر لكل منھما
اصmmلھ )) أَنَّ اِْطَمmm((بmmع الmmذي قmmال بmmھ فریmmق آخmmر مmmن العلمmmاء وھmmو أن امmmا الmmرأي الرا

وھmmذا ، مmن التقmاء السmاكنینثmم تحولmت االلmmف الmى ھمmزة للفmرار  مmن غیmر ھمmزة ، ))نَّ اِْطَمmا((
، وشmاھد  )٥(، اذ ورد اسmتعمالھا عنmد العmرب بھمmز االلmف )) ادَّ وَ سْ اِ ((و ))رَّ امَ حْ اِ ((عندھم مثل 

  : )٦(ذلك قول كثیر
ت مَ داً            إذا ما احْ ھَ 碍ْ مَ  كَ مِ وْ قَ  رُ یْ ى خَ لَ یْ لَ  ابنُ  وأنتَ    لوامِ بیط العَ بالعَ أَرَّ

  
عmالوةً علmى لة فmي كmالم العmرب ، غیmر مسmتعم)) نَ مَ طَ ((على ھذا المذھب بأن  یردّ و

وردتmmا فmmي كmmالم العmmرب مmmرة مmmن دون ھمmmز األلmmف ومmmرة اخmmرى )) ادَّ وَ ْسmmاِ ((و)) ارَّ َمmmحْ اِ ((ان 
  .)٧(فلم یرد عند العرب من دون ھمز )) نَّ أَ مَ طْ اِ ((بھمزھا ، اما 

دیم الmالم بتقm)) لَ َعmلْ فَ ((فھmو على الرأي القائل ان فیھا قلب مكانیmاً )) نَ مَ أْ طَ ((أما وزن 
  .على العین 

  / تقدیم الالم على الیاء . ج
  : وامثلة ھذا النوع

  / اایَ طَ خَ * 
فmmي التغییmmرات التmmي طmmرأت علیھmmا  الخmmتالفھم، )) َخطَایmmَا((اختلmmف العلمmmاء فmmي وزن 

مmا عmدا الخلیmل ، )) فعائmل((الى صورتھا االخیرة ، فالبصریون یرون أنھا على وزن وصوالً 
وامmmا َخطَایmmَا فحیmmث كانmmت ھمزتھmmا تعmmرض فmmي : "ھmmذا سmmیبویھ اذ قmmال  وقmmد افصmmح عmmن رأیھmmم

 ، )٨("الجمmmع اجریmmت مجmmرى مطایmmا ، واعلmmم ان یmmاء فعائmmل ابmmداً مھمmmوزة ال تكmmون اال كmmذلك
وھmmmذا الmmmوزن یجمmmmع علmmmى )) فَِعْیلmmmة((علmmmى وزن )) َخِطْیئmmmة((عنmmmدھم مفردھmmmا )) خطایmmmا((فmmmـ
قلبmت الیmاء ھمmزة ، وذلmك النھmا فmي )) خطmایئ((عندھم فھmو )) َخطَایَا((، اما اصل )) فََعائِل((

                                                 
  ) .٧٧-٧٦/ (٢: الخصائص : ینظر )  ١
  . ٧٦/ ٢المصدر نفسھ : ینظر )  ٢
  . ٦١٧/ ٢: الممتع في التصریف: ینظر )  ٣
  . ٧٤/ ٢: الخصائص : ینظر )  ٤
 . ٣٧٨) : طمن(المصباح المنیر : ینظر)  ٥
  . ٩٧: دیوان كثیر)  ٦
  ).١٧-١٦: (اللغة العربیة ، ومالمح من تأریخ ١٣٨/ ١٧): طمن(لسان العرب : ینظر)  ٧
، والخصmائص ١٣٩/ ١: ، ومعاني القرآن واعرابھ للزجاج ) ١٤١-١١٩/(١: المقتضب : ، وینظر ٢/٣٧٨: الكتاب )  ٨

   .٢/٥١١: ، والممتع في التصریف ) ٨-٧(٣: 
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مmع التكسmmیر ، فصmار اللفmmظ المفmرد حmرف ثالmmث مmدي زائmmد وقmد وقعmmت فmي الجمmmع بعmد ألmmف ج
ولثقmmل )) خطmmائِي((قلبmmت الھمmmزة الثانیmmة یmmاًء ؛ لتطرفھmmا بعmmد الكسmmر فصmmار اللفmmظ )) خطmmائِئ((

ثmم قلبmت الیmاء الفmاً )) يخطmائَ ((فmظ صmار اللالكلمة ابدلت الكسرة فتحmة النھmا اخmف الحركmات ف
وللفmرار ، وألن  الھمmزة تm碍بھ األلmف )) خطmاَءا((لتحركھا وانفتاح ما قبلھا ، لیصل اللفmظ الmى 

)) َخطَایmَا((من اجتماع شبھ ثالث الفات في اللفmظ قلبmت الھمmزة یmاًء ، لتكmون الصmورة النھائیmة 
   .)١())فََعائِل((على وزن 

)) فََعmالى((علmى وزن )) َخطَایmَا((اني فھو ما قال بھ الكوفیون وھو أن اما المذھب الث
ذلmك ان ھنmاك نظmائر فmي ، وحجmتھم )) خطیّة)) ((َخطَایَا((أي أن مفرد )) فَِعْیلة((وھو جمع لـ 

وھmي )) لmةفَِعیْ ((مmن ذوات الmواو والیmاء تجمmع علmى تmرك الھمmزة أي علmى وزن )) خطایا((لـ 
وقmد جمعmت كmالً منھمmا علmى وزن )) ةحm碍یّ ((و)) وصیّة((، فمفردھا ) )ح碍ایا((و)) ایوصا((
)) َخطَایmَا((، ولmذلك فmإن  )٢(صmحیح فیmھلم اختص ببناء ال سmبیل لوكما أن معتل الال)) فعالى((

  . من غیر ان یكون فیھا قلب مكاني)) فََعالى((على وزن 
تجمmع علmى )) ْیئmةطِ خَ ((ھmا الmذي مفرد)) َخطَایَا((أن لقد رد مذھب الكوفیین القائل ب  

التmي علmى )) ةحm碍یّ ((و)) وصmیّة((ترك الھمزة ، ألن ھذا خالف االصل ، اما كونھا شبیھة بmـ 
أي ان )) فََعائmِل((، فان االصل فیھmا جمعھmا علmى )) فعالى((والتي تجمع على )) فَِعْیلة((وزن 
ھمmا بمmا مmرت بmھ وقmد مmرت كmالً من)) وحm碍ائي)) وصmائي((و)) حm碍ایا((و)) وصmایا((اصmل 

  . )٣(لتصل كالً منھما الى صورتھا االخیرة)) َخطَایَا((
مكmاني،   وھmي قلmب فیھmا )) َخطَایmَا((المذھب الثالث فھو مmا قmال بmھ الخلیmل وھmو ان 

وَخطَایَا اصلھا خطائئ  ففروا بھmا الmى یتmامى : "، وھذا واضح في قولھ )) فََعالى((على وزن 
ألن تلك الھمزة زائدة وھذه اصmلیة ))    جائِئ((لھمزتین فیكون وكرھوا ان یترك على احدى ا

اً ففروا منھmا الmى ذلmك ، وذھبmوا بmھ الmى فعmالى مثmل ووجدوا لھ في االسماء الصحیحة نضیر ،
عنmmmده اصmmmلھا )) َخطَایmmmَا((، فmmmـ )٤("والواحmmmدة خطیئmmmة)) طھmmmارى((و)) طmmmاھرة((و)) طmmmاھر((
م الھمmmزة علmmى الیmmاء ، وذلmmك للفmmرار مmmن اجتمmmاع تmmم تقmmدی)) فعایmmل((وزن   علmmى)) خطmmایئ((

)) خطmائِي((، فصmار اللفmظ بعmد التقmدیم )) خطmائِئ: ((ھمزتین عند قلب الیاء الmى ھمmزة فیقmال 
والیmاء معmاً فmي اللفmظ ابmدلت الكسmرة فتحmة فصmار  ةوجود الكسmر، ولثقل )) يفََعالِ ((على وزن 

)) خطmmاَءا((ھmmا وانفتmmاح مmmا قبلھmmا ، فصmmار اللفmmظ ثmmم قلبmmت الیmmاء ألفmmاً، لتحرك)) يخطmmاءَ ((اللفmmظ 
وللفmmmرار مmmmن اجتمmmmاع شmmmبھ ثmmmالث الفmmmات قلبmmmت الھمmmmزة یmmmاء لتكmmmون الصmmmورة االخیmmmرة لھmmmا 

  . )٥())َخطَایَا((
فیھmmا قلmmب مكmmاني ، وذلmmك ألن القلmmب )) َخطَایmmَا((لقmmد رد مmmذھب الخلیmmل القائmmل بmmان 

یذھبmmھ قلmmب )) خطmmائِئ((اع الھمmmزتین فmmي ألن اجتمmm)) َخطَایmmَا((المكmmاني مmmا كmmان لیحmmدث فmmي 
الھمزة الثانیة یاًء لتطرفھا بعد كسر ، فكان من االولى حمل اللفظ على القیmاس بmدالً مmن حملmھ 

  .)١("القلب المكاني خالف االصل والقیاس"، الن  )٦(على غیر القیاس
                                                 

، ٣/١٢: ، وشmmرح الmm碍افیة) ٨٠٩-٨٠٥/(٢: ، االنصmmاف فmmي مسmmائل الخmmالف ) ١٤١-١١٩/ (١: المقتضmmب : ینظmmر )  ١
  . ٤/٣٠٧: ، وحاشیة الصبان ٨٥: وائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة

، واوضmح المسmالك الmى ١/١٦١: ، وارتm碍اف الضmرب مmن لسmان العmرب٢/٨٠٦:االنصاف في مسائل الخالف: ینظر)  ٢
  . ٣٨٣/ ٤: الفیة ابن مالك

  ). ٨٠٩-٨٠٨/ (٢: االنصاف في مسائل الخالف : ینظر)  ٣
 . ٤/٢٩٢: عینال)  ٤
  . ٩/١١٧: ، وشرح المفصل )١٤١-١٤٠/ (١: المقتضب : ینظر)  ٥
  . ١/٢٥: شرح ال碍افیة: ینظر)  ٦
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مmا  من الصرفیین فقmد ایmدوا المmذھب الكmوفي ألنھmم وجmدوا ان ھنmاكعاصرون اما الم
یتعmmارض مmmع )) خطmائِي((یضmعف المmmذاھب االخmmرى ، فھmم یmmرون ان قلmmب الكسmرة فتحmmة فmmي 

انھmم و، وانما لجؤوا الى ھmذا القلmب للوصmول الmى قلmب الیmاء ألفmاً ، لكسرة والیاء اب بین سالتنا
صmائت والھمmزة صmوت لمد، وذلmك الن الیmاء ااالبدال بین الھمزة وحروف یرون أنھ ال یجوز 

  . )٢(صوت صامت
ّن فیھmmmmا قلmmmmب مكmmmmاني ، إذ إ)) َخطَایmmmmَا(( نفmmmmرد بmmmmالقول بmmmmأنانجmmmmد أّن الخلیmmmmل قmmmmد 

فmتم تقmدیم الmالم علmى الیmاء، )) فََعایmل((علmى وزن )) َخطmَایئ((واألصmل فیھmا )) يفََعال((وزنھا
والmذي كثیmراً مmا یmذكره  ))َخطَایmَا((وھذا الرأي وإن ُرد أال أنmّھ یعmد مmن اآلراء التmي قیلmت فmي 

  . لعلماء في حدیثھم عن األلفاظ التي وقع فیھا قلب مكانيا
  

  / تقدیم العین على الیاء . د
  : ومن امثلتھ

  / سیِّد ومیِّت وھیِّن  *
علmmى شmmاكلة ھmmذه األلفmmاظ بmmین ھنmmاك خmmالف فmmي وزن سmmیِّد ومیmmِّت وھmmیِّن ومmmا جmmاء   

  : )٣(البصریین والكوفیین، فالبصریون یرون في وزنھ ما یأتي
  . بكسر العین) َفَ◌ْیِعل(ى وزن إنّھ عل .١
 بفتح العین ) فَْیَعل(إنّھ على وزن  .٢
وكmان ": سmیبویھ ، إذ قmال )َفَ◌ْیِعmل(بالرأي االول أي بكسر عین یقول كان الخلیل لقد    

فَْیِعل في غیر المعتل ؛ ألنھم قد یخصون المعتل بالبناء ال سیِّد فَْیِعل وإّن لم یكن : الخلیل یقول 
  .)٤("ه من غیر المعتلیخصون بھ غیر

، فقmد بفmتح العmین) فَْیعmل(ئھا علmى وزن ونظرا)) َسیِّد((یقول بأن الذي أما الرأي الثاني 
، وقmد  )٥(ورد مّرة منسmوباً الmى البصmریین ، اّال أّن سmیبویھ أورده مmرة غیmر منسmوب الmى أحmد

الفmراء ، والmى ) ٧(ابmي جعفmر الرؤاسmيوقmد نسmب الmى ، )٦(نسب ایضmاً الmى المدرسmة البغدادیmة 
  .)٨(ایضاً 

فاألصل فmي ھmذه ) لفَِعیْ (ھو ) سیِّد، ومیِّت، وھیِّن( اما سائر الكوفیین فیرون أّن وزن  
: ھذه الزنة لم تنسب الى عامmة الكmوفیین، إذ قmال ابmن یعmیشو، )٩(االلفاظ سوید وھَوین ومویت

ومmن ، )١٠("فَْیِعmل ثم قلmب الmى فَِعْیل –سیِّد ونظائره  اي -وذھب بعض الكوفیین الى أّن اصلھ"
ان مmن ھmذه األلفmاظ فmإن كmالكوفیین الذین قالوا بھذه الزنة الفراء الذي قیل عنھ أنّھ یرى أّن مmا 

أنmّھ فَِعْیmل أعلmت عmین الmى وذھmب الفmراء ": ، إذ قmال ابmن یعmیش ))فَِعیmل((وزنھا األصلي ھmو 
 لِعmوأخmرت العmین فصmار فَیْ ئmدة وصاب یصوب بأن قدموا الیاء الزایموت ل منھ في مات عالف

                                                                                                                            
  . ١/١/ القسم الثاني: دراسات السلوب القرآن الكریم)  ١
  . ٤١، ٤٠:، وقضایا صرفیة ١٨١، ١٧٣: المنھج الصوتي للبنیة العربیة : ینظر)  ٢
  . ٧٩٥/ ٢: ف ینظر االنصاف في مسائل الخال)  ٣
 . عبد السالم ھارون / ٣٦٥/ ٤: الكتاب)  ٤
  .  ٣٦٥/ ٤: ینظر الكتاب )  ٥
  . ٢/١٦:المنصف : ینظر )  ٦
  . ١٧١: ینظر رسالة المالئكة)  ٧
  . ٤٨٥: ینظر ادب الكاتب)  ٨
  . ٧٩٥/ ٢: ینظر االنصاف في مسائل الخالف )  ٩

  .٩٥/ ١٠: شرح  المفصل)  ١٠
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ثم قلبت الmواو یmاء كمmا ذكmروا ذلmك لقرابmة البنmاء وإنmّھ  یلعِ أّال أنّھ منقول محول من فَ . تمكما قل
  . )١("لْیعِ فَ  لیس في الصحیح ما ھو على 

  : اما الحجج التي جعلت الكوفیین یقولون بھذا الوزن فھي  
  .)٢(فَْیِعل فلیس لھ نظیر في كالمھم لھ نظیر في كالم العرب أما)) فَِعیل((أّن   .١
  .)٣(ھیِّن وأھوناء: إذ قیل  ؛)أفعالء(یجمع على  أّن فَعیالً  .٢
، )فَْعmل(فأصmبح وزنھmا  ،لما كان سیِّد اصلھ َسوْید قلبت الواو ألفاً وحذفت اللتقاء الساكنین .٣

ْیmmل بفَْعmmل زیmmدت الیmmاء؛ إلكمmmال بنmmاء حmmروف ومmmن أجmmل أن یمنmmع التبmmاس صmmیغة فَِع◌ِ 
 . )٤(الكلمة

 یجمmع علmmى  )فmَِعِ◌ْیالً (، فقmmولھم فmي أّن )٥(وقmد ُرّدت حجmج الكmوفیین كلھmmا مmن قبmل العلمmاء
قmد یجمعmون "ھیِّن وأْھِونَاء ، ھي لیسmت بالحجmة الكافیmة للقmول بھmا إذ إنھmم  فيكما  )أْفِعَ◌الء(

ابmھ ا فعmالء بشmاعر وشmعراء وجاھmل وُجھmالء ، وإنّمm: ال碍يء على غیmر بابmھ أال تmراھم قmالوا 
  .)٦("ماءفَِعِ◌ْیل ، نحو ُكرماء ، ولُؤ

خیر فقmد ُرّد علیmھ بmأن ھmذا التقmدیم أأما قولھم بأّن عmین الفعmل أعلmّت وحmدث تقmدیم وتmـ  
، إن قیmل إنmّھ اء ال تتقmدم علmى العmین فmي الصmحیحلصحیح؛ ألّن الیmالیس لھ نظیر في  والتأخیر

  . )٧(اء مستقل أولى من ذلكاختص بھ المعتل فالقول باختصاص المعتل ببن
أّن الیاء عنmد : ویعد تقدیم الیاء على الواو غیر مقبول إلمور صوتیة تمنع ذلك ، وھي
ن ؛ یرف اللmحm تقدیمھا علmى الmواو تكmون مmدتھا غیmر لینmھ ، وھmذه الیmاء ال یمكmن ادغامھmا فmي 

 –أي فَِعِ◌ْیmل  –زنmة ألنھا یاء مّدیة ذات حركة طویلة ، واالمر الثالث ھmو أن الیmاء فmي ھmذه ال
  . )٨(تعد عالمة الزنة في الصفة الم碍بھة ، لذلك ال یجوز تقدیمھا لخروج الوزن عن القیاس

 خافmةھmا مبعmد حmذف األلmف من ))فَِعِ◌ْیmل((أما قول الكmوفیین بأضmافة یmاء فmي صmیغة 
؛ ) )ْیmلفَ ((المخفmف  ))سmیّد((ّن وزن ؛ إذ إفقmد ُرّد ایضmاً  –ل أي فَْعm –لتباس بصmیغة أخmرى اال

  .)٩(التباس، وقد حركت الفاء بالكسر؛ الختفاء الفتحة بعد یاء مّدیةألن الیاء زائدة ، فال یوجد 
ونظرائھا أكثmر مmن ثالثmة أوزان، فوزنھmا عنmد ) )سیّد((أما المتأخرون فقد وضعوا لـ 

mmَعmmل، وفَِعِ◌ْیmmل، وفَ فَْیِعل،وفَیْ : ن آل یاسmmین أربعmmةمحمmmد حسmmی عباینmmة لھmmا وعنmmد الmmدكتور  )١٠(لعِّ
 اً مmن الناسmخ محmور اً وھمm) )لفْعیmِ((وقد عmّد ) لعِّ ل، وفَ فَْیِعل،وفَِيْ◌َعل، وفَْعیِ :( ن خمسة أوزا

  . )١١())ْیلفَِعِ◌◌ِ ((عن 
ویعmد الmرأي الmذي قالmھ ونظرائھmا،  ))َسmیِّد((ھذا ملخmص اآلراء التmي قیلmت فmي وزن 

لmmیس فیmmھ قلmmب مكmmاني  ))اً یِّدَسmm((، فھmmم یmmرون أن فیmmھلmmت یالبصmmریون ھmmو اقmmوى اآلراء التmmي ق

                                                 
  . ٩٥/ ١٠: شرح المفصل )  ١
  ). ٩٦-٩٥/ (١٠: شرح المفصل: ینظر )  ٢
  . ١٣: ، وفیعل أم فعیل٥/٦٥: شرح المفصل : ینظر )  ٣
  . ٧٩٦/ ٢: االنصاف في مسائل الخالف : ینظر)  ٤
  . ٤٠: ، ونظرة في بعض االزان الصرفیة ٨٠٢/ ٢: ، واالنصاف في مسائل الخالف٦٦/ ٥: شرح المفصل : ینظر)  ٥
  ) . ٦١ -٦٦(/ ٥: شرح المفصل )  ٦
  .٢/٨٠٢: االنصاف في مسائل الخالف : ینظر)  ٧
  .٤٠: نظرة في بعض االزان الصرفیة: ینظر)  ٨
  . ٤٣: المصدر نفسھ : ینظر)  ٩

  . ١٣: فْیِعل أم فَعِيْ◌ل : / ینظر)  ١٠
  ).٣٤-٣٣(، )٣١-٣٠) (٢٩، ٢٤: (نظرة في بعض االوزان الصرفیة : ینظر )   ١١



  ٢٠٠٨كانون االول لسنة                                 مجلة الفتح              . السابع والثالثون  العدد
 

 

فقmد )) فَِعْیmل((فیھ قلmب مكmاني ووزنmھ )) دیِّ سَ ((اما الكوفیون الذین یرون ان  ))لعِ یْ فَ ((ا ووزنھ
  . ُرّد بحجج كثیرة ، أّال أّن رأیھم ھذا یبقى قائماً وإن ُردّ 

  المبحث الثاني
  الفاظ القلب المكانيالعلماء من ما اتفق علیھ 

  
لعلماء ، ویمكن أن تقسم ھmذه اعلى القلب المكاني ولم یختلف فیھا  ھنالك ألفاظ جاءت

   -:األلفاظ على حسب تقدیم الحروف فیھا وتأخیرھا وذلك على النحو اآلتي
  / تقدیم الالم على العین. أ

  / أََواِلي . ١
ل((ع لmـ ھو جمm ))أََواِلي((إّن   ))أَواِول((، ألن أصmلھا ))لعأَفmا((أّمmا وزنھmا فھmو )) أوَّ

 ))أوالmِو((حدث فیھا قلب مكmاني بتقmدیم الmالم علmى الmواو ، فأصmبحت  ))أفاِعل((على وزن 
  .)١())أََواِلي((ثم قُلبَت الواو یاء ؛ لتطرفھا بعد كسر فأصبحت 

  / تَنَاَزب. ٢
، تmmم فیmmھ تقmmدیم الیmmاء علmmى الmmزاي ) )زتَنmmَابَ ((حmmدث فیھmmا اللفmmظ قلmmب مكmmاني ، فاصmmلھ 

 ))تَنmَاَزبوا((و ))تَنَاَزب((، وقد استعمل العرب لفظ ) )تَفَالَع((ى وزن عل ))تَنَاَزب((فأصبح 
  . )٢(، أي استعملوا اللفظ االصلي ومقلوبھ) )تَنَابَزوا((و  ))زبَ تَنَا((مثلما استعملوا 

  / َراَء . ٣
ورد فmmي  د ورد اسmتعمالھ فmmي كmالم العmmرب إذوقmm) )ىَرأَ ((ورد ھmذا اللفmmظ مقلوبmاً مmmن 

   :قول ال碍اعر 
  اءني فھو قاتل       ِمن أجلك ھَذه ھامةَ الیوم أو َغِد روكّل خلیٍل             

  . )٣(على الھمزة قُدم فیھ األلف ))فَلَعَ ((على وزن  ))َراءَ ((فـ 
   /َسأئ . ٤

) )ىَسmmأ((تmmم فیھmmا تقmmدیم الھمmmزة علmmى األلmmف فاصmmبحت  ))َسmmاءَ (( ))ىَسmmأ((إّن أصmmل 
  : ال碍اعرالم العرب ، والدلیل على ذلك قول د استعمالھا في ك، وقد ور ))فَلَعَ ((على وزن 

  )٤(لیلذوحلَّ بداِرھم ذل      لقد لقیُت قریضة ماسآھا      
  / شاكي.٥

mmُي قmmاظ التmmن االلفmmو مmmین،  تمدّ ھmmى العmmالم علmmا الmmب  نَّ إ إذفیھmmدوث القلmmل حmmلھ قبmmأص
علmmى الھمmmزة، فأصmmبحت  مmmأخوذة مmmن الmm碍وكة، قmmدمت فیھmmا الكmmاف)) ئكاِ َشmm((المكmmاني فیmmھ 

علmى ) )ياكِ َشm((، فاصmبحت الھمmزة الmى یmاء لتطرفھmا بعmد كسmر ، ثم قلبت))ئشاكِ ((الكلمة 
، ومنmھ ))شmاكي السmالح: ((، أما استعمالھا فقد وردت في كmالم العmرب فقmالوا))عالِ فَ ((وزن 

  : قول ال碍اعر
  )٥(عكمسالحي في الحوادث مَ  شاكٍ    ي أنا ذاكم     نفتعرفوني ان

  / َشخر.٦

                                                 
  . ٤/٧٧٦: ، والنحو الوافي٣١: الصرف الوافي: ینظر)  ١
 . ٣٤: المغني في تصریف األفعال: ینظر)  ٢
 . ٣٤، والمغني في تصریف االفعال  ١/٢١: شرح ال碍افیة: ینظر )  ٣
 . ٣٤: المغني في تصریف االفعال : ینظر )  ٤
  . ٣٥: المصدر نفسھ: ینظر)  ٥
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شmmرخ : إذ قیmmل) )َشmmرخ((ّن اصmmلھ إاء ، إذ حmدث فmmي ھmmذا اللفmmظ تقmmدیم الخmmاء علmى الmmر
  .   )١())فَلَعَ ((المقلوب على وزن ) )َشخر((ال碍باب أولھ و َشخره ، و

  / قِسّي . ٧
ولكراھmة  ))وسوُ قmُ((فقد قال عنmھ سmیبویھ إنmھ مقلmوب مmن  ھذا اللفظ فیھ قلب مكاني؛

جمmع تكسmیر التmي ھmي )) قmُُووس((ولكي تصل  )٢(ضمتین قلب الى قِِسيّ اجتماع الواوین وال
عmین الكلمmة والmواو -قدمت السین فیھا على الواو االولى والثانیmة )) قِِسّي ((الى )) قوس((لـ

ثmmم قبلmmت الmmواو المتطرفmmة یmmاء ؛ وذلmmك ألن اجتمmmاع ) )ووقُُسmm((فأصmmبحت  -الزائmmدة للجمmmع
ثقmل ولتجنmب ھmذا الثقmل قلبmت الmواو المتطرفmة الmى یmاء ،  الواوین في ھmذا الجمmع یmؤدي الmى

االخmرى قلبmت ھmي سmاكنة الmواو ، والجتماع الmواو مmع الیmاء ومجmيء  ))يوْ سُ قُ ((فأصبحت 
ولمناسmmبة الیmmاء كسmmرت السmmین  ))يّ قُسmm((الmmى یmmاء ، ثmmم ادغمmmت الیmmاء فmmي الیmmاء فأصmmبحت 

 ))قِِسmيّ ((الmى كسmر فصmارت وكسmرت القmاف لعسmر االنتقmال مmن ضmم  ))سmيّ قُ ((فأصبحت 
  .)٣())فلوع((ووزنھ 

  / لََجَز . ٨
  .)٤())فَلَعَ ((أما وزنھ فھو )) جزَ لَ (( ھإّن في ھذا اللفظ قلب مكاني ، فاصل

  / نَاَء . ٩
َ ((أصل ھذا اللفظ إّن  ، ووزنmھ  ))نmَاءَ ((قّدمت فیmھ األلmف علmى الھمmزة فاصmبح  ))ىنَأ

  . )٥())فَلَعَ ((
  / نََغَز . ١٠

 -األصmل ومقلوبmھ  –اللفظmین ، وقد ورد اسmتعمال  ))نََزغ((ذا اللفظ  مقلوب من ھ إنّ 
فھmmو  ))نََغmmزَ ((نmmََزَغ الmm碍یطان ، ونََغmmَز الmm碍یطان ، أمmmا وزن : فmmي كmmالم العmmرب ، فقmmد قیmmل 

  . )٦())فَلَعَ ((
  / ھاٍع والٍع . ١١

بعmmض قmال "ن فmي كmmالم العmرب ، وفیھمmmا قلmب مكmاني فقmmد یاللفظmین ھmmذكmل مmن ورد 
فیmmھ القلmmب المكmmاني فوزنھmmا  فھmmذا یتعmmین) معmmرب اعmmراب قmmاٍض (العmmرب رجmmل ھmmاٍع والٍع 

قّدمت العین على الیاء في اللفظین  ))الیع((و) )ھایع((  ))العٍ ((و ))ھاعٍ ((، فأصل )٧("فالٍ 
، وباالستعمال النحوي لھمmا ))فَالِع((على وزن ) )العي((و ))ھاعي((كل منھما  ، فأصبح 
  ).)فال((على وزن ) )العٍ ((و ))ھاعٍ ((منھما الیاء فیصبحان قد تحذف 

  / تقدیم العین على الفاء .ب
  :ھناك مجموعة من األلفاظ التي تّم فیھا تقدیم العین على الفاء ، وھذه األلفاظ ھي

   -:أَسلَ . ١
بتقmدیم الھمmزة فmي  ))َعفmَلَ ((علmى وزن  ))أََسmلَ ((، فـ  ))َسأَلَ ((قلب ھذا اللفظ من من 

   -:اللفظ على السین، وقد ورد استعمال اللفظین في كالم العرب ، فقد قال ال碍اعر
                                                 

  . ٤٧: المصدر نفسھ : ینظر )  ١
  .   ٢٢: ذا العرف في فن الصرف ، وش ٤/٣٨٠:الكتاب : ینظر)  ٢
، وینظmmر ٣٥: ، وحاشmmیة المغنmmي فmmي تصmmریف االفعmmال ٢٢:،وشmmذا العmmرف فmmي فmmن الصmmرف  ٤/٣٨٠: الكتmmاب: ینظmmر)  ٣

  . ٧٨١/ ٤: ، النحو الوافي  ٣١: الصرف الوافي 
  . ٣٥: المغني في تصریف األفعال: ینظر )  ٤
 . ٣١:الصرف الوافي: ، وینظر٣٤: في تصریف االفعال  و المغني ٢٢: شذا العرف في فن الصرف : ینظر)  ٥
 . ٤٥: المغني في تصریف األفعال: ینظر )  ٦
 . ٤٦: نفسھ )  ٧



  ٢٠٠٨كانون االول لسنة                                 مجلة الفتح              . السابع والثالثون  العدد
 

 

  .)١(لھائإذا قام قوٌم یأَسلون ملیكھم         عطاء فدھاء الذي أنا س
  

  : أَیِسَ . ٢
، قmmدمت الھمmmزة علmmى الیmmاء )) سَ یmmَئِ ((، اذ ان اصmmلھ قلmmب مكmmاني )) أَیmmِسَ ((حmmدث فmmي   

اال انmھ لmم یسmمع في كmالم العmرب )) أَیِسَ ((، وقد استعمل )) َعفِلَ ((على وزن )) أَیِسَ ((فصار 
)) یmئس((، أي ان القلmب ھنmا عmرف باصmلھ وھmو  )٢())یmَئِسَ ((مصدر، لذلك عد مقلوباً مmن لھ ب

موجmmب ویmmزاد علmmى ذلmmك ان تصmmحیحھ وعmmدم قلmmب یائmmھ الفmmاً مmmع وجmmود )) الیmmأس((ومصmmدره 
  .  )٣())یئس((دلیل على انھ مقلوب ) ما قبلھا تحرك الیاء وانفتاح(لالعالل فیھ وھو 

   -:أَْیُنُ◌ق. ٢
))  أَْنیmُق((ن القلmب المكmاني فmي ھmذا اللفmظ بتقmدیم العmین علmى الفmاء ، إذ أّن أصmلھا میك

قmmوالن لتصmmل الmmى )) أنmmُوق((، وفmmي )ناقmmة(وھmmي جمmmع تكسmmیر )) أنmmُوق)) ((قُي◌ُ أَْنmm((وأصmmل 
)) أَْونmُق((قدّمت فیھ الmواو علmى النmون ، فاصmبحت )) أنُوق((، القول األول ھو أّن ))أَْیُنُ◌ق((

  . )٤())أَْینُق((بَت الواو الى یاء فاصبحت لثم قُ 
ثmم ) )أْونmُق((قَُدمت فیھ الواو علmى النmون ، فاصmبحت )) أَنُوق((أّن أما القول الثاني فیمكن في 

  .)٥())فُلیْ أَ ((ُحِذفت الواو التي ھي عین الكلمة، وعوض عنھا بالیاء ، فوزنھا 
أّن قلmب الmواو الmى یmاء فmي القmول األول ال یقmوم علmى علmة صmرفیة ،  الباحثmان ویرى  

 ، أّال أن)٦(وحذف االواو والتعویض عنھا بیاء في القول الثاني ال یقوم على علة صmرفیة ایضmاً 
ن ، إذ یمكmmن أن یكmmون حmmذف الmmواو مmmیتmmرجح علmmى القmmول االولأنَّ القmmول الثmmاني الباحثmmة تmmرى 

طلباً للخفّة ثم التعویض عن الmواو المحذوفmة بیmاٍء إنمmا ھmو للحفmاظ علmى وزن الكلمmة )) أْینقُ ((
  . لجمعاالدال على 

  : أَْیطَب. ٣
، ))أَْطیmَب((اء ، فاصلھ قبل حدوث القلب المكاني فیھ طھذا اللفظ قُّدم فیھ الیاء على ال

مmmا أَْطیَبmmھ : ((فقmmد قیmmل ، )٧(ال اللفظmmین، وقmmد ورد اسmmتعم))أَْعفmmَل((فھmmو )) أَْیطmmَب((أمmmا وزن 
  .)٨())وأَْطیب بھ ، وما أَْیطَبھ وأَْیِطب بھ

  : َجاه. ٤
قدّمت فیھ الجیم على الmواو ونقلmت مmع الجmیم السmكون )) َوْجھ((ھو )) َجاه((إن اصل 

؛  ولعدم االمكان االبتmداء بالسmاكن ُحّركmت الجmیم بmالفتح)) ْجَوه((ومع الواو الفتحة ، فاصبحت 
لِبmَت الmواو ، ثmم قُ ))َجmَوه((ألنھا اخف الحركات ولكونھا حركة الفاء األصلیة، فاصبحت الكلمة 

  . )٩())َعفَل((، أما وزنھا فھو )) َجاه((نفتاح ما قبلھا فأصبحت الى ألف ، لتحركھا وا
  

                                                 
  . ٢٠: ، ودروس في علم الصرف ٤٧: المغني في تصریف االفعال: ینظر )  ١
  . ٢٢:، وشذا العرف في فن الصرف ) ٤٤٤-٤٤٢/(١: الخصائص : ینظر)  ٢
  . ٢٢: ي فن الصرفشذا العرف ف: ینظر)  ٣
  ). ٣٦-٣٥: (، والمغني في تصریف األفعال) ٤٤٦-٤٤٥(، ١/٢٧٦: الخصائص : ینظر )  ٤
  . ٣٦: ، والمغني في تصریف األفعال ١/٤٤٦: الخصائص : ینظر )  ٥
 ). ٧٨٣-٧٧٦/ (٤: النحو الوافي : ینظر )  ٦
 . ٣٥: المغني في تصریف االفعال: ینظر)  ٧
 .٣٥: المصدر نفسھ)  ٨
، والمغنmي فmي تصmریف ٢٢: ، وشmذا العmرف فmي فmن الصmرف ١/٢٣:، وشmرح الm碍افیة  ١/٤٤٦: الخصائص : ینظر)  ٩

  . ٣٤: االفعال 
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  : فَھَا. ٥
ورد اسmتعمال ، وقmد ))َعفmَل((فھmو )) فَھmَا((، أمmا وزن ) )ھَفmَا((ھذا اللفظ من  ُقِ◌لب

  . )٢())اھَفَا فؤادي وفَھَ : ((إذ قیل ، )١(اللفظین
  / لفاء عن الالماتأخیر . ج

  : من االلفاظ التي حدث فیھا ھذا النوع من القلب ما یأتي  
 : اِديحَ  .١

وھو اسم فاعل من ، ))ِحداوَ ((قبل حدوث القلب المكاني فیھا )) َحاِدي((اصل  إّنّ◌◌َ 
أي  -تم فیmھ تmأخیر الmواو عmن الmدال وتقmدیم الحmاء علmى األلmف)) َواِحد((فـ )) َوَحدَ ((الفعل 

طرفھmا بعmد كسmر، الmواو الmى یmاء ؛ لتثم تم قلب )) َحاِدو((لتصبح  -األلفتقدیم العین على 
 . )٣())فلِ َعا((على وزن )) َحاِدي((فاصبح اللفظ 

 : طَاِدي  .٢
وھmmو اسmmم فاعmmل مmmن الفعmmل )) ِطmmدَوا((حmmدث فmmي ھmmذا اللفmmظ قلmmب مكmmاني ، فأصmmلھ 

ھmو قلmب مكmاني القلب االول )) طَاِدي((حدث فیھ قلبان لیصل الى )) داطِ وَ ((، و)) طَدَ وَ ((
، فأصmmبحت طmmاء التmmي ھmmي عmmین الكلمmmة علmmى األلmmفبتmmأخیر الmmواو عmmن الmmدال وتقmmدیم ال

فأصmبحت رفھmا بعmد كسmر طحدث فیھا القلب الثmاني وھmو قلmب الmواو یmاء ، لتثم )) طَاِدو((
 . )٤())َعالِف((فھو ، أما وزن ھذا اللفظ )) طَاِدي((

  
  

  المبحث األول 
  وجاء منھ في القرآن الكریم العلماء ما اختلف فیھ 

  
مmmن األلفmmاظ التmmي اختلmmف العلمmmاء فmmي حmmدوث القلmmب المكmmاني فیھmmا وورد ذكرھmmا فmmي 

  :القرآن الكریم، ما یأتي
  : أَْشیَاء. ١

یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوْا الَ تَْسأَلُوْا َعْن أَْشmیَاء إِن تُْبmَد لَُكmْم {: لھ تعالىفي قو)) أَْشیَاء((جاءت   
في اكثر من موضmع فmي القmرآن الكmریم ، منھmا )) أَْشیَاء((وقد ورد ذكر المفرد من  )٥(}تَُسْؤُكمْ 

فقmد ورد فmي ھmذه اآلیmmة  )٦(}قmَِدیرٌ  تَبmَاَرَك الmَِّذي بِیmmَِدِه اْلُمْلmُك َوھmَُو َعلmَى ُكmلِّ َشmmْيءٍ {: قولmھ تعmالى
، وقmmد جmmاء مخفّفmmاً غیmmر مmm碍دد ممmmا جعmmل المmmذھب القائmmل بmmأّن ))أَْشmmیَاء((وھmmو مفmmرد ) َشmmْيءٍ (

ء((جمmع لmـ  ))أَْشیَاء(( ، ألن الmذي ورد فmي القmرآن الكmریم ، وكmالم ھmو مmذھب ضmعیف)) َشmيِّ

                                                 
 . ٣٥: المغني في تصریف االفعال: ینظر)  ١
 . ٣٥: المصدر نفسھ)  ٢
صmmرف ، وال٢٢: ، وشmmذا العmmرف فmmي فmmن الصmmرف١/٢٣: ، وشmmرح الmm碍افیة ) ٤٤٨-٤٤٧/(١:الخصmmائص : ینظmmر )  ٣

 . ٣١: الوافي
  . ٣١: ، والصرف الوافي٣٦: ، والمغني في تصریف األفعال ١/٤٤٧: الخصائص : ینظر )  ٤
  . ١٠١: المائدة)  ٥
  . ١: الملك)  ٦
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الكmریم یضmعف مmن رأي الكسmائي فmي القmرآن )) أَْشیَاء((مجيء لعرب من دون ت碍دید كما إّن ا
ریم ممنوعmة كmلقmرآن الاقmد وردت فmي )) أَْشmیَاء((؛ ألّن )) ءَشmيْ ((لـجمع )) أَْشیَاء((القائل بأّن 

بmmأّن ال یمنmmع مmmن الصmmرف ، لmmذلك فmmإّن مmmذھب البصmmریین القائmmل )) أَْفَعmmال((مmmن الصmmرف، و
، وإّن وزن دث فیmھ قلmب مكmانيحmوھو في المعنى جمع شmيء )) َشْيءٍ ((لـاسم جمع )) أَْشیَاء((

  . ھا جحھو أقوى المذاھب وأر)) ْفَعاءل((ھذا الجمع 
فmَإِْن أََصmابَھُ َخْیmٌر {: ، إذ ورد في قولھ تعالىورد ھذا اللفظ كثیراً في القرآن الكریم  :إْطَمأَنَّ . ٢

mmالَ {وفmmي قولmmھ تعmmالى  )١(}اْطَمmmأَنَّ بmmِھِ  { : ، وفmmي قولmmھ تعmmالى )٢(}ةَ فmmَإَِذا اْطَمmmأْنَنتُْم فmmَأَقِیُموْا الصَّ
ْنیَا َواْطَمأَنُّوْا بِھَا ، وقmد ورد  )٤(}َولِتَْطَمئِنَّ قُلmُوبُُكم بmِھِ {: وفي قولھ تعالى )٣(}َوَرُضوْا بِاْلَحیاِة الدُّ

 إِالَّ َمmْن أُْكmِرهَ َوقَْلبmُھُ ُمْطَمmئِنٌّ { : في صیغة اسم الفاعmل ، وذلmك فmي قولmھ تعmالى)) إْطَمأَنَّ ((لفظ 
ْطَمئِنmmَّةً {: ، وفmmي قولmmھ تعmmالى )٥(}بِاِإلیَمmmانِ  یَْمmm碍ُوَن { : ، وفmmي قولmmھ تعmmالى  )٦(}َكانmmَْت آِمنmmَةً مُّ
  . )٧(}ُمْطَمئِنِّینَ 
اء العلمmاء فmي ر، وبmالرجوع الmى آ) ْطَمmأَنَّ ا(ھذا ما ورد في القرآن الكریم عن اللفmظ   

)) طmَأَمن((ومmنھم مmن یmرى أّن ، )٨())أَمنطmَ((نجد أن منھم من یرى أنّھا مقلوبmة مmن ) أَنَ طَمْ (
 )١٠(أصmmل قmmائم بذاتmmھ)) طmmَأَمن((و)) طََمmmأن((ومmmنھم مmmن جعmmل كmmالًّ  )٩())طَْمmmأَنَ ((مقلmmوب مmmن 

فmي القmرآن  د، وبالنظر الmى مmا ور )١١())ْطَمأَنَّ ا((في األصل  )) ْطَمأَنَّ ا((ومنھم من یرى أّن  
، لذلك ترى الباحثة أّن مmا ورد )) ْطأََمنَّ ا((اءاتھ لفظ فیھ او في احدى قر دالكریم نجد أنّھ لم یر

مقلmmوب منmmھ ؛ وذلmmك لعmmدم )) طmmَأَمن((أصmmل و)) طَْمmmأَنَ ((فmmي القmmرآن الكmmریم یmmرجح القmmول بmmأّن 
فھmذا ))  طَْمmأَنَ ((في القرآن الكریم ، ولعدم سماع مصدره وسماع مصmدر )) طَأَمن((استعمال 

  . عنھ اً ومنقلب)) أَنَ طَمْ ((من  اً 碍عبمن ))طَأَمن((یجعل 
  : أَیَاَمى. ٣

ولقmmد اختلmmف العلمmmاء فmmي  )١٢(}َوأَنِكُحmmوا اْألَیmmَاَمى ِمmmنُكْم {: فmmي قولmmھ تعmmالى)) أَیmmَاَمى((جmmاءت 
ثmmم قُلِبmmَت الmmالم موضmmع العmmین، )) أَیmmَایم((أصmmلھا )) أَیmmَاَمى((، فمmmنھم مmmن یmmرى أّن )) أیmmامى((

فتحmة، وقُلبmت الیmاء ألفmاً ، لتحركھmا وانفتmاح مmا قبلھmا ،  ، ثم ابدلت الكسرة)) أَیَاِمي((فأصبحت 
  )). فَیَالَع((ووزنھا )) أَیَاَمى((فاصبحت 

ولmیس فیmھ قلmب مكmاني، أمmا وزنmھ فھmو )) أیmم((جمmع )) أَیmَاَمى((أما الرأي الثاني فیھا فھmو أّن 
  . )١٣())فََعالَى((
  : َخطَایَا. ٤

                                                 
  ١١: الحـج)  ١
 ١٠٣: النساء)  ٢
 ٧:یونس)  ٣
 ١٢٦:آل عمران)  ٤
 ١٠٦:النحل)  ٥
 ١١٢:النحل)  ٦
 ٩٥:اإلسراء)  ٧
  .  ٢/١٠٤:، والمنصف) ٧٧-٧٦/(٢: ، والخصائص ٢/٥٥: ة واالدب الكامل في اللغ: ینظر )  ٨
 . ٧٦/ ٢: الخصائص : ینظر )  ٩

 . ٧٤/ ٢: المصدر نفسھ: ینظر )  ١٠
  . ٣٧٨): طمن(المصباح المنیر : ینظر )  ١١
 ٣٢: النــور)  ١٢
 . ٤٤/ ١/ القسم الثاني: دراسات السلوب القرآن الكریم: ینظر )  ١٣
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وفmي قولmھ  )١(} ولُوْا ِحطَّةٌ نَّْغفِْر لَُكْم َخطَایmَاُكمْ َوقُ { : في قولھ تعالى)) َخطَایَا((وردت 
وفmي ،  )٣(}إِنَّا آَمنَّا بَِربِّنَا لِیَْغفَِر لَنَا َخطَایَانَا{: ، وفي قولھ تعالى )٢(} َوْلنَْحِمْل َخطَایَاُكمْ {: تعالى

َوَمmا ھmُم بَِحmاِملِیَن ِمmْن {: وفي قولھ تعmالى )٤(}إِنَّا نَْطَمُع أَْن یَْغفَِر لَنَا َربُّنَا َخطَایَانَا { :قولھ تعالى
ن َشْيءٍ     )٥(}َخطَایَاھُم مِّ

بَلmَى َمmن َكَسmَب َسmیِّئَةً َوأََحاطmَْت بmِِھ {: في قولھ تعالى)) َخطَایَا((ولقد  ورد المفرد من 
  . )٦(}َخِطیئَتُھُ 

)) ائmِلفَعَ ((ضمن األلفاظ التmي علmى وزن )) َخطَایَا((عضیمة اورد محمد عبد الخالق 
تكmون جمعmاً ")): فََعائmِل((، عند حدیثھ عن ھذا الوزن ومجیئھ فmي القmرآن الكmریم ، إذ قmال عmن

كثیmراً فmي  ))فعیلmة((ـبالتmاء أو مّجmرداً منھmا جmاء جمعmاً لmحmرف مmد مقترنmاً  لمفmرد مؤنmث ثالثmھ
  . )٧("القرآن

، مسmتدالً ))لائmعف((علmى وزن )) َخطَایmَا(( عضmیمة لفmظ لقد جعل محمد عبد الخmالق 
  )). فَعیلة((عاً لـكثیراً في القرآن الكریم جم)) لفََعائِ ((على ھذا الرأي مجيء  

مmmرجح علmmى )) فََعائmmِل((علmmى وزن )) َخطَایmmَا((القائmmل بmmأن أّن الmmرأي  الباحثmmان ویmmرى
 فmي)) خطیئmة((المفرد منھا وھmو  يءمن دون قلب وذلك لمج)) َعالىفَ ((القول بأنھا على وزن 

وھmو مmرجح ایضmاً علmى الmرأي القائmل أنھmا علmى وزن )) ةخطیmّ((آن الكریم وعmدم مجmيء القر
  . أولىكان ذلك  على غیر القلبالمسألة امكن اخذ  متىوأن فیھا قلباً مكانیاً ، ألنھ )) فََعالى((

  
  : نَسیِّد ومیِّت وھیِّ . ٥

ا وردت ألفmاظ أخmرى في القmرآن الكmریم كمm)) نھیِّ ((و)) ومیِّت((و)) َسیِّد(( ورد لفظ  
قولmھ ، وفmي  )٨(}َوَسیًِّدا َوَحُصmوًرا{: في قولھ تعالى)) َسیِّد((، فقد وردت  تھاجاءت على شاكل

َوتُْخِرُج اْلَحmيَّ {: فقد جاءت في قولھ تعالى)) میِّت((، أما )٩(}َوأَْلفَیَا َسیَِّدھَا لََدى اْلبَابِ { : تعالى
قmَاَل َربmَُّك {: فقmد وردت فmي قولmھ تعmالى)) ھmیِّن((ثیرة، أما أخرى ك آیاتوفي  )١٠(}ِمَن اْلَمیِّتِ 

ِ َعِظیمٌ {: في قولھ تعالىو،  )١١(}ھَُو َعلَيَّ ھَیِّنٌ  ومن األلفmاظ ، )١٢(}َوتَْحَسبُونَھُ ھَیِّنًا َوھَُو ِعنَد هللاَّ
mب((ونحmوه )) َسmیِّد((األخرى التي جاءت علmى شmاكلة  )) نmةبیِّ ((و)) ضmیِّق((و)) لmیِّن((و)) صِّ

أَْو {: وردت فmmي قولmmھ تعmmالى)) صmmیِّب((، وكلھmmا وردت فmmي القmmرآن الكmmریم، فmmـ )) سmmیِّئة((و
َن السََّماء فِیِھ ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرقٌ  فَقmُوَال {: فmي قولmھ تعmالى)) لmیِّن((، وقد ورد  )١٣(}َكَصیٍِّب مِّ

، وورد )١(}َحتَّى یَِمیَز اْلَخبِیَث ِمَن الطَّیِّبِ {: في قولھ تعالى)) طیِّب((، وورد  )١٤(}لَھُ قَْوًال لَّیِّنًا

                                                 
 ٥٨:البقرة )  ١
 ١٢:عنكبوتال)  ٢
 ٧٣:طـھ)  ٣
  ٥١: ال碍عراء )  ٤
  ١٢:العنكبوت)  ٥
 ٨١:البقرة)  ٦
 . ٣٧٧/ ٤/ القسم الثاني: دراسات السلوب القرآن الكریم )  ٧
  ٣٩:آل عمران)  ٨
 ٢٥:یوسف)  ٩

 ٢٧:آل عمران)  ١٠
 ٩:مریم)  ١١
 ١٥:النــور)  ١٢
 ١٩:البقرة)  ١٣
 ٤٤:طـھ)  ١٤
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فقmد ) بیِّنة((أما  ،)٢(}َوَمن یُِرْد أَن یُِضلَّھُ یَْجَعْل َصْدَرهُ َضیِّقًا َحَرًجا{ :في قولھ تعالى)) قیِّ ض((
mْن آیmٍَة بَیِّنmَةٍ {: وردت في قولھ تعmالى فقmد )) سmیِّئة((ا ، وأمm )٣(}َسmْل بَنmِي إِْسmَرائِیَل َكmْم آتَْینmَاھُم مِّ

  . )٤(}بَلَى َمن َكَسَب َسیِّئَةً َوأََحاطَْت بِِھ َخِطیئَتُھُ {: وردت في آیاٍت كثیرة نذكر منھا قولھ تعالى 
إِنََّمmا {: في قولmھ تعmالىمخففین وذلك )) َضْیق((و)) تَمیْ ((لقد ورد في القرآن الكریم   

َم َعلmَْیُكُم اْلَمْیتmَةَ  mا یَْمُكmُروَن {: لىوفmي قولmھ تعmا، ) ٥(}َحرَّ مَّ مmن دون ،  )٦(}َوالَ تmَُك فmِي َضmْیٍق مِّ
، فقد حذفت عmین الكلمmة ، ))فَْیل((ت碍دید الیاء، ولو أردنا وزن كالً منھما لقلنا أنّھما على وزن 
ونحmmوه مmm碍ّددة الیmmاء، وقmmد )) سmmیِّد((والخmmالف فmmي ھmmذا الmmوزن وإنّمmmا الخmmالف یكمmmن فmmي وزن 

عنmد حدیثmھ )) فَْيْ◌ِعmل((ضمن األلفاظ التي تأتي علmى وزن في حدثین أوردھا أحد العلماء الم
وھذا الرأي یبقmى ھmو أحmد األراء  ،)٧(وما جاء على ھذا الوزن في القرآن الكریم)) فَْیِعل((عن 

)) فَِعْیmل((نحوه ، مثلما قیل أّن مثل ھذه األلفاظ ھmي علmى وزن و)) دسیِّ  ((التي قیلت في وزن 
  . كانیاً بتقدیم العین على الیاءوأّن فیھا قلباً م

  
  

  المبحث الثاني
  من الفاظ القلبالعلماء تفق علیھ ما ا

  ریمكلاوجاء منھ في القرآن 
  

ألفاظ تحتمmل ریم وفي قراءاتھ القرآنیة ، یراھا العلماء أنّھا كوردت الفاظ في القرآن ال
  : ھذه االلفاظ مرتبة كما یأتيوھا نحن اوالً نورد القلب المكاني،

  :تقدیم الالم على العین. أ
  : َجاء. ١

)) جاءتmك((، فmـ )٨(}بَلَى قَْد َجاءْتَك آیmَاتِي فََكmذَّْبَت بِھmَا{: ورد ھذا اللفظ في قولھ تعالى
ھmي  قبmل الھمmزة ، وھmذه القmراءة مmن دون مmدّ  )٩())كَ ْتmأَ جَ ((في احدى القراءات القرآنیة  قرئت

التmي تقابmل تقابل الالم فmي المیmزان قmُدِّمت علmى األلmف ّن الھمزة التي إ، إذ على القلب المكاني 
، ثmmم حmmذفت األلmmف مmmن )) فَلmmَعَ ((علmmى وزن )) َجmmأى((العmmین فmmي المیmmزان ، فأصmmبحت الكلمmmة 

  . )) فَلَ )) ((َجأَ ((ووزن  )١٠(َرَمت: في قولنا )) ىمر((مثلما ُحذفت من )) كَ تْ َجأَ ((
  : ِحْجر. ٢

                                                                                                                            
  ١٧٩: آل عمران)  ١
  ١٢٥:األنعام)  ٢
 ٢١١:البقرة)  ٣
 ٨١:البقرة)  ٤
  ١٧٣:البقرة)  ٥
 ١٢٧:النحل)  ٦
  ). ٧٦-٨٢/ (٤/ القسم الثاني/ دراسات السلوب القرآن الكریم : ینظر )  ٧
 ٥٩:الزمر )  ٨
/ ٨: ، ومعجmم القmmراءات ١٣١: مختصmر فmmي شmواذ القmراءات مmن كتmmاب البmدیع: وھmي قmراءة الحسmن واالعmmرج ،ینظmر)  ٩

١٧٨ .  
  ٤٩/ ١/ القسم الثاني/ اسات السلوب القرآن الكریم در: ینظر )  ١٠
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وقmد ورد  ،)١(}َوقَالُوْا ھَِذِه أَْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجرٌ {: الىجاء في قولھ تع)) ِحْجر((إن لفظ 
لجmmیم وسmmكونھا، أي افmmي إحmmدى القmmراءات الmm碍اذة لھmmذه اآلیmmة بكسmmر الحmmاء، وتقmmدیم الmmراء علmmى 

الmراء علmى قmد حmدث فیھmا قلmب مكmاني بتقmدیم )) ِحmْرج((وبھmذه القmراءات تكmون ، )٢())ِحْرج((
  )). عفِلْ )) ((ِحْرج((الجیم ، فوزن 

  : ِرْئي. ٣
َوَكْم أَْھلَْكنَا قmَْبلَھُم {: ، ففي قولھ تعالى)) ِرْئیاً ((من األلفاظ التي حدث فیھا قلب مكاني 

ن قَْرٍن ھmُْم أَْحَسmُن أَثَاثmًا َوِرْئیmًا قmرأ أبmو بكmر فmي روایmة األعمmش عmن عاصmم "، ورد أنmّھ  )٣(}مِّ
  . )٤("على القلبھمزة ، وھو  ھابیاء ساكنة بعد ))ورْیئاً ((وحمید 

  :  ءَسيِّ . ٤
: وقد قُِرئ بتقدیم الھمزة علmى السmین فmي قولmھ تعmالىفي القرآن الكریم ورد ھذا اللفظ 

mیُِّئ إِالَّ بِأَْھلmِھِ { روي عmن ابmن "، إذ )٥(}اْستِْكبَاًرا فِي اْألَْرِض َوَمْكَر السَّیِِّئ َوَال یَِحیmُق اْلَمْكmُر السَّ
سmاكنة بعmد السmین ، ویmاء مكسmورة ، وھmو مقلmوب السmيء مخفmّف  زةمmبھ) يومكر الّسأْ (كثیر 

  . )٦("السّيء
  : َعاٍد . ٥

، إذ  )٧(}فََمِن اْضطُرَّ َغْیَر بَاٍغ َوالَ َعmاٍد فmَال إِْثmَم َعلَْیmھِ {: في قولھ تعالى  ))َعادٍ ((ورد 
لیس اسم فاعل مmن و)) عدا((من  لاسم فاع)) َعادٍ (("فیھ قلب مكاني ، فقد قیل أّن )) َعادٍ ((ّن إ

، فیكون مقلوباً أو محذوفاً من بmاب شmاٍك والٍث ، ألن القلmب ال  الیھ بعضھمكما ذھب )) عاد((
  . )٨("ینقاس وال نصیر الیھ اال بموجب ، وال موجب ھنا اّال ادعاء القلب

٦.  َ   :  ىنَأ
 )٩(}َض َونmَأَى بَِجانِبmِھِ َوإَِذآ أَْنَعْمنَا َعلَى اِإلنَساِن أَْعmرَ {: في قولھ تعالى)) نَأَى((جاءت 
قیmmل أنmmّھ  ، إذ))ونmmَاء: ((ذ قmmرأ ابmmن عmmامر ، ا))نmmاء((احmmدى القmmراءات السmmبعة  ، فقmmد قُِرئmmَت فmmي

َونmَأَى بَِجانِبmِِھ { : ات نجmد أّن قولmھ تعmالى، وبmالرجوع الmى كتmب القmراء)١٠())نَأى((مقلوب من 
مmزة مmن دون تmأخیر الھمmزة ، وقmد تقmرأ فیھا أكثر من قراءة ، فقmد تقmرأ بفmتح النmون والھ )١١(}

)) نmَاءَ ((، أما وزن )١٢(بكسر النون من دون تأخیر الھمزة، وقد تقرأ بفتح النون وتأخیر الھمزة
والقول بالقلب في ھmذه المسmألة ھmو رأي البصmریین ، امmا الكوفیmون فیmرون انھمmا  ))فَلَعَ ((فھو 
  . )١٣(انة وكثیر من االنصارنأى الھل الحجاز وناء لبعض ھوازن وبني كن: لغتان

                                                 
 ١٣٨:األنعام)  ١
  . ٥٦/ ٢، ومعجم القراءات ٤١: مختصر في شواذ القراءات من كتاب البدیع: وھي قراءة أبي بن كعب ، ینظر)  ٢
 ٧٤:مریم)  ٣
: وینظmmر ) ٢١١-٢١٠/ ( ٦ /البحmmر)  بیmmاء قبmmل الھمmmزة ) (حمیmmد(انھmmا قmmراءة  ٣٠٣: وفmmي شmmواذ القmmراءات للكرمmmاني )  ٤

 ). ٣٩١-٣٨٨(/ ٥: معجم القراءات
 ٤٣:فاطر)  ٥
 . ١٢٤: مختصر في شواذ القراءات  من كتاب البدیع)  ٦
  ١٧٣:البقرة)  ٧
 . ٤٩٠/ ١/ البحر المحیط )  ٨
  ٨٣:اإلسراء)  ٩

: ي تصmریف االفعmال، واللبmاب فm)١١١- ١٠٩/(٥: ، ومعجmم القmراءات١/٤١٧: الن碍ر في القراءات العm碍ر : ینظر )  ١٠
٢٠ .  

 ٨٣اإلسراء)  ١١
 ). ١١١-١٠٩(معجم القراءات : ینظر)  ١٢
  . ٢/٤٣٨: اعراب القرآن للنحاس : ینظر)  ١٣
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  : ٍر◌ٍ ھا. ٧
ْن أَسََّس بُْنیَانَھُ َعلmََى َشmفَا ُجmُرٍف ھmَارٍ {: جاءت في قولھ تعالى ، وقmد قیmل فmي  )١(}أَم مَّ

علmmى وزن )) ھَیmَرَ ((أو )) رَ ھmmَوَ ((أصmلھ )) ھmmاٍر◌ٍ ((وجھmان ، الوجmmھ االول ھmو أّن )) ھmاٍر◌ٍ ((
ألفmاً  ء، قُلب حرف العلة الواو أو الیmا رف الذي قبلھف العلة وانفتاح الحولتحریك حر)) فََعلَ ((

عند صیاغة اسmم الفاعmل منmھ و)) ھَیَرَ ((أو )) ھََورَ ((أصلھ )) رٍ ھا((، أما الوجھ الثاني فھو أّن 
)) ھmmmاِرو((ثmmmم اخmmmرت الmmmواو أو الیmmmاء عmmmن الmmmّراء ، لتصmmmبح )) ھmmmَایِر((أو )) ھmmmَاِور((یصmmmبح 

ثmم قلبت الواو فیھا الmى یmاء، لتطرفھmا وانكسmار مmا قبلھmا ،  ))ھاِرو((ثم إن كانت )) ھاِري((أو
ووزنھmا بعmد الحmذف )) فَالِع)) ((ھاري((أو )) ھاِرو((، فوزن ُحِذفت لسكونھا وسكون التنوین

  . )٢())فَالٍ ((
  : تقدیم العین على الفاء. ب
  : أَثَْرنَ . ١

mmرآن الكmmي القmmاء فmmى الفmmین علmmدیم العmmا تقmmم فیھmmي تmmاظ التmmن األلفmmدى  أوریم ، مmmي احmmف
وابmن قرأ ابو حیmوة "نّھ إ، إذ قیل  )٣(}فَأَثَْرَن بِِھ نَْقًعا{: في قولھ تعالى)) أَثَْرنَ ((قراءاتھ ، كلمة 

فmأظھرن بmھ غبmاراً؛ ألن التmأثیر فیmھ معنmى االظھmار، أو : بالت碍دید بمعنى ) )ْرنَ فَأَثّ ((ابي عبلة 
)) أَثmَْرنَ ((أّن كلمmة  یستفاد مmن ھmذا الmنص، )٤("ھمزة، وقلب الواو ) َوثّْرن(لى ا) ثَّورن(القلب 

، ثم قmُدِّمت العmین علmى ))ثَّوْرن((حدث فیھا قلب مكاني لتصل الى صورتھا األخیرة ، فأصلھا 
، علmmى وزن ))أَثmmَْرنَ ((ثmmم قلبmmت الmmواو الmmى ھمmmزة ، فاصmmبحت )) َوثmmّْرن((الفmmاء ، فأصmmبحت 

  )). َعفّْلنَ (
  :أَْفئَِدة. ٢

mmَن النmmَّاِس تَْھmmِوي {: التmmي جmmاءت فmmي قولmmھ تعmmالى)) أَْفئmmَِدة((إّن لفmmظ        فَاْجَعmmْل أَْفئmmَِدةً مِّ
علmى  -لھمmزة لثانیmةأي ا -قرأھا ابن كثیر على القلmب المكmاني، وذلmك بتقmدیم العmین ، )٥(}إِلَْیِھْم 
، ))ةآفmِدَ ((دبرت الھمزة الثانیmة بحmرف حركmة الھمmزة االولmى فاصmبحت ثم لتصبح أَْأفدة  -الفاء

  . )٦())لَةفِ أَعْ ((وھي على وزن 
  : َعِمْیق .٣

،  )٧(}َوَعلَى ُكلِّ َضاِمٍر یَأْتِیَن ِمن ُكلِّ فَجٍّ َعِمیقٍ {: في قولھ تعالى)) َعِمْیق((ورد لفظ   
وھذا قد حدث على القلmب المكmاني ، فmوزن  )٨())َمِعْیق((یم على العین ـ أي موقد قُِرئ بتقدیم ال

  )). لَعفِیْ (( ))َمِعْیق((
  
  

  المبحث الثالث
  ھ القلب المكانيیما یتعین ف

  وجاء منھ في القرآن الكریم
                                                 

 ١٠٩:التوبة)  ١
 )). ٤٤-٤٣/ (١/ القسم الثاني/ دراسات السلوب القرآن الكریم : ینظر )  ٢
 ٤:العادیات)  ٣
  . ٢٧٨/ ٤:  الك碍اف)  ٤
  ٣٧:إبراھیم)  ٥
  . ٤٤٩/ ٤: معجم القراءات : ، وینظر ٦٩: مختصر في شواذ القراءات من كتاب البدیع :  ینظر)  ٦
 ٢٧:الحـج)  ٧
  . ٦/١٠٦: ، ومعجم القراءات١١/ ٣: الك碍اف: ینظر)  ٨
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لكریم وفي قراءاتھ ألفاظ یتعیّن فیھا القلب المكmاني ، أي الشmك أّن اوردت في القرآن   

ن مكانیاً ، وھذه األلفاظ التي جاءت مذكورة في القرآن الكریم وفي قراءاتmھ ، وقmد تعmیّ قلباً فیھا 
  . فیھا القلب المكاني ما یأتي

  
  : ساِْستْیأَ . ١

ُسلُ {: في قولھ تعالى)) اِْستْیأَس((وردت    : ، وفي قولھ تعالى )١(}َحتَّى إَِذا اْستَْیأََس الرُّ
ْوِح ّهللاِ { ْوِح ّهللاِ إِنَّھُ الَ یَْیأَُس ِمن رَّ : وفmي قولmھ تعmالى، )٢(}إِالَّ اْلقmَْوُم اْلَكmافُِرونَ  َوالَ تَْیأَُسوْا ِمن رَّ
ا اْستَْیأَُسوْا ِمْنھُ َخلَُصوْا نَِجیًّا{ إذ قرأھmا  )٤(}أَفَلmَْم یَْیmأَِس الmَِّذیَن آَمنmُواْ {: ، وفي قولھ تعالى )٣(}فَلَمَّ

ھ ھmmذه القmmراءات علmmى ، وتوّجmm)سیُ ا، یmmستایسmmواآس ، تایسmmوا، اسmmتایُس، یmmایُ (قرأھmmا ابmmن كثیmmر 
،  اً وتخفیmف الھمmزة بقلبھmا ألفm)) اِْسmتأْیس((لى الفmاء طریق القلب المكاني، وذلك بتقدیم العین ع

  )). اِْستَْعفَل)) ((اِْستَایَس((أو )) اِْستأْیس((، أما وزن )٥(لسكونھا بعد فتحة
  : یاَءِض◌ِ . ٢

: ، وفي قولھ تعmالى )٦(}ھَُو الَِّذي َجَعَل ال碍َّْمَس ِضیَاء{: ورد ھذا اللفظ في قولھ تعالى  
َمmْن إِلmَھٌ {: وكmذلك فmي قولmھ تعmالى ،  )٧(}َسmى َوھmَاُروَن اْلفُْرقmَاَن َوِضmیَاءَولَقَْد آتَْینَا ُمو{: تعالى

ِ یَأْتِیُكْم بِِضیَاٍء أَفmَال تَْسmَمُعونَ  جmت بھمزتmي ))ِضmئَاء)) ((ِضmیاَء((وقmد قmُِرئ  )٨(}َغْیُر هللاَّ ، وخرِّ
أي  –زة على الیmاء تم فیھا تقدیم الھم)) ءِضِ◌یا((المكاني ، وذلك ألن ھذه القراءة على القلب 

ولتطmmرف الیmmاي بعmmد ألmmف زائmmدة قُلِبmmت الmmى ھمmmزة ، )) ِضmmئَاي((فأصmmبحت  -الmmالم علmmى العmmین
  . )٩())فِالع((أما وزنھا بعد القلب فھو )) ِضئَاء((فأصبحت 

  : طاغوت. ٣
فََمmْن یَْكفmُْر بِالطmَّاُغوِت {: جاء ھذا اللفظ كثیراً في القرآن الكریم منھmا فmي قولmھ تعmالى  

َوالmmmَِّذیَن َكفmmَُروْا أَْولِیmmmَآُؤھُُم {: ، وقولmmھ تعmmالى)١٠(}َویmmُْؤِمن بmmِاrِّ فَقmmmَِد اْستَْمَسmmَك بmmِاْلُعْرَوِة اْلmmmُوْثقَىَ 
، وغیرھmmmا مmmmن اآلیmmmات )١٢(}یُْؤِمنmmmُوَن بِاْلِجْبmmmِت َوالطmmmَّاُغوتِ { :ولmmmھ تعmmmالىقو، )١١(}الطmmmَّاُغوتُ 

  . القرآنیة 
)) طmmَاُغوت((إذ قmmّدمت الmالم علmى العmmین ، فأصmل )) فَلُعmوت)) ((طmَاُغوت((إّن وزن 

فmmِي طُْغیmmَانِِھْم {: بmmدلیل قولmmھ تعmmالى یmmاءٌ )) طmmَاُغوت((ّن اصmmل األلmmف فmmي ، إذ ا)) طغیmmوت((

                                                 
 ١١٠:یوسف)  ١
 ٨٧:یوسف)  ٢
 ٨٠:یوسف )  ٣
  ٣١:الرعد)  ٤
  ). ٤٢٤-٤٢١/(٤: ، ومعجم القراءات ١/٤٠٥: الن碍ر في القراءات الع碍ر : ینظر)  ٥
  ٥:یونس)  ٦
 ٤٨:األنبیاء)   ٧
   ٧١: القصص )  ٨
: السmبعة فmي القmراءات : بھمmزة واحmدة بعmد االلmف ، ینظmر) وضmیاء(وھي قراءة ابmن كثیmر وحmده وقmرأ السmنة البmاقون )  ٩

 . ١/٤٣/القسم الثاني/ ، ودراسات السلوب القرآن الكریم ٣/٤٩٦:معجم القراءات : ، وینظر ٤٢٩
 ٢٥٦:ةالبقر)  ١٠
 ٥٧:البقرة)  ١١
 ٥١:النساء )  ١٢
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قبلھmا مmا  ولتحرك الیاء وانفتmاح)) طَیَُغوت((ثم قدِّمت الیاء على الغین، فأصبحت  )١(}یَْعَمھُونَ 
  . )٢())طَاُغوت((، فأصبحت  اً ألف بَتقُلِ 
  

                                                 
 ١٥:البقرة)  ١
  ). ٤٢-٤١/(١/ القسم الثاني/ دراسات السلوب القرآن الكریم: ینظر)  ٢
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  الخاتمة
  

  : أسفر البحث عن نتائج یمكن بیانھا بما یأتي
القلmب ألّن االعmالل باالشmتقاق الكبیmر احتmرازاً لmھ عmن ضmمن فmي ُصنّف القلب المكاني  .١

من القلب المكاني واالشتقاق الكبیر ی碍تركان فmي كونھمmا یحتاجmان لمعرفتھمmا الmى  كالًّ 
  . االشتقاق الصغیر ةفكر أكبر من فكر معرف

الكبیmmر عmmن القلmmب المكmmاني فmmي كmmون الكلمmmة فmmي االشmmتقاق الكبیmmر ال یختلmmف االشmmتقاق  .٢
تحافظ على ترتیب حروفھmا وال تحmافظ علmى معناھmا الموجmود فmي اللفظmة التmي اشmتقت 

وانما یكون بینھا معنى جامع وھو ربmط الصmیغ المm碍تركة علmى مmا ھmو معmروف منھا، 
وداللتھmا ) ولmق –لقmو  -قلmو  -لmوق –وقmل  -ولقm(في صیغ التقالیmب مثmل تقالیmب صmیغ 

تحmافظ علmى ترتیmب حروفھmا  أما في القلب المكاني فmإن الكلمmة ال على الخفة والحركة،
 . وتحافظ على معناھا الموجود في اللفظة التي اشتقت منھا

 . یكثر القلب المكاني في المعتل والمھموز ، ویأتي قلیالً في غیر ذلك .٣
صmلي علmى حmرف أصmلي أالقلب المكاني تنحصmر فmي تقmدیم حmرف جعل العلماء انواع  .٤

آخر ، كتقدیم الالم على العین ، وتقدیم العین على الفاء ، وتقmدیم الmالم علmى الفmاء ، فmي 
، وھmو تقmدیم حmرف أصmلي علmى حmرف أخرى من التقدیم لم تmذكر اً ك انواعحین أّن ھنا

مmا فmي كیّن، وتقmدیم الmالم علmى الیmاء زائد كتقدیم العین على الیاء كما في سیّد ومیّت وھ
 . خطَایا

َف فmي حmدوث لفmاظ اُْختُلmِصنّف العلماء األلفmاظ التmي حmدث فیھmا قلmب مكmاني صmنفین، أ .٥
القلmب المكmاني فیھmmا ، وألفmاظ لmmیس فیھmا خmmالف فmي حmmدوث القلmب المكmmاني فیھmا، وعنmmد 

ضیمة ألفاظ القلmب دراسة القلب المكاني في القرآن الكریم ، صنف محمد عبد الخالق ع
الفmmاظ اختلmmف فmmي حmmدوث القلmmب المكmmاني فیھmmا، وألفmmاظ تحتمmmل : اصmmناف المكmmاني ثالثmmة

 . القلب المكاني ، والفاظ یتّعین فیھا القلب المكاني
لقرآنیة ، فmي حmین ظmّن أحمmد بmن افي القرآن الكریم وفي القراءات متعددة وردت ألفاظ  .٦

ا جاء منmھ كتابmھ الصmاحبي فmي فقmھ اللغmة وسmنن كم فارس أّن القرآن الكریم قد خال منھ
 . ٢٢ص العرب في كالمھا

ھناك الفاظ جاءت في القراءات القرآنیة وقد حدث فیھا قلب مكmاني ، ولmم یتحmّدث عنھmا  .٧
ل كلمmة انmواع القلmب المكmاني ومmا یmأتي علیھmا مmن ألفmاظ ، مثm العلماء عنmد حmدیثھم عmن

  .ٍد، وعمیقِحْجر، وعا
أولى مmن القmول ذلك ني خالف االصل والقیاس فمتى ما أمكن غیره كان إّن القلب المكا .٨

 . بھ
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  مصادر البحث ومراجعھ
  القرآن الكریم -

ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفmة والبصmرة ، عبmد اللطیmف بmن ابmي بكmر الm碍رجي الزبیmدي،  -
 . م١٩٨٧-ھـ ١٤٠٧، ، عالم الكتب١طارق الجنابي ، ط.د: تحقیق

، مطبعmmة السmmعاة ، مصmmر، ٤الحمیmmد، طي الmmدین عبدمحمmmد محیmm: ابmmن قتیبmmة ، تحقیmmق: ادب الكاتmmب  -
 . م١٩٦٣ -ھـ ١٣٨٢

، ١طاس، مmمصطفى احمد الن. د: أبو حیان االندلسي ، تحقیق : ارت碍اف الضرب من لسان العرب  -
 ، م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤مطبعة النسر الذھبي، 

البركmات عبmد  وكمmال الmدین أبm: الكmوفییناالنصاف فmي مسmائل الخmالف بmین النحmویین البصmریین و -
محمmد : الرحمن بن محمmد بmن أبmي سmعید األنبmاري النحmوي ومعmھ كتmاب االنتصmاف مmن االنصmاف 

 . م١٩٨٢، ي الدین عبد الحمیدمحی
، مكتبmة النھضmmة العربیmmة،  ٢اعmراب القmmرآن البmmي جعفmر النحmmاس، تحقیmmق زھیmر غmmازي زاھmmر ، ط -

 .  م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥
ابن ھ碍ام أبي محمد عبد هللا بن یوسف بن أحمmد بmن عبmد هللا ، : سالك الى ألفیة ابن مالك اوضح الم -

 . م١٩٦٦لقاھرة، ا، دار الفكر للطباعة ، ٦ي الدین عبد الحمید، طیمحمد مح: تحقیق 
، مطبعmة السmعادة ، )أثیmر الmدین أبmو عبmد هللا محمmد بmن یوسmف االندلسmي(أبو حیmان : البحر المحیط  -

  .ھـ١٣٤٨
ار د، احمmد بmن محمmد بmن علmيالّصmبان : ي على ألفیة ابن مالmك نحاشیة الّصبان على شرح االشمو -

 . یاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي اح
، دار الm碍ؤون الثقافیmة ٤محمmد علmي النجmار، ط: أبmو الفmتح عثمmان بmن جنmّي ، تحقیmق : الخصائص  -

 .م١٩٩٠العامة، 
 . م١٩٧٣ة، مصر، دمحمد عبد الخالق عضیمة، مطبعة السعا: یمدراسات السلوب القرآن الكر -

، دار الكتب ، ٢علي جابر المنصوري وعالء الدین ھاشم الخفاجي، ط. د: دروس في علم الصرف -
 . م١٩٩٠جامعة الموصل، 

 . م١٩٧١عباس ، بیروت ،  احسان: دیوان كثیر، تحقیق -
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