الفصل الثامن عشر
اإلمالة
هؼٌىىٔإلتاهث ىىرإل:إلأىإلشٌصحىىٖإلخث حصحىىرإلًحىىْإلت رةىىنذإلتًصحىىثاإل،ح٘حىىثإل إل ًىىَإل
ّتسطرإلخ٘يإلت حصحرإلّت رةىنذإل إلتصو٘ىاإلتف ىنإلهىيإلأؼىاإلح ىاإلًحىْإلت ٘ىثاإل إلّ إل
شةصؼلٖإل وثإل ثًسإلشةصؼلٖإلقداإلإهث صاإلت حصحرإلقدلِثإلًحىْإلت رةىنذإل إلّت ضىنعإلإل
خِثإلأىإلٗصشثخَإلت ظْزإلهرثًِثإل إلّ إلٗصدثٗيإل.إلإل
ولإلهالت أسباب تىجبهااإل إلقىث إلتخىيإلت ؽى هٕإلُىٖإلػشىنذإلشنإلؼىغإلإ ىٔإلإل
ش٘ة٘يإل:إل
إلأحىىمُوثإلت رةىىنذإل إلّت عىىثًٖإلت ٘ىىثاإل إلّ ىىاإلهٌِوىىثإلإلٗرىىْىإلهص ىىمهثإلػلىىٔإلهحىىاإلإل
تاهث رإلهيإلت رلورإلّٗرْىإلهص ،نتًإل إلّٗرْىإلأٗؼثإله مهتإلتٖإلهحاإلتاهث رإلّقمإل
شرْىإلت رةىنذإلّت ٘ىثاإلر٘ىنإلهْؼىْ ش٘يإلتىٖإلت لحىقإلّ إله ىمهش٘يإلهحىاإلتاهث ىرإلإل
ّ رٌِوثإلهوثإلٗؼنعإلتٖإلخؼغإلشظثهٗنإلت رلورإل إلّقمإلشوث إلتف نإلأّإلت حصحرإل
فؼاإلأ نإلأ،نٓإلأّإلتصحرإلأ،نٓإلهوث رإلّشةؤإلُذٍإلإهث رإلفؼاإلتاهث ر إلّقمإل
شوث إلتف نإلششدِثإلخثف نإلت ووث رإل إلقلسإلّشوث إلأٗؼثإلخةدحإل عنذإلتاسىصؼوث إل
ّ لحنقإلخ٘يإلت سنإلّت حنفإل إلّقىمإلحظىنُثإلأخىْإلخرىنإلت ةىنتغإلتىٖإلأطىْ َإل إل
ّت٘وثإلً اإلأخْإلػلٖإلت حثهسٖإلػٌَإل إلإ ٔإلسصرإلأسدثجإلُّىٖإلإل :ةىنذإلشرىْىإلقدىاإلإل
تف ىىنإلأّإلخؼىىمُثإل إلّٗىىثاإل إلّأ ىىنإلهٌ لدىىرإلػىىيإلت ٘ىىثاإل إلّأ ىىنإلهشىىدِرإلخىىثف نإلإل
ت وٌ لدرإلػيإلت ٘ثاإل إلّ ةنذإلشؼنعإلتٖإلخؼغإلتفحْت إل إلّإهث ىرإلاهث ىرإلإل.إلهىثإلإل
ىىنإلٗوٌىىغإلهىىيإلح ىىاإلت حىىنّفإلت وةىىصؼل٘رإلتّإلت ىىنتاإلر٘ىىنإلت ورةىىْهذإلإل.إلّقىىمإلدت إل
سىى٘دَْٗإلظةظىىرإلأسىىدثجإلشىىثحذإل إلُّىىٖإلإهث ىىرإلتف ىىنإلت وشىىدِرإلخىىثف نإلت وٌ لدىىرإل إل
ّتاهث رإل لحنقإلخ٘يإلت سنإلّت حنفإل إلّتاهث رإل رعىنذإلتاسىصؼوث إل.إلإلإلًّظنًىثإلإلإل
إ ٔإلهثإلت،صلنإلتَ٘إلت نتاإل إلت هث َإلخؼغإل إلّتصحَإلخؼغإل إلّؼؼلَإلخؼغإلخى٘يإلإل
خ٘يإلهيإلت رلنإلإل.إل
أسباب اإلمالة
· السبب األًل -إمالة األلف للكسرة
ةنإلقةىو٘يإل:إلهعىث إل
إل
قمإلشرْىإلت رةنذإلخؼمإلت ووث إل إلّقمإلشرْىإلقدلَإل إلتثفّ إلٌٗ
تَ٘إلهتاإل إلّهعث إل إلهتاإلتَ٘إل إلّهعث إلت ذٕإلتَ٘إلهتاإلٌٗ ةنإلقةو٘يإل:إلأىإلشرىْىإلإل
ةنذإلت نتاإل ةنذإلإػنتجإلّٗ ةىنإلقةىو٘يإلإل(إلأ ىنإلدتبىمذإل لوىمإل إلّأ ىنإلهٌ لدىرإلإل
هيإلأطاإل)إلإل إلأّإل ةنذإلخٌثاإل إل
إلتاقٌثعإل خيإلت دثحشإل

تث ذٕإلتَ٘إلتف نإلدتبمذإل لومإلٌٗ ةنإلإ ىٔإلشةىإلؼرإلأّدتى:إلأتؼىث إل إلتؼىث إل تؼىث إل إل
تؼث إل تؼث إلت٘ؼث إل تؼة إل إلهحؼث إل إلإتؼث إل.إلّتف نإلت وٌ لدرإلهخصظرإلخدٌىثاإلإل
ّتحمإل:تؼاإل.إلشوع٘اإلح اإلإل
أتؼىىىىث إل:إلًحىىىىْإل(إلأخظىىىىثهُنإل إلّخثفسىىىىحثهإل إلّأّدتهإل إلّتفخىىىىنته)إلًّحىىىىٍْإل
ّؼولصَإل()44إل
تـُُؼث :ػنإلت حثاإلّششمٗمإلت ؼ٘يإلهحصْحرإل:إلًحْ(ت رحثه ت حؽىثهإل)ُثشىثىإلت لحظصىثىإلإل
ح٘طإلّقؼصثإلهؽنّهش٘ي إلّؼولصَإلظوثً٘رإلهْتػغإل()8إل.إل
تِـؼَـث  :ةنإلت حثاإلّتىص إلت ؼى٘يإلهخححىرإلإلً:حىْإلإل( ٗىثه نإل إلّ ٗىثهُنإل إلّحوىثه إل
ّؼمتهإل)إلّؼولصَإلظوثً٘رإلػشنإلهْػؼثإل() 8إل.إل
تَـؼى ىَـث إل:إلتىىىص إلت حىىىثاإلّت ؼىىى٘يإلهخححصىىىثىإلإل:إلًحىىىْإل(ت ٌِىىىثهإل إلّقنته ّت دىىىْتهإل)إل
ّؼولصَ(.)23إل
تَـؼىإلَّـث :تىىص إلت حىىثاإلّششىىمٗمإلت ؼىى٘يإل:إلًحىىْإل(إل حىىثهإل ّسىىحثهإل ّطىىدثه)إلّؼولصىىَإل
(.) 1إل
ت٘ؼث :تٖإلهْػغإلّتحمإل(إلخمٌٗثه)إل.إل
تؼة إل:إلتٖإلهْػغإلّتحمإل(إلخ ٌطثه)إل.إل
ِهحؼث إل:إلتٖإلهْػغإلّتحمإل(ػٌمٍإلخو مته)إل.إل
إتؼث إل:إلهْػؼثىإل(إلتاخرثهإل)إل.إل
تَـؼَـاإل:إلتص إلت حثاإلّت ؼ٘يإلًحْإل(إلت ٌثهإل إلّت ؽثهإل إلّت متهإل)إلّؼولصَإل()88إل.إل
ت هىث إلؼو٘ىغإلح ىىاإلإلأخىْإلػوىىنّإلّت رةىثبٖإلتىىٖإلهّتٗىرإلت ىىمّهٕإل إلّتسىصعٌٔإلأخىىْإلإل
ػونّإل(ت ؽثه)إل تٖإلت وْػىؼ٘يإلتىٖإلت ٌةىثاإلتحصحىَإل إلّأهث ىَإلت ىمّهٕإلخخىةفإلإل
ػٌَإلّ ذ اإل(ت ضىثهإل)إل إلشثخؼِوىثإلإلأخىْإلت حىثهضإلإلّ،لىنإلت د تهإلػلىٔإلتاهث ىرإلت٘وىثإلإل
شرنهزإلت٘ىَإلت ىنتاإلهىيإلح ىاإلًحىْإلإل(إلقىنتهإل ّتفشىنتهإل ّتإلفخىنتهإلإل)إلّأ،لىضإلإل
ت حص إلت٘وثإلسْٓإلح اإل إلّقنأإلّهشإلؼو٘غإلح ىاإلخى٘يإلت لحظى٘يإل إلّت،صلىنإلػٌىَإلإل
تٖإل(ت ؽثه)إلإل
ما كسرة الراء فَى بناء :
ُّْإلٌٗ ةنإلقةو٘يإل إلأىإلشرْىإلت نتاإل مإلت حؼاإلأّإلػٌَ٘إل إلتث ذٕإلتَ٘إلت نتاإل مإل
ت حؼىىاإلأطىىاإلهطىىن إل إلُّىىْإلإل(إلت رىىثتنٗيإل)إلإحتإل ىىثىإلخؼىىمٍإلٗىىثاإل إلسىىإلْتاإل ىىثىإل
هٌظْخثإلأّإلهؽنّهتإلت هث ىَإلإلأخىْإلػوىنّإلّت رةىثبٖإلإلح٘ىطإلّقىغإلتىٖإلإػنتخ٘ىَإل إل
ّقنأٍإلّهشإلخ٘يإلت لحظ٘يإلإل
إلّحىىىنّفإلُىىىٖإلإل(ؼدىىىثهٗي)إلتىىىٖإلت وْػىىىؼ٘يإل إلّإل(أًظىىىثهٕإلإ ىىىٔإلتلإل)إلتىىىٖإل
ت وْػؼ٘يإلإلت هث ِنإلت مّهٕإلػيإلت رةثبٖإلّت،صلنإلػيإلّهشإلتٖإل(ؼدىثهٗيإل)إل
.إلإل

ّت ىىذٕإلت٘ىىَإلت ىىنتاإلػىى٘يإلت حؼىىاإلحىىنّفإلُىىٖإلإل:إل(خىىثهبرن)إلتىىٖإلت وْػىىؼ٘إليإل إل
ّ(ت دثهئإلت وظْه)إلتٖإلت حشنإل إلّ(سثهػْتإل إلّٗةثهعإل إلّٗةثهػْى)ح٘ىطإلإل
ّقغإلّؼولصَإلشةؼرإلهْتػغإل إلّ(ت ؽىْتهإل)إلتىٖإلت شىْهٓإلّت ىنحويإلّ ىْهزإل إل
ّ(ْٗتهٕإل إلّت ّتهٕ)إلتٖإلت وْػىإلؼ٘يإلّ(تىةإلشوىثهإلإل)إلت رِىنإل إلت هىث إلتف ىنإلإل
تِ٘يإلت مّهٕإلػيإلت رةثبٖإل.إلّشحن إلُشثمإلخإهث رإل(هشثهج)إلٗسإل.إل
ما ال راء يف اما أمَل الفى للكسرة بدهي :
هّٓإلأخْإلػوىنإلإل(ت ىمّهٕإل)إلػىيإلت رةىثبٖإلإلإهث ىرإلإل(آحتًِىنإل)ّ(آحتًٌىثإل)إلح٘ىطإلّقىغإلإل
ّؼولصَإلظوثٗرإلهْتػىغإلإل.إلّ(طض٘ىثًِنإلإل)إلح٘ىطإلّقىغإلّؼولصىَإل،وةىرإلهْتػىغإلإل.إل
ّهّٓإلُشثمإلػيإلتخىيإلػىثهنإلإلتىٖإلإل(آً٘ىرإل)إلتىٖإلت ضثشى٘رإل إلّإل(ػثخىمّىإل ّػثخىمإل إل
ّػثخمّىإل)تىٖإلت رحىنٗيإلخثاهث ىرإلإل.إلّهّٕإلػىإليإلت ٘ ٗىمٕإلإل(ت ٌىث إل)إلح٘ىطإلّقىغإلإل
هؽنّهتإلخثاهث رإل.إلّقنأإلحو ذإلّ،لن(أًىثإلآش٘ىاإلخىَإل)إلتىٖإلت حىنت٘يإلتىٖإلت ٌوىاإلإل
خإهث رإلتصحرإلت ِو ذإلإشوثهثإل إلّػيإل،ة إلت،صةفإل.إل
ما أمَل للكسرة قبلى :
قمإلٗرْىإلت ووث إل لرةنذإلقدلَإلتف نإل إلّقمإلٗرْىإلت نتاإلتٖإلهذُحإلأُاإلهظىنإلإل
ػىيإلّهشإل إلّتف ىىنإلتىىٖإلُىذتإلت دىىثجإلقىإلمإلشرىْىإلهٌ لدىىرإلػىىيإلٗىثاإل إلّقىىمإلشرىىْىإلإل
هٌ لدرإلػيإلّتّإل.إل
قىىنأإلحوى ذإلّت رةىىثبٖإل(ت نخىىْت)تىىٖإلسىىدؼرإلهْتػىىغإل إلّأ حىىَإلهٌ لدىىرإلػىىيإلّتّإل إل
ّ(ت ًٔ)إلُّْإلتٖإلهْػغإلّتحمإلتٖإلتاسنتاإل إلّ(إًثٍ)تفح تجإلّأ حَإلهٌ لدرإل
ػيإلٗثاإل إلّ( ةُوث)إلتاسنتاإلّأ حِثإلشحصواإلأىإلشرْىإلهٌ لدرإلػيإلٗثاإل إلّػىيإلإل
ّتّإل إلّػيإلت ْتّإلأق٘سإلخثاهث رإلتٖإلح اإل لَإل.إلإل
شثخؼِنإلُشثمإلػلٔإلإهث رإل(إلإًثٍإلّ ري)إلت طإلإل
قنأإلحو ذإل(ػؼثتث)إلت ٌةثاإلخإهث رإلتصحرإلت ؼ٘يإلّت،صلنإلػيإل،ة إلإل
ّهّٓإلأخْإلػونإلػيإلت رةثبٖ( وشرثذ)إلت ٌْهإلهوث إل.إلإل
هّٓإلتخىىيإلح ىىْتىإلإل(ػوىىنتىإلإل)إلّ(ت وحىىنتج)إلّ(إ ىىنتُِيإل)ّ(تا ىىنتمإل)إل لِىىثإلإل
خثاهث ر إل وثإلًضإلػلَ٘إلتف،حشإل.إل
ّت دثقْىإلخث حص إلتٖإلؼو٘غإلت دثجإل إلإ إلأىإلّهشثإلقنأإلُذٍإلت حنّفإلت صىٖإلأهىث إل
تخيإلح ْتىإلخ٘يإلخ٘يإل إلإ إل(ػونتى)إلّحمٍإل.إل
السبب الثانُ  :إمالة األلف املنقلبة
إلشخلْإلتف نإلت وٌ لدرإلػيإلٗىثاإلأّإلػىيإلّتّإلهىيإلأىإلشرىْىإلتىٖإلتسىنإلأّإلإل
تؼاإل إلّشؼنفإلحّتزإلت ٘ىثاإلهىيإلتفسىوثاإلخثإل صعٌ٘ىرإل إلّهىيإلتفتؼىث إلخىن إلت حؼىاإلإل
إ ٘اإلإلتإحتإلظِىنزإلت ٘ىثاإلتِىٖإلأطىاإلتف ىنإلّإىإلظِىنزإلت ىْتّإلتِىٖإلتفطىاإلإل
أٗؼثإل.إل

إلتص ىىْ إلتىىٖإلت ٘ىىثبٖإلهىىيإلتفسىىوثاإلإل:إل ىىث وْ ٔإلّت حصىىٔإلّت ِىىمٓإلّت ِى إل
ىْٓإل
ّت ؼؤإلّت و ّٓ إلهْ ٘ثىإلّتص٘ثىإلُّمٗثىإلُّْٗثىإلّػو٘ىثىإلّه ّٗىثىإلوإلّتىٖإلإل
ت ىْتّٕإلهٌِىىثإل ث ظىىحثإلّشىىحثإلّسىىٌثإلّأخىثإلإلّػظىىثإل إلطىىحْتىإلّشىىحْتىإلّسىىٌْتىإل
ّأخْتىإلّػظْتىإل.إلإل
ّش ْ إلتٖإلت ٘ىثبٖإلهىيإلتفتؼىث إلتىٖإلًحىْإلإل:إلأشىٔإلّههىٔإلّسىؼٔإلّػةىٔإلإل
ّأخٔإلّتهشؼٔإلّتشصنٓإلّتسصؼلٔإل إلأش٘سإلّهه٘سإلّسىؼ٘سإلّػةى٘سإلّأخ٘ىسإلإل
ّتهشؼىى٘سإلّتشىىصنٗسإلّتسىىصؼل٘سإلإل.إلّتىىٖإلت ىىْتّإلهٌِىىثإلتىىٖإلًحىىْإلإل:إل ػىىثإلّ ًىىثإلإل
ّػحثإلّػةإلّخمتإلّ،ةإل إل ػْزإلّ ًْزإلّػحْزإلّػلْزإلّخمّزإلّ،لْزإل.إل
إ إلإحتإلدت إلت ْتّٕإلػلىٔإلظةظىرإلأحىنفإلتإًىَإلٗظى٘نإلخصلىاإلت ٗىث ذإلٗثب٘ىثإلإل
ّٗؼصدنإلخث ؼةهرإلت وص مهرإلّح اإل ث ٗث ذإلتٖإلت حؼاإلخحنّفإلت وؼىثهػرإلّآ ىرإلإل
ت صؼمٗرإلّر٘نٍإلًحْإل:إل(شنػٔإلّشمػٔإلّشدلٔإلّٗمػٔإلّٗصلٔإلّٗ ٔإلّد ثُىثإلإل
ّش ىىٔإلًّؽثًىىثإلّت ًؽىىثٍإلّإحتإلشصلىىٔإلّشؽلىىٔإلّتوىىيإلإلتػصىىمٓإلّتصؼىىث ٔإلتلإلّهىىيإل
تسصؼلٔإل).إل
إلّ ذ اإلأهث ْتإلهيإلت ىْتّٕإلهىثإل ىثىإلهرةىْهإلتفّ إلأّإلهؼىوْهَإلُّىْإلإلإل
(إلت نخْت)إل ٘نإلّقغإلّ(ت ؼحٔ)إل ٘نإلؼىثاإل إلّإل(إلت ىْٓإلّت ؼلىٔإل)إلّقىْٓإلُىذتإلإل
ت ةىىدحإلسىىدحإلآ،ىىنإلُّىىْإلت رةىىنذإلقدىىاإلتف ىىنإلتىىٖإلإل(ت نخىىْت)إلّ ىىْىإل(ت ؼىىحٔإل
ّػحثُثإلّت ْٓإلّت ؼلٔ)إلهأ إلآٗرإل.إل
إلفاالسن ال يخلى هي أى يكىى ثالثيا أو هزياا و لوزياا ال يخلاى أى
يكىى و حا أو جوعا .
تث عةظٖإلهثإل ثىإلهٌَإلهيإلحّتزإلت ْتّإلتشح ْتإلػلٔإلتصحَإل إلّهىثإل ىثىإلهىيإلإل
حّتزإلت ٘ىىثاإلتىىثٍإلهعىىث ىإل(تؼىىا)خحىىص إلت حىىثاإلّت ؼىى٘يإلّ(تؼىىا)إلخؼىىنإلت حىىثاإلّتىىص إل
ت ؼ٘يإل إلخةإلُثاإلّخِثاإلش ً٘ىطإلإل.إلّت و ٗىمإلهىثإل ىثىإلهٌىَإلؼوإلؼىثإلتلىَإلظةظىرإلأهعلىرإلإل
(تؼثبا)تص إلت حثاإلّت ؼ٘يإلّ(تؼث ٔ)خحص إلت حثاإلّت ؼ٘يإلّت ةمإل إلّ(تْتػا)إلخحص إل
ت حثاإلّت ْتّإلّ ةنإلت ؼ٘يإل.إلّهثإل ثىإلهٌَإلّتحمتإل َإل،وةىرإلأهعلىرإلإل(هحؼىاإلخحىص إل
ت و٘نإلخةإلُثاإل إلّخِثاإلت ص ً٘طإل إلّهحؼاإلخؼنإلت و٘نإلخةإلُىثاإل إلّخِىثاإلت ص ً٘ىطإلإل
إلّأتؼاإلخحص إلت ِو ذإل إلتْػلرإل ّهحصؼاإلخؼنإلت و٘نإل)إل.إلّشوع٘اإلح اإل
تؼاإل:إلًحْإل(ت ِْٓإل ُّْتٍإل)ح٘طإلّقىغإل إلّإل(هصىٔإل)إلح٘ىطإلّقؼىسإل إلّإل(تصثُىثإل إل
ّتصىىثٍإل إلّت عىىنٓإل إلّت ؼوىىٔإل إلّت شىىْٓإل)إلّؼولصىىَإل،وةىىرإلّػشىىنٗيإلهْػىىؼثإلإل
()32إل.إل
تؼاإل:إلًحىْإلإل(ت ِىمٓإل)إلح٘ىطإلّقىغإلّإل(ُىمتُنإل إلُىمتُثإل)إلّ(ت ىنٓإل)إلح٘ىطإلّقىغإلإل.إل
ّ(ت ٌِٔإل إلت ؼلٔإل إلت ْٓ)إلإلّؼولصَإلسصْىإلهْػؼثإل()06إل.إل
تؼلرإل:إلهْػؼثىإل(إلهٌِنإلش ثذ)إل إلّ(حقإلش ثشَإل)إلآ إلػونتىإل.إل

هحؼىىىاإل:إلًحىىىْإل(ت وىىىْ ٔإل إلّهْ ًىىىثإل إلّهىىىْ نإلإل)إلح٘ىىىطإلّقىىىغإل إلّإل(ت وى ى ّٓإل
ّهىىى ّت نإل إلّهىىى ّتُنإل)إلح٘ىىىطإلّقىىىغإل إلّإل(هعىىىٍْإل إلّهعىىىْت نإل)إلح٘ىىىطإلّقىىىغإل إل
ّ(هح٘ثٕإل ّهح٘ث ن)إل إلّ(هعٌىٔإل)إلتىٖإلت ورىثً٘يإل إلّإل(هؽنتُىثإل)إلتىٖإلُىْ إلػلىإلٔإل
قنتاذإلهىيإلتىص إلت وى٘نإل إلّإل(ت ونػىٔإل)إل إلّ(هنػثُىثإل)إلّؼولصىَإلظوثً٘ىرإلّأهخؼىْىإلإل
هْػؼثإل()48إل.إل
هحؼلرإل:إل(هنػثز)إلّؼولصَإل،وةرإلهْتػغإل()2إل.إل
هحؼىىاإل:إلأهخؼىىرإلهْتػىىغإل(إلأٗىىثىإلهنسىىثُث)إلتىىٖإلظةظىىرإلهْتػىىغإل إلّإل(هؽنتُىىث)إل
خؼنإلت و٘نإل.إل
هحؼلرإل:إلهْػغإلّتحمإل(ه ؼثذ)إلْٗسنإل.إل
تْػلىىرإل:إل(ت صىىْهتذإل)إلتىىٖإل ىىاإلإػنتخِىىثإلح٘ىىطإلّقؼىىسإل إلّؼولصىىَإلظوثً٘ىىرإلػشىىنإلإل
هْػؼثإل( 8إل)إل.إل
هحصؼاإل:إلظةظرإلهْتػغإل(إلت وٌصِٔإل)إلهْػؼ٘يإل إلّ(هٌصِثُث)إل.إل
أتؼاإل:إلًحْإل(أ ًٔإل إلّأد ٔإل إلّأخ ٔإل)إلّ ذ اإلإىإل ثىإلخثف نإلّت ةمإل ًحْإلإل
(إلتفػؤإل إلّتفػلٔ)إلأّإلهؼثتثإلُّْإلتٖإلهْػىغإلّتحىمإلإل(إحإلتًدؼىطإلأشى ثُثإل)إل
ّؼولسإلح اإلتظٌثىإلّسصْىإلهْػؼثإل()03إل.إل
تؼثباإل:إل(،طثٗثًثإل إلّ،طثٗث نإل)إلح٘طإلّقغإل.إل
تؼث ٔإل:إل(إلت ٌظثهٓإلّت ٘صثهٔ)إلح٘طإلّقؼثإل إلّتٖإلت ٌْهإل(تفٗثهٔ)إل.إل
تْتػىىاإل:إل(إلت حْتٗىىثإلإل)إلتىىٖإلتفًؼىىثمإل إلُّىىذٍإلت رلوىىرإلٗؽىىْدإلأىإلٗرىىْىإلّدًِىىثإلإلإلإلإلإلإلإلإل
(إلتؼثبا)إل.إل
ت هث إلؼو٘غإلُذتإلت دثجإلحوزة و لكسائي وخلفإل.إل
شثخؼِنإلححىضإلػلىٔإلإهث ىرإلإل(هؽنتُىثإل)إلتىٖإلُىْ إلت ىطإل إلّ ىنإلٗوىاإلتىٖإلت ىناتىإلإل
ر٘ىىىنٍإل.إلّتسىىىصعٌٔإلحوىى ذإلّأخىىىْإلت حىىىثهضإل لوىىىثزإلتحصحثُىىىثإل إلُّىىىٖإل(ُىىىمتٕ)إل
ّ(هح٘ىىىثٕ)إلّ(هعىىىْتٕ)إل إلّتسىىىصعٌٔإلحوااازة وخلاااف (حىىىقإلش ثشىىىَإل)إلّ(إلسىىىْتاإل
هح٘ىىثُنإل)ت ؽثظ٘ىىرإل إلّ(هنػىىثزإلتلإل)إلّ(هنػىىثشٖ)إلح٘ىىطإلّقىىغإل إلّ(،طثٗىىث)إل
ح٘طإلّقغإل إلّت،صلنإلػٌىَإلتىٖإلإل(ت صىْهتذإل)إلح٘ىطإلّقؼىسإلإل إلت ٘ىاإلخثاهث ىرإلّق٘ىاإلإل
خ٘يإلخ٘يإل.إل
ّأهثإلأبى عوروإلت هث إل(ت صْهتذ)إلح٘طإلّقؼسإل إلّ(أػؤ)إلتفّ إلتٖإلتاسىنتاإلإل
إلّ اإلهثإل ثىإلهيإلُذتإلت دثجإلقداإلأ حَإلهتاإل إلّقنأإلخى٘يإلت لحظى٘يإلهىثإل ىثىإلهٌىَإلإل
إلهتاإلتَ٘إل إلّتص إلهثإلسْٓإلح اإل.إلإل
شثخؼَإلتخيإلح ْتىإلػلٔإلإهث رإل(ت صْهتذ)إلّتص إلهثإلسْٓإلح اإل.إل
ّقنأإلأبى بكر (شعبت)إل(أػؤ)إلتٖإلت حنت٘يإلتٖإلتاسنتاإلخثاهث رإل.إل
ّقنأإلورشإلؼو٘غإلح اإلخ٘يإلخ٘يإل إلإ إلهثإل ثىإلتٖإلسْهذإلآ،نإلآِٗثإلػلٔإلأ نإل إل
ّ نإلٗريإلتَ٘إلهتاإل إلتإًَإلتص إل.إل

ّت،صلنإلػيإلقالىىإلتٖإل(ت صْهتذإل)إل.إل
ّت دثقْىإلخث حص إلتٖإلؼو٘غإلت دثجإل.إل
إلّٗصؼلقإلخِذتإلت دثجإلإهث رإلظةظرإلأحىنفإلإل:إل(إلٗىإلثإلّٗلصىٔإل)إلت وثبىمذإل إلّإل(ٗىثإلأسىحٔإل)إلإل
ْٗسنإل إلّ(ٗثإلحةنشٔإل)إل فىإلُىذٍإلتف ىنإلهٌ لدىرإلػىيإلٗىثاإلتاػىثترإل إلتثف،ىذإلإل
فخٖإلشؼ٘حإلخث حص إلتِ٘يإل إلّ لمّهٕإلػيإلأخٖإلػونّإلخإهث ىرإلإل(ٗىثإلّٗلصىٔإل إلّٗىثإلإل
حةنشٔإل)إلت طإلّتص إل(ٗىثإلأسىحٔإل)إل.إلّحوى ذإلّت رةىثبٖإلّ،لىنإلخإهىث صِيإلػلىٔإلإل
أطلِنإل.إلّت دثقْىإلخإ،ةصإلت حص إلتِ٘يإل.إل
ما أمَل من األلف املنقلبة من األفدال :
ت صٖإلٗخصضإلخِذتإلهٌِثإلهثإلتػصلسإل هَإل ّىإلهثإلتػصلسإلػٌَ٘إل إلفىإلهىثإلتػصلىسإلإل
ػٌَ٘إلسددَإلتٖإلتاهث رإل ٘سإلتاً ةجإل.إل
تثفتؼث إلشٌ ةنإلإ ٔإلهثعإلّهؼثهعإل إلّت وثػٖإلٌٗ ةىنإلإ ىٔإلظةظىٖإلّه ٗىمإل إل
ّت عةظٖإلٌٗ ةنإلإ ىٔإلأىإلٗرىْىإلهىيإلخٌىثزإلت ٘ىثاإلتإلّإلهىيإلخٌىثزإلت ىْتّإل إلّ ىَإلتىٖإلإل
لِ٘وثإلخٌثاإلّتحمإلُّْإل(تؼا)خحص إلت حثاإلّت ؼ٘يإل.إلّقمإلقةنإلأخْإلت ط٘حإلّر٘ىنٍإلإل
هثإل ثىإلهيإلخٌثزإلت ٘ثاإلإ ٔإلقةو٘يإل إلقةنإلػ٘يإلت حؼاإلتَ٘إلُو ذإل إلّقةنإل ٘ةسإل
ػ٘يإلت حؼاإلتَ٘إلُو ذإل.إل
ّت و ٗمإلسدؼرإلأخٌ٘ىرإلإل:إلأتؼىاإل إل(تؼىاإلّشحؼىاإل)إلخصشىمٗمإلت ؼى٘يإلهحصْحىرإل ّتتصؼىاإلإل
ّتسصحؼاإل إلّتثػاإل إلّشحثػاإل.إلّشوع٘اإلح اإل
تؼىىاإلإل:إلهىىىيإلحّتزإلت ىىْتّإل إل ىىىنإلٗخصلىىىنإلت٘ىىَإلإ إلتىىىٖإلأهخؼىىرإلأتؼىىىث إل إلُّىىىٖإلإل:إل
( حثُث)ت ٌثدػثزإلّ(طحثُث)إلت شىوسإلّإل(شةُىثإل)إلت شىوسإلّإل(سىؽٔإل)ت ؼىحٔإلإل.إل
ّتشح ْتإلػلٔإلت صحخ٘نإلت٘وثإلسْٓإلح اإل إلًحْإل(إل ػثإل إلًّؽثإل إلّ،ةإل إلّخمتإل)إل.إل
تؼاإل:إلهيإلحّتزإلت ٘ثاإل إلهوثإل ٘ةسإلػٌَ٘إلُو ذإل:إل(إلأخىٔإل إلّقؼىٔإل إلّ حىٔإل إل
ُّىىمٓإل إلّههىىٔإل إلّطضىىٔإل إلّػةىىٔإل)إلح٘ىىطإلّقىىغإلإل إلّهىىثإلأشىىدَِإل إلّؼولصِىىثإل
تظٌىىثىإلّأهخؼىىْىإلهْػىىؼثإل()43إل.إلت هىىثإلهىىثإلػٌ٘ىىَإلُو ى ذإلتٌؽؼلىىَإلتىىٖإلخىىثجإل(إل
تاهث رإل إلهث ر)إل.إل
أتؼىىىىاإل:إلًحىىىىْإلإل(إلأح٘ىىىىثإل)إلتشظىىىىاإلخىىىىَإلإلػىىىىو٘نإلإلأمإل ىىىىنإلٗصظىىىىاإلإل إلّ(أشىىىىث نإلإل إل
ّأحظٔ)ّ(أ هت إلّأ هت ىنإل)إلح٘ىطإلإلّقىغإلإل إلّ( ىْإلإلأهت ِىنإل)تفًحىث إلإل إلّ(أّحىٔإلإل
ّأ ٔإل)إلًّحٍْإل إلّؼولصَإلهثبرإلّظةظرإلّػشنّىإلهْػؼثإل() 32إل.إل
تؼىىا:إلخصشىىمٗمإلت ؼىى٘يإلهحصْحىىرإل إلًحىىْإل(تةىىْتُي)ت د ىىنذإل إلّ(ّتىىٔ)إلت ىىٌؽنإل إل
ّ(ّطٔإلّّطث ن)إلح٘طإلّقغإل إل(إلًّؽىث نإلإلًّؽىثُنإلإل)إلح٘ىطإلإلّقىغإلإل إلّ(طىلٔإلإل
ّؼةُثإلّسْتُثإلّد ثُثإلّ سثُث)إلًّحٍْإل إلّؼولصىَإلإلسىدؼرإلإلّظةظىْىإلإلهْػىؼثإلإل
()21إل.إل

شحؼاإل:إلخصشمٗمإلت ؼ٘يإلهحصْحرإلًحىْإلإل(شىْ ٔإل)إلح٘ىطإلإلّقىغإلإل إلّ(شل ىٔإلإل إلّش ىٔإلإل إل
ّشؽلٔإل إلّشؤٌإل إلّتصم ٔإل)إلّشدَِإل إلّؼولصَإلظةظْىإلإلهْػؼثإل()26إل.إل
تتصؼاإل:إلًحْإل(تُصمٓإل إلّتسصْٓإل إلّتتصنٓإل إلّتهشؼىٔإلإل إلّتش ىٔإلإل إلّتػصىمٓإل)إل
ح٘طإلّقؼيإل إلّ(تؼصدثٍإل)إلّشدَِإلّؼولصَإلسدؼرإلّسدؼْىإلهْػؼثإل()11إل.إل
تسصحؼاإل:إلّؼولصَإلسىدؼرإلإلهْتػىغإلإل(إلتسصةى ٔإلإلّتسصةى ثٍإلإلّ ةىصؼلٔإلإلّتسىصضٌٔإلإل)إل
ّ(تسصِْتٍإل)ػلٔإلقنتاذإلحوزةإل.إل
تثػاإل:إل حقإل(ًث ٓإلًّث تٍإلًّث تًثإل)إلؼولصىَإلإلشةىؼرإلإلػشىنإلإلهْػىؼثإلإل إلّ(سىثّٓإل)إل
هْػغإل
شحثػىىاإل:إل حظىىرإل(شؼىىث ٔإل)إلح٘ىىطإل ىىثىإل إلػشىىنذإلهْتػىىغإل إلّ(تصؼىىثطٔإلتؼ ىىنإل)إل
( )إل.إلت هث إلؼو٘غإلح اإلحو ذإلّت رةثبٖإلّ،لنإل.إ إلأىإلحوازةإلتسىصعٌٔإلإلهىيإلإل
(تؼىاإلإلّأتؼىىا)إلهْتػىىغإلتحصحِىىثإل إلأهىىثإلهىىثإلتىىص إلهىىيإل(تؼىىا)إلترلىىنإل إلتفهخىىغإلهىىيإل
حّتزإلت ْتّإل إلّتظٌصثىإلهىيإلإلحّتزإلت ٘ىثاإلإلُّوىثإلإل(ُىمتىإل)إلتفًؼىثمإلإل.إلّأهىثإلإلهىثإلإلتىص إلإل
هيإل(أتؼا)إل(أًةثًَ٘إلّأّطثًٖإلخث ظةذإل إلّاتشىثًٖإلإلت رصىثجإلإل إلّتوثاتشىثًٖإلإلتلإل
إلّأح٘ثإلإحتإل نإلشةدقإلخث ْتّإل)إلّدت إلحو ذإلتٖإلشحؼاإل(شْتثٍ)إل إلّتىٖإلإلتسىصحؼاإلإل(إل
تسصِْتٍإل)إلت هث ِوثإلّحمٍإل.إل
ّشثخؼِوثإلأبى بكرإل(إلشؼدرإل)إلػلٔإلإهث رإل(إلههىٔإلإل إلّأ هت إل إلّأ هت ىنإلإل)إلح٘ىطإلإل
ّقغإل(إلّسْٓإل إلّسمٓ)إلإل.إلّتت ِنإلأبى عوروإلػلٔإلإهث رإل(إلأ هت إل إلّأ هت ىنإلإل
)إلح٘طإلّقىغإلإلإل إلّقىنأإلإلأباى عواروإل ىاإلإلهىثإلإل ىثىإلإلت٘ىَإلإلهىيإلإلح ىاإلإلهتاإلقدىاإلإلتف ىنإلإل
خثاهث ىىرإل إلّهىىثإل ىىثىإلهأ إلآٗىىرإلخىى٘يإلت لحظىى٘يإل إلّتىىص إلهىىثإلسىىْٓإلح ىىاإل.إلإلّق ىنأإل
ورشإلؼو٘غإلح اإلخ٘يإلت لحظ٘يإل إلّت،صلنإلػٌَإلتٖإل(إلأهت ِنإل)إلتفًحث إل.إلإل
ّقنأإلت دثقْىإلؼو٘غإلح اإلخث حص إل.إل
إل
ذكر األفدال املضارعة
إلٗخلىىْإلهىىثإلأه٘ىىاإلهٌِىىثإلأىإلٗرىىْىإلهدٌ٘ىىثإل لحثػىىاإلإلأّإلهدٌ٘ىىثإل لوحؼىىْ إل إلتىىث ودٌٖإلإل
لحثػاإل ىَإلظةظىرإلأخٌ٘ىرإلإل:إل أتؼىاإل إلّٗحؼىاإل إلّشحؼىاإل إلًّحؼىاإل إلتِىذتإلخٌىثاإلّتحىمإلإل
شؼثقدىىسإلػل٘ىىَإلت ّتبىىمإلتفهخؼىىرإلإل.إلّت دٌىىثاإلت عىىثًٖإل:إلٗصحؼىىاإل إلّشصحؼىىاإل(خصشىىمٗمإل
ت ؼ٘يإلتِ٘وث)إل إلّت دٌثاإلت عث طإل:إلٗصحثػاإل إلّشصحثػاإل.إلّخحص إلتفّ إلتٖإلت ؽو٘ىغإلإل
.إلّت ودٌٖإل لوحؼْ إل َإلأهخؼرإلأخٌ٘ىرإلإل:إلٗحؼىاإل إلشحؼىاإل إلًحؼىاإل إلتِىذتإلخٌىثاإلّتحىمإلإل
ػلٔإلهثإلش ممإل إلشحؼاإل إلّٗحؼاإلخصشمٗمإلت ؼ٘يإلتِ٘وثإلإلُّذتإلخٌىثاإلآ،ىنإل إلٗصحؼىاإل إل
ّٗحصؼاإل.إلّخؼنإلتفّ إلتٖإلت ؽو٘غإل.إلّشوع٘اإلح اإل:إل
أتؼىىاإل:إلًحىىْإل(إلأهٓإل إلّأهت ىىنإل إلّأهتًىىٖإلإل)إلح٘ىىطإلّقؼىىيإل إل( )إلهْػىىغإل.إلإل
ّ(أًِث نإلػٌَإل إلّآسٔإلػلٔإل.إلتؽو٘غإلح اإلظةظرإلػشنإلهْػؼثإل() 2إل.إل

إل
إلّٗضشىثُنإل
ٗحؼاإل:إلًحْإل(إلٗنٓإل إلّٗنت نإل)إلح٘طإلّقغإل إلّ(ٗنػٔإل إلّٗضشثٍإل
إلّٗضشىىثُثإل إلّٗطضىىٔإل إلّٗخشىىٔإل إلّس٘ظىىلٔإل)إلُّىىذتإلّحىىمٍإلهةىىص اإل ىىم ْ،إل
ت ةىى٘يإلػل٘ىىَإل إل(ّ إلٗخىىنإل إلّ إلٗدلىىٔإل)إلّشىىدَِإل.إلّؼولصىىَإل،وةىىرإلّأهخؼىىْىإلإل
هْػؼثإل(إل)42إل.إل
ًحؼاإل:إلًحْإل(إلًىنٓإل)إل)إلح٘ىطإلإلّقىغإل ّإلإل(ًىنت إل إلًّىنتٍإل إلًّح٘ىثإل إلًٌّةىث نإلإل)إل
ًّحٍْإل إلّؼولصَإلسدؼرإلػشنإلهْػؼثإل( 1إل)إل.إل
ٗصحؼا:إلًحْإل(ٗصْ ٔإلّٗصْتث نإل)إلإلح٘طإلّقغإل إلّإل(ٗ ٔإل إلّٗصوطٔإل إلّٗص ٔإل
)إلّشدَِإل إلّؼلصَإل،وةرإلػشنإلهْػؼثإل( 2إل)إل.إل
شصحؼىىاإل:إل،وةىىرإلهْتػىىغإل(شْتىىثُنإلت ْ برىىرإل إلّش ىىٔإل إلّشظىىمٓإل إلّشلِىىٔإل إل
ّشلظٔ).إل
ٗصحثػاإل إلّشصحثػاإل:إلظةظرإلهْتػغإل(إلٗصْتهٓإلهيإلت ْمإل إلّشصؽثتٔإلؼٌىْخِنإل إل
ّشصوثهٓإل)إل.إل
ٗحؼىىاإل إلّشحؼىىاإل إلًّحؼىىاإلخؼىىنإلأّتبلِىىيإلإل:إلًحىىْإل(أىإلٗىىىشٔإل إلّٗصلىىٔإلػلىى٘رنإل إل
ّٗىىْحٔإلإ ىىٖإل إلّأًىىصنإلشصلىىٔإلػلىى٘رنإل إلّشٌةىىٔإل إلّشؽ ى ٓإل إلًّ ىإلىشٔإلهعىىاإلهىىثإل)إل
ّؼولصَإلظةظرإلّسدؼْىإلهْػؼثإل(12إل)إل.إل
شحؼاإل إلّٗحؼاإل إلخصشىمٗمإلت ؼى٘يإل:إلًحىْإلإل(إلشىْتٔإل إلّشةىْٓإل إلّٗظىلٔإلسىؼ٘نتإل إل
ّٗل ثُث)إلّؼولصَإلشةؼرإلهْتػغإل(إل9إل)إل.إلإل
ٗصحؼاإل:إل(ّهٌرنإلهيإلٗصْتٔإل)إلتٖإلت حػإلّت وىهيإل.إل
ٗحصؼاإل:إلهْػؼثىإل(إلٗحصنٓإل)إلتٖإلًْٗسإلّْٗسنإل.إلإل
ت هث إلؼو٘غإلح اإلحوازة و لكساائي وخلافإلإل إلّقىنأإلإلأباى عواروإلهىثإل ىثىإلهىيإلإل
ح ىىاإلت٘ىىَإلهتاإلخثاهث ىىرإل إلّهىىثإل ىىثىإلهأ إلآٗىىرإلخىى٘يإلت لحظىى٘يإل إلّهىىثإلسىىْٓإلح ىىاإل
خث حص إل إلّقنتإلورشإلؼو٘غإلح اإلخ٘يإلت لحظ٘يإل.إلّتص إلت دثقْىإل.إل
السبب الثالث  :إمالة األلف املشبوة باملنقلبة
ُذتإلت دثجإل َإلأهخؼرإلأّدتىإل(إلتؼلٔإل إلتؼلىٔإلإل)ّشرىْىإلأ حِوىثإل لص ً٘ىطإلإل(خحىص إلأّإلإل
ةنإلت حثا)إل إلّقمإلشرْىإل إل حثقإلإل.إل(تؼلٔإل إلّتؼث ٔإل)إلخؼنإلت حىثاإلّ إلشرىْىإلإل
أ حِوثإلإ إل لص ً٘طإل.إلّشوع٘اإلح اإل:إل
تؼلٔإل إلخحص إلت حثاإل:إلًحْإل(إلت وْشٔإل إلّت ص ْٓإل إلّشصٔإل)إلح٘ىطإلّقؼىيإل إلإلّإلإل(إل
ًؽْت نإل إلًّؽْتُنإل إلّطنػٔإل)إلّشدَِإل إلّؼولصىَإل،وةىرإلّسىصْىإلهْػىؼثإلإل
(02إل)إل.إل
تؼلىىٔإل إلخرةىىنإلت حىىثاإلإل:إلُّىىٖإل(خةىى٘وثُنإل)إلسىىصرإلهْتػىىغإل إلّإل(إحىىمتُوثإل)إلتىىٖإل
أهخؼرإلهْتػغإل إلّ(إحمتُيإل)إلّ(ػ٘ةٔ)إلتسنإلت ٌدٖإلػلَ٘إلت ةةمإلح٘طإلّقىغإل إل

ّ(ػىى٘ ٓ)إل.إلّت ىىْته إلت٘ىىَإلهتاإل لوصىىثىإلإل(إلح ىىنٓإل إلّت ىىذ نٓإل إلّح ىىنتُنإلإل)إل
ّشرنهزإلتٖإلشةؼرإلػشنإلهْػؼثإل إلّإل(هجإلت شؼنٓإل)إلت ٌؽنإل.إل()36إل.إل
تؼلٔإل إلخؼنإلت حثاإل:إلًحْإل(أًعٔإل إلّت مً٘ثإل إلّهْسٔإل)إلتسنإلت ٌدٖإلػلَ٘إلت ةىةمإلإلإل
ح٘ىىىطإلّقؼىىىيإل إلّ(ت ؼى ى ٓإل إلّت ناٗىىىثإل إلّهاٗىىىثٕإل إلّهاٗىىىث إل ّت حةىىىٌٔإلإل إل
ّأ،نٓإل)إلّشدَِإل إلّؼولصَإلهثبرإلّتظٌثىإلّػشنّىإلهْػؼثإل() 33إل.إل
تؼث ٔ:إلؼولصَإلشةؼرإلهْتػغإل(إلأسثهٓ)تٖإلت د نذإلإلػلىٔإلر٘ىنإلقىنتاذإلحوى ذإلإل(إل
ّأًصنإلسرثهٓإل إلّقثهْتإل ةىث ٔإل إلّتىنت ٓإلإل)إل إلّ(إلهىيإلتفسىثهٓإل إلّسىرثهٓإلإل
ّهثإلُنإلخةرثهٓ)إلػلٔإلقر ءة أباي عواروإلإل.إلت ىنأإلإلحوازة و لكساائي وخلافإل
ؼو٘غإلح اإلخثاهث رإل إلّّتت ِوثإلأبى عوروإلػلٔإلهثإلتَ٘إلهتاإل إلّهىثإل إلهتاإلت٘ىَإلإل
هيإلتفّدتىإلت عةظرإلخ٘يإلت لحظ٘يإل إلّهثإلسْٓإلح اإلخث حص إل إلّقنأإلورشإلؼو٘غإل
ح اإلخ٘يإلت لحظ٘يإلػلٔإلت،صةفإلػٌىَإلت٘وىثإل ىنإلٗرىيإلهأ إلآٗىرإل إلّ إل ثًىسإلت٘ىَإلإل
هتاإل.إلّأ،لضإلت دثقْىإلت حص إلتٖإلؼو٘غإلح اإل.إل
السبب الرابع  :اإلمالة لكسرة تكٌن يف بدض األحٌال
قث إلس٘دَْٗإل:إل(إلّهوثإلٗو٘لْىإلأ حىَإلإل ىاإلإلشىاإلإل ىثىإلإلهىيإلإلخٌىثزإلإلت ٘ىثاإلإلّت ىْتّإلإلهوىثإلإل
ُوثإلتَ٘إلػ٘يإل إلإحتإل ثىإلأّ إل(إلتؼلسإل)إلهرةْهتإل إلًحْتإلخث حصحىرإلإلًحىْإلإلت رةىنذإلإل
إل وثإلًحْتإلخثف نإلًحْإلت ٘ثاإلت٘وىثإلإل ثًىسإلإلأ حىَإلإلتىٖإلإلهْػىغإلإلت ٘ىثاإلإل إلُّىٖإلإل ضىرإلإل
دؼغإلأُاإلت حؽثدإل)إل.إل
ّت،صلحْتإلهيإلُذتإلتٖإلػشنذإلأتؼث إل إل لِىثإلإلشؽىاإلإلهرةىْهذإلإلت حىثاإلإلتىٖإلإل(تؼلىسإلإل)إل
ُّٖإل(إلؼثاإل إلّشثاإل إلّدت إل إلّهتىإل إلّ،ثفإل إلّطىثجإلإل إلّ،ىثجإلإل إلّحىثقإلإل إل
ّػىىثقإل إلّدتؽإل)إلسىىْتاإلتشظىىلسإلخِىىذٍإلتفتؼىىث إلػىىوثبنإلأّإل ىىنإلشصظىىاإل إلإحتإل
ثًسإلظةظ٘رإلهثػ٘رإل.إل
أهثإل(إلؼثاإل)إلتؽولصَإلتٖإلت ناتىإلهثبرإلّتظٌثىإلّػشنّىإلهْػؼثإل( 33إل)إل.إل
ّأهثإل(إلشثاإل)إلتؽولصَإلهثبرإلهْػغإلّسصرإلهْتػغإل إلتىٖإلإلت ٌظىنإلإلتفّ إلظةظىرإلإل
ّ،وةْىإل إلّتٖإلت ٌظنإلت عثًٖإل ذ اإل( 60إل).إل
ّأهثإل(إلدت إل)إلتؽولصَإل،وةرإلػشنإلهْػؼثإل(إل 2إل)إل.إلإل
ّأهثإلهتىإلتوْػغإلّتحمإل(إلخاإلهتىإلػلٔإلقلْخِنإل)إل.إل
ّأهثإل(إل،ثفإل)إلتؽلصَإلظوثً٘رإلهْتػغإل(8إل)إل.إل
ّأهثإل(إلطثجإل)إلتوْػغإلّتحمإل(إلتثًرحْتإلهثإلطثجإل رنإل)إل.إل
ّأهثإل(إل،ثجإل)إلتؽولصَإلأهخؼرإلهْتػغإل()4إل.إل
ّأهثإلإل(حثقإل)إلتؽولصَإلشةؼرإلهْتػغإل(9إل)إلإل.إل
ّأهثإل(ػثقإل)إلتؽولصَإل،وةرإلهْتػغإل(إل2إل)إل.إل
ّأهثإل(دتؽ)إلتؽولصَإلأهخؼرإلهْتػغإل(4إل)إل.إل

ت هث إلحو ذإلُذٍإلتفتؼث إلتٖإلؼو٘غإلُذٍإلت وْتػىغإلإل إلشثخؼىَإلإلت رةىثبٖإلإلّأخىْخرنإلإل
ػلىٔإلإلإهث ىرإلإل(إلهتىإل)إلّحىمٍإلإل إلّشدؼىىَإلتخىيإلإلح ىْتىإلإلّ،لىىنإلػلىٔإلإلإهث ىرإلإل(إلؼىىثاإل إل
ّشثاإل)إلح٘طإلّقؼثإل إلّّتت ِنإلُشثمإلػلٔإلإهث صِوثإلخخةفإلػٌَإل.إل
ت هثإل(إلدترسإل)إلتٖإلتفح تجإل إلّصإل إلت حص إلتِ٘وثإلتشحثقإلهيإلؼو٘غإلت نتاإلإل.إل
ت هثإلهثإل ثىإلهيإلهؼثهعإلُذٍإلتفتؼث إلػلٔإل(ٗحؼاإل)إلخحص إلت ٘ىثاإلإلّت ؼى٘يإلإل إلتىةإلإل
،ةفإلتٖإلتصحىَإلإلح٘ىطإلإلّقىغإلإل إلّح ىاإلإلتؼىةىإلإل(ٗشىثاإلإل إلّٗخىثتْىإلإل إلّ،ىثتْىإلإل)إل
فىإلهىىثإلسىىْتُوثإلهؼىىثهػَإلػلىىٔإل(ٗحؼىىاإل)إلخحىىص إلت ٘ىىثاإلّ ةىىنإلت ؼىى٘يإل.إلت هىىثإل
ت وٌ ْ إلخث ِو ذإل إلًحْإل:إل(إلت ؼثاُث)إلّ(أدتؽإلتل)إلتةإل،ةفإلأٗؼثإلتٖإلتصحىَإلإل
.إلّأ نإلُىإلذٍإلتفتؼىث إلإلهٌ لدىرإلإلػىيإلإلٗىثاإلإلإ إل(إل،ىثفإلإل)إلّحىمُثإلإلتإًِىثإلإلهٌ لدىرإلإلػىيإلإل
ّتّإل.إلإل
إل
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هثإلأه٘اإلفؼاإلتاهث رإلهوثإلت،صلنإلت٘ىَإلت ىنتاإل إلٗخلىْإلهىيإلأىإلٗرىْىإلتؼىةإلأّإلإل
تسوثإل.إل
فالفعل ثالث كلن  ( :رأي وًأي وتر ءي ) .
ت هىىثإل(إلهأٓإل)إلتىىةإلٗخلىىْإلأىإلشل ىىثٍإلأ ىىنإلإلت ْطىىاإل إلأّإل إلشل ىىثٍإل.إلتىىإىإل ىىنإلشل ىىثٍإلإل
تؽولىىرإلهىىثإلؼىىثاإلهٌىىَإلسىىصرإلػشىىنإلهْػىىؼثإلًحىىْإلإل(هأٓإل ْ دىىثإل إلهأٓإلأٗىىمِٗنإل إل
هأٓإلقو٘ظىىَإل إلتلوىىثإلهإلآُىىثإلشِص ى إل إلتىىنإلآٍإلحةىىٌثإل…)إلت ىىنأإلُىىذٍإلت ةىىصرإلػشىىنإلإل
هْػىىؼثإلخإهث ىىرإلتصحىىرإلت ىىنتاإلّت ِوى ذإلؼو٘ؼىىثإلحواازة و لكسااائي وخلااف و بااي
ذكى ى وأبى بكر وهشام باختالف عٌهوا  .وقارأ ورشإلت ىنتاإلّت ِوى ذإلخى٘يإلإل
خىى٘يإلتىىٖإلت ؽو٘ىىغإلإل.إلّقىىنأإلأبااى عوااروإلخإهث ىىرإلت ِو ى ذإلت ىىطإل إلتىىةإلٗرىىْىإلػلىىٔإلإل
قنتاشَإلإهث رإلاهث رإلإل.إلت عثًٖإلهيإلقةوٖإلإل(هأٓإل)إلُّْإلهثإل ٘صَإلأ نإلّطىاإل إل
ّؼولصَإلسصرإلهْتػغإلتٖإلتفًؼثمإل(إلهأٓإلت ونإل إلّهأٓإلت شىوسإل)إلّتىٖإلت ٌحىاإلإل
(هأٓإلت ىىىىىذٗيإلظلوىىىىىْتإل إلّهأٓإلت ىىىىىذٗيإلأشىىىىىنإل ْتإل)إلّتىىىىىٖإلت رِىىىىىنإل(إلّهأٓإل
ت وؽنهىْىإل)إلّتىٖإلتفحى تجإلإل(هأٓإلت وىهٌىْىإل)إلت ىنأإلإلحواازة وأباى بكارإلخإهث ىىرإل
تصحىرإلت ىنتاإلت ىطإل إلّقىىنأإلت دىثقْىإلخحصحِوىثإل إلتىإىإلتظىىاإلهىيإلت ةىث يإلخىىث ْقنإلإل
تىىث خةفإلت٘ىىَإلهعلىىَإلتىىٖإلإل(هأٓإل ْ دىىثإل)إل إلّقىىمإلهّٓإل لعبسااي عااي حواازة
ويحيااً عااي أبااي بكاارإلخإهث ىىرإلتصحىىرإلت ىىنتاإلّت ِوى ذإلتىىٖإلإلح ىىاإل ىىثفّ إل إلت هىىثإل
(هأشَ)إلتٖإلت ٌواإلتةإل،ةفإلخٌِ٘نإلتٖإلتصحَإل.إل
ت رلورإلت عثً٘رإل:إلُّٖإل(إلً ٓإلخؽثًدَ)إلتٖإلهْػىؼ٘يإلتاسىنتاإلّتظىلسإلإل.إلأهىث إل
ت رةىىثبٖإلّ،لىىنإلت ؼثشىىنإلّ،لىىنإلػىىيإلحو ى ذإلتصحىىرإلت ٌىىْىإلّت ِو ى ذإلتِ٘وىىثإل إل
ّأهث إلأخْإلخرنإلتصحرإلت ِو ذإلتٖإلتاسنتاإلخخىةفإلػٌىَإلإلّتصحِىثإلتىٖإلتظىلسإل إل

ّّهشإلٗحص إلت ٌْىإلّت ِو ذإلخ٘يإلخ٘يإلػلٔإلأطىلَإلتىٖإلحّتزإلت ٘ىثاإلإل.إلّت دىثقْىإلإل
خحصحِوثإلتِ٘وثإل.إل
ت رلورإلت عث عرإل:إلُّٖإل(إلشنآاإلت ؽوؼثىإل)إلتٖإلت شؼنتاإل إلإحتإلّقنإلػلِ٘ىثإلحوى ذإلإل
ّت رةثبٖإلّ،لنإلأهث إلتف نإلت وٌ لدرإلػيإل مإلت حؼىاإل إلّحوى ذإلّ،لىنإلٗوى٘ةإلإل
أ نإل(شحثػا)إلّطةإلّّقحثإلإهث رإلتف نإلت وٌ لدرإل إلتحٖإلقنتاشِوثإلإهث ىرإلاهث ىرإلإل
.إلّّهشإلإحتإلّقنإلهققإلتف نإلت وٌ لدرإلػلٔإلأطلَإل.إلّت دثقْىإلخحصحِثإل.إل
إل
ت هثإلتفسوثاإل:إلهّٕإلهيإلطنٗقإلأخٖإلػعوثىإلػيإلت مّهٕإلػيإلت رةثبٖإلخإهث ىرإلإل
ت ظىىىث إلّت صىىىثاإلّت ةىىى٘يإلّت رىىىثفإلهىىىيإلإل(ت ٌظىىىثهٓإل إلّت ٘صىىىثهٔإل إلّ ةىىىث ٔإل إل
ّسىىىىرثهٓإل إلّخةىىىىرثهٓإل)إلتىىىىٖإل ىىىىاإلت ىىىىناتىإل إلإ إلإلأىإلشل ىىىىٔإلسىىىىث ٌثإلًحىىىىْإلإل
(ت ٌظىىىثهٓإلت وةىىى٘ إل إلّٗصىىىثهٔإلت ٌةىىىثاإلإل)إلتإًىىىَإلٗحىىىص إل إلّخإهث ىىىرإلت طىىىثاإلهىىىيإلإل
(،طثٗث نإل)إلّخثخِثإلح٘طإل ثىإل لرةثبٖإل.إل
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