األسباب الشاذة
إمالة ما شبه باأللف املشبهة باأللف املنكلبة ( إمالة هاء التأنيث وما قبلها)
ْٔاء دأَيث ٔقتم ييم
ٔأكٓش ال ػٍ سكٌٕ يا ٔال
نيس ةحاجز ٔفظشح اخذهف
يًال ٔانًخذاس يا دفذيا

ال ةؼذ االسذؼال ٔحاع نؼهي
ػٍ كسشث ٔساكٍ إٌ فصال
ٔانتؼض أِ كانؼشش أٔ غيش األنف
ٔانتؼض ػٍ حًزث يثهّ ًَا

* شاطثُح  :له إمالح عامح وخاصح فٍ هاء الرأوُث
* طُثح  :ذهة تعض أهل ادااء فلسوي ااماللح عله اليعلاأٍ وَلأذٍ ع لً
ثالثح ألعام:
* إمالة اجلنهور وهي اإلمالة اخلاصة
* إمالح هاء الرأوُث وما لث ها لىال واحدا إذا ولع لثل هلاء الرأوُلث حلس
مه حسو
( فجثد شَىة لروا شمط ) وحى
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* وذمرىع اامالح إذا كان لث ها حس مه حسو
( خص ضغط لظ حاع) وحى
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* وتالرفصُ تُه اامالح والفرح إذا ظثمد تحس مه حسو ( أكهس )
* فاامالح إذا ظثمد
*تُاء ظاكىح
*كعسج مرص ح
*ظاكه لث ه كعس وحى
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* والخال فٍ فطسخ وذلك لىجىا حس
وهى َمف ع ُها تالهاء فٍ
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الطاء فاصالً تُه الساء واليعس،

) انشٔو .
* والفرح فُما عدا ذلك وحى
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* اامالح العامح حُث ذهة جماعح مه أه ادااء إلً إطالق اامالح عىله
عىد جمُع الحسو تال ذفصُ ما عدا ادلف لإلجماع ع ً الفرح معها .
*_ مرهة أتى مصاحم الخالاوٍ تادمالح فٍ جمُع الثاب مله يُلس اظلرثىاء
شئ مىه ع ً ما ذىجثه السواَح  ،حُث اظرثىً ادلف .
ولللم َثللك ملله حللسو المعجللم إال ادلللف وال مللدخ لهللا فللٍ هللرا الثللاب
لعيىوها  ،فالىلف ع ً (الصالج  ،والصكاج  ،والحُاج  ،والىجلاج  ،ومىلاج ،
وهُهللاخ  ،وذاخ  ،والللالخ ) تللالفرح ع للً حللد الىصلل  .والىلللف ع للً (
مصجللاج  ،ومسضللاخ  ،وم للياج  ،وذمللاج ) تاامالللح ع للً حللد الىص ل  ،دن
الممال فلُهه ادللف وملا لث هلا ال الهلاء ،والمملال فلٍ هلرا الثلاب ل يعلاأٍ
هاء الرأوُث وما لث ها  ،فالثاتان مرثاَىان .
* وذهة جماعح العسالُُه إلً
* إمالح هاء الرأوُث وما لث ها لىال واحدا إذا ولع لثل هلاء الرأوُلث حلس
مه حسو ( فجثد شَىة لروا شمط)
* وذمرىع اامالح إذا كان لث ها حس مه حسو
( خص ضغط لظ حاع أهـ)
* وتالرفصُ تُه اامالح والفرح إذا ظثمد تحس مه حسو ( كس)
* فاامالح إذا ظثمد تُاء ظاكىح أو كعسج مرص ح أو ظاكه لث ه كعس
وبعضهه روى عن محزة إمالة كل ما أماله اللشائي .

اإلمالة للفرق بني االسه واحلرف:
ال دخهووٕ حووشٔف انذٓجووي انٕاقؼووج فووي أٔائووم انسووٕس يًووا فيووّ أنووف أٌ دكووٌٕ
األنف آخشْا أٔ ال دكٌٕ آخشْا  .فإٌ نوى دكوٍ األنوف آخشْوا نوى يكوٍ ةيوُٓى
خالف في انفذح َ ،حٕ كاف ٔصاد ٔالو َٔحوِٕ ٔ .إٌ كاَوخ األنوف آخشْوا
اخذهفٕا في اإليانج ٔفي انفذح ٔ ،جًهج رنك ثًاَي كهى ٍْٔ  ( :انش ٔ ،انًوش
ٔ ،كٓيؼص ٔ ،طّ ٔ ،طسى ٔ ،طس ٔ ،يس ٔ ،حى ) فقشأ أتى تيس وحمصج
واليعاأٍ وخ ف يا آخشِ أنف يٍ رنوك ةاإليانوج إال أٌ حملصج وخ لف فذحوا
(ْا) يٍ (كٓيؼص) ٔحذْا ٔ .داةؼٓى أتى عمسو ػهٗ إيانج (انوش ٔ ،انًوش)
حيث ٔقغ ٔ ،ػهٗ إيانج انٓاء يٍ (كٓيؼص) ٔانٓاء يٍ (طوّ) ٔفوذح انطواء
يووٍ ( طووّ ٔطسووى ٔطووس) ٔانيوواء يووٍ (يووس) ٔ ،قووشأ انحوواء يووٍ (حووى) ةوويٍ
انهفظيٍ ٔ.داةؼٓى اته عامس ػهٗ إيانج ( انوش ٔانًوش) ٔػهوٗ إيانوج انيواء يوٍ
(كٓوويؼص ) ٔفووذح انيوواء يووٍ (يووس) ٔانطوواء فووي جًيووغ انسووٕس  ،وشاا اتلله
ذكىان إيانوج (حوى) فوي انسوتؼج ٔ .دواةغ وزغ ػهوٗ إيانوج انٓواء يوٍ ( طوّ)
ةخالف ٔ ،قشأ سائشٍْ ةيٍ ةيٍ (إال انطاء يٍ ( طوّ ٔطسوى ٔطوس)ٔانيواء
يٍ (يس) فإَّ فذحٍٓ ) ٔ ،قشأ لالىن انٓاء ٔانياء يٍ (كٓيؼص) ةيٍ ةيٍ ،
ٔفذح سائشٍْ ٔ .أخهص انتاقٌٕ انفذح في رنك كهّ .
اإلمالة للثرة االستعنال
سٖٔ ػتذ اهلل ةٍ دأد انخشيتي ػٍ أتٍ عمسو إيانوج ( الىلاض) حيوث ٔقوغ
 ،يُصٕةا كواٌ أٔ يجوشٔسا أٔ يشفٕػوا َ،حوٕ (إٌ انُوا ٔ ،ةوشا انُوا ،
ٔيا أيٓا انُا ) ٔٔجّ ْوزِ انقوشاءث أٌ ْوزا االسوى أييوم نكثوشث اسوذؼًانّ فوي
انكووالو  ،كًووا أييووم (انحجووا ) إرا كوواٌ ػهًووا كَووّ كثيووش فووي انكووالو  ،ركووشِ
سيتٕيّ ٔ .إيانذّ في انجش ال كالو فيّ نحصٕل ستب اإليانوج ْٔ ،وي كسوشث
اإلػشاا حيث أيانٓا أةٕ عمس الدوزٌ عه أتٍ عمسو ةخالف ػُّ .

