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  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 ملخص البحث

يتضمن هذا البحث تبيين للتغيرات، والتقلبات، والتصاريف، والزيادات، والحذذ  يذ  
 بعض الكلمات.

امة لغًة واصذالالاًا، مذأ أتذرت  لذس أ سذا  لذا يقد بدأت ييه بتعريف اإلعالل بصورة ع
اإلعالل وه : )اإلعالل بالحذ ، واإلعالل بالنقل، واإلعالل بالقلب( والمهأ يذ  هذذا البحذث 
هذذو اإلعذذالل بالحذذذ ، ويقسذذأ  لذذس  سذذمين: القسذذأ ايول: الحذذذ  القيايذذ ، والقسذذأ ال ذذان : 

بذههأ المصذادر المعتمذدة يذ  هذذا الحذ  الغير  ياي . مأ خاتمة يهأ نتائج البحث، مأ  ائمذة 
 البحث.

 

 المقدمة
وأيضل الصالة وأتأ التسليأ علس يذيد الللذر ريذول اهلل محمذد  ،الحمد هلل ول  النعأ
  .وعلس آله وصحبه أجمعين

لقد َأَكبَّ العرب منذذ العصذور اإليذالمية ايولذس علذس امهتمذا  باللغذة العربيذة ودرايذتها 
ووضذذعوا لهذذا  واعذذد وضذذوابب يلتذذز  بهذذا كذذل مذذن ينضذذو   ،الغتهذذادرايذذة واعيذذة لبيذذان يصذذااتها وب

تحت لواء هذه اللغة الشذريةة ايذث كذانوا يذرون ان املتذزا  بادابهذا يعذد يذمة مذن يذمات الل لذر 
القويأ لإلنسان الكامل ايث يقول عمر بن اللالاب )رض  اهلل عنه(: )تعلموا العربية يهنها ت  بت  

  .العقل وتزيد ي  المروءة(
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لذذا مذن  ،اللغة العربية م تستمر علس وتيرة وااذدة بذل تتغيذر االهذا اذال أ  كذائن اذ و 
الواجب علينذا متابعذة هذذه التغيذرات ودرايذتها والعنايذة بهذا ومعريذة اييذباب التذ  أدت  لذس تلذ  

  .التغيرات ومن أم لة هذه التغيرات تل  التقلبات التصاريف والزيادة والحذ  ي  الكلمات
 ،درايذذة ملتصذرة اذذول موضذول اإلعذذالل بالحذذ  ومعريذذة مواضذعه وأيذذبابهلذذا  مذت ب

و ذذد بذذدأت هذذذا البحذذث بتعريذذف اإلعذذالل بصذذورة عامذذة لغذذة واصذذالالاًا، مذذأ أتذذرت  لذذس أ سذذا  
ولأ أتالرق  لذس )اإلعذالل  ،اإلعالل بالقلب( ،اإلعالل بالنقل ،اإلعالل وه : )اإلعالل بالحذ 

ذ  يهمنذذ  يذ  هذذذا البحذث هذذو اإلعذذالل بالحذذ  يقذذب، و ذذد من الذذ ،اإلعذذالل بالقلذب( ،بالنقذل
  : سمته  لس  سمين

ويحصذذل هذذذا الحذذ  يذذ  اذذر  العلذذة   ا كذذان )يذذاء  ،الحذذذ  القيايذذ  :القسذأ ايول
كمذا   ،أو الحذذ  ملتقذاء السذاكنين(،أو عين ايأ المةعذول،أو م  الةعل،أو عين ايجو ،الم ال

  .اض  ال الم  المضعف المكسور العينويحصل الحذ  ي  همزة أيعل، وعين الم
ويحصل هذا الحذ  ي  بعذض الحذرو   ،يهو الحذ  الغير  ياي  :اما القسأ ال ان 

ولكذن لذي   ،الالذاء( ،الةاء ،اللاء ،الحاء ،الباء ،النون ،الهاء ،الياء ،الواو ،ايلف ،م ل )الهمزة
  .لعلة تقتض   ل  الحذ 

مأ تلتها  ائمة بذههأ المصذادر التذ  اعتمذدتها  مأ خاتمة للصت ييها أهأ نتائج البحث
   .ي  هذا البحث

 

 اإلعالل:  -
وعلّذذه اهلل أ   ،وعذلَّ الرجذل مذن المذر  ،مصذدر للةعذل المزيذد أ عذلَّ  :اإلعذالل يذ  اللغذة

  (0)والعلة المر . ،أصابه بعلَّه
حيذث اليذاء( ب ،الذواو ،هو تغيير يالرأ علس أاد أار  العلة )ايلف :اإلعالل اصالالااً 

  (0)أو  لبه ارياً آخر. ،أو تسكينه ،يؤد  هذا التغيير  لس اذ  الحر 
  (2):لذا ياإلعالل يقسأ علس مالمة أ سا 

.  :وايصل ،ويكون بحذ  ار  العلة نحو: يَِرث   :اإلعالل بالحذ  -0  يَذْوِرث 
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يمشذ  وايصذل  :اإلعالل بالنقل أو ما يسمس بالتسكين أ  اذ  اركة ار  العلذة نحذو -0
  .يمش   

  . َذَولَ  :وايصل ، ال :ويكون بقلب ار  العلة  لس ار  آخر نحو :اإلعالل بالقلب -2

ولكل نول من اينوال المذكورة  واعذد خاصذة والذذ  يهمنذ  بالدرايذة يذ  هذذا البحذث 
  .هو النول ايول وهو اإلعالل بالحذ 

  (4):الحذ  وجه من وجوه اإلعالل وهو علس  سمين :اإلعالل بالحذ  -
وهذذو مذذا كذذان لعلذذة تصذذريةية كذذهن يكذذون للتلةيذذف كاميذذت قال والتقذذاء السذذاكنين.  : يايذذ  -اومً 

   :ومواضع الحذ  القياي  ه 
  :ويكون ي  المواضع امتية :اذ  ار  العلة - أ
مةتذذوح العذذين يذذ  الماضذذ  أ  علذذس و ن  ،واو  الةذذاء ،  ا كذذان الةعذذل مالميذذاً  :يذذاء الم ذذال -0

نحذو  ،يان ياءه ت حذ  يذ  أم لذة المضذارل ،  علس و ن )يَذْةِعل()يَذَعل( مكسورها ي  المضارل أ
 )َوَعَد يَِعد ( وايصل )يَذْوِعد ( يحذيت الواو ايت قاًم لو وعها ياكنة بين ياء مةتواة وكسذرة م مذة

  .(1)َوَعَد يَِعد  ِعْد  :وكذا تحذ  الواو من ايمر ينه يرل علس المضارل نحو .(1)
والمصدر  ،ِعْد وَيعْ  :وايمر نحو ،نَِعد  وَتِعد  وَأِعد   :نحو ،خواتهأ ،وامل علس    الياء

علذذذس و ن  ،ِوْعذذذد   :ِعذذذَدةو، وايصذذذل :نحذذذو ،الكذذذائن علذذذس و ن )ِيْعذذذل( بكسذذذر الةذذذاء ويذذذكون العذذذين
ونقلت اركتها الكسرة  ،يايت قلوا الكسرة علس الواو يحذيت الواو اماًل علس المضارل ،)ِيْعل(

وعوضوا منها تاء التهنيث، وتعويض التاء هنذا م    ،قاء كسرة الواو دلياًل عليها لس العين ليكون ب
(1).  

وم يجذو   ،لعذد  التعذويض ،وعد عذداً  :يال يقال ،يان لأ يعو  عنها بالتاء يال تحذ 
كوعدته   :م التعويض ،أو النول ، م أن تكون التاء مراداً بها المرة ،وعدة :الجمع بينهما يال يقال

  .(8)واادة أو عدة اسنة  عدة
 :(9)و كر ابن مال  تروط اذ  تل  الواو ي  ترح الكايية الشايية يقال
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 يذذذذذذذذذاء  م َضذذذذذذذذذارِلو وأْمذذذذذذذذذرو ِمذذذذذذذذذْن ) يَذَعذذذذذذذذذْل (
 

 أو ) َيِعذذذذذذذذذذذَل ( الذذذذذذذذذذذواو  يذذذذذذذذذذذاء  ت ْلتَذذذذذذذذذذذذَزلْ  
 

  ْن كذذذذذذذذذذذذذذان َعذذذذذذذذذذذذذذين  منهمذذذذذذذذذذذذذذا م نكِسذذذذذذذذذذذذذذرا
 

 أو  ا انةتذذذذذذذذذذذذذذاحو ييذذذذذذذذذذذذذذه َكْسذذذذذذذذذذذذذذر    ذذذذذذذذذذذذذذد را 
 

  :  لحذ  ياء الةعل المضارل ال الم  الواو  تروطاً مالمةويةهأ من كال  ابن مال
ي وِعذذد مضذذارل  :يذذان كانذذت مضذذمومة نحذذو ،يَِعذذد :نحذذو ،الشذذرط امول أ أن تكذذون اليذذاء مةتواذذة

  .مبنياً للمةعول يال تحذ  الواو لعد  كسر ما بعدها ،َوَعد
 ،يَذَقع  وَيَسع   :سرة مقدرة نحوأو ك ،يَِعد   :نحو ،الشرط ال ان  أأن تكون عين الةعل كسورة ظاهرة

  .يوض ؤ  لأ تحذ  الواو :أو مضمومة نحو ،يَذْوَجلِ  :نحو ،يلو كانت مةتواة

يلو كان ي  ايأ لأ تحذ  الواو وخص الةعل  ،الشرط ال الث أ أن يكون اذ  الواو ي  ِيْعلو 
  .بالحذ  ينه أمقل من اميأ

يهمذا ِيْعلَذه   ا كانذت مصذدراً يذ نهأ ) :اما ي  اذ  الواو من المصدر يقد  كذر يذيبويه
من الكسذذر يسذذت قل يذذ  الذذواو يذذاطرد  لذذ  يذذ   ،يحذذذيون الذذواو منهذذا كمذذا يحذذذيونها مذذن ِيْعلهذذا

  (02)   كان الةعل تذهب الواو منه( ،وت ب ه بالةعل ،المصدر
  :  اً يحذ  الواو من المصدر لأليباب اآلتية

  .الكسرة تست قل علس الواوو  ،ين أصله )ِوْعَدة( ،كون الواو مكسورة - أ
وين اييعال والمصادر  ،ويصح لصحته ،والمصدر يعتل معتالل الةعل ،كون يعله معتالً  - ب

  .تجر  مجرى الم ال الوااد

يلمذا  ،ان اإلعالل ي  المصدر  نما يكذون بنقذل كسذرة الةذاء التذ  هذ  )الذواو(  لذس )العذين( -ج
  .(00)وها الحذ  يكنت الواو ولأ يمكن امبتداء بالساكن ألزم

 :(00)ومبن مال  ي  ترح الكايية الشايية  ول ي  اذ  الواو من )ِيْعَلة( وهو 
  .و ) ِيْعَلة ( َمْصدر  َمْحذ وِ  الةا        كذ ) ِعَدةو ( م ْسَتوِجب   ا الَحْذيا
  :ينةهأ من  ول ابن مال  انه يشترط ي  اذ  الواو من )ِيْعَلة( ترطين

  .تكون مصدرا نحو )ِعَدة( يلو كانت ي  غير مصدرو لأ تحذ  الواوالشرط امول أ أن 
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والِو ْذَةذذة( والمقصذذود بهمذذا الهي ذذة يذذال  ،)الوْعذذَدة :نحذذو ،الشذذرط ال ذذان  أ  م تكذذون لبيذذان الهي ذذة
  .لاللتباس ،تحذ  منهما الواو

  م انذذه يذذ  كتابذذه )التسذذهيل(  هذذب  لذذس ان اذذذ  الذذواو مذذن )ِيْعلَذذة(  ذذد يكذذون يذذ  غيذذر
  .(02)كذ ) ِلدَّةو (  ،وصةات ،ِجهَّةو( ،كذ )رِ َّةو   ،)وربما أ ِعّل بذا اإلعالل أيماء :المصدر ايث  ال

من القيذذاس يذذ  اييذذماء عذذد  اذذذ  الذذواو ييقذذال )ِوْر َذذة(  ،ولكذذن هذذذا القذذول ييذذه ن ذذر
م   ا  ،ي وهو  ول المبرد والةار  ،هو ايأ ظر  بمعنس المكان المتوجه  ليه :  ا  لنا ،)ِوْجَهة(

  ............ (.هو مصدر كما يبر  كره ي   ول ييبويه )يهما ِيْعَلَة   ا كانت مصدرا : لنا
أ   ،مررت برجل ِلَدت   :وكذل  ايمر ي  الصةات نحو ) لدة ( وايصل )ِوَلدة( يقال

ة  ضاي .(04)وجعله الشلوبيين مصدرا ي  ايصل  ،وظاهر هذا انه صةة ،ولد مع  ي   من وااد
 لس  ل  يان كال  ابن مال  ي  التسهيل ييه ملالةة صريحة لما  كره ي  ترح الكايية الشايية 
بلصوص هذا الحذ  ايث  كر ان اذ  الواو ي  هذذه اييذماء والصذةات يحةذ  وم يقذاس 

  (01) :يقال ،عليه
   و) ِلدَّة ( كذا مقة ،كذ ) رِ َّة (     و ) ِاشَّة (  ،وِيْعَلة  يماً هكذا  اة 

وعلس هذا يان القول الذراجح يذ  هذذه المسذهلة هذو مذا  هذب  ليذه ابذن مالذ  يذ  تذرح 
  .الكايية لموايقته لقول ييبويه

  ا أعلت عين ايجو  ويكنت ممه بالجز  كما هو الحذال يذ  الةعذل : عين ايجو  -0
 ،ايمذر أو بنذاء الةعذل علذس السذكون كمذا هذو الحذال يذ  يعذل ،لَذْأ يَذق ذأْ  :المضذارل المجذزو  نحذو

 ،والةعل الماض  ايجذو  المعتذل   ا اتصذل بذه ضذمير ريذع متحذرت م ذل )تذاء الةاعذل ،  لْ  :نحو
و ل  بعد تحويذل صذيغة )يَذَعذل( بةذتح العذين  لذس  ،اذيت عينه ،  ْمنَ  ،  ْمت   :نون النسوة( نحو

بكسر العين ان   والس )َيِعل( ، ال وأصلها  َذَولَ  :)يَذع َل( بضأ العين ان كان أصل العين واواً نحو
وتنقل اركة العين المحذوية  لس الةاء لتدل علس الحر   ،بال وأصلها بيع :كان أصلها ياء نحو

 :(01)ومن أم لة  ل  ما يل   ،(01)المحذو  
  .  ْمنَ  ،  ْمت   ،َلْأ يَذق أْ  ،  أْ  : ا 



 امعذالل بالحذذ 
  . ايراء صالح خليل 

002 

 

 

  . ذ ْلنَ  ، ذ ْلت   ،َلْأ يَذق لْ  ،  لْ  : ال
  .ْعنَ بِ  ،ِبْعت   ،َلْأ يَِبعْ  ،ِبعْ  :بالَ 

 ،أْخشَ  :يحذ  م  الةعل المعتل اآلخر و ل  ي  ايمر المةرد المذكر نحو :م  الةعل -2
لأ يرِ   ،لأ يدل   ،لأ يلشَ  :نحو ،الذ  لأ يتصل باخره ت ء ،وي  المضارل المجزو  ، ْر ِ  ، دْل  

(08).  
ناء ويذكر الشيخ مصالةس الغالين  أن هذا الحذ  م لإلعالل بل للنيابة عن يكون الب

  .(09)وعن يكون اإلعراب ي  المضارل  ،ي  ايمر
كما لأ يذكر مع أ الصرييين هذا الموضول ي  باب اإلعالل اكتةاء بذكر النحويين له 

ويرى بعضهأ ان  .(02)لذا ينبغ   كره  ،ولكن هذا الحذ  مرتبب ببنية الكلمة ،ي   عراب الةعل
  .(00)ويهت  عامل آخر غيره الحذ  هنا عار  ولي  م ماً ين الجا    د يزول 

يحذ  ار  العلة من ايأ المةعول   ا كان عيناً وتنقل اركتذه  لذس  :عين ايأ المةعول -4
والتغييذر الذذ  يالذرأ عليذه هذو نقذل  ،(00)وايأ المةعول منه )َمْقوول(  ، ال يقول :ياء الةعل نحو

ا الذذواوان ييجذذب الضذذمة التذذ  هذذ  اركذذة الذذواو  لذذس السذذاكن الصذذحيح  بلهذذا ييجتمذذع يذذاكنان همذذ
اذذذ  أاذذدهما تللصذذاً مذذن التقذذاء السذذاكنين ييصذذير ايذذأ المةعذذول منذذه )َمق ذذول( وهذذو علذذس و ن 

  .(02))مةعل(
وان يذذيبويه يذذرجح أن يكذذون المحذذذو  واو مةعذذول م عينهذذا لزيادتذذه و ربذذه مذذن الالذذر  

  .(04))واذيت واو مةعول ينه م يلتق  ياكنان(  :ايث  ال
الحركذذة مذذن العذذين  لذس الةذذاء يذذ  ايذأ المةعذذول الذذذ  عينذذه واواً أمذا ايخةذذش ي نذذه ينقذل 

ي ذول  :َمق ول علس و ن )َمة ول( و  ا كانت عينه ياء نحو :ييحذ  العين ييقول ،ييلتق  ياكنان َمبذْ
مذأ يقلذب الضذمة كسذرة لتصذحيح اليذاء ييلتقذ  يذاكنان  ،ي نه ينقل الضذمة مذن اليذاء  لذس مذا  بلهذا

ييقول )َمبْيع(  ،يتقلب الواو ياء ،الياء يتج ء الواو ياكنة بعد كسرة الياء و واو مةعول يتحذ 
ين اعتبذذارات الصذذيغة يذذ  ن ذذره  ،علذذس و ن )َمةْيذذل( و ذذد أيذذد بعذذض اللغذذويين رأ  ايخةذذش (01)

  .(01)أمبتت ي  بنائها من أصول الكلمة و ل  ين الواو ال انية ه  واو مةعول يينبغ  أم تحذ 
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 ،  ذذأْ  :نحذذو ،يحذذذ  اذذر  العلذذة   ا كذان بعذذده اذذر  يذذاكن :نينالحذذ  ملتقذذاء السذذاك -1
  .ترميين ،ترميون ،بيع ،خا  ، و  :وايصل ييها ،ترمين ،ترمون ،ِبعْ  ،َخفْ 

  .(01)يحذ  ار  العلة ديعاً ملتقاء الساكنين 
  :اذ  همزة أيعل -ب

ل تحذذذذ  همذذذزة الةعذذذل المزيذذذد الذذذذ  علذذذس و ن )َأيْذَعذذذل( يذذذ  المضذذذارل وايذذذم  الةاعذذذ
 ،نذ ذذؤَكر  ،أ ؤَكذذر  :وايصذذل ييهذذا ،م كذذَر  ،م كذذرِ  ،ت ْكذذر  ،ن ْكذذر  ،ي ْكذذر  ،أ كذذر    :والمةعذذول و لذذ  نحذذو

كل  ل  بهمزتين يلما ايت قلوا اجتمال الهمزتين اذيوا ال انية كمذا   .م ؤَكَر  ،م ؤَكرِ  ،ت ؤكر  ،ي ؤكر 
  .(08)رل هو الحال ي  أ ؤَكر  اين أصبحت أ كر  وامل البا   علس المضا

  :وم يجو   مبات هذه الهمزة  م ي  الضرورة كقول الراجز
 .ي نه أهل  ين ي ؤْكَرها

  :أو كلمة مستندرة كقولهأ
  .(09)أ : ك يرة ايرانب  ،أر  م ؤرنِبة

  :اذ  عين المضعف -ج
تحذ  عين الةعل الماض    ا كان مالميذاً مكسذور العذين وكانذت عينذه وممذه مذن جذن  

يذذ ن لذأ يكذذن مالميذذاً يذذال يجذو  ييذذه الحذذذ  بذذل يبقذس بةذذ  التضذذعيف يقذذب  ،ظذذلَّ  ،ردَّ  ،وااذد م ذذل
  .(22)تَدَد  :َأْاَسْست  وكذل  وم يجو  الحذ    ا كان الةعل الماض  مةتوح العين نحو :نحو

امذذذا   ا أ يذذذند الةعذذذل الماضذذذ  ال المذذذ  المضذذذعف المكسذذذور العذذذين  لذذذس ضذذذمير الريذذذع 
  :(20)جه المتحرت جا  ييه مالمة أو 

  .ظَِلْلَنا ،ظَِلْلت أ ،ظَِلْلت ما ،ظَِلْلت   :ي  اإلدغا  يقب يتقول -0

 ِظْلَنا.  ،ِظْلت أ ،ِظْلت ما ،ِظْلت   :اذ  عينه مع نقل اركتها  لس الةاء يتقول -0

  .ظَْلَنا ،ظَْلت أ ،ظَْلت ما ،ظَْلت   :اذ  عينه يقب يتقول -2

  .(20)ويرى ييبويه أن هذا الحذ  تا  
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لذ  أنذه مالذرد يذ  كذل يعذل مضذعف علذس و ن )َيِعذل( عنذد  يذناده  لذس ضذمير الريذع ويرى ابذن ما
  :(22)المتحرت وهذا ما يةهأ من  وله 

 .ظَْلت  وِظْلت  ي  ظَِلْلت  ايتعمال
أمذذذا   ا كذذذان الةعذذذل المكسذذذور العذذذين مضذذذارعاً أو أمذذذراً واتصذذذل بنذذذون النسذذذوة جذذذا  ييذذذه 

  :(24)وجهان
  .أْظِلْلنَ  ،نَ َيْ ِللْ  :ي  اإلدغا  يقب يتقول -0
ينذذه لمذذا اجتمذذع مذذ الن  ،ِظْلذذنَ  ،َيْ ِلْلذذنَ  :اذذذ  العذذين ونقذذل اركتهذذا  لذذس الةذذاء يتقذذول يذذ  -0

 . (21) چڃڃڃچمكسور َاس َن الحذ  كالماض  كما ي   وله تعالس: وأولهما 

  (21) :وهذا ما  هب  ليه ابن مال  ي   وله
 .و َذْرَن نقال ،وِ ْرَن ي  أ ِرْرن

وهو ما اذ  ايتلةايًا ويقال له الحذ  امعتبذاط  ينذه لذي  لذه  :ير  ياي الحذ  الغ -مانياً 
 علة صريية لتبرير الحذ .

  :وه  ،(21) كر ابن عصةور  ن الحذ  علس غير القياس يكون ي  أاد عشر ارياً 
تحذ  الهمزة ي  بعض الكلمات لك رة اميتعمال م ذال  لذ  اذذ  همذزة لةذ   :الهمزة -0

يحذذذذيت الهمذذذزة لك ذذذرة اميذذذتعمال يذذذادغأ الذذذال  يذذذ  الذذذال  ويلذذذأ  ،إللذذذها :أصذذذله ،الجاللذذذة اهلل
  .(28)للتع يأ

 :و د تحذ  الهمزة اعتباطاً دون علذة تذذكر كحذذيها مذن كلمذة )نذاس( يذ   ولذه تعذالس
ذذْؤِمِنينَ ) هذذو أ نذذاس  وأصذذل نذذاس ،(29)( َوِمذذَن النَّذذاِس َمذذن يَذق ذذول  آَمنَّذذا بِاللَّذذِه َوبِذذاْليَذْوِ  اآْلِخذذِر َوَمذذا ه ذذأ ِبم 

  .وكذل  رأيت أصلها أرأيت ،(42)واذيت همزته تلةيةاً 
ربما اذيوا بال علة وم  :أرأيتأ( ،و ال الرض  اميترابا   ي  اذ  الهمزة من )ناس

  .(40)أريت  :ييقال ي  أرأيت ،ومع ألف اميتةها  ي  رأيت ،ناس ي  أناس :نحو ،ضابب
  :(40) ال أبو اييود 



 
(        نيسان  4) العدد(        02) المجلد  

(0202 ) 

002 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 .اتلذن  خليال :بل ذذه             أتان  يقالأريذت أمراً كنت لأ أ
و ذذد أتذذار ابذذن جنذذ   لذذس هذذذا الحذذذ  يذذ  عذذدة مواضذذع يقذذد أورد اكايذذة المذذرأة التذذ  

و ذذد  ،أيذذ  السذذوءة أَنْذتذ نَّذذه :تريذذد أن تقذذول ،أيذذ  الَسذذوتَذْنتذ ّنه : الذذت لبناتهذذا و ذذد خذذال اإلعرابذذ  بهذذنَّ 
  .(42)وصف اذ  الهمزة هنا بهنه اعتباط  وتعجر   
ينهذا  ،أ ؤم ذرْ  ،وأ ؤك ل ،أ ؤخ ذْ  :أصلها ،خ ْذ وك ْل وم رْ  ،ومن ايم لة ايخرى لحذ  الهمزة

يلما اذذيت الهمذزة ايذتغنس عذن همذزة الوصذل لذزوال الهمذزة السذاكنة  .من ايخذ وايكل وايمر
(44).  

 ولذه بذدليل  ،(41)كما اذيت الهمزة من )َيْل( وايصل ييها )أْيَهل( ينذه مذن السذؤال 
َناه أ م ْن آيَةو بَذيذ َنةو ي) :تعالس  يَذِ نَّ  َجاَءتْذه   َما بَذْعدِ  ِمن اللَّهِ  نِْعَمةَ  يذ َبد لْ  َوَمن ۗ  ْل بَِن  ِ ْيَرائِيَل َكْأ آتَذيذْ
يقد  كر النسة  ان )َيْل( أصله أيهل ينقلت يتحة الهمزة  لس السين  ،(41)( اْلِعَقابِ  َتِديد   اللَّهَ 

  .(41)عن همزة الوصل يصار )َيْل(  بعد اذيها وايتغنس
  (49) :و ال أبو اييود الدؤل  ،(48)يابا يالن  :كما ورد اذ  همزة ) أب ( يقالوا

  .والدَّها ،ر بَّ أمرو م ْعِضلو        يَذرَّْجت ه  بالم كرِمنَّ  ،يابا المغيرةِ 
ايذذث  ،ورد اذذذ  ايلذذف يذذ  بعذذض المواضذذع مذذن دون علذذة تذذذكر لذذذل  الحذذذ  :ايلذذف -0

 . (12)أما واهلل :يريدون ،أَ  واهلل ييعلنَّ  :اذيت ايلف ي   ولهأ
  (10) :ايث  ال لبيد ،و د تحذ  ايلف ي  الو ف للتلةيف

  .وَرهِب ابِن الم َعلْ  ،ااِضر         َرهِب َمرج و و  ،من ل َكيزِ  ،و َِبيل  
  .ابن )الم َعل  ( :يريد

اَل ي وي ف  ِيَبِيذِه يَذا أَبَذِت ِ ن ذ  رَأَيْذت  َأَاذَد َعَشذَر َكوَْكبًذا ِ ْ   َ  ) : ال الما ن  ي   وله تعالس
  .(12)يريد يا أبتاه  ،(10)(  َوالشَّْمَ  َواْلَقَمَر رَأَيْذتذ ه ْأ ِل  َياِجِدينَ 
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ورد اذذ  الذواو علذذس غيذر القيذاس   ا و عذذت ممذاً يذ  الكلمذذة ومذن أم لذة  لذذ   :الذواو -2
 ،َأَخو   ،أَبَذو   ،َاَمو   ،)َغْدو   :ايأ( وايصل ييها ،هنو  ،أخو  ،أبو  ،اأو  ،)غدو  :اذ  الواو من  ولهأ

(  يل اذيت الواو مجتمال الساكنين ،َهنَذو     .(14)وهما التنوين والواو ،َيَمو 
ِوْ نَذة( وميذت قال  ،ِوْعذَدة ،)ِوْهبَذة : ِنَة( وايصذل ييهذا ،ِعَدة ،كما اذيت الواو ي  )ِهَبة

 . (11)مأ ا ذيت الواو تلةيةاً  ، لس ما بعدهاالكسرة علس الواو ن قلت 

وظلذذت تسذتعمل علذذس مذا اذذذيت منهذذا  ،يذذ  العربيذة كلمذذات اذذيت منهذذا أاذر  :اليذاء -4
م ة( وايصل ي  د  )َدَم  ( لقولهأ: َدميان كما ورد ي   ول الشاعر: ،يد ،م ل: )د 

(11)  
 .ر الَيِقينبالَلبَ  ،  بْحنا         َجَرى الدَّمَيان ،علس َاَجرو  ،يلو أنا

م  َذيَّذة  ،ِم ية ( بدليل  ول  يذ  تصذغيرهما )ي َديَّذة ،م ة( هو )يد    ،وكذل  ايصل ي  )يد
 :وهذا ما نذص عليذه ابذن مالذ  يذ   ولذه ،( والتصغير كما هو معلو  لدينا يرد ايصول المحذوية

(11)  
َر التَّاِء   .مَالِ اً كماوََكم ل المنقوص ي  التَّصِغيِر ما        لأ َيْحِو َغيذْ

ورد اذ  الهذاء يذ  بعذض الكلمذات العربيذة علذس غيذر القيذاس ومذن أم لذة  لذ   :الهاء -1
ت ذَويهة(  ،َتوَهة ( بدليل  ول  ي  تصغيرها )ت َةيهة ،تاة( وايصل ييها )َتَةهة   ،اذيها من )تةة

   .(18)ه ( ِتيا ،كما تقول ي  تكسيرهما )ِتةاه    ،من التصغير كما  كرنا يرد ايصول المحذوية

 ،وأصذذذلهما )م ْنذذذذ   ،َيوَم ِذذذذ( بحذذذذ  النذذذون ،)م ذذذذْ  :ورد يذذذ  لسذذذان العذذذرب  ذذذولهأ :النذذذون -1
 ،يهما )م ْذ( يدل علس أنها ايأ أنها محذوية من)م ْنذ ( الت  ه  ايأ :يَذْوَمِ ِذن( وبذل   ال المبرد

ومذا أتذذبهه د   ،يذد :نحذو ،ين الحذذ  م يكذون يذ  الحذرو   نمذا يكذون يذذ  اييذماء واييعذال
(19).  

( بحذ  باء واادة من بنية الكلمة يقالوا )ر َب( ي  معناها :الباء -1  ،(12)ورد تلةيف )ربَّ
  (10) : ال الشاعر

 .ِ ن َيِشب الَقذال  ي نَّه        ر َب َهيَضلو َلِجبو َلَةةت  ِبَهيَضلو  ،أ  هير  
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نذذذ  تقذذذول يذذذ  ودليذذذل اذذذذ  مائذذذة أ ،ِاذذذْرح   :وأصذذذله ،اذذذذيت الحذذذاء مذذذن )ِاذذذرو( :الحذذذاء -8
  .(10)أاراح  :وي  تكسيره ،ا َريح   :تصغيره

يمع من العرب  ولهأ ) َبْخ ( بدون تكرار الحر  خاء ايث ايصل ييهذا ) بَذّخ  :اللاء -9
  :(14)و ل  ي   ول الشاعر  ،(12)( مشددة اللاء 

 .ِلواِلِدِه وللَمول ودِ  ،بَيَن اَيتج  وبين  ي  ياِ خ         َبْخ َبحْ 
  (11) :علس ان أصل ) َبّخ ( بالتشديد  ول العجاج والذ  يدل

 ي  َاَسبو َبخٍّ وَعزٍّ أ عَسا

وأضا  ابن جن   ،(11)أصله ) أ ّ  ( بالتشديد  ، الوا ي  الضجر ) أ ْ  ( ملةةة :الةاء -02
  .(11)وابن عصةور ) َيْو ( محذوية الةاء من ايصل ييها )يو ( وهو مذهب البغداديين

 ذال  ،(18)أصذله )  ذّب ( مشذددة  ،)  ذْب ( ملةةذة :الالاء  ذولهأمن أم لة اذ   :الالاء -00
والَقّب  ،ينه يعن  بها انقالال ايمر أو الش ء ،يعن  محذوية الالاء ،وأظن )  ْب ( كذل  :ييبويه
  .(19)يكهنها من التضعيف  ،َ اْلع

 

 نتائج البحث: 

ل واإلعذذذالل اإلعذذذالل يقسذذذأ  لذذذس مالمذذذة أ سذذذا  وهذذذ  )اإلعذذذالل بالحذذذذ  واإلعذذذالل بالنقذذذ -0
  .بالقلب(

  .)الحذ  القياي  والحذ  الغير  ياي ( :اإلعالل بالحذ  يقسأ  لس  سمين هما -0
الحذذذذ  القيايذذذ  وهذذذو مذذذا كذذذان لعلذذذة تصذذذريةية كذذذهن يكذذذون للتلةيذذذف كاميذذذت قال والتقذذذاء  -2

  .الساكنين
الحذ  القيايذ  يحصذل يذ  اذر  العلذة   ا و ذع يذاء الم ذال مذن الةعذل ال المذ  المةتذوح  -4

وكذذذل  يحذذذ   ،عذذين يذذ  الماضذذ  علذذس و ن ) يَذَعذذل ( ي نذذه تحذذذ  يذذاؤه يذذ  المضذذارلال
كمذا يحذذ  اذر  العلذذة   ا   ،اذر  العلذة   ا أ علذت عذين ايجذو  ويذكنت ممذه بذالجز 
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كما   ،والمضارل المجزو  الذ  لأ يتصل باخره ت ء ،و ع مماً لةعل ايمر المةرد المذكر
وأخيذراً  ، ا كذان عينذاً وتنقذل اركتذه  لذس يذاء الةعذلويحذ  ار  العلة من ايأ المةعذول  

  .يحذ  ار  العلة  ياياً   ا جاء بعده ار  ياكن
كمذذذا ويحصذذذل الحذذذذ  القيايذذذ  يذذذ  همذذذزة الةعذذذل المزيذذذد الذذذذ  علذذذس و ن )أيَعذذذل( يذذذ   -1

  .المضارل وايأ الةاعل والمةعول
ياً مكسور العين من مواضع الحذ  القياي  أيضًا اذ  عين الةعل الماض    ا كان مالم -1

  .وكانت عينه وممه من جن  وااد
الحذ  الغير  ياي  وهو ما اذ  ايتلةاياً ويقال له الحذ  امعتباط  ينه لي  له ما  -1

 ،الواو ،ايلف ،)الهمزة :يبرر هذا الحذ  ويحصل هذا الحذ  ي  أاد عشر اريا وه 
  .الالاء( ،الةاء ،اللاء ،الحاء ،الباء ،النون ،الهاء ،الياء
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  .44الكشا  ،  :ين ر (42)
  .21أ  2ترح الشايية ،  (40)

  .000ديوانه ،  (40)

  .012أ  2صائص ، الل :ين ر (42)

  .022، المةتاح ي  الصر  ،  294الممتع ،  (44)
  .294الممتع ،  (41)

  .000 :البقرة (41)

  .018أ  0تةسير النسة  ،  (41)

  .291الممتع ،  (48)

  .020 :ديوانه (49)

  .020، المةتاح ي  الصر  ،  291الممتع ،  (12)

  .099 :ديوانه (10)
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  .4 :يويف (10)
  .291، الممتع ،  019 :1،  البحر المحيب (12)

  .002، تذا العر  ،  291الممتع ،  (14)

  .020المةتاح ي  الصر  ،  (11)

  .211أ  0اإلنصا  ي  مسائل اللال  ،  (11)

  .000أ  0ترح ابن عقيل ،  (11)

  .291الممتع ي  التصريف ،  (18)

  .20أ  2المقتضب ،  (19)

  .020، المةتاح ي  الصر  ،  298الممتع ،  (12)

  .89أ  0 :ديوان الهزليين (10)

  .420ترح الملوك  ،  (10)

  .020المةتاح ،  (12)

  .292أ  0أمال  ابن الشجر  ،  (14)

  .20 :ديوانه (11)

  .299الممتع ،  (11)

  .421ترح الملوك  ،  (11)

  .022المةتاح ي  الصر  ،  (18)

  .21 :الكتاب (19)
 

 ادر: ــالمص

  .0249أباد  ايمال  مبن الشجر  ، الحيدر -0
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اإلنصا  ي  مسائل اللال  بين النحويين البصذريين والكذوييين، تذهليف: الشذيخ اإلمذا    -0

كمذذذال الذذذدين أبذذذ  البركذذذات عبذذذد الذذذرامن بذذذن محمذذذد بذذذن أبذذذ  يذذذعيد اينبذذذار  النحذذذو  
  .هذ(111)ت

أوضح المسال   لس ألةية ابن مال  لإلما  أب  محمد عبد اهلل جمذال الذدين بذن يويذف  -2
  .  ، دار الةكر 0914هذ ،  0294ن هشا  اينصار  ، بن اامد ب

البحر المحيب ي  التةسير ، أبو ايذان محمذد بذن يويذف بذن علذ  بذن يويذف بذن ايذان  -4
  .0208هذ( القاهرة 141أمير الدين ايندلس  )ت

 0281محمذد كامذل بركذات ،  :تسهيل الةوائد وتكميل المقاصذد ، مبذن مالذ  ، اققذه -1
  .ب  للالباعة والنشرهذ ، دار الكتاب العر 

تالور يكر ابن مال  الصري  ي  باب اإلعالل واإلبدال ،  عداد ودراية الذدكتور اامذد  -1
  .بن محمد بن اامد القرت  الهاتم 

التعريةذذذذذات ، أبذذذذذو الحسذذذذذن علذذذذذ  محمذذذذذد بذذذذذن علذذذذذ  المعذذذذذرو  بالشذذذذذريف الجرجذذذذذان  ،  -1
  .  0910هذ( الدار التونسية ، تون  801)ت

،  08لشيخ مصالةس الةاليين  ، المكتبة العصرية ، بيذروت ، ط جامع الدروس العربية ا -8
  .، راجعه ونقحه الدكتور عبد المنعأ خةاجة 0992

محمذد علذ  النجذار ،  :هذذ( ، تحقيذر290اللصائص ، أبو الةتح ع مذان بذن جنذ  ، )ت -9
  .0لبنان ، ط  –دار الهدى للالباعة والنشر ، بيروت 

  ،  0981هذذذذ ،  0428،  2درويذذذش ، ط عبذذذد اهلل  .درايذذذات يذذذ  علذذذأ الصذذذر  ، د -02
  .مكتبة الالالب الجامع  ، مكة المكرمة

محمد اسين آل يايين ، مالبعة المعذار  ، بغذداد  :ديوان أب  اييود الدؤل  ، تحقير -00
  .  0914 -هذ  0284،  0، ط 

  .0920ديوان العجاج ليبسيغ  -00
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  .0910ديوان لبيد ، مالبعة الكويت ،  -02
  .0219القاهرة ،  ديوان الهذليين ، طبعة -04
هذذ(  ذد  لذه وعلذر 0201تذا العر  ي  ين الصر  ، اامد بن محمد الحمذالو  )ت -01

عليه الدكتور محمد بن عبد المعال  ، خرج تواهده ووضع يهاريذه أبذو ايتذبال اامذد 
  .بن يالأ المصر  ، دار الكيان للالباعة والنشر

لذذرامن بذذن عبذذد اهلل العقيلذذ  تذذرح ابذذن عقيذذل لبهذذاء الذذدين أبذذ  محمذذد عبذذد اهلل بذذن عبذذد ا -01
لبنذان  –الدكتور  ميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيذروت  :هذ( تحقير119)ت
  .  0221 -هذ  0408،  1، ط 

هذذ( ، 181ترح تايية ابن الحاجب ، رض  الدين محمذد بذن الحسذن اميذترابا   )ت -01
مح  الدين عبذد  محمد نور الحسن ، ومحمد الزيزا  ، ومحمد :اققها وضبب غريبها

  .  0911 -هذ  0291الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
 0عبذد المذنعأ هديذد  ، ط  .د :ترح الكايية الشايية ، مبن مال  ايندلس  ، تحقير -08

  .هذ ، دار المهمون للتراث0420، 
،  0يلذذذذر الذذذذدين  بذذذذاوة ، ط .د :تذذذذرح الملذذذذوك  يذذذذ  التصذذذذدير مبذذذذن يعذذذذيش ، تحقيذذذذر -09

  .  ، مالابع المكتبة العربية بحلب0912 -هذ 0292
عبذد السذال  محمذد  :كتاب ييبويه يبذ  بشذر عمذر بذن ع مذان بذن  نبذر ، تحقيذر وتذرح -02

  .  ، الهي ة المصرية العامة للكتاب0911 -هذ 0291هارون ، 
الكشذذا  عذذن اقذذائر التنزيذذل وعيذذون اي اويذذل يذذ  وجذذوه التهويذذل ، جذذار اهلل الزملشذذر   -00

خليذل مذهمون تذيحا ، دار المعريذة ،  :ه وخذرج أاادي ذه وعلذر عليذههذ( اعتنذس بذ128)ت
  . 0220 -هذ 0402،  0لبنان ، ط  –بيروت 
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لسذذذذذذذذان العذذذذذذذذرب، أبذذذذذذذذو الةضذذذذذذذذل جمذذذذذذذذال الذذذذذذذذدين محمذذذذذذذذد بذذذذذذذذن مكذذذذذذذذر  بذذذذذذذذن من ذذذذذذذذور،            -00

  . 0994 -هذ 0400،  2هذ( ، دار صادر ، بيروت ، ط 100)ت
ت عبذذذذذذذد اهلل بذذذذذذذن اامذذذذذذذد النسذذذذذذذة  ،         مذذذذذذذدارت التنزيذذذذذذذل واقذذذذذذذائر التهويذذذذذذذل، أبذذذذذذذو البركذذذذذذذا -02

لبنذان ،  –مذروان الشذعار ، دار النةذائ  للالباعذة والنشذر ، بيذروت  :هذ( تحقير102)ت
  . 0991 -هذ 0401،  0ط 

المدخل الصري  تالبير وتدريب ي  الصر  العرب  ، الدكتور عل  بهاء الدين بو خدود  -04
  . 0988، المؤيسة الجامعية للدرايات والنشر ، بيروت 

المساعد علس تسهيل الةوائد ترح منقح لإلما  الجليل بهاء الدين بن عقيل علس كتاب  -01
محمذذد كامذذل بركذذات ، دار المذذدن  للالباعذذة والنشذذر  .د :التسذذهيل مبذذن مالذذ  ، تحقيذذر

  . 0984 -هذ 0421والتو يع 
هذذذ( اققذذه و ذذد  لذذه الذذدكتور 410المةتذذاح يذذ  الصذذر  صذذنةه عبذذد القذذاهر الجرجذذان  )ت -01

  . 0981،  0ل  تويير الحمد ، مؤيسة الريالة ، بيروت ، ط ع
محمد عبد اللالر ، القاهرة ، منشورات المجل  ايعلس  :المقتضب ، للمبرد ، تحقير -01

  .هذ0281للشؤون اإليالمية ، القاهرة ، 
يلذذر  .هذذذ( ، تحقيذذر: د119الممتذذع الكبيذذر يذذ  التصذذريف مبذذن عصذذةور امتذذبيل  )ت -08

  . 0991،  0بة لبنان ، ناترون ، ط الدين  باوة ، مكت
  ، 0982-هذذذذذ0422عبذذذذد الصذذذذبور تذذذذاهين ،    .المذذذنهج الصذذذذوت  للبنيذذذذة العربيذذذذة ، د -09

 .مؤيسة الريالة ، بيروت
 

 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 

ABSTRACT 



 
(        نيسان  4) العدد(        02) المجلد  

(0202 ) 

002 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

 
This paper deals with the changes, inversions, conjugations, 

additions and omissions in some words. The paper begins by 

defining morphological imperfection linguistically and 

idiomatically, then explaining its types (by omission, by 

transference, inversion).The paper concentrates on omission which 

has two types ;regular and irregular. The paper ends with a 

conclusion and a bibliography. 

 


