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  بسم ا الرمحن الرحيم
  تقـديـم

احلمد، والصالة والسالم على خري خلقه، أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه 
  دين.ومن متسك هبديهم وسار على سنتهم إىل يوم ال

  وبعــد :
الكلمة العربية، توخيت فيها ى "اإلعالل واإلبدال" فى هذه دراسة لظاهرت

سهولة العرض ويسر التناول، غير مغْفل نقاشَ ما يحتاج للمناقشة، ملتزما فيمـا  
لجة، وحريصا غايـة  القضايا عن مسار الموضوعات المعاأثيره أال تنحرف بى 

مصادر الصرف ى وهى مشتتة ف –ين الحرص أن تظهر قضايا هاتين الظاهرت
   بقـدر  –مظهر يحببها لنفس الدارس، وبصـورة تقنـع   ى ف –تناول موبعيدة ال
  ث.عقل الباح –الطاقة 

قضية ما، إال إذا وجـدت  ى ولم يكن من دأبى عرض آراء الصرفيين ف
ذكرها خادما للغرض، معينا على فهم الموضوع. أما حين يكون النقاش مـدعاة  

مثيرا للبلبلة، وداعيا إلى النفور من هـاتين الظـاهرتين المنفّـرتين    للتشتت، و
الرأى، وما عليه إجماع العلماء، آمال أال  بيعتهما، فقد كنت أكتفى بذكر راجحبط

  أكون بذلك قد تغاضيت عن شىء ذى بال.
وكل ما أرجوه أن يفيد الدارسون من هذا العمل، وأال يجدوا فى فهمـه  

  عنتا وال مشقة.

  واهللا الموفق والمستعان ،،،                 

  شعبان صالح                                                            
  م1983إبريل                                                                       
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  مفهوم اإلعالل واإلبدال
  

ـ  –بالقلب، أو الحذف، أو اإلسـكان   –ير هو ذلك التغي اإلعـالل:  ذى ال
(األلف والواو والياء) ومعها الهمزة، كأن نقـول   يعترى أحد أحرف العلة الثالثة

مثال: إن (باع) أصلها (بيع) فقلبت الياء ألفا، أو كقولنـا: إن (صـائم) أصـلها    
لبت الهمزة ْأمن، فقكذلك القول بأن (آمن) أصلها: َأ(صاوم) فقلبت الواو همزة، و

  الثانية ألفا ... ألخ.

ويرى شارح الشافية أنه ال يقال لتغيير الهمزة بأحد الثالثة: إعالل، بـل  
  .)1(يقال: إنه تخفيف

أى حرف مـن  ى فيرى بعض الصرفيين أنه تغيير يحدث ف بدالاإلوأما 
  وبذا يكون أشمل من اإلعالل. ، الحروف الهجائية

ى طلح اإلبدال على التغييـر الـذ  غير أن المتعارف عليه أن يطلق مص
يعترى أى حرف بحيث يتحول إلى حرف صحيح سوى الهمزة، وذلـك لمنـع   
اللبس والخلط بين المفاهيم. ومن أمثلة اإلبدال أن نقول إن (اصـطبر) أصـلها   
(اصتبر) ألنها على وزن (اْفتَعل) من (صبر)، فأبدلت التاء طاء لوقوعهـا بعـد   

ـ الصاد، وهى حرف من أحرف           أو أن نقـول إن (اتّعـد) أصـلها    اق ،اإلطب
 دتَعوالتاء.ى ، فأبدلت الواو تاء، وأدغمت التاء فا  

  

  

  
                                                        

  .67:  3شرح الشافية /  )1(
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  اإلعــالل

  لإلعالل فى العربية صور ثالث:

  (أ) إعالل بالقلب:

هذه األحرف ، كمـا   أى قلب أحد أحرف العلة أو الهمزة حرفا آخر من
  فقلبت الياء همزة. ، ها من الهدايةى)، ألناأصلها (اهتد فى (اهتداء)، إذ

  (ب) إعالل بالنقل أو التسكين:

ويكون بتسكين حرف العلة المتحرك بعد نقـل حركتـه إلـى السـاكن     
الصحيح قبله، مثل (يبيع) أصلها (يبيع) فنقلت كسرة الياء إلى الساكن الصـحيح  

  قبلها وهو الياء، فصارت (يبِيع) بسكون الياء.

  ذف:(جـ) إعالل بالح

ويطلق هذا النوع على حذف حرف العلة للتخفيف أو للتخلص من التقاء 
ى كحذف الواو من (يثق) مضارع (وثق) تخفيفا، وحذف واو (يفوز) ف ؛ساكنين

  ز) حتى ال يلتقى ساكنان.(لم يفحالة الجزم، مثـل 

كلمة واحـدة،  ى والبد من القول بأن صور اإلعالل الثالث قد تجتمع ف
  ها صورتان فقط، وقد يقتصر األمر على صورة واحدة.وربما تحققت من

السطور التالية تقديم دراسة ميسرة قدر اإلمكان لظـواهر  ى وسنحاول ف
  اإلعالل.
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  أوال : اإلعالل بالقلب
قلنا فيما سبق إن اإلعالل بالقلب يعنى قلب أحد أحرف العلـة الثالثـة   

األربعـة يمكـن أن    ومعها الهمزة حرفا آخر من هذه، وإذا كان كل حرف من
  ى عشرة صورة هى:تينقلب إلى نظرائه فمعنى ذلك أن عندنا اثن

  قلب الهمزة ألفا: -1

إذا توالت همزتان وسكنت الثانية قلبت الثانية حرف مد من جنس حركة 
. فإذا كانت األولى محركة بالفتح كان حرف المد المالئـم لهـا هـو    )1(األولى
  األلف.

ِإن الَّذين آمنُوا وعملُوا يها ذلك قوله تعالى: ومن النماذج التى يتحقق ف
]، وقوله عـز مـن   30الكهف:[ الصاِلحات ِإنَّا ال نُضيع َأجر من َأحسن عمالً

  .]55الزخرف:[ فَلَما آسفُونَا انْتَقَمنَا منْهم فََأغْرقْنَاهم َأجمعينقائل: 

، وما حدث هو التقاء آسف) هو: َأْأمن ، َأْأسفَ و (فأصل الفعلين (آمن) 
  همزتين أوالهما مفتوحة والثانية ساكنة فقلبت الثانية ألفا.

ر) علـى  َأثَ –أصيل  –مة جَأ –ومن النماذج أيضا جمع الكلمات (أْ لف 
:    وأصلها ، آثار) –آصال  –آجام  –جمعها: (آالف ى إذ يقال ف، وزن (أفعال) 

ْأثار، على التوالى، وما حدث هو التقـاء همـزتين   َأ –ْأصال َأ –جام ْأَأ –الف َأْأ
أوالهما مفتوحة والثانية ساكنة فقلبت الثانية مدا من جنس حركة األولـى وهـو   

  األلف.

  

                                                        

، وتوضـيح المقاصـد    383:  4، وأوضح المسالك /  53،  52:  3شرح الشافية /  )1(
  .24:  6والمسالك / 
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  قلب الهمزة ياء: -2

  أربعة مواضع من مواضع التقاء الهمزتين هى:ى تقلب الهمزة ياء ف
قلبـت   وكانت األولى مكسـورة  (أ) إذا توالت همزتان وسكنت الثانية،

 ِإيالفهِم رِحلَةَ الشِّتَاء والصيف.  يالف قُريشٍإلالثانية ياء كما فى قوله تعالى: 
فالتقت همزتان أوالهمـا مكسـورة،    ، فأصل إيالف هو: ِإْئالف، ] 1،2قريش:[

  والثانية ساكنة، فقلبت الثانية مدا من جنس حركة األولى وهو الياء.
  .)1(د شذذ الصرفيون قراءة اآلية السابقة (إئالفهم) بالتحقيقوق

إيـذان،   –إيثـار   –ومن األمثلة التى يتحقق فيها ذلك أيضـا: إيمـان   
، فقلبت الهمـزة الثانيـة يـاء    إْئذان – إْئثار –مان وأصلها على التوالى هو: إْئ

  لوقوعها ساكنة بعد همزة مكسورة.

، قلبت ياء كانت الثانية الم الكلمة(ب) إذا توالت همزتان متحركتان، و
مطلقا، بأى حركة تحركتا، ألن اآلخر محل التخفيف. ومثال الصـرفيين علـى   

، وفى الخطـوة  )2(ذلك مصنوع، إذ يبنون من (قرأ) مثل (جعفَر)، فيكون: قَرًأى
  ى).ُئ) إلى (خطاِئالثانية من خطوات جمع (خطايا) تتحول من (خطاِئ

، قلبـت  ان متحركتان وكانت الثانيـة مكسـورة  (جـ) إذا توالت همزت
الثانية ياء. فإذا ما كانت أولى الهمزتين حرف مضارعة جاز القلب يـاء كمـا   

أَ ِئن، و أِ ين :(أن) 3(يجوز تحقيق الهمزة، فيقال من(.  

، قلبت الثانيـة  (د) إذا توالت همزتان، وكانت الثانية مفتوحة بعد كسرة
  .)4(من (َأم): ِإيم ياء، فنقول فى مثل ِإصبع

                                                        
  .383:  4، وأوضح المسالك /  373:  2انظر: شرح التصريح /  )1(
  .55:  3انظر: شرح الشافية /  )2(
  .385،  384:  4، وأوضح المسالك /  55:  2انظر: شرح ابن عقيل /  )3(
، وشرح ابن عقيـل /      384:  4، وأوضح المسالك /  56:  3انظر: شرح الشافية /  )4(

2  :554.  
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ويالحظ أن األساس فى هذه المواضع األربعة هو الموضع األول، وهو 
قلب الهمزة ياء، ألن المواضع الباقية إما نادرة الحـدوث  ى الذى عليه المعول ف

  اللغة، وإما جائزة القلب والتحقيق، فيصح ترك الهمزة فيها دونما قلب.ى ف

  ملحوظــة:

موضع غير مواضع التقاء الهمزتين، وذلـك فـى   تقلب الهمزة ياء فى 
بشرط أن تكون بعد ألفه همزة عارضـة  ، وزن (مفاعل)  على باب الجمع الذى

  .)1(الجمع، وتكون الم المفرد همزة، أو ياء أصلية، أو ياء منقلبة عن واوى ف

والمقصود بوزن (مفاعل) هنا الـوزن العروضـى ال الصـرفى، ألن    
ل هذا اإلعالل قد تكون على وزن (فعائل)، كمـا فـى:   الكلمات التى تخضع لمث

خطايا وهدايا وعطايا، وقد تكون على وزن (فواعل) كما فى (زوايا)، فمقصود 
بوزن (مفاعل) هو كل جمع تكسير، ألف تكسـيره ثالثـة،    –إذن  –الصرفيين 

  وبعدها حرفان مكسور أولهما.

ل) هو (خطايا) ومثال ما المه همزة (خطيئة)، وجمعها على وزن (فعائ
وقد مرت (خطايا) بعدة خطوات حتى وصلت إلى مـا هـى عليـه، فأصـلها     

  (خطايُئ).

وقعت الياء بعد ألف (فعائل) وكانت مدة زائدة فى المفـرد فقلبـت همـزة،     -1
  فصارت (خطاِئُئ).

2- .(خطاِئى) قلبت الهمزة الثانية ياء للتخفيف، فصارت  

  ).ىءفتحت الهمزة تخفيفًا فصارت (خطاَ -3

  تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فصارت (خطاءا). -4

                                                        

  .20،  19،  18:  6وما بعدها، وتوضيح المقاصد /  378:  4أوضح المسالك /  )1(
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اجتمع ما يشبه ثالث ألفات، فقلبت الهمزة ياء، فصارت (خطايا) على وزن  -5
(فعائل)، وذلك بعد خمسة أعمال: أحدها: إبدال الياء همزة، وثانيها: إبـدال  

فتحة، ورابعها: قلـب  الهمزة الثانية ياء، وثالثها: قلب كسرة الهمزة األولى 
  .)1(الياء ألفا، وخامسها: قلب الهمزة ياء، على الترتيب

ومثال ما المه ياء أصلية (هدية) وجمعها على (فعائـل) هـو (هـدايا)    
.(ىهداي) وأصلها  

وقعت الياء بعد ألف (فعائل) وكانت مدة زائدة فى المفـرد فقلبـت همـزة،     -1
.(هداِئى) فصارت  

  فا، فصارت (هداءى).فتحت الهمزة تخفي -2

  تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت (هداءا). -3

به ثالث ألفات فقلبت الهمزة ياء فصارت (هـدايا) علـى وزن   اجتمع ما يش -4
  (فعائل) بعد أربع خطوات.

  ومنية ومنايا.قضية وقضايا،  : ومثلها فى ذلك

زن (فعيلـة)، إذ  لـى و ومثال ما المه ياء منقلبة عـن واو (عطيـة) ع  
طيأصلها: (عمن األصل الثالثى (ع ط و)، فقلبت الواو ياء، وأدغمت فـى   ة)و

وأصـلها   ، الياء فصارت (عطية)، وجمعها على وزن (فعائل) هـو (عطايـا)  
.(يوعطا)  

1- .(يىعطا) قلبت الواو ياء لتطرفها بعد كسرة فصارت  

(فعائل) وكانت مدة زائـدة فـى    قلبت الياء األولى همزه لوقوعها بعد ألف -2
.(عطاِئى) المفرد، فصارت  

                                                        

  .371:  2وشرح التصريح /  382:  4أوضح المسالك /  )1(
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3- .(ىعطاء) فتحت الهمزة تخفيفا فصارت  

  تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت (عطاءا). -4

اجتمع ما يشبه ثالث ألفات فقلبت الهمزة ياء، فصارت (عطايا) علـى وزن   -5
  (فعائل) بعد أن مرت بخمس خطوات.

  .، و(سجية) وجمعها (سجايا) ى ذلك (مطية) وجمعها (مطايا)ومثلها ف

ويتحقق اإلعالل السابق فى جمع (زاوية) على وزن (فواعل) إذ سيكون 
جمعها هو (زوايا)، وأصلها (زواوِى.(  

وقعت الواو الثانية ثانى حرفى لين بينهما ألف الجمع فقلبت همزة فصارت  -1
.(زواِئى)  

  حة للتخفيف فصارت (زواءى).قلبت كسرة الهمزة فت -2

  تحركت الياء وانفتح ماقبلها فقلبت ألفا فصارت (زواءا). -3

اجتمع ما يشبه ثالث ألفات فقلبت الهمزة ياء، فصارت (زوايا) علـى وزن   -4
  (فواعل).

وكل ماسبق يحدث إذا كانت الهمزة التى بعد ألف (مفاعل) عارضة فى 
جمع (المرآة) علـى (المراِئـى)، ألن    الجمع. فإن كانت أصيلة سلمت، كما فى

الهمزة أصلية فى المفرد، فالمرآة على وزن (المفْعلَة) من الرؤية. ومن هنا شذذ 
، كما شذذوا إقرار الهمزة فيمـا المـه يـاء    )1( الصرفيون جمعها على (مرايا)

  .)2( إجراء للمعتل مجرى الصحيح، فيمن جمع (المنية) على (المنائى)

  
                                                        

  .379:  4، وأوضح المسالك / 292:  4، واألشمونى / 371:  2شرح التصريح /  )1(
  .20:  6توضيح المقاصد /  )2(
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  :ة واوا قلب الهمز -3

  تقلب الهمزة واوا فى ثالثة مواضع من مواضع التقاء الهمزتين هى:

، قلبت الثانيـة  (أ) إذا توالت همزتان ثانيتهما ساكنة واألولى مضمومة
 –أُ وذى  –وثـر  ُأ –وتُمن ة األولى، وذلك يتضح فى قولنا: اُكواوا مناسبة لحر

ذى، فالتقت همزتان: أوالهمـا  أُ ْؤ –ثر ُأْؤ –تمن ْؤوأصل األفعال السابقة هو  اُ
نا مكة األولى، وهو الـواو،  جنس حر مضمومة والثانية ساكنة، فقلبت الثانية مد

 :ْؤتمن) بهمزتين. وقد أجاز الكسائى أن يبدأ (اُوذىُأ –وثر ُأ –وتمن فصارت : اُ
مضمومة فساكنة، ورد عليه ذلك بأن العرب ال تجمع بـين همـزتين ثانيتهمـا    

  اكنة.س

(ب) إذا توالت همزتان متحركتان، وكانت الثانية مفتوحة بعد فتحة أو 
دم)، يوعلى (ُأ ه. ويمثل الصرفيون لذلك بجمع (آدم) على (أوادم) وتصغيرضمة

  !!.)1( ْأدم)(َأعلى أن أصل المفرد 

، قلبـت  (جـ) إذا توالت همزتان متحركتان، وكانت الثانية مضـمومة 
ب، وأصـله       وفعـل) إذ يقـال: أَ  جمع (أب) على وزن (أْ الثانية واوا، كما فى 

بب) فنقلت حركة الباء األولى إلى الهمزة التى تسبقها، وأدغمـت البـاء فـى    (أْأ
  الباء، وقلبت الهمزة الثانية واوا !!

فيقال فـى   فإذا كانت الهمزة األولى للمتكلم مفتوحة جاز القلب والتحقيق
 أَ ُؤم :(أم) فى مضارع وَأو2(م(.  

ويضاف إلى ما سبق موضعان آخران تقلب فيهما الهمـزة واوا دونمـا   
  التقاء همزتين، هما:

                                                        

  .384:  4، وأوضح المسالك / 554:  2شرح ابن عقيل /  )1(
  .555:  2شرح ابن عقيل /  )2(
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: تقلـب همزتـه واوا عنـد     (أ) االسم المختوم بألف التأنيث الممدودة
تثنية (حسـناء): حسـناوان، وفـى    ى التثنية، وجمع المؤنث، والنسب، فنقول ف

  .)1(النسب إلى (صحراء): صحراوىجمعها جمع مؤنث سالما: حسناوات، وفى 

 –دعجـاء   –حوراء  –عيناء  –ومثل ذلك يقال فى تثنية مثل: عذراء 
شقراء، وكذلك األمر فى النسب إليها، كما يقـال ذلـك فـى جمـع:      –سمراء 

  صحراء و ببغاء جمع مؤنث سالما.

بشرط أن تكون بعد ألفـه   (ب) فى باب الجمع الذى على وزن (مفاعل)
  ى الجمع، وتكون الم المفرد واوا غير معلّة.همزة عارضة ف

ى)، ووزن (فعائل) إذ سيكون الجمع (هرامثال ذلك جمع (هراوة) على 
  وأصلها (هرااو).

    وقعت األلف بعد ألف (فعائل) وكانت مدة زائدة فى المفرد فقلبـت همـزة    -1
  فصارت (هراِئو). –كما نقول فى جمع قالدة: قالئد  -

  همزة فتحة للتخفيف فصارت (هراءو).قلبت كسرة ال -2

  ألفا، فصارت (هراءا). فقلبت تحركت الواو وانفتح ماقبلها -3

كل الجمع مفرده فصارت ث ألفات فقلبت الهمزة واوا ليشااجتمع ما يشبه ثال -4
  (هراوى) على وزن (فعائل).

واعتبار الصيغ السابقة على وزن (فعائل) إنما هو مـذهب البصـريين   
  ملوا المعتل على الصحيح.الذين ح

أن هذه الجموع كلها على وزن (فعالَى)، ى أما مذهب الكوفيين فيتمثل ف
صحت الواو فى (هراوى) كما صحت فى المفرد، وأعلت فـى (عطايـا) كمـا    
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طايـا) فجمـع (خطيـة)    أعلت فى المفرد، وجاءت (هدايا) على األصل. أما (خ
فيين فى أن وزن (خطايا) هو (فعالَى)، دغام. ويتفق الخليل مع الكوباإلبدال واإل

  .)1(بيد أن األلف عندهم للتأنيث، وعنده بدل من المدة المؤخرة

  قلب األلف همزة : -4

إذا وقعت األلف بعد ألف (مفاعل) وكانت حرف مد زائدا فـى المفـرد   
 –حمامـة   –عمامـة   –غمامة  –رسالة  –فنقول فى جمع (قالدة  ، قلبت همزة

 –غمـائم   –رسـائل   –غاللة) على الترتيب: قالئد  –حبالة  –دعامة  –سحابة 
  غالئل. –حبائل  –دعائم  –سحائب  –حمائم  –عمائم 

وأصل قالئد مثال هو قالاد، فوقعت األلف بعد ألف (فعائل) وكانت مـدا  
  زائدا فى المفرد فقلبت همزة. ويقال مثل ذلك فيما يشبهها.

انيا هو: إذا تطرفت األلف ويضيف الصرفيون فى هذه النقطة موضعا ث
قولون بعد ألف زائدة، ويمثلون لذلك بمثل: حمراء وزرقاء وسمراء وشقراء، وي

، فزيدت األلف قبل اآلخر، أى قبـل ألـف التأنيـث    إن أصلها: حمرى كسكْرى
  .)2(المقصورة، وبذا تطرفت ألف بعد ألف زائدة فقلبت همزة

إذ  ، ذكره الصرفيونى ع الذوالحق أن النفس ال ترتاح لمثل هذا الموض
إن فيه إيغاال فى االفتراض، فإذا كان األصل المعجمى أو الوزن الصرفى مـن  
األسانيد التى يرجعون إليها فى تبين أصل الصيغ، وشرح كيفية حدوث اإلعالل 

، إذ لم يقل قائل باستعمال (حمرى) إال إذا ، فإن مستندهم فى هذه القضية واهفيها
مقصورة عن صيغتها الممدودة لسبب ما !! ومعنـى ذلـك أن    أشار إلى كونها

الممدود هو األصل، وليس المقصور كما يقولون، بل إن بعضهم ذهب إلى أنـه  
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فى بابه مقصور نحو تأنيث (أفعل)  جوز أن يقصر من الممدود ما ال يجىء"ال ي
      ض وأسـود،  ألن مـذكره: أبـي   أن يقصر نحو: بيضاء وسوداء، فهذا ال يجوز

عل) ال يكون إال ممدودا، وكذلك حكم كل ما يقتضى القيـاس  (فَعالء) تأنيث (َأفْو
  .)1(أن يكون ممدودا"

  قلب األلف ياء : -5

  تقلب األلف ياء فى ثالثة مواضع:

 –محراث  –مفتاح  –كما فى جمع (مصباح  (أ) إذا وقعت بعد كسرة ،
مخبـار) علـى    –مقـدار   –مهمـاز   –مسمار  –ميزاب  –ميزان    – رامنش

 –مسـامير   –ميازيب  –موازين  –مناشير  –محاريث   –مفاتيح  –(مصابيح 
وفى تصغير المفردات السـابقة يقـال أيضـا:     ، مخابير) –مقادير  –مهاميز 

  .)2( .. إلخ) زِينموي –منَيشير  – محيرِيث–مفَيتيح  –(مصيبِيح 

ت ياء فى الجمع أو التصـغير  وفى كل ما سبق يقال: إن ألف المفرد قلب
  لوقوعها بعد كسرة.

     –شـعار   –: كتـاب  ، مثـل   تصغيرال(ب) إذا وقعت األلف بعد ياء 
 –غُزيـل   –شُـعير    –غراب، إذ يقال فى تصغيرها: كُتَيب  –غالم   –غزال 
  غُريب، على التوالى. –غُلَيم 

تصغير فقلبت ياء، ويقال فى شرح ما حدث فيها: وقعت األلف بعد ياء ال
  .)3(وأدغمت فى ياء التصغير
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قلبت ياء عند التثنيـة   (جـ) إذا وقعت رابعة فصاعدا فى اسم مقصور
   – ولـى ُأ – حبلـى  –بشـرى   –فيقال فى تثنية (ذكرى ، وجمع المؤنث السالم 

  فضليان. –أخريان  –وليان ُأ –حبليان  –بشريان  –: ذكريان  فُضلى) –أخرى 

 –ع األسماء السابقة جمـع مؤنـث سـالما: ذكريـات     كما يقال فى جم
  فضليات. –أخريات  –أوليات  –حبليات  –بشريات 

ومعنى ذلك أن ألف المقصور الرابعة قلبت ياء عنـد التثنيـة وجمـع    
  المؤنث السالم.

مثـل:   )1(لكنى أتوقف أمام بعض األمثلة التى أوردتها بعض المصـادر 
منحنًـى، إذ ألـف     –مستشـفًى   –مصـطفًى   –مستدعى  –معطًى   –ملهى 

المقصور فى النماذج السابقة منقلبة أساسا عن أصل يائى أو واوى، ومـن ثـم   
فإيرادها أمثلة لقلب األلف ياء نوع من التجوز، فالمفروض أن يقال فى األلـف  
التى أصلها ياء: إنها ردت ألصلها كما فى مستشفى مثال، ويقال فى األلف التى 

او هى المقلوبة ياء وليست األلف، وسنتعرض للنقطة األخيرة أصلها واو إن الو
  فى قلب الواو ياء.

  قلب األلف واوا : -6

  تقلب األلف واوا فى المواضع اآلتية:  

 –نُـوقشَ   –بورِك  –نُودى  –تَل : كما فى (قُو )2((أ) إذا سبقت بضمة
 دوعَل  –بنُوض–  دوعوبِقَ  –ووِئَل  –سس– موكح –  (حوموهـى صـيغ   ، س
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 –ناصر  –باعد  –ناقش  –بارك  –نادى  –المبنى للمجهول من األفعال (قاتل 
  سامح). –حاكم  –ساءل  –سابق  –واعد  –ناضل 

كما يتحقق ذلك فى تصغير ما جاء على وزن (فاعـل) أو (فاعلـة) أو   
 –قاعـدة   –غازل  –خادم  –شاعر  –(فاعل) أو (فاعالء) مثل الكلمات: كاتب 

–كُويتب  : راهطاء، إذ يقال فى تصغيرها –قاصعاء  –خاتَم  –طابع  –شاهدة 
عيم  –ر شُوديزِل  –خُويدة  –غُوعيهِدة  –قُويبِع  –شُويم  –طُوتيعاء  –خُوصيقُو
وير1(هِطَاءو(.  

  وفى كل ما سبق إنما قلبت األلف واوا لمناسبة الضمة قبلها.

  : )2( (ب) إذا جمع المفرد الذى ثانيه ألف زائدة على وزن (فواعل)

   –كاهـل   –كاذبـة   –ناصـية   –شاهدة  –مثل جمع الكلمات: (قاعدة 
 –حامـل   –صـاهل   –راهطاء  –قاصعاء  –قالب  –شاعرة  –خاتم  –طابع 

 – نواصٍ –شواهد  –حائض) على وزن (فواعل)، إذ يقال فى جمعها: (قواعد 
   –قواصـع   –قوالـب   –شـواعر     –خـواتم   –طوابع  –كواهل  –كواذب 
  حوائض). –حوامل  –صواهل  –رواهط 

وفى كل ما سبق وقعت ألف الجمع ثالثة بعد ألف المفرد الثانية الزائـدة  
  فقلبت ألف المفرد واوا فى الجمع، وهو ما حدث فى تصغير هذه األسماء.

وزن (فاعلة) أو (فاعل) وكذلك األمر فى جمع ما كان من الكلمات على 
  أو (فاعالء) على وزن (فواعل).

قلبـت واوا عنـد النسـب     (جـ) إذا وقعت ثالثة فى االسم المقصـور 
سـخا   –عصا  –هدى  –إلى (فتى النظر عن أصلها، فيقال فى النسب  بصرف
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ـ  – ىوِتَنوى) : (فَ –طما  –رضا  –تال  – هوِدى – ـ ع وِصـ  – ى وِخَسى –   
  ).ىوِونَ – ىوِمطَ – ىوِضرِ – ىوِلَتَ

ومثل هذا القلب يجوز فى ألف المقصور الرابعة إذا كان ثانيه سـاكنا،  
 –دشنا  –بنها  –معنى  –زفتا  –طهطا  –جرحا  –فيقال فى النسب إلى (طنطا 

   –بنهـوى   –معنـوى   –زفتـوى   –طهطوى  –جرجوى  –طنطوى  : إسنا)
  .)1(ق قلبت ألف المقصور واوا عند النسبوفى كل ما سب، إسنوى)  –دشنوى 

  قلب الواو همزة : -7

  تقلب الواو همزة فى ستة مواضع هى:

 –مثل (صائم  ، )2((أ) أن تقع عينا السم فاعل من فعل ثالثى أعلت فيه
وأصـل هـذه    ، سـائق)  –غائر  –الئم  –خائن  –حائل  –نائم  –ل قائ –قائم 

 –غـاور   –الوم  –خـاون   –حاول  –ناوم  –قاول  –الكلمات جميعا (صاوم 
 ينفقد وقعت الواو فيها عينا، وكل الكلمات السابقة إنما هى أسماء فاعل ، ساوق)

    –قـام   - من فعل ثالثى أعلت العين فيه، وأفعالها على التـوالى هـى (صـام   
ساق). لذا أعلت الـواو فـى اسـم     –غار  –الم  –خان  –حال  –نام  –صال 

ونقول فيها: وقعت الواو عينا السم فاعل من فعل ثالثـى   الفاعل فقلبت همزة،
  أعلت فيه فقلبت همزة.

  والبد هنا من ملحوظات مهمة:

أن إعالل الواو فى الماضى شرط لحدوث اإلعالل فـى اسـم    األولى :
الفاعل، فإذا كانت الواو فى الماضى غير معلة بقيت كذلك فـى اسـم الفاعـل،    

  ل: عائر.فيقال من (عور): عاور، وال يقا
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أن هذا اإلعالل خاص بصيغة (فاعل)، ومـن هنـا قلنـا: إذا     الثانية :
وقعت عينا السم فاعل من فعل ثالثى، ولم نقل: عينا السم فاعل من فعل أعلت 

اسـم   أو المشتغلين بالصرف، ألنه قـد يجـىء  فيه، كما يقول بعض الصرفيين 
همـزة، وذلـك لعـدم     الفاعل من فعل أعلت الواو فيه وال تقلب فى اسم الفاعل

 –اسـتراح هـو:  مقـيم     –تحقق ثالثية الفعل، فاسم الفاعل من كل من: أقـام  
  وإن كانت الواو قد تعرضت إلعالل آخر سنتعرض له فيما بعد. ، مستريح

أن هذا اإلعالل يطبق على ما جـاء علـى وزن (فاعـل) أو     الثالثة :
فى قول كعـب بـن   تان، ل، كقولهم "جائز"، وهو البس(فاعلة) ولم يكن اسم فاع

  جعيل يصف امرأة شبه قدها بالقناة:

ــعد ــائزٍ   ةٌص ــى ج   نابتــةٌ ف
  

ــلْ    ــا تم ــريح تميلْه ــا ال   أينم
  

  .)1(وكقولهم "جائزة" وهى فى األصل: خشبة تجعل فى وسط السقف

   –دعـاء   –: (سـماء   مثـل  )2((ب) إذا تطرفت الواو بعد ألف زائـدة 
وأصلها على التوالى  ، اعتداء) –استدعاء  –إبداء  –صفاء  –اصطفاء  –رجاء 

 –اسـتدعاو   –إبـداو   –صـفاو   –اصـطفاو   –رجاو  –دعاو  –(سماو  هو 
و)، (ر ج و)، (ص ف و)،  اعتداو)، ألن أصلها المعجمى هو ( س م و)، (دع

(ع د و)، وذلك يدل على أن الهمزة أصلها واو، ثم نقول فى كل صـيغة ممـا   
  ة بعد ألف زائدة فقلبت همزة.سبق: إن الواو وقعت متطرف

تْ بـدخول التـاء، ألن التـاء    على الصيغة إذا ُأنَّثَ ويسرى هذا اإلعالل
استدعى: اعتداءة  –حينئذ ستكون عارضة، فيقال مثال فى اسم المرة من اعتدى 
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بزيادة تاء على المصدر، واإلعالل قد حدث ألن الواو فـى مثـل    ، واستدعاءة
  عتداء واستدعاء.ذلك تعد متطرفة كما فى: ا

  –ال تقلب الواو كمـا فـى: عـداوة    اء فأما إذا كانت الكلمة أساسا بالت
كما يقول  –طالوة؛ الفتقاد شرط وقوع الواو طرفا، ألن هذه الكلمات  –حالوة 

  لم تُبن على مذكر. –الصرفيون 

 (جـ) إذا وقعت الواو بعد ألف (مفاعـل) وكانـت مـدة زائـدة فـى      
           عـرائس) جمعـا   –حالئـب   –قالئـص   –فـى: (عجـائز   كما ،  )1(المفرد

 –وأصـلها جميعـا: (عجـاوز     ، عروس) –حلوب  –قلوص  –(عجوز  لـ
 –عراوس)، وفى جميعها وقعت الواو بعد ألف (مفاعـل)   –حالوب  –قالوص 

إذا اعتـددنا بـالميزان    – أو بعد ألف (فعائـل)  –إذا نظرنا للوزن العروضى 
فعائل) وكانت مدة زائدة فى المفـرد  الواو وقعت بعد ألف ( المهم أن –الصرفى 

  . فقلبت همزة

  ومعنى ما سبق أنه يشترط لقلب الواو همزة فى هذه الصيغة شرطان:

  أن تكون الواو حرف مد.-1

  أن تكون زائدة.-2

ن معا لحدوث اإلعالل السابق. فـإذا لـم تكـن    البد من تحقق الشرطيو
م تقلب همزة، فيقال فى جمعه: "جـداول" دون  الواو حرف مد كما فى "جدول" ل
ونَة" : "معاون" لية فى المفرد،فيقال فى جمع "معقلب، وكذلك لو كانت الواو أص

  .)2(و عين الكلمة وليست زائدةن قلب؛ ألن معونة على وزن "مفْعلَة"، فالوادو
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ومن هنا حكموا على همز "مصائب" بالشذوذ، وكان القياس "مصاوب"؛ 
او أصلية وليست زائدة. وقد قال الفراء عن همز (مصائب) وما أشبهها: ألن الو

اللفظ "وربما همزت العرب هذا وشبهه، يتوهمون أنها فَعيلة، لشبهها بوزنها فى 
"مسيل الماء": أمسلة، شبهه بفعيل، وهو مفْعل. وقـد  وعدة الحروف، كما جمعوا 

يلـة، لكثرتهـا فـى    حدتها: مصيبة، شـبهت بفع اهمزت العرب المصائب، وو
  .)1(الكالم"

سـواء   )2( (د) إذا وقعت الواو ثانى حرفين لينين بينهما ألف (مفاعل)
فمثال ما وقعت األلف فيه بين واويـن: جمـع    ، اءأكان ما قبل األلف واوا أم ي

"أول" على "أوائل" وأصلها "أواول"، وكذلك جمع "عائدة" على "عوائد" وأصـلها  
  على "شوائب" وأصلها "شواوب". "عواود"، وجمع "شائبة"

ومثال ما وقعت فيه الواو بعد ألف (مفاعل) المسبوقة بياء: جمع (سـيد)  
  على (سيائد) وأصلها (سياود)، ويقال فى شرح إعالل كل ما سبق:  

"وقعت ألف (مفاعل) بين حرفى لين فقلب ثانيهما وهو الـواو همـزة".   
الواو، وسـيكون دورنـا عنـد     وفى المواضع األربعة السابقة تشترك الياء مع

الحديث عن قلب الياء همزة متمثال فى طرح األمثلة وشرح مافيها من إعـالل  
  ليس غير.

  :)3(وهما ، أما الموضوعان التاليان فتختص بهما الواو

                                                        

  .340:  1وانظر الممتع /  374،  373:  1معانى القرآن /  )1(
،  550:  3وشرح ابن عقيل /  374:  4وأوضح المسالك /  130:  3شرح الشافية /  )2(

551.  
وتوضـيح   378:  4وأوضح المسالك /  204،  79 – 76:  3شرح الشافية /  انظر: )3(

  وما بعدها. 21:  6المقاصد   والمسالك / 
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  (هـ) أن تجتمع واوان فى أول الكلمة وثانيتهما متحركة:

ن مفـرد  ويتمثل ذلك بصورة أساسية فى كل جمع على وزن (فواعل) م
واقفـة)   –واثبة  –واعدة  –واقية  –أوله واو. ولنتحقق من ذلك بجمع (واصلة 

 –أواثب  –أواعد  – قأوا –فنقول على التوالى. (أواصل ، على وزن (فواعل) 
     –اعـد  وو – اقوو –اصـل  ووأصل الصيغ المجموعـة هـو: (و  ، أواقف) 

واثب و– والكلمة، والثانية متحركـة، فقلبـت   اقف)، فاجتمعت واوان فى أول و
األولى همزة. والبد أنك الحظت أن الواو الثانية فى الجمع منقلبـة عـن ألـف    

  زائدة ثانية فى المفرد؛ ألنها وقعت قبل ألف الجمع (راجع قلب األلف واوا).

ويتحقق اإلعالل السابق أيضا فى جمع (ُأولَى) أنثى (َأول) على (فُعـل)  
: (ُأول)، وأصلها (وول)، فاجتمعـت واوان فـى أول الكلمـة    إذ يقال فى الجمع

  وثانيتهما متحركة فقلبت األولى همزة.

  : (و) أن تجتمع واوان فى أول الكلمة والثانية ساكنة أصلية

نث ) أنثى (َأول)، فإذا كان وزن (أول) هو (َأفْعل) ومؤوذلك مثل (ُأولى
ل وفضلى، فإن القياس يقضى أن يكون ) كما فى أفض(َأفْعل) التفضيل هو (فُعلى

مؤنث (َأول) على وزن (فُعلى) هو (وولى)، فاجتمعت واوان فـى أول الكلمـة   
وثانيتهما ساكنة أصلية فقلبت األولى همزة، فصارت الصيغة (أولى) على وزن 
(فُعلَى). واشتراط أصالة الواو فيما سبق احتراز من الواو المنقلبة عن حـرف  

عد؛ من الفعلين: وافق، واعد، فإنه ال يحدث القلـب  وو – فقَوو : آخر، كما فى
  لعدم أصالة الواو، فهى منقلبة عن ألف.

بقى أن نقول: إن المواضع الستة السابقة تقلب فيها الواو همـزة قلبـا   
واجبا متى تحققت الشروط المطلوبة فى كل موضع. لكـن هنـاك موضـعين    
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زا، بمعنى أنه يجوز القلب وعدمه. وهـذان  آخرين تقلب فيهما الواو همزة جوا
  :)1(الموضعان هما

(أ) أن تكون الواو مضمومة فى كلمة ضما الزما، بشـرط أال تكـون   
. ومـن ذلـك قـولهم فـى     مشددة، وال موصوفة بما يوجب إعاللها مما سبق

(وجوه) جمع (وجه): ُأجوه، بقلب الواو همـزة وقـولهم: أدُؤر، جمـع (دار)،    
َأنْور. ومن ذلك قـراءة الجمهـور قولـه     –ع (نار)، وأصلها: َأدور وَأنُْؤر، جم

]، وأصلها (وقّتَتْ)، ألنها (فُعلت) من 11المرسالت:[ وِإذَا الرسُل ُأقِّتَتْتعالى: 
  .)2((الوقت). ويجوز ترك الهمز، فيقال (وقتت) وبها قرأ أبو عمرو بن العالء

ضمة إعراب، كما فى قولنا: هـذا   فإذا لم تكن الضمة الزمة بأن كانت
ُأولَِئـك  عفو يليق بأمثالك، أو للتخلص من التقاء الساكنين، كما فى قوله تعالى: 

     ينتَـدهـا كَـانُوا ممو متُهـارجـتْ تبِحا رى فَمداللَةَ بِالْها الضواشْتَر ينالَّذ 
 –التقول  –التحول  –التعوذ  ]، أو كانت الواو مشددة، كما فى قولنا:16البقرة:[

التسول، فإن الواو ال تبدل فى ما سبق، لعدم تحقق الشروط مجتمعة. وفى ذلـك  
  .)3(تغليط لقراءة "اشترُؤا الضاللة بالهدى" بإبدال الواو همزة

  (ب) أن تكون الواو مكسورة فى بداية الكلمة :

   –: إشـاح  وفـادة)  –وسـادة   –وعاء  –وذلك نحو قولهم فى (وشاح 
إفادة. وقد استشهد ابن جنى على ذلك بقراءة سعيد بـن جبيـر    –إسادة  –إعاء 

                                                        

  .333،  332:  1انظر: الممتع /  )1(
  .218، والتيسير / 220،  218:  1انظر: المنصف /  )2(
فر   النحاس ، وإعراب القرآن ألبى جع92،  91:  1انظر : الحجة فى علل القراءات /  )3(

، 123:  1، والمقتضـب /  57:  1، ومعانى القرآن وإعرابـه للزجـاج /   23:  1/ 
  .2والمختصر / 
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 نا مهجتَخْراس ِإثُميهَأخ اءع  ] :قائال: "وكل واحـدة مـن هـذه    76يوسف [
  .)1(وغيرها مما يجرى فى البدل مجراها تستعمل مكان صاحبتها"

واو (طويل) لم تقلب. وأمـا   فإذا لم تكن الواو مصدرة فى الكلمة: مثل
الواو المفتوحة فال تقلب، لخفة الفتحة، إال ماشذ من قولهم: امرأة أناة، واألصل: 
وناة من الونْية، وهو البطء. وكذلك (أسماء) اسم امرأة،ألنه فى األصل: وسماء، 
من الوسامة، وهو الحسن. و (أحد) المستعمل فى العدد، أصـله (وحـد) مـن    

ى أحد، فقيل: همزته أصلية؛ ألنه ليس ف (أحد) فى قولنا: ما جاءن، بخالالوحدة
  .)2(بمعنى الوحدة

وإال كان ذلك اتهاما ضمنيا لقـراءة قولـه    ، ومعنى الشذوذ هنا: التفرد
]، وكل القراء مجمعون علـى قراءتهـا   1خالص:اإل[ قُْل هو اللَّه َأحدتعالى: 

  بالهمزة، وهى أشهر من أن تعارض.

  لب الواو ياء :ق -8

  تقلب الواو ياء فى عدة مواضع هى:

: وذلك مثل: رضـى (مـن الرضـوان)،    )3((أ) إذا تطرفت بعد كسرة
وغُِزى (من الغزو)، والسامى (من السمو)، والغازى (من الغزو)، والداعى (من 

و الدعوة)، وأصلها جميعا: رضو، غَزِو، السامو، الغازِو، الداعو، تطرفت الـوا 
  فيها جميعا بعد كسرة فقلبت ياء.

                                                        

حيث نسبها  65، والمختصر / 39:  3، وانظر: المنصف / 115:  1سر الصناعة /  )1(
  إلى عيسى بن عمر أيضا.

  .231:  1المنصف /  )2(
  .161:  3شرح الشافية /  )3(
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ويحكم للواو بالتطرف فيما سبق من أسماء الفاعلين إذا أنثـت، فيقـال:   
الداعوة، فـالواو   –الغازِوة  –الداعية، واألصل: الساموة  –الغازية   –السامية 

  ألنها عارضة على الصيغة. غم من وجود التاء ؛متطرفة على الر

لمصدر بعد كسرة وبعدها ألف بشرط أن يكون (ب) أن تقع الواو عينا 
  )1( المصدر من فعل أعلت عينه:

أربعة شروط البـد   –كما هو واضح من العنوان  –وفى هذا الموضع 
  من توافرها حتى نقلب الواو ياء، وهى:

وار) و (سـواك)؛ ألنهمـا   ولذا صحت فى (سأن تكون الواو عينا لمصدر،  -1
  ليسا بمصدرين.

 –الواو معلّة فى فعل هذا المصدر، ولذا صـححوها فـى (ِلـواذ    أن تكون  -2
حاور)، والـواو فـى    –جاور  –حوار)؛ ألنها من األفعال (الوذَ  –جِوار 

  األفعال غير معلة.

أن يكون قبل الواو كسرة، ولذا صحت الواو فى (رواح) من الفعل (راح)؛  -3
  لفتح ما قبل الواو.

ف، ولذا بقيت صحيحة فى (عوج) و (حول) من الفعلـين  أن يكون بعدها أل -4
  عاج وحال، النتفاء وجود ألف بعد الواو.

  وشذ التصحيح فى قولهم: نارت الظبية نوارا، بمعنى: نفرت.

ومن أمثلة ما حدث فيه هذه اإلعالل لتحقق الشروط السابقة المصـادر  
   تيـاز، وأفعالهـا هـى:    اج – اعتيـاد  –انقياد  –زيارة  –إياب  –اآلتية: صيام 

  اجتاز. –اعتاد     –انقاد  –زار  –آب  –صام 

                                                        

  .31:  6وتوضيح المقاصد /  137السابق /  )1(
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(جـ) أن تقع الواو عينا لجمع صحيح الالم وقبلها كسرة وهـى فـى   
  )1( المفرد معلة:

  –حيـل   –(ديـار   : إذ يقال ، قيمة) – ديمة –حيلة  –ار مثل جمع (د
، وقعت قوم –دوم  –حول  –ار ) على التوالى، وأصلها جميعا هو: دوقيم – ديم

الواو عينا لجمع صحيح الالم، مسبوقة بكسرة، وكانت معلة فى المفرد، فقلبـت  
ياء. ومن هنا شذذوا جمع (حاجة) على (حوج) مع توافر الشروط، فكان القياس 

  أن يقال: (حيج).

(د) أن تقع الواو عينا لجمع صحيح الالم وقبلها كسرة وبعدها ألـف  
  )2(: فى المفرد شبيهة بالمعلة، أى ساكنة وهى

مثال ذلك جمع سوط على سياط، وحوض على حياض، وثـوب علـى   
 –حـواض   –ثياب، وروضة على رياض. وأصل الجمع فيما سبق هو: سواط 

واض، فوقعت الواو عينا لجميع صحيح الالم تسبقها كسـرة وبعـدها   رِ –ثواب 
  ى الجمع ياء.ألف وهى ساكنة فى المفرد فقلبت ف

فإذا لم تكن ساكنة فى المفرد لم تقلب فى الجمع، كجمع طويـل علـى   
ذا كانـت الم الجمـع   طوال، وشذ من جمعه على (طيال). وكذلك يمتنع القلب إ

اء.معلة؛ كجمع ريان على رِو  

  .)3((هـ) أن تقع الواو ساكنة مفردة بعد كسرة

زن والوعـد والوقـت.   ميقات، من الـو  –ميعاد  –وذلك نحو: ميزان 
موقات، فوقعـت الـواو سـاكنة     –موعاد  –وأصل الصيغ الثالث هو: موزان 

  مفردة بعد كسرة فقلبت ياء.

                                                        
  .138:  2شرح الشافية /  )1(
  السابق. )2(
  .388:  3أوضح المسالك /  )3(
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اومن ثم لم تقلب الواو فى نحو "صن"، ألنها غير ساكنة، وفـى نحـو   و
  واذ" ألنها ليست مفردة.ل"اج

وذلـك   :)1(فاء(و) أن تقع الواو الما لوصف على وزن "فُعلَى" بضم ال
  مثل: علْياَ من العلو، ودنْيا من الدنو.

عت الواو الما لوصف على وزن دنْوا؛ وق –ا ل الصيغتين هو: علْووأص
لى" فقلبت ياء."فُع  

"القصوى" بأنه شاذ قياسا فصيح  : ومن ثم حكموا على قول الحجازيين
 علـى مـا    –اله استعماال، ألنه تنبيه على األصل. وسر الحكم بفصاحة اسـتعم 

ِإذْ َأنْتُم بِالْعدوة الدنْيا وهم هو وروده فى القرآن الكريم فى قوله تعالى:  –أرى 
  ]42ألنفال: ا[ بِالْعدوة الْقُصوى

لَى" بالضم اسما، أى غير صفة، لم تغير المهـا بإبـدالها   فإن كانت "فُع
والصفة، ولم يعكسوا؛ ألن االسـم   ياء، بل تقر الواو على أصلها فرقا بين االسم

  أخف من الصفة، كقوله، وهو ذو الرمة:

  وى هجـت للعـين عبـرةً   ا بِحزراأد
  

  

  أو يتر فَضــر ى يــو اله ــاه ــفم   رقُقََْ
  

  .)2(إقرار الواو على حالها فى حزوىب

                                                        

حيث عكس األمر،  178،  177:  3وشرح الشافية /  388:  4انظر أوضح المسالك /  )1(
فقال بقلب الواو ياء فى االسم وتركها فى الصفة، وعد األمثلة التى ذكرناها مما حكمه 

  .46،  45:  6سماء، وراجع أيضا توضيح المقاصد والمسالك / حكم األ
  .312:  4وانظر األشمونى /  280:  2شرح التصريح /  )2(
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(ز) أن تجتمع الواو والياء فى كلمة واحدة وتكون السـابقة منهمـا   
  .)1(صلة ذاتا وسكوناساكنة متأ

مهدى، وأصلها على التـوالى   –لى  –طى  –جيد  –ميت  –مثل: سيد 
مهدوى، اجتمعت الواو واليـاء   –لَوى  –طَوى  –جيوِد  –ميوِت  –هو: سيوِد 

والسابق منهما ساكن متأصل ذاتا وسكونا فقلبـت الـواو يـاء     واحدة فى كلمة
 قلب ضمة الدال كسرة مناسبة للياء.وأدغمت فى الياء، وزِيد "فى "مهدى  

(جـ) أن تكون الواو الم "مفْعول" من فعل علـى وزن "فَعـل" بكسـر    
  :)2(العين
 مرضـوو  من "قَـوِى"، واألصـل فيهمـا:    مقْوِىمن "رضى"، و مرضىمثل: 

ل". - ومقوووبكسر  وقعت الواو الما السم مفعول من فعل على وزن "فع
  "مقووى".و"مرضوى"  : ن فقلبت ياء، فصارتالعي

اجتمعت الواو والياء والسابقة منهما ساكنة متأصلة ذاتا وسكونا فقلبـت   -     
ياء فصارت: "مرضى" و "مقْوى"، ثم قلبت الضمة الالواو ياء وأدغمت فى 

  كسرة لمناسبة الياء.

": مغْزو، "غزاتوحة وجب التصحيح، فيقال من فان كانت عين الفعل مف
  ومن "دعا": مدعو، وما سوى ذلك يعد شاذا.

  :)3((ظ) أن تكون الواو الما لجمع على وزن "فُعول"
ويتحقق ذلك فى جمع عصا على عصى، وقفا على قفى، ودلـو علـى   

دلُوو. وقعت الواو الما  –قُفُوو  –دِلى. وأصل هذه الجموع الثالثة هو: عصوو 

                                                        

  وما بعدها. 139:  3شرح الشافية /  )1(
  .390،  389:  4أوضح المسالك /  )2(
  .391:  4أوضح المسالك /  )3(
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ـ  وزن "فُعول" فقلبت ياء، فلجمع على  صلُـوى،   –قُفُـوى   –وى صـارت عد
فاجتمعت الواو والياء والسابقة منهما ساكنة متأصلة ذاتا وسكونا، فقلبت الـواو  

قلبـت الضـمة   ثم دلُى.  –قُفُى  –ياء فصارت: عصى الياء وأدغمت الياء فى 
 –لمة فصارت: عصـى  وتبعتها ضمة أول الك ، السابقة للياء كسرة لمناسبة الياء

 ىفق– ِلىعلى وزن "فُ ، دول".ع  
رى ابن عقيل أن واو الجمع الذى على وزن "فُعـول" يجـوز فيهـا    وي

اإلعالل مثل: عصى ودلى، كما يجوز التصحيح مثل أبو ونُجـو، جمعـى: أب   
  .)1(ونَجو، لكن اإلعالل أجود

 –سـمو   –علـو   –عتو  فإن كان "فعول" مفردا لم تقلب الواو، كما فى
  نما. –سما  –عال  –مصادر لألفعال: عتا  -نمو 

إعالل المفرد فى مثل: عتيا وقسيا مصدرين للفعلين: عتا وقسـا،   وقّل 
عاقراً وقَد بلَغْتُ مـن  ى غُالم وكَانَت امرَأتى قَاَل رب َأنَّى يكُون ِل قال تعالى:
  ].8م:مري[ الْكبرِ عتياً

  :)2((ى) أن تكون الواو عينا لجمع على وزن "فُعل" بتشديد العين
: صوم ونوم، وقعـت   اممثل: صيم جمع صائم ونُيم جمع نائم، وأصله

الواو عينا لجمع على وزن فُعل صحيح الالم فقلبت ياء. وهذا اإلعالل جائز إذ 
ل واجبا إذا فصـلت مـن   ويصبح النطق بالواو على األص، يصح صوم ونُوم 

  الالم بألف، كما فى: صوام ونُوام، وشذ من قال: نُيام.
 َأدٍل. كمـا فـى:   )3((ك) إذا وقعت الواو آخر اسم معرب وقبلها ضمة

"جمع دلو" على وزن أفعل، إذ أصلها "أدلُو": وقعت الواو آخر اسم معرب قبلها 

                                                        
  .73،  72:  6وانظر توضيح المقاصد /  578:  2شرح ابن عقيل /  )1(
  .391:  4أوضح المسالك /  )2(
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  واحدا قائال: "وال أثر للمدة الفاصلة إال فى اإلعراب".



 -30- 

الالم كسـرة لمناسـبة اليـاء،     ضمة فقلبت ياء، فصارت "أدلُى"، ثم قلبت ضمة
فصارت: "أدِلى"، ثم أعلت إعالل قاضٍ، أى: اسـتثقلت الضـمة علـى اليـاء     

من التقاء السـاكنين   فحذفت، فالتقى ساكنان: الياء والتنوين، فحذفت الياء تخلصا
  " على وزن "أفْعٍ".فصارت "أدٍل

ى" وأصـلها  ومثل ذلك يقال فى "التدانى" وأصـلها "التـدانُو" و "التغـالِ   
"التغالُو" والتسلَّى" وأصلها "التسلُّو" و "الترجّى" وأصلها "الترجو"، ولو حذفنا منها 

  .)1(األلف والالم أعلت إعالل قاضٍ كما حدث فى َأدٍل

، ويحدث ذلك )2((ل) أن تقع الواو طرفا رابعة فصاعدا وتسبقها فتحـة 
  اإلعالل فى:

صلها واو زائدة على ثالثة عند إسناده إلى الماضى الناقص الذى المه ألف أ -1
   نى:تـدا  –عى اسـتد  – زكّـى  –فيقال فى: أعطى  ، ضمير رفع متحرك

 –زكَّـوت   –، واألصل: أعطَـوت  ينتدان –عينا استد –زكيت  –أعطيت 
  تدانَون. –استدعونا 

سـبق حمـال علـى     فى جل مـا ويقول الصرفيون إن الواو قلبت ياء 
  فيه كذلك. المضارع إذ تقلب

 –اسم المفعول من األفعال السابقة إذا اتصلت به عالمة التثنية مثل: معطًى  -2
زكى – ىمستدعانًى - مان متدعطَييان مزكَّ –، يقال فى تثنية كل ذلك: م– 

 –مسـتدعوان   –ن مزكّـوا  –متدانَيان. واألصل: معطَـوان   –مستدعيان 
قلبت هنا ياء حمال السم المفعول علـى اسـم   ان. ويقولون إن الواو متدانو

الفاعل. ومعنى الحمل فى القضيتين السابقتين أن كال من المضارع واسـم  

                                                        

  .24انظر: تيسير اإلعالل واإلبدال /  )1(
  .36:  6اصد / ، وتوضيح المق 167،  166:  3انظر: شرح الشافية /  )2(
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الفاعل مكسور ما قبل آخره فتقلب فيهما الواو ياء، وقد سوت اللغـة بـين   
الماضى والمضارع كما سوت بين اسم الفاعل واسم المفعول فى قلب الواو 

  ياء.

  واو والياء ألفا:قلب ال -10،  9

إذا تحركت الواو أو الياء وفتح ما قبلهما قلبتا ألفين سواء أكانتا فى فعل 
 –ربـا   –غزاة  –قادة  –تاج  –عادة  –ضا رِ –أم فى اسم، ففى كل من: قال 

 –طاَل، حدث هذا اإلعالل فى الواو، إذ أصل الكلمـات السـابقة:قَول    –خافَ 
طَول، فتحركت الواو  –خَوِف  –ربو  – غُزوة –ودة قَ –تَوج  –عودة  –و ضرِ

  وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا.

وحركة الواو قد تكون فتحة كما فى قال، أو كسرة كما فـى خـاف، أو   
  ضمة كما فى طال، المهم أن يكون ما قبل الواو مفتوحا.

    – اختـار  –بنَـاة   –رحـى   –افترى  –ناب  –ومن أمثلة الياء: سار 
 –تَـرى  فْا –نَيب  –، فأصلها جميعا هو: سير استلْقى -لعمى ا – رماة –عةٌ با

 ىحة  –رنَير ا –بة  –ختَيعية  –بيمر–  ىموفيها كلها: تحركـت   –الع ،استلْقَى
  الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا.

  :)1(ط هىويشترط الصرفيون لحدوث اإلعالل السابق عدة شرو

ل والبيـع  لقَـو أن تتحرك كل من الواو والياء، ولذا صـحتا فـى نحـو: ا    -1
  لسكونهما.

ل" وهـو  مخفـف "جيـأَ  أن تكون حركتهما أصلية، ولذا صحتا فى (جيل)  -2
  ، ألن الحركة عارضة.  واْ الضالَلَةَاشْتَر الضبع، وفى 

                                                        

  .390 – 386:  3وشرح التصريح /  317:  4راجع هذه الشروط فى األشمونى /  )1(
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  .روالحول والسوالعوض  أن ينفتح ما قبلها، ولذا صحتا فى -3

أن تكون الفتحة متصلة بهما فى كلمة واحدة، ولذا صحتا فى نحو: أن يزِيد  -4
  وجد وائٌل.

أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين، وأال يليهما ألف وال يـاء مشـددة إن    -5
، كما خَورنَق –غيور  –بيان  –كانتا المين، ولذا صحت العين فى: طَوِيل 

وفَتَياَن وعصوان وعلَوِى وفَتَوِى، على  ات الالم فى نحو: رميا وغَزوصح
حين أعلت العين فى قام وباع وباب لتحرك ما بعدها، والالم فى غزا ودعا 

  ورمى وتال، إذ ليس بعدهما ألف وال ياء مشددة.

  –يـد  مثـل: غَ  ، للفَعل الذى الوصف منه على َأفْعأال تكون إحداهما عينا  -6
كما فى قـول  ، . ويقل ورود فَعل مما سبق معالعين، فال تعل فيها –حوَِل 

  :)1(مر الباهلىعمرو بن أح

ــتَ ســائٍل ــ ورب ــى حعنّ فّى  
  

ــارا    ــم تع ــه أم ل ــارتْ عينُ   أع
  

 –الحول  –أال تكون إحداهما عينا لمصدر الفعل السابق، فال تعل فى الغَيد  -7
  لعين.. إلخ.ا

 تكون الواو عينا الفتعل الدال على التشارك فى الفاعلية والمفعولية، لـذا  أال -8
ال تعل فى اجتور وازدوج بمعنى تجاور وتزاوج. فإن كان "افتعـل" بغيـر   
معنى "تفاعل" أعلت فيه كما حدث فى اختان واجتاز. وما سـبق ال يطبـق   

تدل مثـل:  على الياء، فيجب إعاللها فى هذه الصيغة دلت على تفاعل أم لم 
  .)2(امتازوا، وابتاعوا، واستافوا بمعنى: تمايزوا وتبايعوا وتسايفوا

                                                        

  .353:  4وحواشيها وانظر ج  99:  3شرح الشافية /  )1(
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أال تكون إحداهما متلوة بحرف يستحق هذا اإلعالل. فإذا حدث فـاإلعالل   -9
ى" ى" إذا اسود، "والحيا" من "حيلألخير منهما، كما فى "الحوى" مصدر "حوِ

."وِىوالهوى من "ه ،  

اهما عينا لما آخره زيادة تختص باألسماء، ولذا صحتا فـى:   أال تكون إحد -10
سيالن، وما جاء من ذلك معال فهو شاذ كمـا   –صوالن  –هيمان  –جوالن 

  موهان: داران وماهان.و روى فى دوران

هذا هو المشهور. وقد عد النحاة ما خالف ذلك نادرا، أو ضـرورة، أو  
] 58النور: [ رات لَكُمثالثُ عوقوله تعالى: لغة قوم. وقد قرأ ابن أبى إسحاق 

. )1(بفتح الواو، فقيل إن ذلك على لغة هذيل التى تفتح العين المعتلة تبعـا للفـاء  
وقال ابن خالويه: "سمعت ابن األنبارى يقول: قرأبه األعمش، وسـمعت ابـن   

مـذهب  مجاهد يقول: هو لحن. فإن جعله لحنا وخطأ من قبل الرواية، وإال فله 
فى العربية، بنو تميم تقول: روضات وجوزات وعـورات، وسـائر العـرب    

  ".)2(باإلسكان، وهو االختيار، لئال تنقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها

وإننا ال نرى مسوغا لتلحين هذه القراءة أو تخطئتها مـا دامـت لغـة    
او تنقلب ألفـا لتحركهـا   قبيلتين معترف بهما بين العرب. أما ما قيل من أن الو

وانفتاح ما قبلها فليس بدليل، ألن هناك أمثلة فى اللغة صح فيها حرف العلة مع 
 وِروجود موجب اإلعالل، مثل: ع–  نيولم يعترض عليها أحد مـن   –ع ،دغَي

فـى أغلـب    –اللغويين، فضال عن أن حركة الواو عارضة فى الجمع، وهـم  
  كات العارضة.ال يعتدون بالحر –األحيان 
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  .103المختصر /  )2(
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] بكسر الـواو  13األحزاب: [ رةٌِإن بيوتَنَا عوِوقد قرئ قوله تعالى: 
، وكان القياس أن يقال آنئـذ  )1(مع أن العين مفتوحة، وليس بعد الواو حرف مد

ل ابن جنى لذلك بأن "الياء" والواو قد صحتا فى بعـض المواضـع   "عارة"، فعلّ
وذلـك نحـو:    ، رف اللين ساكنا بعدهماللحركة بعدهما، كما يصحان لوقوع ح

القود، والخونة، والغيب، والصيد، وحوِل، وروِع، و (إن بيوتنا عِـورةٌ) فـيمن   
فجرت الياء والواو هنا فى الصحة لوقوع الحركة بعدهما مجراهما  ، قرأ كذلك

ـ  انة، والغياكة، والخواد، والحواب، لوقوع حرف اللين ساكنا بعدهما، نحو: القو
  .)2(يرةٌ"وِيع، "وإن بيوتنا عوالصياد، وحوِيل، وروِ

  قلب الياء واوا : -11

فى عدة مواضع تخضع فى أغلبها لظـاهرة التناسـب    اتقلب الياء واو
الصوتى، بمعنى أن الياء تكون فى أغلب هذه المواضع مسبوقة بضمة، فيقتضى 

ان هناك عامل أقوى من المناسبة للمناسبة الصوتية، إال إذا ك اذلك قلب الياء واو
يقتضى قلب الضمة إلى كسرة لمناسبة اليـاء، وستتضـح هـذه القضـايا فـى      

  مواضعها.

  ومواضع قلب الياء واوا هى:

  .)3((أ) إذا وقعت الياء ساكنة مفردة مسبوقة بضمة فى غير جمع
  وتتحقق هذه الشروط فى شيئين:

كانت فاؤه يـاء مثـل: يـوقن    مضارع الماضى الذى على وزن "َأفْعل" إذا  -1
يوقظ، يوسر، يونع من األفعال: َأيقَن، َأيقظ، َأيسر، أينع. وأصل المضـارع  

                                                        
بى طالوت، ويحيى بن يعمر، وقتادة، والحسـن.  هى قراءة ابن عباس، وأبى رجاء، وأ )1(

  .127، واإلتحاف / 176:  2، والمحتسب / 118انظر: المختصر/ 
  .176:  2، وانظر: المحتسب / 321:  2الخصائص /  )2(
وتيسـير   384،  383:  2وشـرح التصـريح /    307،  306:  4انظر األشمونى /  )3(

  .32اإلعالل /
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السابق هو: ييقن، ييقظ، ييسر، يينع، فوقعت الياء الساكنة مفردة بعد ضـمة  
  فى غير جمع فقلبت واوا.

موقظ،موسر، مونـع،  اسمى الفاعل والمفعول من الفعل السابق مثل: موقن،  -2
وأصلها: ميقن، ميقظ، ميسر، مينع، فحدث فيها اإلعالل السابق. ومثل ذلـك  
يحدث فى اسم المفعول، ألنه ال فرق بينه وبين اسم الفاعل إال فى حركة ما 

  قبل اآلخر.
وال بد من توافر الشروط السابقة مجتمعة حتى تعل الياء، فـإذا افتقـدنا   

  يحدث اإلعالل.شرطا منها لم 

كمـا يقـول    –م" لم تقلب، ألنها م تكن الياء ساكنة، كما فى "هيا*فإذا ل
  تحصنت بحركتها. –الصرفيون 

غير مفردة، بأن كانت مشددة كما فى " بيّن، زيّـن "   ة*وإذا كانت ساكن
  لم تقلب، لتحصنها باإلدغام.

   يضـاء،  *وإذا كانت ساكنة مفردة فى جمع، كما فـى "بِـيض" جمـع ب
و"عين" جمع عيناء، لم تقلب، وإنما تقلب الضمة قبلها إلى كسرة مناسـبة لهـا.   

ا بـيض، عـين،   مفوزن كل من "بيض" و "عين" هو "فُعل" بضم الفاء، وأصـله 
  قبل الياء كسرة للمناسبة. الضمة فقلبت

  :)1((ب)إذا وقعت الياء الما لـ "فَعَل" بضم العين

رجل، متعجبين من قضائه، أى: ما أقضاه، والفعـل  كأن نقول: قَضو ال
"قضو" على وزن "فَعَل" بضم العين من المادة المعجمـة " ق ض ى"، فأصـل   
الصيغة إذن: "قَضى"، فوقعت الياء الما لـ "فَعَل" بضم العين فقلبت واوا مناسبة 

  للضمة.
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 على وة المعجمـة   ه !! و "نهو" من المـاد ، أى: ما أنهاوكذلك قولنا: نَه
ِلفَعَل بضم العين فقلبـت واوا   الما ن هـ ى"، فأصل "نَهو": نَهى، فوقعت الياء"

  مناسبة للضمة.

  )1( اسما ال صفة: –بفتح الفاء  –(جـ) إذا وقعت الياء الما لفَعلَى 

"من: وقـى   مثل: تَقْوى، وشَروى، وفَتْوى، وأصل الكلمات الثالث: وقْياَ
يشْرى"، فَتْياَ "من: فتى"، بدليل وجود لغة أخرى بضـم   شَرى يقى"، شريا "من:

الفاء هى: الفُتْيا، ومن ثم لم تقلب فيها الياء واوا. وإلجراء اإلعـالل فـى كـل    
  األمثلة السابقة يقال: إن الياء وقعت الما لفَعلَى اسما فقلبت واوا.

ء ويزاد على ذلك إعالل آخر فى "تقوى" هو قلب الواو التى هـى فـا  
قـى،  الكلمة تاء، ولعل ذلك اإلعالل ناتج عن كثرة استعمال فعلها بالتاء فيقال: اتَّ

، فاالسم هنا فرع على الفعل فى إعالله. فإذا كان وزن (فَعلَى) صفة وتَقى يتْقَى
زياَن) وصديا (مؤنـث:  (مؤنث: خَ ب فيه الياء واوا، كما فى خَزياال اسما لم تقل

  ن).صديا

اسـما لولـد    "وطَغْيا"اسما للرائحة،  ريا"اسم مكان، و " "عياسم "أما قوله
رغم من كونها أسماء. ولكـن  البقرة الوحشية، فظاهر األمر أنها لم تعل على ال

ن يعللون لذلك بأن "سعيا" صفة غلبت عليها االسمية، واألصل أن يقال: ييالصرف
يا" بضم الطاء، كثر فيها أن يقال "طُغْغْيا" فاأل، أى مملوة طيبا. أما "طَرائحةٌ ريا

  فحين فتحوها للتخفيف تركوا التصحيح على ما هو عليه.
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 –(د)إذا كانت الياء المضموم ما قبلها عينا لـ "فُعلَى" بضـم الفـاء    
  :)1(اسما، أو صفة جارية مجرى األسماء

فمثال االسم "طُوبى" مصدرا للفعل "طاب يطيب" أو اسما للجنة، وأصلها 
"طُيبى": وقعت الياء عينا لفُعلى اسما وقبلها ضمة فقلبت واوا. ومثال الصـفات  

ية مجرى األسماء "طُوبى" مؤنث "أطيب"، و "كُوسـى" مؤنـث "أكْـيس"    الجار
خُيـرى،   –كُيسـى   –"خُورى" مؤنث "َأخْير". وأصل الصفات الثالث: طُيبى و

وهى جارية مجرى األسـماء فقلبـت   فوقعت الياء المضموم ما قبلها عينا لفُعلى 
  الياء واوا.

وإنما حكموا على اسم التفضيل بجريانه مجرى األسماء؛ ألنـه يجمـع   
ل) فيقال: أفضل وأفاضل، كما يقال فى جمع أفكل: أفاكـل، وأفكـل:   اععلى (أف

  .ةاسم جامد للرّعد

أما إن كانت "فُعلى" بضم الفاء صفة محضة، أى تابعة لموصـوف، لـم   
قلب ضمة الفاء كسرة لمناسبة الياء، فرقا بـين  ا اإلعالل، وإنما تها هذيحدث في

لمتان هما: قسـمةٌ ضـيزى، أى:   االسم والصفة، ولم يسمع من هذا النمط إال ك
إذا بخسه هذا الحق وجار عليه فيـه"، ومشْـيةٌ    جائرة "من ضازه ،حقَّه يضيزه

  يحيك: إذا حرك منكبيه".حيكَى، أى: يتحرك فيها المنْكبان "من حاك فى مشيه 

أبدلت الضمة كسرة وأصل الكلمتين: ضيزى وحيكى بضم فاء الكلمة، و
ح الياء، "وقال الناظم وابنه: يجوز فى عين فُعلى صفة أن تسـلم الضـمة،   لتص

، يبـى وبى والطِّفتقلب الياء واوا، وأن تبدل الضمة كسرة، فتسلم الياء فتقول الطُّ
ى والوالكوسى والكيسيقىضّ2(وقى والض(."  

                                                        

  .135،  134:  3انظر شرح الشافية /  )1(
  .41:  6وانظر توضيح المقاصد والمسالك /  394:  4أوضح المسالك /  )2(
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  قلب الياء همزة:-12

قلنا عند الحديث عن قلب الواو همزة: إن الياء تشترك مع الـواو فـى   
  أربعة مواضع تقلب فيها الياء همزة هى:

: مثل "بائع، مائل، (أ)أن تقع عينا السم فاعل من فعل ثالثى أعلت فيه
ن، صائد، خائب، دائـن،  ، قائس، بائئل، هائم، غائب، بائد، كائد، غائظحائد، سا

غاب، باد، ، طائش، مائد" أسماء فاعلين من األفعال "باع، مال، حاد، سال، هام 
صاد، خاب، دان، طاش، ماد"، وأصل أسماء الفـاعلين   ،كاد، غاظ، قاس، بان 

قـايس،   ،السابقة هى: "بايع، مايل، حايد، سايل، هايم، غايب، بايد، كايد، غايظ 
جميعا عينـا السـم   فيها ن، طايش، مايد"، فوقعت الياء باين، صايد، خايب، داي

  فاعل من فعل ثالثى أعلت فيه فقلبت همزة.

  –بكـاء   –جـزاء   –: مثل "بناء  (ب)إذا تطرفت الياء بعد ألف زائدة
عواء"، وأصـل الكلمـات    –انتهاء  –شراء  –بقاء  –افتراء  –انقضاء  –رداء 

   –انقضـاى   –رداى  -بكـاى   –جـزاى   –السابقة على التوالى هو: "بنـاى  
عواى"، فوقعت الياء فيها جميعا متطرفـة   –انتهاى  –شراى  –بقاى  –افتراى 

  بعد ألف زائدة فقلبت همزة.

فإذا لم تتطرف الياء لـم تقلـب همـزة كمـا فـى: حمايـة وسـقاية        
  ورعاية..ألخ.

  (جـ)إذا وقعت الياء بعد ألف "مفاعل" وكانت مدة زائدة فى المفرد:

جمع صحيفة على "صحائف"، وغريزة على "غرائز"، وعجيبـة   كما فى
على "عجائب"، وسليقة على "سالئق"، وشعيرة على "شعائر"، وسـريرة علـى   

  "سرائر"، وخميلة على "خمائل"، وقبيلة على "قبائل"، وعقيدة على "عقائد".
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 –سـاليق   –عجايب  –غرايز  –وع السابقة هو: صحايف مجوأصل ال
عقايد، وقعت الياء فيها جميعا بعـد ألـف    –قبايل  –خمايل  –سراير  –شعاير 

  الجمع وكانت مدة زائدة فى المفرد فقلبت همزة.

وكما هو بين يشترط لقلب الياء همزة فيما سبق أن تكون حـرف مـد،   
ف مد لم تقلب همزة كما فى جمـع  وأن تكون زائدة فى المفرد. فإذا لم تكن حر

كما فى جمع مكيدة علـى   ن زائدة لم تقلب أيضا، وإذا لم تكعلى أطايب  طيب""أ
فْعلـة، ووزن "مسـيل"   ألن وزن "مكيدة" م ؛ مسيل الماء على "مسايل""مكايد"، و

ل، فالياء فيهما أصلية، ولذا خطأ الصرفيون من جمع "معيشة" على "معائش" مفْع
] 10 بالهمزة، فقال أبو عثمان المازنى، عند تعرضه لقراءة "معائش" [األعراف:

بالهمز: إن همزها خطأ، فال يلتفت إليه، وإنما أخذت عن نافع ابن أبى نعيم ولم 
  ".)1(يكن يدرى ما العربية، وله أحرف يقرؤها لحنا نحوا من هذا

ومن بعده قال ابن خالويه: "من همز هذه الياء فقـد لحـن، وقـد روى    
ـ   د أن خارجة عن نافع همزه وهو غلط. وحدثنى أحمد عن على عن أبـى عبي

  .)3(، وهو ما ذهب إليه أبو على الفارسى)2("األعرج قرأ "معائش" بالهمز

أما الزجاج فقال: إن "جميع النحويين البصريين يزعمـون أن همزهـا   
وقد فسر همز (مصائب) على أن الهمزة بدل من الواو المكسورة، كمـا  ، خطأ" 

لها وجها، إال أن  قالوا فى وسادة: إسادة. لكنه قال عن رواية نافع: "وال أعرف
لفظ هذه الياء التى من نفس الكلمة أسكن فـى (معيشـة)، فصـار علـى لفـظ      

 إذ كـان أكثـر    ،لى ذلك، وال أحب القـراءة بـالهمز  (صحيفة)، فحمل الجمع ع
                                                        

  .133، وانظر: اإلتحاف / 307:  1المنصف /  )1(
  .49إعراب ثالثين سورة  )2(
. معهد المخطوطـات بجامعـة   8ن مراد مال رقم قراءات ع 22مصورة  2الحجة ص )3(

  الدول العربية.
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وترك همـزه،   خفيفهالناس إنما يقرأون بترك الهمز. ولو كان مما يهمز لجاز ت
تاب اهللا عز وجل الذى ينبغى أن فكيف وهو مما ال أصل له فى الهمز ؟ وهو ك

يمال فيه إلى ما عليه األكثر، ألن القراءة سنة، فاألولى فيها االتبـاع، واألولـى   
  ".)1(اتباع األكثر

رى مسوغا لتطبيق هذه القاعـدة علـى غيـر    وعلى الرغم من أننا ال ن
(معائش) و (مصائب)، ال نرتضى تخطئة القـراءة، وال رمـى راويهـا بعـدم     

لعربية، وإنما يجب أن تؤخذ القراءة مع مخالفتها للقياس، وتقبل علـى  الدراية با
الرغم من خروجها على القاعدة، كما قبلت مثل (استحوذ) مع عـدم مسـايرتها   

  للقياس.

(د)إذا وقعت الياء بعد ألف (مفاعل) وكانت ألف مفاعل مسبوقة بيـاء  
ل)، و (مائـدة)  مثل: جمع (نيف) على (نيائف) و (سائل) على (سـوائ  ، أو واو

وأصـل  ،  وأصل سوائل هو: سوايل ، وأصل نيائف هو نيايف، على (موائد) 
  : وقعت الياء ثانى حرفى لين بينهما ألف مفاعل فقلبت همزة.هو: موايد  موائد

ويمكن أن يضاف إلى المواضع األربعة السابقة التى تشترك فيها اليـاء  
  : مع الواو فى قلبها همزة موضع خامس هو

: كما فـى النسـب إلـى    )2(إذا وقعت الياء بين ألف وياء النسب(هـ)
نهايـة) إذ يقـال:    – جباية - ايةجن –وقاية  –بداية  –دعاية  –الكلمات (غاية 

وأصلها جميعا ، نهائى)  –ئىجبا –ئى جنا –ئى وقا –بدائى  -دعائى  –(غائى 

                                                        

  .354،  353:  2معانى القرآن وإعرابه /  )1(
حيث قرر أن الياء الثالثة كمـا فـى    59،  53،  52،  51:  2انظر: شرح الشافية /  )2(

ثلة (غاية وراية) جائزة القلب. أما إن كانت الياء رابعة بعد ألف زائدة، كما فى بقية األم
  التى ذكرناها، فإن قلبها واجب ، وذكر أن بعضهم يقلب ياء (سقاية) فى النسب واوا.
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نهايى)،  – جبايى - جنايى –وقايى  –بدايى  –دعايى  –(غايى  على التوالى: 
  فوقعت الياء فيها بين ألف وياء النسب فقلبت الياء همزة.

  قلب حركة :

ما سبق من قضايا إنما يمثل اإلعالل بالقلب فى الحـروف، أى قلـب   
حرف إلى حرف آخر من بين أحرف العلة والهمزة. وهناك نوع آخـر يكـون   

نا له فيمـا سـبق   بقلب حركة إلى حركة أخرى لمناسبة حرف العلة، وقد تعرض
  فى أثناء الحديث، ونزيده اآلن توكيدا.

إذا كانت عينه ياء تقلب ضمة أوله  )1( (أ)الجمع الذى على وزن (فُعل)
 –بيـداء   –غيـداء   –عيناء  –كما فى جمع (هيماء  ، كسرة لمناسبة هذه الياء

  –يـد  بِ –غيد  –عين  –(هيم  : إذ يقال فى جمعها،  هيفاء) –عيساء  –بيضاء 
 –بيد  –غُيد  –عين  –هيف) بكسر األول. وكان األصل: هيم  –عيس  –بِيض 
 ضيب–  سيفٌ) بضم أولها، فقلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء. –عيه  

. مثـال  )2((ب)كل اسم جاء على وزن (التَّفَعل) أو (التفاعل) والمه ياء
ـ الت – التلقِّى – التأنِّى - نِّىالتم – التولِّى – التغنِّى : ذلك  –التمـادى   –ى قاض

 –التـولُّى   –التغاضى، وأصلها جميعا: التغنُّـى   –التهادى  –التنائى  –الترامى 
على وزن (التفعل)؛ ألنها جميعا مصدر (تفعَل)، كمـا   التلقُّى - التأنُّى –التمنُّى 

  نقول من تقدم : التقدم، ومن تعرف : التعرف.

التغاضى علـى   –التهادى  –التناُؤى  –الترامى  –التمادى  –والتقاضى 
 ر)، كما نقول من: تفاخََلعا مصادر ألفعال على وزن (تفاوزن (التفاعل)؛ ألنه

  ر.ر، ومن تناصر: التناصالتفاخُ
                                                        

  .37:  6وتوضيح المقاصد /  86:  3شرح الشافية /  )1(
  السابق. )2(
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  وفى كل ما سبق قلبت ضمة ما قبل الياء كسرة لمناسبة الياء.

ه قد يحدث مع اإلعالل بقلب الحركة إعـالل مـن   ويهمنا هنا أن ننبه أن
ـ   نوع آخر، وليراجع من شاء حديثنا السابق عند توضيح اإلعالل فـى (مه (ىد

  (عصى) و (دِلى) فى قلب الواو ياء.و

*  *  
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  تمارين على اإلعالل بالقلب
  . تشترك الواو مع الياء فى مواضع كثيرة من مواضع اإلعالل بالقلب-1

  ناقش هذه القضية بإيجاز شديد ، مع توضيح نقاشك باألمثلة المحللة صرفيا .     

  صغر من إعالل ؟  مصغر الكلمات اآلتية ، وبين ما حدث فى ال-2

    –كمال  –كامل  –غزال  –غازل  –شعار  –شاعر  –كتاب  –كاتب         

  شهادة . –شاهدة  –غراب  –غارب         

ن من هاجر ِإلَيهِم يمان من قَبلهِم يحبوتَبوُؤوا الدار واإل ينوالَّذ قال تعالى : -3
يجِدون في صدورِهم حاجةً مما ُأوتُوا ويْؤثرون علَى َأنفُسهِم ولَو كَـان   وال

فْلالْم مه لَِئكفَُأو هنَفْس وقَ شُحن يمةٌ واصخَص بِهِم ونح .  

زن كلمتى (اإليمان) و(ُأوتُوا) وبين ما حدث فيهما من إعالل بالقلب ، ثـم  -أ   
هات ماضى األول ومصدر الثانى وبين ما فى الصيغتين الجديـدتين مـن   

  إعالل. 

زن كلمتى (الدار) و (حاجة) وبين ما فيهما من إعالل ، ثم اجمع األولـى  -ب  
(فعل) وبين ما فـى الجمعـين مـن     على وزن (فعال) والثانية على وزن

  إعالل .

  قال أبو الطيب المتنبى :  -4
  )كفى بك داء َأن ترى الموتَ شـافيا 1

  

  وحــب ــا  س ــن أماني ــا أن يكُ   المناي
  

ــرى 2 ــتَ أن ت نَّيــا تَم ــا لم   )تمنَّيتَه
  

ــداجيا    ا مــدو ــا أو ع يــديقا فأع   ص
  

3   ـيشَ بذلـةـى أن تَعضإذا كنتَ تَر(  
  

ــال تَ   ــا ف ــام اليماني ــتَعدن الحس س  
  

ــتَطيلَ)وال ت4َ ــارة س ــاح لغ   ن الرم
  

ــذَاكيا     ــاقَ الم ــتَجِيدن العتَ وال تَس  
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5األس نْفعى )فما يمن الطَّـو الحياء د  
  

ــواريا     ــون ض ــى تك ــى حت   وال تُتَّقَ
  

  )حببتُك قلبى قَبَل حبـك مـن نـأى   6
  

  وقد كان غـدارا فكـن أنـت وافيـا      
  

7هــد عب يكــك ــين يشْ الب أن ــم   )وَأعلَ
  

ــاكيا    ــك ش ــؤادى ِإن رأيتُ ــتَ ف فَلَس  
  

  )فإن دمـوع العـينِ غُـدر بربهـا    8
  

ــا     ارِيوــادرين ج ــر الغ ــن ِإثْ   إذا كُ
  

  خَالَصا مـن األذى  )إذا الجود لَم يرزق9ْ
  

  فال الحمد مكْسـوبا وال المـاُل باقيـا     
  

  الَقٌ تدلُّ علـى الفتـى  للنفْسِ َأخ)و10
  

ـ أكان      خاء مـا أتـى أم تسـاخيا   س
  

11لَّ اشتياقًا أيـ )َأق   ا القلـب ربمـا  ه
  

  رأيتُك تُصفى الود من لـيس صـافيا    
  

  )خُلقْتُ ألوفًا لو رجعتُ إلى الصـبا 12
  

ـ   لفار     اقتُ شَيبى موجـع القَلْـبِ باكي
  

  فما مفردها ؟ ، من أبيات المتنبى وردت كلمة (المنايا)فى البيت األول -أ   

وما وزن هذا الجمع ؟ اشرح الخطوات التى مر بهـا حتـى وصـل إلـى         
  .صورته تلك 

  مانى) ، وزِنْه ، وبين ما حدث فيه من إعالل .هات مفرد (أ-ب   

الفاعل والمفعول من (تَرضى) ، وهات مصدره ، وبين ما فى  سمىصغ ا-ج  
  غ جميعا من إعالل .الصي

تقلب ألف المفرد الثانية الزائدة واوا فى الجمع إذا وقعت بعدها ألف جمـع  -د  
  التكسير .  

  استخرج من النص ما تتحقق فيه هذه الظاهرة .            

  )  ىتُصف –يشْكيك  –صافيا  –(شاكيا -هـ   
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منها ، وبين  زن كال . تشترك الكلمات السابقة فى ظاهرة إعاللية واحدة       
  ما حدث فيها من إعالل .

    ء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين .إذا تحركت الواو أو اليا-و   

  هات من أبيات المتنبى كل كلمة تتحقق فيها هذه الظاهرة .        

اشتياقا) وصغ منهما اسم الفاعل ، ثم بين  –هات فعلى المصدرين (تساخيا -ز  
  ما فى الصيغ جميعا من إعالل .

  زن ما تحته خط فيما يأتى مع بيان ما حدث فيه من إعالل إن وجد :-5

   الدنْيا الْحياةمن شَيء فَمتَاع ُأوتيتُم فَما  قول اهللا تعالى : -أ   

ودون الْجهـرِ مـن    وخيفَةًواذْكُر ربك في نَفْسك تَضرعاً  قوله تعالى : -ب  
   واآلصاِل غُدوبِالْالْقَوِل 

   لِّميقَاتنَاموسى قَومه سبعين رجالً  واخْتَار قوله تعالى : -ج   

  قول أبى العالء المعرى :  -د  
ــاو الســوابقَفــال تلــم    المطاي

  

  حـادا ض مـن األغـراض   إذا غر  
  

  قول أبى فراس الحمدانى :  -هـ  
  ىوانى بسطْتُ يد الجوإذا الليُل َأض

  

  الكبـر  خالئقـه وَأذْلَلْتُ دمعا مـن    
  

 تكادىءتُض   بـين جـوانحى النار  
  

    كْـرَأذْكَتْها الصـبابةُ والف ىإذا ه  
  

  قول يزيد بن الطثرية :  -و  
  عندى للعتـاب طويتُهـا   صحائفُ

  

  ستُنْشَــر يومــا والعتــاب طويــل  
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  قول شوقى : -ز     
  ينـا عواداه يا نائح الطلـحِ أشـب  

  

  لوادينـا  نَْأسـى نَشْجى لواديك أم   
  

  ماذا تقص علينـا غيـر أن يـدا   
  

   كحواشـينا فى  جالتْقصتْ جناح  
  

  قول الصمة :  -ح   
  برواجـعٍ  الحمـى وليست عشياتُ 

  

  عليك ولكن خَـلِّ عينيـك تَـدمعا     
  

   ر الهذلى :  خقول أبى ص-ط  
  وفى النفسِ هجرها آتيهالقد كنتُ 

  

   ـرالفَج رِ ما طَلَعهى الدبتاتًا ُألخْر  
  

  اجمع الكلمات اآلتية جمع تكسير وبين ما حدث فيها من إعالل .-6

  –عجوز  –جار  –عجِيزة  –راوٍ  –حى  - مـاس –الداعى  –القاضى      

  -نضو –طائفة  –ُأولى  –وازرة  –عضو  –كبيرة  –فاحشة  –سلطان      

  حوت . –حائط  –ثَور  –نَحو  –ائع ب –الساعى      

  قال المتنبى يرثى جدته :  -7
  )عرفتُ الليالى قبل ما صـنعتْ بنـا  1

  

  فلما دهتْنى لـم تَزِدنـى بهـا علْمـا      
  

  رهـا )وأصبحتُ أستسقى الغمام لغي2
  

  نَا الصماى والقَالوغَ أستسقىوقد كنتُ   
  

ـ )وكنت قُبيَل الموت أ3   وىستعظم النَّ
  

  فقد صارت الصغْرى التى كانت العظْمـى   
  

  تُ الثأر فيك مـن العـدا  )هبِينى أخذ4ْ
  

  مـن الحمـى   بـلُ َأخْذ الثأر قَفكيف ب  
  

  قهاوما انسدت الدنيا علَـى لَضـي  )5
  

ــى     مــه َأع ــا ال أراك ب ــن طَرفً   ولك
  

ثم اجمعه جمع تكسير واشرح غ اسم الفاعل المؤنث من الفعل (دهتْنى) ، ص-أ  
  ما فى الجمع من إعالل .
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  نَا) ، وبين ما فى الصيغتين من إعالل .زن (الوغى) ، وهات مفرد (القَ-ب   

  بين ما فى المثنى من إعالل .، وثن كال من (الصغرى) و(العظمى) -ج   

اجعل الماضى (أخذْتُ) فى البيت الرابع مضارعا ، واشرح ما حدث فيـه  -د  
  ل .من إعال

 ،العدا) فى ظاهرة إعاللية واحدة . وضح ذلك –تشترك الكلمتان (صار -هـ  
ثم صغ اسم الفاعل من الفعل األول ، واجمع مفـرد الثـانى علـى وزن    

  وبين ما فى الصيغ الجديدة من إعالل .  ، (أفْعال) 

* *  
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  ثانيا : اإلعالل بالنقل أو التسكين
اإلعالل، ويتمثل فى نقل حركة حـرف   هذا هو النوع الثانى من أنواع

العلة إلى الساكن الصحيح قبله، ألن الحرف الصحيح أقدر على تحمل الحركـة  
  كما يقولون.

وقد يقتصر األمر على هذا النقل إذا كان حرف العلة مناسـبا للحركـة   
المنقولة، كنقل الضمة من الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فى (يصـوم) التـى   

وصونقل الكسرة من الياء إلى السـاكن الصـحيح   أصلها (ي ،(لفْعي) ووزنها (م
قبلها فى (يميل) التى أصلها (يم.(لفْعي) ُل) ووزنهاي  

وقد يستتبع هذا النقُل إعالال آخـر بالقلـب أو بالحـذف. مثـال األول     
 نقلت حركة الواو إلى السـاكن فا (يفْعُل)، وأصلها (يخْوفُ)، ه(يخاف) التى وزن

الصحيح قبلها فصارت (يخَوفُ)، ثم قلبت الواو ألفا لمناسبة الفتحـة قبلهـا، أو   
كانت متحركة بحسب األصل وفتح ما قبلها بحسب اآلن،  –كما يقولون  –ألنها 

فصارت (يخاف). ومنه أيضا (يخيفُ) التى وزنها (يفْعُل) وأصـلها (يخْـوِف)،   
ثم قلبت الواو  ، ها، فصارت (يخوف)الساكن الصحيح قبل ىفنقلت كسرة الواو إل

ياء مناسبة للكسرة، أو بتعبير آخر: وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبـت يـاء   
  فصارت (يخيف).

وأصلها (مقـوول) علـى    ،ومثال الثانى: (مقول) اسم مفعول من (قال)
 وزن (مفْعول)، نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت (مقُـوول) 
فالتقى ساكنان، فحذف أحدهما، فصارت الكلمة (مقول) علـى وزن (مفُعـل) أو   

  (مفُول) على تفصيل سيأتى فيما بعد.

  وقد حدد الصرفيون مواضع اإلعالل بالتسكين أو النقل فيما يأتى:
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  :)1((أ)أن يكون الحرف المعتل عينا لفعل

  ط هى:ويتم نقل حركة العين إلى ما قبلها فى الفعل األجوف بشرو

ن كان معتال لـم  إأال يكون الحرف الساكن السابق على حرف العلة معتال، ف -1
  يحدث النقل كما فى: بايع وقاول وعين ونوه.

أال يكون فعل تعجب مثل: ما َأبينَه وَأبين به، وما َأقْومه وَأقْوِم به، فال تنقـل   -2
  الحركة فيما سبق.

بيض واسود، حتى ال يؤدى اإلعالل إلـى  اما فى أال يكون الفعل مضعفا ك -3
  اللبس.

أال يكون الفعل معتل الالم، فال نقل فى نحو: أقوى وأعيـا، ألن الم الفعـل    -4
  معتلة، حتى ال يتوالى إعالالن: إعالل العين، وإعالل الالم.

 –يـزور   –يحدث فيه مثل هذا اإلعالل: يقُـوم  ى ومن أمثلة الفعل الذ
  –يصـوم   –يـزور   –يسود، وأصلها جميعا: يقْـوم   –يقُود  –يعود  –يصوم 
  الواو إلى الساكن الصحيح قبلها. فنقلت ضمةيسود،  –يقْود  –يعود 

يسـتَزيد،   –يضـيف   –يسـتَميُل   –يفيد  –يسير  –كذلك األفعال: يبيع 
يبوأصلها على التوالى: ي ع–  ريسي– دفْيُل   – ييـتَمسفُ   –يـيضي–   ،ديـتَزسي

  فنقلت كسرة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها.

وقد يحدث بعد نقل الحركة إلى الساكن الصحيح قبلها أال يكـون هنـاك   
تجانس بين الحركة المنقولة وحرف العلة، ومن ثم تتعرض الكلمة إلعالل آخـر  

منقولة، من أمثلة ذلك ما حدث فى قلب حرف العلة حرفا آخر مناسبا للحركة الب
يضاء، حيث إن  –يستعاد  –يصان  –يخاف  –استقام  –أجاب  –فعال: أعاد األ

                                                        

  .572،  571:  2وشرح ابن عقيل /  402:  4أوضح المسالك /  )1(



 -50- 

ـ ا –ب وجأََ –عود َأأصلها على التوالى هو:  قْتَس مو– فُ  يـ  –خْـو   –ون يصـ
 دوتَعسي– ضُأيقبلها فصـارت  ، وقد نقلت فيها فتحة الواو إلى الساكن الصحيح و

ـ  –َأجـوب   –على التوالى أيضـا: َأعـود    ـ  –وم تَقَاس ـ  –وف يخَ صيون –   
يـسود ـتَع– ضوء، ثم تعرضت الواو نفسها لقلبهـا ألفـا مناسـبة للفتحـة     ـي

  السابقة، ألنها متحركة بحسب األصل وما قبلها مفتوح بحسب الحال.

ـ  –ومن أمثلة األفعال اليائية العين: أباد    –اسـتزاد   –اسـتفاد   –ال أم
 هابي–  شاءي–  عابضافُ  –يي–   ـديستماُل، حيث إن أصلها: أبـَل   –ييأم– 
 داستَفْي–  ديتَزاس–  بيهُأ  –يشْيي–  بيعفُ  –ييضُل، فنقلت فتحة الياء  –ييتَمسي
 –ب يهي  –استَزيد  –استَفَيد  – َليأََم –َأبيد  اكن الصحيح قبلها فصارت:إلى الس

يستَميل، ثم قلبت الياء ألفا ألنها متحركة بحسـب   –يف ـيض –يب عي –يأ ـيشَ
  األصل وما قبلها مفتوح بحسب الحال.

 –ستُعين (مبنيـة للمجهـول)   اُ –عتيد اُ –عيد ومن ذلك أيضا األفعال: ُأ
 يرنتغيثُ  –يخي –يميتُ  –يسفُ ي–  تقيمفأصلها  –يس ،تنيركمـا يقتضـى    –يس

 –يمـوِتُ   –يستَغْوِثُ  –ينْوِر  –ستُعوِن اُ –عتُوِد اُ –ُأعوِد  –ميزانها الصرفى 
إلـى   –تُوِد) باستثناء (اع –يستَنْوِر، فنقلت كسرة الواو فيها  –يستَقْوِم  –يخْوِفُ 

د الساكن الصحيح قبلها فصارت: ُأعر  –وونث  –يوستَغت  –يومف  –يوخي– 
  يستَنور، وهنا وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت ياء. –يستَقوم 

تُأما (اعفليس الحرف السابق للواو فيه ساكنا، ومن ثـم قـالوا إن   وِد (
بة كسرة الواو نقلت إلى الصحيح قبلها بعد سلب حركته، ثم قلبت الواو ياء مناس

مبنية للمجهول مـن  ـللكسرة، وهو نفس ما حدث فى (ص (رِيم) و (يَلق) و (يم
روِم، فحدث فيها ما حدث فـى   –قُوَِل  –رام)، إذ أصلها: صوِم  –قال  –(صام 

  ).يدعت(ا
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خالصة األمر فى نقل حركة حرف العلة إلى الصحيح قبله أنه إذا كـان  
قولة لم يحدث شىء أكثر من ذلـك، وإذا لـم   حرف العلة متناسبا مع الحركة المن

يكن متناسبا قلب حرفا آخر مالئما لها. ومثل هذا المبدأ الصوتى يطبق على ما 
  يلى ذلك من نقاط.

(ب)أن يكون الحرف المعتل عينا السم يشبه الفعل المضارع فى وزنه 
  )1(دون زيادته:

معه فـى  ن يتساوى أومعنى كون االسم يشبه الفعل المضارع فى وزنه 
الحركات والسكنات ومواضع الحروف الصحيحة والمعتلة. فكلمة (مطاف) مثال 
على وزن (مفْعل) وأصلها (مطْوف) تشبه فى حركاتها وسكناتها المضارع مـن  
الفعل وهو: يطوف الذى وزنه (يفْعل) وأصله (يطْوفُ)، والـتمس ذلـك فـى    

  الموازنة التالية:

ن حركنـا  إحركـة (  –حركـة   –سكون  –مطْوفٌ / يطْوفُ : حركة 
  الحرف األخير).

وكما أن الميم ليست من بنية الكلمة أصال، فالياء ليست كـذلك، وتمثـل   
  الحروف الثالثة: ط و ف فاء الكلمة وعينها والمها فى كلتا الكلمتين.

أما أن االسم ال يشبه المضارع فى زيادته، فألن الميم حرف يزاد فـى  
  األفعال. األسماء وال يزاد فى

  ) هو:واإلعالل الذى حدث فى (مطْوف

  ساكن الصحيح قبلها فصارت: مطَوف.النقلت حركة الواو إلى 

                                                        

  .61:  6قاصد / وتوضيح الم 146،  145وانظر  :  105:  3شرح الشافية /  )1(



 -52- 

تحركت الواو بحسب األصل وفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبـت ألفـا   
  فصارت مطاف.

 –معيشـة   –مصيد  –مستَفيد  –وقس على ما سبق كلمات مثل: معونة 
ـ  –مستَشَار  –مراد  –مستَعان  –مذَاب  –يلة خم –مشُورة  –معاش  ضف ام– 
 –مقَـام   –مسـتقيم   –مستَغيث  –مضيء  –منير  –مستَمال   –مستَفَاد  –مباد 

مجال. ولكى نضع يدك على ما حدث فـى الكلمـات    –مهان  –مراق  –منَارة 
تراضى ونترك لك مهمة إجراء اإلعـالل  السابقة نذكر لك أوزانها واألصل االف

  فى كل كلمة.

لَة      عونة وزنها مفْعنَة    موعوأصلها: م  

ستفيد وزنها م    مل  ستَفْع  وأصلها: مدستَفْي  

ل    صيد وزنها مفْعد    ميصوأصلها: م  

لَة    عيشة وزنهامفْعشَة    ميعوأصلها: م  

ل    عاش وزنهامفْعم    عشوأصلها: مي  

لَة    شورة وزنهامفْعة    مرشْووأصلها: م  

لة    خيلة وزنها مفْعلَة    مخْيوأصلها: م  

ل    ذاب وزنهامفْعب    مذْووأصلها: م  

ل    هاستعان وزنمتَفْعسم   ـتَعسنوأصلها: مو  

ل    نها وزراد مفْعد    موروأصلها: م  

ل    ستشار وزنهامتَفْعسم   سروأصلها: متَشْو  

ل    ضاف وزنهامفْعف    ميضوأصلها: م  
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ل    باد وزنهامفْعد    ميبوأصلها: م  

ستفاد وزنهام    لمد   ستْفعتَفْيسوأصلها: م  

ستمال وزنهام    ملفْتَسل   عيتَمسوأصلها: م  

ل    نير وزنهامفْعنْوِر    موأصلها: م  

ل    وزنهاضىء مفْعوِئ    مضوأصلها: م  

ستغيث وزنهام    لمستفْع   وأصلها: متَغْوِثس  

ستقيم وزنها م    لمستفْع   وأصلها: متَقْوِمـس  

ل    قام وزنها مفْعم    مقْووأصلها: م  

لة    نارة وزنها مفْعرة    منْووأصلها: م  

ل    راق وزنهامفْعق    موروأصلها: م  

ل    هان وزنهامفْعن    موهوأصلها: م  

ل    زنها جال ومفْعل    موجوأصلها: م  

وعليك فى كل الكلمات السابقة باتباع ما سبق أن شرحناه، وهو علـى  
  الترتيب:

  العلة إلى الساكن الصحيح قبله. حرف نقل حركة -1

األمر على ما هو عليـه،   تإن كان حرف العلة مناسبا للحركة المنقولة ترك -2
  وانتهت بذلك مهمتك.

  ة مناسبة للحرف قلبت الحرف حرفا آخر مناسبا للحركة.إذا لم تكن الحرك -3
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معا مثل: أبيض، أسود، أغْيـد،  وزيادته  هفإن أشبه االسم الفعل فى وزن
أطْول، لم يحدث اإلعالل السابق حتى ال يلتـبس االسـم    أعين، أهيف، أحور،

ـ   ا فـى  بالفعل. وكذلك الحال لو خالف االسم الفعل فى وزنه وزيادته معـا كم
(مخْيط)، فقد خالف الفعل فى الوزن بكسر أوله، وال يكسر أول الفعل المضارع 
إال فى لهجة قبيلة خاصة، كما خالفه أيضا بزيادة الميم فى أوله،وال تـزاد فـى   

  األفعال.

ومن القليل الوارد أن يشبه االسم الفعل فى وزنه وزيادته، وال يتحقـق  
وكمـا   ،قولهم: "إن الفكاهة مقْودةٌ إلى األذى" فيه هذا النوع من اإلعالل، كما فى

وقراءة الحسـن   )1( ]103[ البقرة:  لَمثْوبةٌ من عند اهللا خيرفى قراءة قتادة: 
] علـى  60[المائـدة:  م بِشرّ من ذلك مثْوبةً عند اهللاقُْل هْل أنبئكوابن هرمز: 
و (مثابة)، لكن هذه األمثلة صحت  : (مقادة)، إذ القياس أن يقال)2( وزن (مفْعلة)

فقال عنها أبو عثمـان المـازني: "ولـيس هـذا      ،)3(مع وجود موجب اإلعالل
  ".)4(بالمطرد فى الكالم .... ال تقول على هذا مقْولة وال مبيعة

(جـ)إذا كان الحرف المعتل عينـا لمصـدر علـى وزن (إفعـال) أو     
  :)5( (استفعال)

 –لكل فعل على وزن (أفْعـَل) مثـل: أقـام     ومعلوم أن (إفْعال) مصدر
أضاف. كما أن (استفعال) مصدر  –أباد  –أبان  –أفاد  –أنار  –أضاء  –أراح 

 –اسـتنار   –استضـاء   –لكل فعل يجىء على وزن (استفعَل) مثل: اسـتراح  
                                                        

  .8المختصر /  )1(
  .33السابق /  )2(
  .170:  1انظر  مجاز القرآن /  )3(
  .295:  1المنصف /  )4(
  .574:  2وشرح ابن عقيل /  151،  108:  3شرح الشافية /  )5(
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استضاف. فمصدر (أقام) مثال هو (إقامة)، وكـان   –استبان  –استفاد  –استقام 
  على وزن (إفعال)، فماذا حدث؟ ،(إقوام) القياس أن يكون

  نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها، فصارت (إقَوام).-

تحركت الواو بحسب األصل، وانفتح ما قبلها بحسب الحـال، فقلبـت   -
  فالتقى ساكنان. ،ألفا، فصارت (إقاام)

  حذفت إحدى األلفين وعوض عنها التاء، فصارت (إقامة).-

  للكلمة مترتب على األلف المحذوفة:الوزن الصرفى -

  الة).ابلة للعين)، فوزن (إقامة) هو (إففإن قلنا إنها األولى (المق

  وإن اعتبرناها الثانية (ألف إفعال) كان وزن المصدر (إفَعلَة).

)، وكـان القيـاس أن يكـون    ومصدر (استضـاف) هـو (استضـافة   
تاس)اف) على وزن (استفعال)، وقد تعرض للخطواـضت السابقة نفسها:ي  

  اف).ساكن الصحيح قبلها فصارت (استضينقلت حركة الياء إلى ال-

تحركت الياء بحسب األصل، وانفتح ما قبلها بحسب الحـال، فقلبـت   -
  ألفا، فصارت (استضااف).

التقى ساكنان، فحذفنا أحدهما وعوضنا عنه التاء فى آخر المصـدر،  -
  ) تبعا للحرف المحذوف.لة(استفَع فصار (استضافة) على وزن (استفالة) أو

  ويجرى اإلعالل السابق على المصادر اآلتية:

إنارة، إغاثة، إذابة، إمالة، استشـارة، اسـتغاثة، اسـتجارة، اسـتمالة،     
استزادة، استضاءة، إراحة، إضاءة، إنارة، إفادة، إبانة، إبادة، إضافة، اسـتراحة،  

  استنارة، استقامة، استفادة، استبانة.
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أن نقول إن التاء التى يؤتى بها عوضا عن الحرف المحذوف قـد  بقى 
، وأجابـه  ه إراءتحذف فيما سمع عن العرب، وال يقاس عليه، من قـولهم: أرا 

ا، واألصل: إراءة وإجابة، ويكثر الحذف مع اإلضافة، كما فى قوله تعالى: إجاب
الةِإقَامِ الصو  :فحـذفت التـاء لسـد     ]، واألصل: وإقامة الصالة،37[النور

  .)1(المعطوفة عليهافى اآلية نفسها وِإيتَاء الزكَاةاإلضافة مسدها ولمشاكلة 

على التاء المأتى بهـا عوضـا    اوليس حذف التاء مع اإلضافة مقصور
عن الحرف المحذوف، فقد ذهب الفراء إلى جواز حذف التاء مـن المؤنــث   

وهم من بعد غَلَـبِهِم  وقول اهللا تعالى: وجعل من ذلك اآلية السابقة، ، ةلإلضاف
ونبغْليس :وإنما استجيز حذف التاء فى ذلـك، ألن الخـافض ومـا    3[الروم ،[

 : . فكالم العـرب )2(خفض بمنزلة الحرف الواحد، فلذلك أسقطوها فى اإلضافة
بـيش  . ويؤازر ما سبق قراءة زر بن ح)3(غلبته غلبة، فإذا أضافوا أسقطوا الهاء

هدوا الخروج ألعدوا له عأراد ولو  :تة، فحذف التـاء  46[التوبةأراد: عد ،[
  .)4(لإلضافة

وقد وردت بعض المصادر من الوزنين السابقين مصححة، منها: أعول 
إعواال، وأغْيمت السماء إغياما، واستحوذ استحواذا، واستغيل الصبى اسـتغياال  

اللبن الذى تُرضعه المـرأةُ ولـدها وهـى    رب الغيل، وهو ش(استغيل الصبى: 
تُْؤتَى، أو وهى حامل). وقد ذهب بعض النحاة إلى أن ذلك شاذ يحفظ وال يقاس 

  .)5(عليه، على حين رأى آخرون أنه لغة قوم يقاس عليها

                                                        

  .395:  2انظر : شرح التصريح /  )1(
  .204:  2معانى القرآن /  )2(
  .319السابق /  )3(
  .53، والمختصر / 103،  102:  3باء والنظائر / انظر : األش )4(
  .323:  4انظر : حاشية الصبان على األشمونى /  )5(
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  :)1(ل) من الثالثى األجوفوإذا كان الحرف المعتل عينا لصيغة (مفْع-د

كون واوى العين مثـل: صـام، قـال،    ومعلوم أن الثالثى األجوف قد ي
ى العين كما فى: باع، شـاد،  ئوقد يكون يا طاف، رام، عام، راح، صان، جاد.

  صاد، كاد، هاب، غاظ، مال، زاد، دان.

سـاكن  الففى اسم المفعول من األجوف الواوى تنقل حركة الواو إلـى  
هما ساكنة الصحيح قبلها، فتلتقى عين الكلمة (وهى واو) مع واو (مفعول)، وكلتا

  وفى المثال اآلتى تتضح هذه الخطوات: فتحذف إحدى الواوين اللتقاء الساكنين.

(قال) اسم المفعول منها: مقُول، والمفروض أن يكون (مقْـوول) علـى   
  وزن (مفْعول).

نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت (مقُوول)، فالتقى -
  ساكنان.

  ، ويترتب على المحذوفة وزن الكلمة.نحذف إحدى الواوين-

  فإن حذفنا األولى صارت الكلمة (مقول) ووزنها (مفُول).

  وإن حذفنا الثانية صارت الكلمة (مقول) ووزنها (مفُعل).

  وقُْل مثل ذلك فى: مصوم، مطوف، مخوف، مروم، مزور، مصون.

وقد ورد عن العرب تصحيح بعض أسماء المفعـول مـن األجـوف     
ومسـك مـدووف (أى    ،وون، من (صان يصـون) فقد سمع:ثوب مص ،الواوى

ل مقْوول من (قال وقووفرس مقْوود من (قاد يقود)،  مبلول) من (داف يدوف)،
قُويقول)، والمشهور فيها جميعا: مقُود، موف، مدون، مل.ص  

                                                        

  .576،  575:  2شرح ابن عقيل /  )1(



 -58- 

وهناك بعض التغيير فى كيفية اإلعالل الذى يعترى اسم المفعـول مـن   
  جوف اليائى، نحاول أن نستبينه من خالل الصيغة اآلتية:األ

 (عويبم) واألصل االفتراضى له هو ،(عبِيم) اسم المفعول من (باع) هو
  على وزن (مفعول).

نقلت ضمة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت (مبيوع)، فـالتقى  -
  ساكنان.

  نحذف أحد الساكنين:-

بة الياء حتى ال تقلـب اليـاء   لبنا الضمة كسرة لمناس(أ)إن حذفنا الواو ق
  فتصير الكلمة (مبِيع) على وزن (مفعل). ،فيلتبس بالواوى واوا

(ب)وإن حذفنا الياء قلبت الضمة كسرة وقلبت الواو يـاء فرقـا بـين    
  .)1( الواوى واليائى، فتصير الكلمة أيضا (مبِيع)، لكن وزنها سيكون (مفيل)

ل ذلك فى: مشيد، مصيد، مكيد، مهيب، مغيظ، مزيد، مـدين ...  وقُْل مث
  ألخ.

وبنو تميم من العرب يصححون اسم المفعول من األجوف اليـائى دون  
الواوى، فقالوا: تفاحة مطْيوبة، وكان القياس أن يقال: مطيبةٌ، وقال العباس بـن  

  مرداس:

ـ د كـان قو ق ك يحسـبونك سـيدا  م  
  

  
  

  
  

 م ــيد ــك سـ ــال أنـ ــونوإخـ   عيـ
  

                                                        

  .148،  147:  3انظر  شرح الشافية /  )1(
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بـالعين،   هن، من عنْتُ الرجل بعينى: أصـبتُ وكان القياس أن يقال: معي
  ن على األصل.و معين، على القياس، ومعيوفأنا عائن، وه

  قول علقمة بن عبدة:منه و

 ــه جيهو ــات ــذكَّر بيض ــى ت   حت
  

  
  

  
  

الــرذاذ عليــه الــد يــوممــوغْيم ن1(ج(  
  

*   *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 395:  2، وشرح التصريح / 325،  324:  4انظر  حاشية الصبان على األشمونى /  )1(
  . 115العرب /  ، وليس فى كالم

  وفاعل (تذكر) هو الظّليم: ذكر النعامة المذكورة فى بيت سابق.     
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  تمارين على اإلعالل بالنقل
  قال ابن الرومى فى رثاء ابنه محمد  :  -1
1(   ةـمبِض تُ منـكما اسـتمتع كأنّى  

  

  مهـد  لـك أو  وال شَمة فـى ملعـب    
  

  بدى عليـك مـن األسـى   ُأالم ِلما ُأ)2
  

  وإنى ُألخْفى منك أضعافَ مـا ُأبـدى    
  

ــلْوةً )3 س مهــو ــىء تُ ــد ماش   محم
  

   ــد جالو ــن ــى م ــى إال زاد قلب   لقلب
  

ــا )4 ــاقيينِ كليهم ــك الب   أرى أخوي
  

     نْـدى مـن الزريكونان لألحـزان َأو  
  

  إذا لعبــا فــى ملعــب لَــك لــذَّعا)5
  

    ـدفؤادى بمثل النار عن غير مـا قَص  
  

ـ   )6   ازةٌزفما فيهما لى سـلوةٌ بـل ح
  

  يهِيجانها دونى وأشقَى بهـا وحـدى    
  

م) ، وصغ منه اسم المفعول ، وبين ما حدث فى الصـيغتين مـن   زن (أال-أ   
  إعالل .

صغ من الفعل السابق على وزن (مفْعلَة) ، وبين ما فى الصيغة الجديـدة  -ب  
  من إعالل .

  هات مصدرى (ُأبدى) و(ُأخْفى) ، وبين ما حدث فيهما من إعالل .-ج     

ر الماضى المجرد مبينا مـا  جرد ماضى الفعلين السابقين ، ثم هات مصد-د   
  حدث فيه من إعالل .

فى الفعل (زاد) ومضارعه واسمى الفاعل والمفعـول منـه أكثـر مـن     -هـ  
  إعالل. وضح ذلك .

، ثم اجمعها جمع تكسير ، وبين مـا حـدث فـى كلتـا      زن كلمة (النار)-و   
  الصيغتين من إعالل .



 -61- 

، وبين ما فى الصـيغ   صغ من الفعل (يهيجانها) اسمى الفاعل والمفعول-ز   
  جميعا من إعالل .

هات مضارع األفعال اآلتية ومصادرها ، ثم صغ من كل منها اسمى الفاعل -2
  والمفعول ، وبين ما فى الصيغ جميعا من إعالل :  

 –أبـان   –أقـام   –رام  –استشـار   –اسـتفاد   –كال  –أمال  –استراح       
 -اسـتحال   –أفـاض   –ل أزا –أجاد  –هان أ –أراق  –ار أن –استعان 
  أهاب . –استفاق  –استغاث 

  زن ما تحته خط فيما يأتى ، وبين ما حدث فيه من إعالل إن وجد :  -3

 ةالصـال  ِإقَـامِ وتُلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ اللَّه  رِجاٌل القال تعالى : -أ   
ِليجـزِيهم اللَّـه   . بصـار لَّب فيه الْقُلُوب واألقَيخَافُون يوما تَتَ الزكَاة وِإيتَاء

  . بِغَيرِ حسابٍ يشَاءمن فَضله واللَّه يرزقُ من  ويزِيدهمَأحسن ما عملُوا 

  قال تعالى :  -ب   

           يقُْل ِإنالَتي  صكنُسواييحمو يواتمالْ م بر ِللّهينالَمع  

  قال المتنبى :  -ج    
  الرمـــاح لغـــارة لنتَطيتَســـوال 

  

ــتَجِيوال    تَســذاكيا د ــاق الم   ن العت
  

  قال السموأل بن عادياء :  -د    
  علـى حـد الظبـات سـيوفنا     يُلتَس

  

  وليست علـى غيـر الظبـات تسـيل      
  

  قال إيليا أبو ماضى :  -هـ    
ــبشّ ــل ي ــت مث ـــوجهــك للنُّ أن   ع

  

  يكْمـد  المصـيبة لـة  ـمى وفـى حا   
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  قال أبو العالء المعرى :  -و     
  تُصـــاداأرى العنقــاء تَكبــر أن   

  

ــن     ــد م ــقُفعان ــادا  تُطي ــه عن   ل
  

  قال يزيد بن الطثرية :-ز    
  غربـة النَّـوى   أشـتكى  مقامأما من 

  

ــداوخــوف    ــبيل الع ــك س ــه إلي   في
  

  قال أبو فراس الحمدانى :  -ح    
  لوعــةوعنــدى مشــتاقٌ أنــا  ىبلــ

  

ــى ال   ــن مثل ــذَاع ولك ــر ي ــه س   ل
  

  قال عنترة : -ط    
ــى  ــدرع عن ــى كشــفت ال ــو أن   ول

  

ــما    ــت وراءه رسـ ــيالرأيـ   محـ
  

  وقال أيضا : -ى    
ــى با ــةوأرض ــاسٍ  إلهان ــع أن   م

  

ـ   ُأراعــيهم     واولــو قتلــى أحلّـ
  

  وقال أيضا : -ك    
  بفعالــهعلــى النــدى  المعــينمنــا 

  

ــات     ــى اللزي ــذل ف ــاألموالوالب   ب
  

*   *  

  

  

  

  

  

  



 -63- 

  ثالثا اإلعالل بالحذف
هذا هو النوع الثالث واألخير من أنواع اإلعالل، ويتمثل فـى حـذف   
حرف، وهذا الحذف قد يكون سماعيا ال يخضع لقاعدة صرفية، كحـذف اليـاء   

يد، رئة، دم، وأصل الكلمات الثالث: يدى، رَِئيةٌ،  : للتخفيف وهى الم الكلمة فى
ب وأخ وابن واسم وسنة، وأصلها: هى الم الكلمة من: أودمى. وكحذف الواو و

َأبو وأخو .وسنو وموس وبنو  

وقد يكون الحذف قياسيا مبنيا على قاعدة صرفية، وهو ما سنتناوله فى 
الدراسة. والحذف القياسى إما أن يكون حذف حرف فقـط، أو حـذف حركـة    

ـ  ف، وقـد يكـون   يتبعها حذف حرف. وحذف الحرف قد يكون من أجل التخفي
  بسبب التقاء الساكنين، وربما حذف حرف العلة اجتزاء بالحركة قبله.

  لتخفيف:ل(أ)حذف الحرف   

ويتمثل ذلك فى ثالث مسائل يعاالستثقال سر الحذف فيها، وهى: د  

  المسألة األولى :

يتعلق الحذف فيها بالحرف الزائد، وذلك أن الفعل إذا كان علـى وزن  
زة الستثقال النطق بها مع همزة المضارع للمتكلم، وحملـت  (أفعل) حذفت الهم

عليها بقية صيغ المضارع، كما تحذف من اسم الفاعل واسم المفعول والمصـدر  
  الميمى واسمى الزمان والمكان من الفعل السابق.

وبيان ذلك: أن حروف المضارع هى حروف ماضيه بزيـادة أحـرف   
خرج: اسـت قدم، ومـن  تتقدم: يكما نقول من ضرب: يضرب، ومن  ،المضارعة

  يستخرج... ألخ.
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فإذا أردنا اإلتيان بالمضارع للمتكلم من الفعل (أخرج) كان القياس على 
فحذفت همزة (أفعل) السـتثقال   ، ما سبق أن نقول: ُأَؤخْرِج، فاجتمعت همزتان

ـ   صـيغ   ةالنطق بها، فصارت الصيغة (ُأخْرِج). وحملت على هذه الصـيغة بقي
 مخْـرج،  ،نقول: نخرج، تخرج، يخـرج، مخْـرِج  لك المشتقات، المضارع وكذ

، مـَؤخرج، مـَؤخْرج،   التوالى: نَُؤخْرِج، تَُؤخْرِج، يـَؤخْرِج  واألصل فيها على
  فحذفت الهمزة الستثقال النطق بها.

  ومن هنا شذذوا قول أبى حيان الفقعسى:

ــا  ــٌل ألن يَؤكْرمـــ ــه أهـــ   فإنـــ
  

األصل المرفوض، وكان القياس أن يقول: حيث أثبت الهمزة، واستعمل 
، ألن )2(، والصحيح ما قاله األشمونى من أن ذلك ضرورة شـعرية )1(ألن يكرما

الشاعر سار فى أرجوزته على بحر الرجز، فلو قال (ألن يكرما) لخـرج مـن   
  الرجز إلى السريع. ومن األرجوزة قوله:

  يحســـبه الجاهـــل مـــا لـــم يعلمـــا
  

  معــيه م ــى كرسـ ــيخا علـ ــاشـ   مـ
  

وقس على ما سبق ما يحدث من تصاريف األفعـال: أكـرم، أحسـن،    
  أسعد، أفلح، أدخل، أمسك، أرغى، أفرغ، أصلح، أضرب، أطرب، أعجم، أقلق.

  المسألة الثانية :

ويتعلق الحذف فيها بفاء الفعل، وذلك أنه إذا كان الفعـل ثالثيـا واوى   
فإن فاءه تحـذف فـى   العين فى الماضى مكسورها فى المضارع،  توحالفاء مف

                                                        

  .396:  2شرح التصريح /  )1(
  .217:  3،  343:  4انظر  األشمونى /  )2(
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المضارع للتخفيف، ويحمل على المضارع األمر والمصدر المبنى علـى وزن  
(فعل)، بكسر الفاء وسكون العين، ويجب فى المصـدر تعـويض التـاء مـن     

  المحذوف.

مضـارعه (يصـفُ)،    مثال ذلك: الفعل (وصف) على وزن (فعـل): 
يـاء مفتوحـة وكسـرة،     وقوعها بين وأصله (يوصفُ): حذفت الواو الستثقال

مل على المضارع المبدوء بالياء بقية صيغ المضـارع: نصـفُ، تصـفُ   وح ،
ف، تَوصفُ، َأوصفُ، فحدث فيهـا الحـذف   صفُ، وأصلها على التوالى: نَوصأ

  السابق.

فْ،فْـكذلك صيغة األمر (صصفحذفت الواو للتخفيـف  ) أصلها: او، 
  ْل).ة (صفْ) على وزن (عفصارت الكلم ،فاستغنى عن همزة الوصل

كذلك قياس المصدر منه أن يكون على (وِصف) بوزن (فعل)، فحـذفت  
الواو وعوض عنها التاء فى آخره فصار المصدر (صفَة) بوزن (علَة) بعـد أن  
حركوا العين بحركة الفاء المحذوفة، وقد أجاز بعض النحاة حذف التاء لإلضافة 

  عباس: تمسكا بقول أبى أمية الفضل بن

ـ إن الخليط َأ جوانجوا البـين فـا  درد  
  

  
  

  
  

  وأخلفوك عـد األمـر الـذى وعـدوا    
  

  .)1( يعنى (عدة األمر)

فإذا لم تتوافر الشروط السابق ذكرها لم تحذف، كما إذا كان الماضـى  
ئى الفاء كما فى (ييسر) يوعد) مضارع (أوعد)، أو كان ياغير ثالثى، كما فى (

                                                        

  .103،  102:  3، واألشباه والنظائر / 319،  254:  2انظر  معانى القرآن للفراء /  )1(
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(يسر) أو كان مكسور العين فى الماضـى أو مضـمومها كمـا فـى     مضارع ، 
  وضَؤ)، فإن الفاء لم تحذف فى ذلك كله. –يوضُؤ) مضارعى (وجِل  –(يوجل 

وقد سمع حذفها من المضارع المفتوح العين خالفا للقاعدة، كما فـى:   
 يـدع. ويعلـل الصـرفيون     –يلغ  –يذر  –يقع  –يزع  –يطأ  –يسع  –يهب

بأنها كانت فى األصل بكسر العين فى  –أو بعضها  –ن األمثلة السابقة لحذفها م
، وذلك متحقق فيما سـبق مـن أفعـال    )1(المضارع ففتحت ألجل حرف الحلق

  .ر)، ولعل ذلك راجع لكونه بال ماضٍباستثناء (يذر) مضارع (وذ

  شرطين: –بكسر الفاء  –بقى أن نقول إن لحذف الواو من (فعلة) 

صفة، ومـن هنـا    –ثقة  –هبة  –يكون مصدراً مثل: عدة أن  أحدهما:
ـ ة) لـألرض الموحشـة، ألنه  شَة) للفضة و (حقَشذذوا حذفها من (رِ ا ليسـا  م

  مصدرين.

ـ قْوِأال يكون مقصوداً به بيان الهيئة، كما فـى: الوِعـدة وال   ثانيهما: ة فَ
  الهيئة.ا الهيئة، فال حذف فيهما، حتى ال يلتبس المصدر باسم مالمقصود به

ه هة) بمعنى (الجهة) فقالوا: ألنها اسم للمكان المتوججى (الوِفأما ذكرها 
إليه وليست بمصدر، أو أنها مصدر ال فعل له يحمل عليه، فلـم يحفـظ (وجـه    

الحـذف   سيجه). وإذا كان الحذف معتمدا على الحمل على المضارع فإن أسـا 
  هنا غير موجود.

  المسألة الثالثة :

الفعل، وذلك أن الفعل إذا كان ثالثيا مضعفا مكسور العين  وتتعلق بعين
  :)2(ماضيا فإنه يستعمل عند إسناده إلى ضمير الرفع المتحرك على ثالثة أوجه
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بمعنى أن يفك إدغامه فقط، فيقال فى (ظّل) (مس) (مّل) مثال: ظَللْت،  تاما: -1
  مسست، مللْت.

فيقال فى األفعال السابقة: ظلْتُ،  فاء:محذوف العين بعد نقل حركتها إلى ال -2
  مستُ، ملْتُ.

فيقال: ظَلْتُ، مستُ، ملْتُ. ومن ذلـك   محذوف العين دونما نقل لحركتها: -3
  ].65[الواقعة:  تَفَكَّهون فَظَلْتُمقوله تعالى: 

فإذا لم يكن الفعل ثالثيا تعين اإلتمام مثل: أصررت، وشذ قولهم: َأحست 
سست). وإن كان مفتوح العين مثل: (حلَلْتُ، ضـلَلْتُ، هممـتُ) تعـين    فى (أح

قُْل ِإن ضلَلْتُ فَِإنَّما َأضـلُّ  اإلتمام أيضا، وشذ همتُ فى (هممتُ)، قال تعالى: 
  ].50سـبأ: [ علَى نَفْسي

إذا كان مضارعا أو أمرا من ثالثى مجرد وكـان مكسـور العـين،    و
  ة، جاز األمران األوالن وهما:واتصل بنون النسو

قْرِرن فـى  انقول: على النساء أن يقْرِرن فى بيوتهن، كما نقول: ف ، التمام -1
  بيوتكن.

  نقول فيما سبق: يقرن، وقرن.ف : حذف العين مع نقل حركتها إلى الفاء -2

  والبد أن نسجل هنا ملحوظتين جديرتين باالعتبار:

ى الماضى والمضارع واألمر جائز ال واجب، أن هذا الحذف ف األولى:
ومن ثم فاألوجه الثالثة متساوية فى الدرجة، إال إن اقتضى أمن اللـبس تحديـد   

  صيغة ما.
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وتوضيح ذلك مثال أن (مستُ) بحذف العين بعد نقل حركتها إلى المـيم  
هنا ربما التبس بالفعل (ماس) مسندا إلى تاء الفاعل إذ يقال فيه أيضا (مستُ)، و

  يتعين أن نختار بين الوجهين: األول والثالث حتى نأمن اللبس بين الصيغ.

أن التغيير الذى تم فى هذه المسألة لم يعـرض لحـرف مـن     الثانية:
  أحرف العلة وال الهمزة، ومن ثم فهو ملحق باإلعالل بالحذف، وليس منه.

  (ب)الحذف اللتقاء الساكنين:  

  الساكنين فى حالتين اثنتين:يتفق النحاة على جواز الجمع بين 

يهمـا أحـد مثلـين    إذا كان أول الساكنين حرف مـدولين وثان  األولى:
  ين.غمين، مثل: دابة، طامة، ضالّمد

  حالة الوقف. الثانية:

أما فيما سوى هاتين الحالتين فهناك خالف بين النحاة؛ فمنهم من يجوز 
لى ما ورد فى كالم بعـض  ع اذلك إذا كان أول الساكنين حرف مدولين، اعتماد

العرب وقراءات القرآن الكريم. فقد حكى عن بعض العـرب: (التقـت حلقتـا    
(له ثلثا المال)، بإثبات األلف نطقا فى كل من (حلقتا) و (ثلثا) مع الم  –البطان) 

ى قوله تعالى: مالتعريف، وهما ساكنان. وقد قرأ عبداهللا ابن أبى إسحاق الحضر
قال هى عصاى  :18[طه(عصاى) كما قـرأ نـافع:   )1( ] بإسكان الياء من ،
ومحياى)2(  :وقرأ ابن عامر: 162[األنعام ،[    سـبيل الـذين ال وال تتبعـان

  .)3(] بنون التوكيد الخفيفة، وهى ساكنة بعد األلف89[يونس:  يعلمون
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وقد تعرض ابن جنى لتوجيه قراءة نافع (ومحياى)، فقال: إن ذلك جاز؛ 
الساكنة خفية، أال ترى أن الياء المتحركة بعد األلف تحتاج إلى فضـل   ألن الياء

حض المبتدئون والمتلقنون على إبانة هذه اليـاء  اعتماد وإبانة حتى تظهر، ولذا ي
لوقوعها بعد األلف. فإذا كانت من الخفاء على ما ذكرنا وهى متحركة، ازدادت 

ة ودابـة وادهامـتْ   بشا :لخفاء بالسكون، فأشبهت حينئذ الحرف المدغم فى مث
  .)1(والضالّين، ومن ثم جاز التقاء الساكنين

وجمهور النحاة على عدم جواز الجمع بين الساكنين إال فـى الحـالتين   
اُألولَيين، وفى غيرهما تعمل العربية على التخلص من التقاء السـاكنين بطـرق   

إذا كـان   لسـاكنين، وهـو  مختلفة. ويهمنا أن نعرض لنوع خاص من التقـاء ا 
ن فى كلمة واحدة، وأولهما حرف علة. وتتخلص العربيـة مـن التقـاء    الساكنا

  الساكنين حينئذ بحذف حرف العلة، ويتمثل ذلك فى:

  الفعل األجوف الساكن العين إذا سكن آخره:-1

سواء أكان هذا السكون سكون جزم، أم إسناد، أم بناء. والقاعدة العامـة  
ـ حذفت عينه. ومن أمثلة ما  اكن العينالس أنه إذا سكنت الم األجوف دث فيـه  ح

  ذلك قول ابن الدمينة:

   ـت مـن نجـدجمتى ه دبا نَجأال ياص  
  

  
  

  
  

  ـدلقد زادنى مسراك وجدا علـى وج  
  

عل (هاج) ماض أجوف أسند إلى تاء الفاعل، فسكنت الجيم، فـالتقى  فالف
  ساكنان، فحذفت عين الفعل تخلصا من التقاء الساكنين.

  ى:ئفى قول جابر بن الثعلب الطا وكذلك

                                                        

  .93،  92:  1انظر : الخصائص /  )1(
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ـ    نَنلُمالعـاذالتُ ي ىوقام إلـى  
  

  يقُلْن: أال تنفـك ترحـُل مـرحال     
  

عالن المضارعان (يلوم) و (يقول) أسندا إلى نون النسـوة، فسـكن   فالف
  آخرهما، فحذفت عينهما تخلصا من التقاء الساكنين.

النسـاء:  [ لَّه ِليغْفـر لَهـم  لَم يكُنِ ال ومثال سكون الجزم قوله تعالى:
] حيث جزم الفعل (يكون) بالسكون لدخول (لم)، فالتقى سـاكنان: الـواو   137

والنون، فحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين، حدث هذا على الرغم مـن أن  
النون محركة بالكسر، وهى حركة سياقية استدعاها التقاء النون ساكنة مـع الم  

لحرفين صحيح، فكان التخلص من التقاء الساكنين بتحريك النـون.  (اهللا)، وكال ا
وال يعود حرف العلة المحذوف بسبب هذا التحريك، ألنها حركة عارضة، فلـم  

  .)1(يعتد بها

طــه:  [ وَأقمِ الصالةَ ِلـذكْرِي  ومن أمثلة فعل األمر قول اهللا تعالى:
 ،وأصل (أقم) هـو (أقْـوِم)  ] حيث ورد (أقم) فعل أمر من الماضى (أقام)، 14

التقى سـاكنان: الـواو والمـيم    الواو إلى القاف فصارت (أقوم)، فنقلت كسرة ف
  فحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين.

عوِر، بايَل، أما إذا كان األجوف متحرك العين أو مضعفها، مثل عقاو ،
،نيه، بل، نَويسـتوى فـى ذلـك مجـرده     فال تغيير فيه عند سكون المه،  تقو

  ومزيده.

تحـذف المـه    الفعل الناقص إذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة:-2
  تخلصا من التقاء الساكنين.

  حدث فيه ذلك قول جميل بثينة: ما ومن أمثلة
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ـ   نى طالعا مـن ثنيَأوإذا ما رة  
  

  وقد عرفـونى  ؟يقولون: من هذا  
  

ماعة حذفت المه تخلصا مـن التقـاء   فالفعل (رأى) عند إسناده لواو الج
  الساكنين، وبقى ما قبل واو الجماعة مفتوحا داللة على األلف المحذوفة.

ادعوا ربكُم تَضرعاً وخُفْيةً ِإنَّه ال يحـب  وكذلك األمر فى قوله تعالى: 
ينتَدعالْم 55ألعراف:[ا.[  

عند إسـناده   –وهى الواو  –فالفعل (ادعوا) بوزن (افعوا) حذفت المه 
إلى واو الجماعة تخلصا من التقاء الساكنين، وضـم مـا قبـل واو الجماعـة     

واصبِر نَفْسك مع الَّـذين يـدعون    للمناسبة. وكذلك المضارع فى قوله تعالى:
شالْعو اةبِالْغَد مهبى رههجو ونرِيدي ] :28الكهفعدون) بـوزن  ] فالمضارع (ي

فْعي).(ون  

  أبى القاسم الشابى: قول ومثال المسند إلى ياء المخاطبة

  مـا قـد فى فؤادى نييأنْت تُح  
  

  مات فى أمسـى السـعيد الفقيـد     
  

حـذفت  ف) بوزن (تُفْعـل)  ن) بوزن (تُفْعين) وأصله (تُحيىفالفعل (تُحيي
ء الساكنين وكسر ما قبل الياء المه عند إسناده إلى ياء المخاطبة تخلصا من التقا

  للمناسبة الصوتية.

فإن كان الفعل معتال باأللف كما فى قولنا: اخْشَى ربك أيتها المسـلمة،  
  فإن األلف تحذف ويظل ما قبلها مفتوحا للداللة عليها.

وهكذا ظهر جليا أن الفعل الناقص تحذف المه مطلقا عند اإلسناد إلـى  
، وأن ما قبل الواو أو الياء يظل مفتوحا إن كـان  واو الجماعة أو ياء المخاطبة

  آخر الفعل ألفا منقلبة عن أصل، ليدل الفتح على المحذوف.
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أما إن كان آخر الفعل واوا أو ياء فإن ما قبل الواو يضم ويكسر ما قبل 
  الياء للمناسبة.

ويتعرض الفعل الذى آخره ألف لهذا النوع من الحذف عند اتصاله بتاء 
  ضاً، بخالف المنتهى بواو أو ياء. ومن ذلك قول الصمة القشيرى:التأنيث أي

  زجرتها بكت عينى اليسرى فلما
  

  تا معـا لعن الجهل بعد الحلم أسـب   
  

وزن (فَعتْ) وأصله (بكى) بوزن (فعل)، فحين اتصـلت  فالفعل (بكت) ب
  به تاء التأنيث الساكنة حذفت المه تخلصا من التقاء الساكنين.

  عند جمعهما جمع مذكر سالما: منقوصلالمقصور وا-3

تحذف المهما تخلصا من التقاء الساكنين سواء أكـان الجمـع بـالواو    
والنون أم بالياء والنون، غير أن المقصور يحتفظ بفتحة ما قبل اآلخر مع الواو 

  والياء على حد سواء للداللة على الحرف المحذوف.

وال تَحزنُـوا   وال تَهِنُوا مثال جمع المقصور بالواو والنون قوله تعالى:
] فاألعلَون بـوزن األفْعـون.   139آل عمران:[ علَون ِإن كُنْتُم مْؤمنينوَأنْتُم األ

 خْيـارِ دنَا لَمن الْمصطَفَين األوِإنَّهم عنْ ومثال جمعه بالياء والنون قوله تعالى:
]:47ص؛ فالم[طَفَصفْين بوزن الم.نيتَع  

وفى كلتا الصيغتين حذفت الم المقصور تخلصا من التقـاء السـاكنين   
  وبقى الفتح قبلها داللة على أن المحذوف ألف.

أما المنقوص فيضم فيه ما قبل الواو ويكسر ما قبـل اليـاء للمناسـبة،    
 سـاهون الَّذين هم عـن صـالتهِم   .  فَويٌل ِللْمصلِّين ويمثل ذلك قوله تعالى:

: فـاعون،  )] فوزن (المصـلين): المفعّـين، ووزن (سـاهون   5،  4الماعون:[
  .لالسمين المنقوصين: المصلى وساه وكالهما جمع مذكر سالم



 -73- 

وقد الحظنا أن مفرد (ساهون) هو (ساه) بوزن: فاعٍ، فما سـر حـذف   
الالم فيه وفى أمثاله من كل اسم منقوص مجـرد مـن أل واإلضـافة ولـيس     

  ا؟منصوب

أصل (ساه.وهو: ساه (  

.ىتطرفت الواو إثر كسرة فقلبت ياء فصارت ساه  

  استثقلت الضمة على الياء فحذفت.

لسـاكنين،  التقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء تخلصا من التقـاء ا 
  ).فصارت (ساه) بوزن (فاعٍ

  ، وما أشبهها.وساعٍ ومناد ومثلها فى ذلك: قاضٍ

الكلمة مقترنة بال أو مضافة أو منصوبة؛ ألن االقتـران   هذا إذا لم تكن
 ، عالل، تقـول: القاضـى  بال واإلضافة كليهما يزيالن التنوين فيزول سبب اإل

  إثبات الياء فيهما.بقول: قاضى األحوال الشخصية، الساهى، كما ت

وفى العربية كثير من الكلمات التى تتعرض لمثل هذا اإلعالل، وعندئذ 
ون، طلبا لالختصار وإيثارا لإليجاز، إلى القول بأن الكلمة أعلـت  يلجأ الصرفي

  إعالل قاضٍ. ولعلك قد تعرضت لمثل ذلك فيما سبق فافهم ما يراد به.

بقى أن نقول إن الفتحة خفيفة على الياء، ومن ثم ال يحـدث اإلعـالل   
ـ السابق فى المنقوص إذا ورد منصوبا، كما فى قوله تعالى:  ا سـمعنَا  ربنَا ِإنَّنَ

نَادياً ينَادنَّاإللى مفَآم كُمبنُوا بِرآم انِ َأنيم ] :193آل عمران.[  

  ـة:ملحوظـة مهم

ليس من باب اإلعالل بالحذف ما يحدث من حذف حرف العلة فى حالة 
جزم المضارع المعتل اآلخر من غير األفعال الخمسة مثل: لم يرض، لم يجـرِ،  
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ـ ، الة بناء األمر المعتل اآلخر للواحد، مثـل: ارض لم يدع، وفى حا رِجادع ، ،
  .)1(فهذا الحذف بسبب اإلعراب أو البناء، وليس لسبب صرفى

  (جـ)حذف حرف العلة اجتزاء بالحركة قبله:

قد يحذف حرف العلة فى اللغة العربية اكتفاء بالحركـة التـى تسـبقه،    
عل أو اسم، أو كلمة مستقلة بصرف النظر عن كون هذا الحرف المحذوف الم ف

  بذاتها كياء المتكلم مثال.

فقد تحذف ياء المنقوص المقترن بأل تخفيفا، كما فى قراءة عيسى بـن  
واذْكُر عبادنَا ِإبراهيم وِإسحاقَ ويعقُـوب  عمر والحسن واألعمش قوله تعالى: 

(األيدى)، وهو أحد توجيهى  ] بغير ياء فى كلمة45:ص[ بصارِاأليد واألى ُأوِل
ابن جنى لهذه القراءة. أما التوجيه اآلخر فهو أن (األيد) بمعنى القوة، ومن ثـم  

  .)2(فال حذف فيها

ومن أمثلة حذف ياء المتكلم اجتزاء بالحركة قبلها قـراءة نـافع قولـه    
] بكسـر  54الحجر:[ ونِالْكبر فَبِم تُبشِّرى علَى َأن مسنى قَاَل َأبشَّرتُمونتعالى

، وهى القراءة التى ردها أبو عثمان المازنى، فقال الزجاج فـى  )3(النون مخففة
قـرأ بهـا.    –رحمه اهللا  –ذلك: " واإلقدام على رد هذا القراءة غلط؛ ألن نافعا 

لم يقرأ بحرف إال وأقـل   –رحمه اهللا  –وأخبرنى إسماعيل بن إسحاق أن نافعا 
قراء المدينة، وله وجه فى العربية، فال ينبغى أن يرد، ولكن ما قرأ به اثنان من 

  .)4() أقوى فى العربية"فَبِم تُبشِّرونالفتح فى قوله (

                                                        

  .70تيسير اإلعالل واإلبدال /  )1(
  .233:  2المحتسب /  )2(
  .136التيسير /  )3(
  .197:  1معانى القرآن وإعرابه /  )4(
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 ،: إن هذا يكون فى ضرورة الشـعر الكما غلط هذه القراءة أبو حاتم قائ
وقد خرجت على حذف نون الوقاية أوال، ثم كسر نون الرفع لمناسبة الياء، ثـم  

  .)1(اء لداللة الكسرة عليهاحذفت الي

ولعل مما يؤيد ذلك قراءات كثيرة موثوقا بها حذف فيها حـرف العلـة   
اجتزاء بالحركة قبله، محكوما بمقررات صوتية وجدها العرب أولى بالمحافظـة  

  عليها من إبقاء حرف العلة، مثل موسيقى الفواصل مثال.

] حـذفت  9الفجر:[ خْر بِالْوادوثَمود الَّذين جابوا الص ففى قوله تعالى:
مراعـاة لموسـيقى    دالاجتزاء بالحركة قبلها، ثم سكنت ال )2(الياء من (الوادى)

 . َألَم تَر كَيفَ فَعَل ربـك بِعـاد  الفواصل فى اآليات السابقة عليها والتالية لها: 
ادمالْع ذَات مِإر  .ى الَّتا فثْلُهخْلَقْ مي ى لَمالْبِالد  .   ـخْروا الصـابج ينالَّذ ودثَمو

ادبِالْو  .ذ نوعرفاألى وتَادو ]:10، 9 ،8، 7، 6الفجر[.  

حذفت الم الفعـل  حيث  ]4الفجر:[ واللَّيِل ِإذَا يسرِوقبلها قوله تعالى: 
سـورة  (يسرى) اجتزاء بالحركة قبلها مراعاة لموسيقى الفواصل أيضا. وتعـد  

  الفجر نموذجا جيداً لتطبيق هذه الظاهرة الصوتية.

الرعـد:  [ الْكَبِير الْمتَعاِلويمكن أن يقال الشىء نفسه فى قوله تعالى: 
ال فـى  ـ، وكذلك الح)3(]، إذ حذفت الياء من (المتعال) اجتزاء بالحركة قبلها9

 فَكَيفَ كَـان نَكيـرِ   ]،17الملك: [ فَستَعلَمون كَيفَ نَذيرِ قوله عز من قائل:
  ].44الحج: ،  18: [الملك

                                                        

  .458:  5انظر : البحر /  )1(
  .270انظر  اإلتحاف /  )2(
  .957:  3، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج /  77انظر  إعراب ثالثين سورة /  )3(
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وإذا كانت اآليات السابقة قد وردت محذوفا فيها أحرف العلـة اجتـزاء   
بالحركة قبلها، وموسيقى الفاصلة هى أظهر التفسيرات، فإن هناك آيات أخـرى  

يـْأت  يوم  فيها هذه الظاهرة دون أن تقع فاصلة أو رأس آية. ففى قوله تعالى:
 ذَِلك ما كُنَّـا نَبـغِ  ]، وقوله عز من قائل: 105هود: [  بِِإذْنهالال تَكَلَّم نَفْس إ

]، حذفت الياء من كل من (يأتى) و (نبغى) دونمـا جـازم اكتفـاء    64[الكهف: 
  بالحركة الدالة عليها.

ممـا علِّمـتَ    هْل َأتَّبِعك علَى َأن تُعلِّمنِوكذلك الحال فى قوله تعالى: 
]، حيث حذفت ياء المتكلم من (تعلمنى) اجتزاء بالحركـة  66: الكهف[    رشْداً
  .)1(قبلها

] بفتح التاء 45، 44، 43، 42[مريم:  يا َأبتوقد قرىء قوله تعالى: 
  ة:ب، كما قال رؤ)2(اكتفاء بالفتحة الدالة على األلف المحذوفة، كأنه قال: يا أبتاه

ــا صوىــنى  ن ــا وص ــاج فيم   العج
  

  .)3(يريد: وصانى

  ومن النماذج القرآنية التى حدثت فيها هذه الظاهرة:

  قوله تعالى:

 َةوعد اعُِأجِيبانِِإذَا  الدعد   :186البقرة  

بر ناب يى ِإنلَأه نم   :45هود  

َِألْنفَال تَس لْمع بِه لَك سا لَيم   :46هود  

                                                        

  .178اف / انظر : اإلتح )1(
  .182هى قراءة ابن عامر وأبى جعفر، كما فى اإلتحاف /  )2(
  .213:  1انظر : الخصائص /  )3(
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ِونال تُخْزو يى ففيض   :78هود  

عديرِاِإل وبِالْخَي هاءعد بِالشَّر اننْس  11: اإلسراء  

 ٍجِفَانابِووكَالْج   :13سـبأ  

حميو هاتمقَّ بِكَلقُّ الْححيَل واطالْب اللَّه   :24الشورى  

 هاتآي نمارِووالْج رِى فحالمِكَاأل الْبع  :32الشورى  

ادبا عي موالْي كُملَيفٌ عال خَو   :68الزخرف  

 موي عتَماسونَادالْم نَادكَانٍ قَرِيبٍ يم نم  41:ق  

 مواعِيالد عدنُكُرٍ ي ءِإلَى شَي   :6القمر  

ِإلَى ينعطهاعِ مالد   :8القمر  

 لَهوارِالْجو نْشَآتُ فرِ كَاألى الْمحالمِالْبع  :24الرحمن  

عنَدةَ سيانبالز  :18العلق  

تقوى قراءة نافع فى آيـة الحجـر،    –وغيرها كثير  –كل هذه النماذج 
  .)1(وتعضد الرأى القائل بجواز حذف حرف العلة اجتزاء بالحركة قبله

*   *  

  

  

  

  
                                                        

  .73، 72:  2انظر : األمالى الشجرية /  )1(
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  تمارين على اإلعالل بالحذف
  قال إيليا أبو ماضى :    -1
ـ    1   )نَسى الطـين سـاعةً أنـه طيـ

  

  ــدبرــا وعيهفصــاَل ت حقيــر ـــن  
  

  )وكســا الخزجســمه فتبــاهى   2
  

     دــر ــه فتَم ــاَل كيس ــوى الم   وح
  

  )يا أخـى ال تَمـْل بوجهـك عنـى    3
  

ــد    ــت فرق ــة وال أن ــا فحم ــا أن   م
  

ـ  4   )أنت لم تصنع الحرير الـذى تَلْـ
  

   ســب ــؤـ ــد  واللؤل ــذى تتقل   ال
  

ـ )أنـت ال تأكــل النُّ 5   ضـار إذا جعــ
  

    الج ـد  ــتَ وال تشـربالمنض مـان   
  

ـ 6 ـ )أنت فى الب   اة مثلـى ردة الموشّ
  

    ديفى كسـائى الـر  دـعم تَشْـقَى وتَس  
  

ــانٍ 7 ــارِ أم ــالم النه ــى ع ــك ف   )ل
  

    تَــدمفوقــك م ــالم   ورًؤى ، والظ
  

ــى كمــا لقلبــك أحــال   8   )ولقلب
  

   ــان ــد  م حس لْمج ــر ــإننى غي   ف
  

ــرابٍ )9 ــن تـ ــا مـ ــانى كُلّهـ   أأمـ
  

     دــجسوأمانيــك كُلُّهــا مــن ع  
  

ــى )10 ــا للتالشـ ــانى كلّهـ   وأمـ
  

    ــد ــك للخلـــود المَؤكَّـ   وأمانيـ
  

  ال ، فهذى وتلك تـأتى وتمضـى  )11
  

ــرمد ؟     س ــىء ــذويها ، وأى ش   ك
  

ى به مبينا ما حـدث  صغ من (نسى) اسمى الفاعل والمفعول ، ثم زن ما تأت-أ  
  من إعالل .

هات مضارع (صال) وأمره مسندين إلى واو الجماعة مرة ، وإلى نـون  -ب  
  النسوة أخرى ، واشرح ما فى الصيغ جميعها من إعالل إن وجد .

 ،مـن األول علـى وزن (فعـال)    ، وصـغْ حوى)  –تباهى  –زن (كسا -ج  
ل والمفعول مـن الثالـث ،   وهات مصدر الثانى ، واسمى الفاع ،و(َأفْعلَة)

  مبينا ما حدث فى كل ذلك من إعالل .
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هات مضارع (كسا) مسندا إلى واو الجماعة مرة وإلـى نـون النسـوة    -د    
  أخرى ، وبين الفرق بين الصيغتين .

  "يا أخى ال تمل بوجهك عنى .-هـ     

 خاطب بهذه العبارة المثنى وجمع المؤنث مغيرا ما يلزم ، ثم فـرق بـين        
  صيغتى الفعل فى العبارتين الجديدتين من حيث اإلعالل .

ما وزن (جعتَ) فى البيت الخامس ؟ وما نوع اإلعالل الـذى اعتـراه ؟   -و   
واجمعه على وزن (فعال) مبينا ما حدث  اشرحه ثم صغ منه اسم الفاعل ،

  من إعالل .

منهـا تـاء   حـذف  ما وزن (الموشَّاة) ؟ وما نوعها من حيث االشتقاق ؟ ا-ز   
  التأنيث ، ثم زنها مبينا ما حدث فيها من إعالل .

هات ماضى (تشقى) وصغ منه على وزن (فَعيلَة) ، ثم هات مصـدره ،  -ح   
  وبين ما فى كل صيغة تتناولها من إعالل .

  ا له ؟  ى) ؟ وما نوع اإلعالل الذى تعرضت) و(رًؤما وزن (أمانٍ-ط     

  ية) بوزن (ُأفْعولة) .مفرد (أمانٍ) هو (ُأمن-ى     

  عالل الذى تعرض له المفرد .اشرح اإل            

ما وزن (التالشى) ؟ هات ماضيه ، وصغ منه اسم الفاعل مجـردا مـن   -ك   
  (أل) ثم بين ما حدث فيه من إعالل .

صغ من (تأتى) اسمى الفاعل والمفعول ، وهـات مصـدر (تمضـى) ،    -ل   
  من إعالل .واشرح ما حدث فى الصيغ جميعها 

ى) إلى واو الجماعة وياء المخاطبة ، وبين ما يحدث فيـه مـن   أسند (تَشْقَ-م   
  إعالل .
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  زن ما تحته خط فيما يأتى مبينا ما حدث فيه من إعالل إن وجد :  -2

قَالُواْ  هِمشَياطينِإلَى  خَلَواْقَالُواْ آمنَّا وِإذَا  آمنُواْوِإذَا لَقُواْ الَّذين   قال تعالى :-أ   
 زُِؤونتَهسم نا نَحِإنَّم كْمعِإنَّا م .  

حتَّـى ِإذَا حضـر    السيَئاتولَيست التَّوبةُ ِللَّذين يعملُون   وقال سبحانه :-ب  
  .  وهم كُفَّار يموتُوناآلن والَ الَّذين  تُبتُِإنِّي  قَاَلَأحدهم الْموتُ 

ِإلَيك  هدنَاواكْتُب لَنَا في هذه الدنْيا حسنَةً وفي اآلخرة ِإنَّا   قال جل شأنه :-ج  
ورحمتي وسعتْ كُلَّ شَيء فَسَأكْتُبها ِللَّـذين   َأشَاءبِه من  ُأصيبقَاَل عذَابِي 

تَّقُوني ْؤتُونيكَاةَ وي الزالَّذونُونْؤمنَا ياتم بِآيه ن  .  

في  يعدونسَألْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانَتْ حاضرةَ الْبحرِ ِإذْ وا  قال تعالى :-د   
كَـذَِلك   تَْأتيهِم يوم سبتهِم شُرعاً ويوم الَ يسبِتُون الَ حيتَانُهم تَْأتيهِمالسبت ِإذْ 

  . بِما كَانُوا يفْسقُون  نَبلُوهم

مـنْهم   طَآِئفَـةٌ  فَلْـتَقُم  الصالَةَلَهم  فََأقَمتَفيهِم  كُنتَوِإذَا وقال سبحانه : -هـ  
كعم .  

  .  عمينوَأغْرقْنَا الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنَا ِإنَّهم كَانُواْ قَوماً :  تعالى وقال-و     

   قال ابن زيدون : -ز     
ــا ــتُم وبِنَّ ــافمــا ابتلــتْ  بِنْ   جوانحن

  

ــا     ــت مآقين ــيكم وال جفَّ ــوقًا إل   ش
  

  قال شوقى : -ح     
ــم تــ  ــةً ل ــى طفل ــى بعين   زْل ليل

  

ــم    ــزِدل ــبعا تَ ــسِ إال إص ــن أم   ع
  

  وقال عنترة بن شداد :  -ط     
ــى ــإننى  َأثْن ــت ف ــا علم ــى بم   عل

  

   ــم ــالَطَتى إذا لَ ــمح مخ ــمُِأظْ س   لَ
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ــلٌ  ــى باس ــإن ظلم ــتُ ف ــإذا ظلم   ف
  

  ـــمِ العمذاقَتُـــه كطَع ـــرلْقَـــمِم  
  

  اجمع الكلمات اآلتية جمع مذكر سالما ، وبين ما حدث فيها من إعالل:  -3

     تَضٍ –شادرنَّى  –ى هالمبا – معى  –تَرِى فالم –المى  –المستقْصعـادالم- 
  . مغَنٍ –تَحدى الم –المتَحدى  –المعادى 

ثم  ، أسند األفعال اآلتية إلى واو الجماعة مرة وإلى ياء المخاطبة مرة أخرى-4
  زنها بعد اإلسناد ، وبين ما حدث فيها من إعالل .

 –يسـتَثْنَى   –يسـتثْنى   –يهـوِى   –يهـوى   –يستدنى  – يرضى –يرنُو     
  يبقى . –يبقَى  -يرتَضى

األفعال اآلتية إلى تاء الفاعل ، ثم هات مضارعها مجزوما بالسـكون ،   أسند-5
  وبين ما يحدث فى الحالتين من إعالل .

  أعان . –عام  –استراح  –أفاد  –استقام  –رام  –هام      

*   *  
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  اإلبـــدال
قلنا فى بداية حديثنا عن اإلعالل واإلبدال: إن مصطلح اإلبدال يطلـق  

  سـواء أكـان صـحيحا أم     –ر الذى يعترى أى حرف هجائى على ذلك التغيي
بحيث يتحول إلى حرف صحيح سوى الهمزة، وتعد صـيغة (افتعـل)    –معتال 

  ومشتقاتها مركز الدائرة التى تدور حولها قضية اإلبدال. وإليك التفصيل:

  إبدال فاء االفتعال تاء :-1

سر) أبدل تّما فى (اصل) أو ياء كتّكما فى (ا اواو إذا وقعت فاء االفتعال
كل من الواو أو الياء تاء، وأدغم فى تاء االفتعال. فأصل الصيغتين السـابقتين:  

وقعت فاء االفتعال واوا فى األولى، وياء فى فوزن افتعل،  ىاوتصل، ايتسر، عل
الثانية، فأبدلت تاء وأدغمت فى التاء. ويطبق اإلبدال السابق على كل تصاريف 

  تأمل جيدا ما يلى:الصيغة السابقة، و

وتصل المضارع: يتصل وأصلها: ي– يتسر وأصلها يتسر.ي  

  سر.اتَّسر وأصلها: ايت –األمر: اتصْل وأصلها: اوتصْل 

  سار وأصلها: ايتسار.اتّ –صال وأصلها: اوتصال المصدر: اتّ

  متسر وأصلها: ميتسر. –اسم الفاعل: متصل وأصلها: موتصل 

ـٌل  تّاسم المفعول: مـٌل    صسـر وأصـلها:  متّ –بـه وأصـلها: موتَص       
  ميتسر ..ألخ.

ويشترط فى إبدال الياء أن تكون أصال ال منقلبة عن همزة مـثال كمـا   
  فى: ايتمن التى أصلها: ائتمن، فال يقال منها: اتّمن.
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    ، مـن األكـل واإلزار، فأصـل الصـيغتين:    رزتَّوا َلكَشذ قولهم: اتَّو
ت الهمزة ياء، فصارتا: ايتكل، ايتزر، فليست الياء فيهمـا  ائتكل، ثم قلب –ائتزر 

  أصال، ومن ثم شذ إبدالها تاء.

 واتَّخَذَ اللَّـه ِإبـراهيم خَلـيالً    تخذ) التى وردت فى قوله تعالى:أما (ا
ما كَان ِللَّه َأن يتَّخذَ من ولَد ] ومضارعها فى قوله عز من قائل: 125النساء: [

حبسانَه ]:فليست (افتعل) من األخذ، وإنما التاء أصل.35مريم [  

والدليل على أن التاء من (اتخذت) أصلية وليست مبدلة من شىء، بـل  
هى فاء الكلمة بمنزلة (اتبعت) من (تَبِع)، قراءة ابن كثير وأبـى عمـرو قولـه    

] بتخفيف التـاء وكسـر   77الكهف: [ ذْتَ علَيه َأجراًخلَو شْئتَ لَتَ قَاَل تعالى:
فـى أن   رد رأى أبـى إسـحاق  ل، وقد اتخذ ابن جنى هذه القراءة سنداً )1(الخاء

  .)2(زنت)، وأن الهمزة أجريت فى ذلك مجرى الواوتّ(اتخذت) مثل (اتّقيت) و (ا

"والسبب فى قلب الواو فى ذلك تاء أنهم لو لم يفعلوا ذلـك لوجـب أن   
فيقولوا (ايتعد) ..، وإذا انضـم مـا قبلهـا ردت    يقلبوها ياء إذا انكسر ما قبلها، 

للواو، فيقولون (موتعد) ..، وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفا، فيقولون (ياتعـد) ...  
فأبدلوا منها التاء، ألنها حرف جلد، ال يتغير لما قبله، وهى مـع ذلـك قريبـة    

إبدال الياء  . وعلة)3(المخرج من الواو، ألنها من أصل الثنايا، والواو من الشفة"
  فى ذلك ما ذكر فى الواو.

ومن العرب من ال يبدل الواو أو الياء فيما سبق تاء، وإنمـا يجريهمـا   
  موتسر. –ياتسر  –موتصل، وايتسر  –ياتصل  –على القلب، فيقول: ايتصل 

                                                        

  .145التيسير /  )1(
  .80،  79:  6وانظر : توضيح المقاصد /  287:  2الخصائص /  )2(
  .387،  386:  1انظر  الممتع /  )3(



 -84- 

  عال طاء :تإبدال تاء االف-2

وهى الصاد والضاد  –إذا كانت فاء االفتعال حرفا من أحرف اإلطباق 
فإن مجىء التاء بعدها يكون مستصعبا لغويا، لما بينهما مـن   –والظاء الطاء و

إبدال التاء حرف اسـتعالء   تقارب المخرج وتباين الصفة، لذا تلجأ العربية إلى
  .)1(جها وهو الطاءمن مخر

، وهـى فـى األصـل    هى اصـطنع  فصيغة (افتعل) من (صنع) مثال
لت طاء فصارت الصيغة (اصطنع)، (اصتنع)، وقعت تاء االفتعال بعد صاد فأبد

  ).عويجوز أن تبدل الطاء بعد ذلك صادا وتدغم فى الصاد فيقال (اصنَ

  وتقول من (ضرب): اضطرب، وأصلها اضترب، فأبدلت التاء طاء.

، وأصل الصـيغ  ملَطَّلَم، واظطلم، واظَّ(ظلم) يجوز لك أن تقول: ا ومن
عها بعد ظاء، ولك أن تترك الصـيغة  الثالث هو: اظتلم، فأبدلت التاء طاء لوقو

على هذا الشكل: اظطلم. ويجوز لك زيادة على ذلـك أن تبـدل الطـاء ظـاء     
طاء وتـدغمها فـى    وتدغمها فى الظاء فتقول: اظَّلم، كما يجوز أن تبدل الظاء

  .ملَطَّالطاء فتقول: ا

  وقد روى باألوجه الثالثة قول زهير بن أبى سلمى:

الذى ي الجواد وهنائلَو هعطيك  
  

   ا ويفـوع  يانًـا فَــيظطلمأح ظلـم  
  

 ، روى: فيظطلم، وفيظّلم، وفيطَّلم، كما وردت رواية رابعـة (فيـنظلم)  
  .)2(وال دخل لها فيما نحن بصدده

                                                        

  .361،  160:  1بق / السا )1(
  .391:  3وشرح التصريح /  331:  4انظر  األشمونى /  )2(
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وهذا اإلبدال مطرد فى تصاريف األفعال السابقة، تقول فى المضـارع  
م، وفى األمر: اصطنع، أو يطّل منها: يصطنع، يضطرب، يطلع، يظّلم أو يظْطلم

، بضـطرِ ملم. وفى اسم الفاعل: مصطنع، طّ، ااظطلم، اظّلم، عل، اطّضطربا
ظْطَلم ...ألخ.طّملع، مظّلم، مطّلم، م  

  .)1(إبدال تاء االفتعال داال-3

إذا وقعت تاء االفتعال بعد دال أو ذال أو زاى وجـب قلبهـا داال، ألن   
ة مجهورة، فوجب إبدال التاء حرفا يوافـق مـا   التاء مهموسة واألحرف السابق

  يسبقها فى الجهر ويكون من مخرج التاء وهو الدال.

تقول من (دان): ادان، وأصلها: ادتَين على وزن افْتَعـَل فحـدث فيهـا    
  إعالل وإبدال.

أما اإلعالل فهو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها فقلبت ألفا، وأمـا اإلبـدال   
داال لوقوعها بعد دال وإدغامها فى الدال األولى، فصارت ادان،  فهو إبدال التاء

  على وزن افتعل.

وتقول من (زاد): ازداد، وأصلها ازتَيد: تحركت الياء وانفتح ما قبلهـا  
فقلبت ألفا فصارت ازتاد، ثم أبدلت التاء داال لوقوعها بعد زاى فصارت ازداد. 

  دغامها فى الزاى فيقال:ازاد.ويجوز فى هذه الصيغة إبدال الدال زايا وإ

كـر  ، وأصل الصيغ الثالث: اذْتَكردكر واذَّكر وادوتقول من (ذكر): اذ
على وزن: افتعل، وقعت تاء االفتعال بعد ذال فأبـدلت داال، فصـارت:اذدكر،   
وهو وجه يمكن الوقوف عنده. ويجوز إبدال الدال ذاال وإدغامها فـى الـذال،   

العكس، أى إبدال الذال داال وإدغامها فى الدال، فيقـال  كر، كما يجوز فيقال: اذَّ
.كراد  

                                                        

  وما بعدها. 356:  1والممتع /  277:  3شرح الشافية /  )1(
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ضاً، تقـول فـى   واإلبدال السابق مطرد فى تصاريف األفعال السابقة أي
أو يد ركداد، يذْدان، يزالمضارع: يدذّكأو ي ركما تقول فـى اسـم الفاعـل    ك ،ر

  كر ... ألخ.أو مذَّ ذدكر أو مدكرم –مزداد  –مدان منها: 

، أو )1(عند هذا الحد نكون قد وفينا اإلبدال المبنى على قاعـدة صـرفية  
لكن هناك صيغا وردت فى القـرآن   .بتعبير أدق: قاعدة صوتية، حقَّه من البيان

الكريم بين حروفها حرف مشدد، وقد تم ذلك بعد إبدال حرف فى الكلمة حرفـا  
غية يفيدها التشديد أكثر ممـا يفيـدها   آخر لإلدغام، ولعل ذلك راجع لحكمة بال

هذا التشديد نـوازن بيــن (تثاقـل)    ندرك الحكمة البالغية فى  ولكىالترك. "
قـل)  اثّ(اثَّاقل) فى هاتين الجملتين: دعوته فتثاقل ودعوته فاثّاقل، فنالحظ أن (او

أدل من (تثاقل) على البطء والتقاعس والتشبث بالبقاء خموال وكسال، والتـردد  
  ".  )2(النهوض واالسترخاء، ففى تشديد الحرف نوع من المبالغةبين 

 حتَّـى ِإذَا  ورد فى القرآن الكريم من هذا القبيل: قولـه تعـالى:   ومما
والهم ربنَا هُؤالء َأضلُّونَا فَآتهِم عذَاباً ضعفاً فيها جميعاً قَالَتْ ُأخْراهم ألاداركُوا 
  ].38ألعراف: ا[ من النَّارِ

سـبِيِل  ى يا َأيها الَّذين آمنُوا ما لَكُم ِإذَا قيَل لَكُم انْفروا ف وقوله سبحانه:
 اللَّهضِِإلَى األ اثَّاقَلْتُمر  ] :38التوبة[  

جعَل اللَّيَل والنَّهار خلْفَةً ِلمـن َأراد َأن  ى وهو الَّذوقوله عز من قائل: 
يشُكُوراً ذَّكَّر ادَأر َأو ]:62الفرقان[  

                                                        

هناك ظواهر كثيرة لإلبدال غير القياسى وردت فى اللغة العربية، ال تحكمهـا قاعـدة    )1(
من شاء باب (اإلبدال) فى الجزء معينة، ومن ثم تركنا الحديث عنها عامدين. وليراجع 

  ليجد نماذج متعددة لإلبدال السماعى. 233حتى  197الثالث من شرح الشافية من ص 
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 علَى ويقْذَفُون من كُلِّ جانبٍِإلَى الْمأل األ يسمعونال وقوله جل شأنه:
  ]8الصافات:[

  ]108التوبة: [ الْمطَّهرِينواللَّه يحب وقوله سبحانه: 

واحـدةً تَْأخُـذُهم وهـم     صـيحةً  ما ينْظُـرون ِإال وقوله عز وجل: 
ونمصخي ]49س:ي [  

ففى الصيغ التى فوق الخط فى اآليات الكريمة أبدلت التاء لإلدغام حرفا 
  وأصل الصيغ السابقة على التوالى هو: ،من جنس الحرف المدغم فيه

(ادارك) أصلها: تداَرك بوزن تفاعَل، أبدلت التاء داال، وأدغمـت فـى   
تالية لها، فسكنت الدال المبدلة من التاء، فـاحتيج إلـى همـزة الوصـل     الدال ال

ووزنها على الرغم من ذلك:  ،ليتوصل بها إلى النطق بالساكن، فصارت ادارك
  تفاعل.

اقل) أصلها: تثاقل بوزن: تفاعل، وقد حدث فيهـا مـا حـدث فـى     (اثّ
  سابقتها.

تاء ذاال وأدغمت فى الـذال  ، أبدلت العل(يذَّكَّر) أصلها: يتذكر بوزن يتَفَ
  فصارت يذَّكَّر بوزن يتَفَعل.

عمتَسأصلها: ي (عميس)      بوزن يتفعل، وقد حدث فيهـا مـا حـدث فـى
  سابقتها.

(المطّهرين) أصلها: المتطهرين بوزن: المتفعلين، فأبدلت التـاء طـاء   
  وأدغمت فى الطاء، فصارت: المطّهرين بوزن المتفَعلين.
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مّصخفْتَعلون، فأبـدلت التـاء صـادا    (يخْتَصمون بوزن: يأصلها ي (نو
وأدغمت فى الصاد، واستدعى ذلك تحريك الخـاء بالكسـر حتـى ال يتـوالى     

  .)1(ساكنان، فصارت الكلمة يخصّمون بوزن: يفتعلون

  ونستطيع أن نطبق ما سبق على اآليات التالية أيضا:

 َأخَـذْنَا َأهلَهـا بِالْبْأسـاء    إالى قَرية من نَبِى وما َأرسلْنَا فقوله تعالى: 
 ملَّهلَع اءرالضوونعرضي ]94ألعراف:ا[   

 مهوفُوا نُذُورلْيو موا تَفَثَهقْضلْي فُواثُمطَّولْييق وتالْع تيبِالْبِ ]:29الحج[  

 نَاقَالُواراطَّي  نبِمو بِككعم ] :47النمل[  

 ِإنينقدصالْم قَاتدصالْمو  ـمفُ لَهاعضناً يسضاً حقَر وا اللَّهضَأقْرو 
  ]18الحديد: [

 اها َأيُليمزَل إال.  الْميالًقُمِ اللَّيقَل  ]:2،  1المزمل[   

 اها َأييثِّردالْم  .رفََأنْذ قُم ]2،  1مدثر:ال[   

وقد الحظنا أن الصيغ السابقة من باب (تفاعل) و (تَفعـل) و (افتعـل)،   
وأن هذا اإلبدال إنما حدث فى التاء فقط، كما أنه غير مقتصر على الفعل، وإنما 

هـر) التـى   طَّكما رأينا فى اسم الفاعل مـن (ا  يصيب تصاريف الكلمة األخرى
 –ات قصدالم –قين ذلك األمر فى: (المصدأصلها (تطهر) وهو (المطّهرين)، وك

  المدثّر). –المزمل 

أن األحرف التى حدث فيها اإلدغام بعـد القلـب    –أخيرا  –كما يالحظ 
والصاد، والضاد،  ،ين، والدال، والذال، والزاى، والظاءساء، واللثتراوحت بين ا
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ـ   اء تـدغم  وهى ثمانية أحرف من اثنى عشر حرفا ذكر شارح الشـافية أن الت
  .             )1(فيها

  دوبعـــ  

أن أكون قد وفقت فى جالء ظاهرتى اإلعـالل   –مخلصا  –فإنى أرجو 
واإلبدال فى الكلمة العربية، وأال أكون قد تغاضيت عن مهم، أو تغافلـت عـن   

  شىء ال يجوز التغافل عنه.

  

  واهللا من وراء القصد

  د. شعبان صالح                                                        
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  تدريبات على اإلبدال
 فَه َأوِ انقُص منْه قَليالنص،   قَليال قُمِ اللَّيَل ِإالالْمزمُل يا َأيها   قال تعالى :-1

  ] 3،  2،  1[المزمل : 

  ]3،  2،  1[المدثر :  ك فَكَبرقُم فََأنذر ورب الْمدثِّريا َأيها   وقال سبحانه :     

 عنـد اللَّـه  طَاِئركُم بِك وبِمن معك قَاَل  اطَّيرنَاقَالُوا   وقال عز من قائل :
  ] .47[النمل : 

وَأقْرضوا اللَّه قَرضـا حسـنًا    والْمصدقَات الْمصدقينِإن   وقال جل شأنه :   
  ] 18[الحديد :  هميضاعفُ لَ

 بِالْبيت الْعتيـق  ولْيطَّوفُوانُذُورهم  ولْيوفُواتَفَثَهم  لْيقْضواثُم   وقال تعالى :   
  ] 29[الحج : 

وما َأرسلْنَا في قَرية من نَّبِي ِإالَّ َأخَذْنَا َأهلَهـا بِالْبْأسـاء     وقال عز شأنه :   
الضو ملَّهاء لَعرونعرضي   : 94[األعراف [  

آدم ونُوحا وآَل ِإبراهيم وآَل عمران علَـى   اصطَفَىِإن اللّه   وقال سبحانه :   
ينالَمالْع  : 33[آل عمران [   

  إبدال .   وأزن ما تحته خط وبين ما حدث من إعالل          

  إعالل . وأتية على وزن افتعل وبين ما حدث من إبدال من األفعال اآل صغْ-2

 –صـرع   – زها –زان  –وقى  –يبس  –يئس  –وضع  –وهم  –ضجع     
  ضجر . –ضلع  –ضرب 

  المطّهر . –المصدق  –المزمل  –المدثر -3
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ة ومضارعها ، وزن كليهما مبينا ما فيـه مـن   هات ماضى المشتقات السابق    
  إبدال .

  الكلمات اآلتية من إبدال أو إعالل :بين ما فى -4

  دارَأا –اتكأ  –اصطاد  –يزدهى  –اضطغن  –اتّهام  –اتّقاء  –اصطفاء      

*   *  
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  قائمة المراجع
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  هـ.1317القاهرة 

:  3، 2هــ، ج 1359:  1ج أبـاد  رحيد 2األشباه والنظائر للسيوطى ط: -2
  هـ.1361:  4جهـ، 1360
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  دكتوراه بمكتبة جامعة القاهرة.

    منسوب للزجـاج، تحقيـق ودراسـة: إبـراهيم اإلبيـارى     إعراب القرآن ال-5
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بيـروت .   –المعرفة للطباعة والنشر دار  – األمالى الشجرية البن الشجرى-6
  د.ت.

اإلنصاف فى مسائل الخالف البن األنبارى. تحقيق محى الدين عبد الحميـد  -7
  م.1953اهرة الق،  2ط : 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام. تحقيق : محى الـدين عبـد   -8
  م.1967القاهرة  ،5ط :  ،الحميد

  هـ.1328البحر المحيط ألبى حيان، القاهرة -9

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادى (ابن أم قاسـم).  -10
  م.1976القاهرة ،  1ط:  شرح وتحقيق: د. عبد الرحمن على سليمان

  م.1969القاهرة  -عبد العليم إبراهيم  .تيسير اإلعالل واإلبدال-11
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استانبول  –التيسير فى القراءات السبع للدانى. عنى بتصحيحه: أوتوبرتزل -12
  م.1930

ة الصبان على األشمونى للشيخ محمد بن على الصبان. ط: الحلبـى  يحاش-13
  .هـ1329

تحقيـق: علـى    1راءات السبع ألبى على الفارسـى. ج الحجة فى علل الق-14
النجدى، ود. عبد الحليم النجار ود. عبد الفتاح شلبى، مراجعة: محمد علـى  

  م.1965القاهرة  –النجار 

  بيروت. د.ت. 2الخصائص البن جنى. تحقيق: محمد على النجار ط: -15

: تحقيق: مصـطفى السـقا، محمـد    1سر صناعة اإلعراب البن جنى. ج-16
  م.1954القاهرة  –الزفزاف، إبراهيم مصطفى، عبداهللا أمين 

    شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. تحقيق: محى الـدين عبـد الحميـد     -17
  م.1965القاهرة  – 4ط: 

  هـ.1312شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد األزهرى. القاهرة -18

ـ غـدادى. حققه شرح شافية ابن الحاجب للرضى مع شرح شواهدها للب-19 ا م
 –محمد محى الـدين   –ا: محمد نور الحسن هموضبط غريبهما وشرح مبهم
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المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات البن جنى. تحقيق: على النجـدى  -23
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*  *  
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