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م .اسراء صالح خليل
جامعة االنبار
كلية التربية للعلوم الصرفة
بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
ملخص البحث
يتضمن هذا البحث تبيين للتغيرات ،والتقلبات ،والتصاريف ،والزيادات ،والحذذ يذ
بعض الكلمات.
لذا يقد بدأت ييه بتعريف اإلعالل بصورة عامة لغةً واصذالالااً ،مذأ أتذرت لذس أ سذا

اإلعالل وه ( :اإلعالل بالحذ  ،واإلعالل بالنقل ،واإلعالل بالقلب) والمهأ يذ هذذا البحذث

هذذو اإلعذذالل بالحذذذ  ،ويقسذذأ لذذس سذذمين :القسذذأ ايول :الحذذذ القياي ذ  ،والقسذذأ ال ذذان :
الحذ الغير ياي  .مأ خاتمة يهأ نتائج البحث ،مأ ائمذة بذههأ المصذادر المعتمذدة يذ هذذا

البحث.

المقدمة
الحمد هلل ول النعأ ،وأيضل الصالة وأتأ التسليأ علس يذيد الللذر ريذول اهلل محمذد
وعلس آله وصحبه أجمعين.
ب العرب منذذ العصذور اإليذالمية ايولذس علذس امهتمذا باللغذة العربيذة ودرايذتها
لقد أَ َك َّ

درايذذة واعيذذة لبيذذان يصذذااتها وبالغتهذذا ،ووضذذعوا لهذذا واعذذد وضذذوابب يلتذذز بهذذا كذذل مذذن ينضذذو

تحت لواء هذه اللغة الشذريةة ايذث كذانوا يذرون ان املتذزا بادابهذا يعذد يذمة مذن يذمات الللذر

القويأ لإلنسان الكامل ايث يقول عمر بن اللالاب (رض اهلل عنه)( :تعلموا العربية يهنها ت بت
العقل وتزيد ي المروءة).
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واللغة العربية م تستمر علس وتيرة وااذدة بذل تتغيذر االهذا اذال أ كذائن اذ  ،لذذا مذن

الواجب علينذا متابعذة هذذه التغيذرات ودرايذتها والعنايذة بهذا ومعريذة اييذباب التذ أدت لذس تلذ
التغيرات ومن أم لة هذه التغيرات تل التقلبات التصاريف والزيادة والحذ ي الكلمات.

لذذا مذت بدرايذذة ملتصذرة اذذول موضذول اإلعذذالل بالحذذ ومعريذذة مواضذعه وأيذذبابه،

و ذذد بذذدأت هذذذا البحذذث بتعريذذف اإلعذذالل بصذذورة عامذذة لغذذة واصذذالالااً ،مذذأ أتذذرت لذذس أ سذذا

اإلعالل وه ( :اإلعالل بالحذ  ،اإلعالل بالنقل ،اإلعالل بالقلب) ،ولأ أتالرق لذس (اإلعذالل

بالنقذل ،اإلعذذالل بالقلذب) ،من الذذ يهمنذ يذ هذذذا البحذث هذذو اإلعذذالل بالحذذ يقذذب ،و ذذد
سمته لس سمين:

القسذأ ايول :الحذذذ القيايذ  ،ويحصذذل هذذذا الحذذ يذ اذذر العلذذة ا كذذان (يذذاء

الم ال،أو عين ايجو ،أو م الةعل،أو عين ايأ المةعذول،أو الحذذ ملتقذاء السذاكنين) ،كمذا
ويحصل الحذ ي همزة أيعل ،وعين الماض ال الم المضعف المكسور العين.
اما القسأ ال ان  :يهو الحذ الغير ياي  ،ويحصل هذا الحذ ي بعذض الحذرو

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

ل الحذ .

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

 اإلعالل:ذل الرجذل مذن المذر  ،وعلّذذه اهلل أ
ذل ،وع َّ
اإلعذالل يذ اللغذة :مصذدر للةعذل المزيذد أع َّ

أصابه بعلَّه ،والعلة المر .

()0

اإلعالل اصالالااً :هو تغيير يالرأ علس أاد أار العلة (ايلف ،الذواو ،اليذاء) بحيذث

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

()0

()2

 -0اإلعالل بالحذ  :ويكون بحذ ار العلة نحو :يَ ِرث ،وايصل :يَذ ْوِرث.
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 -0اإلعالل بالنقل أو ما يسمس بالتسكين أ اذ اركة ار العلذة نحذو :يمشذ وايصذل
يمش .
 -2اإلعالل بالقلب :ويكون بقلب ار العلة لس ار آخر نحو :ال ،وايصلَ :ذ َو َل.

ولكل نول من اينوال المذكورة واعذد خاصذة والذذ يهمنذ بالدرايذة يذ هذذا البحذث

هو النول ايول وهو اإلعالل بالحذ .
 -اإلعالل بالحذ  :الحذ وجه من وجوه اإلعالل وهو علس سمين:

()4

اومً -ياي ذ  :وهذذو مذذا كذذان لعلذذة تصذذريةية كذذهن يكذذون للتلةيذذف كاميذذت قال والتقذذاء السذذاكنين.
ومواضع الحذ القياي ه :
أ -اذ ار العلة :ويكون ي المواضع امتية:
 -0يذذاء الم ذذال :ا كذذان الةعذذل مالمي ذاً ،واو الةذذاء ،مةتذذوح العذذين ي ذ الماض ذ أ علذذس و ن
(يَذ َعل) مكسورها ي المضارل أ علس و ن (يَذ ْة ِعل) ،يان ياءه تحذ يذ أم لذة المضذارل ،نحذو
(و َع َد يَ ِعد) وايصل (يَذ ْو ِعد) يحذيت الواو ايت قامً لو وعها ياكنة بين ياء مةتواة وكسذرة م مذة
َ
ِ ِ ()1
(.)1
وكذا تحذ الواو من ايمر ينه يرل علس المضارل نحوَ :و َع َد يَعد ع ْد .
ِ
ِ ِ ِ
وي ْع ،والمصدر
وامل علس الياء ،أخواته ،نحو :نَعد وتَعد وأَعد ،وايمر نحو :ع ْد َ
الكذذائن علذذس و ن (يِ ْعذذل) بكسذذر الةذذاء ويذذكون العذذين ،نحذذوِ :ع ذ َدةو ،وايصذذلِ :و ْعذذد ،علذذس و ن
(يِ ْعل) ،يايت قلوا الكسرة علس الواو يحذيت الواو امالً علس المضارل ،ونقلت اركتها الكسرة
لس العين ليكون بقاء كسرة الواو دليالً عليها ،وعوضوا منها تاء التهنيث ،وتعويض التاء هنذا م
(.)1

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

عدة واادة أو عدة اسنة (.)8

و كر ابن مال تروط اذ تل الواو ي ترح الكايية الشايية يقال(:)9
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وأمذ ذ ذ ذ ذ ور ِم ذ ذ ذ ذ ْذن ( يَذ َع ذ ذ ذ ذ ْذل )
ي ذ ذ ذ ذذاء م َ
ض ذ ذ ذ ذذار وِل ْ
ْن ك ذ ذ ذ ذ ذ ذذان َعذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذين منهمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا م ِ
نكسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرا

ِ
ذل ) الذ ذ ذ ذ ذذواو يذ ذ ذ ذ ذذاء ت ْلتَ ذ ذ ذ ذ ذ َذز ْل
أو ( يَعذ ذ ذ ذ ذ َ
ذاح ييذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه َك ْسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدرا
أو ا انةتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ و

ويةهأ من كال ابن مال لحذ ياء الةعل المضارل ال الم الواو تروطاً مالمة:

الشذذرط امول أ أن تكذذون اليذذاء مةتواذذة ،نحذذو :ي ِعذذد ،يذذان كانذذت مضذذمومة نحذذو :ي ِ
وعذذد مضذذارل
َ

َو َعد ،مبنياً للمةعول يال تحذ الواو لعد كسر ما بعدها.

ِ
سع ،
الشرط ال ان أأن تكون عين الةعل كسورة ظاهرة ،نحو :يَعد ،أو كسرة مقدرة نحو :يَذ َقع ويَ َ
يلو كانت مةتواة ،نحو :يَذ ْو َج ِل ،أو مضمومة نحو :يوضؤ لأ تحذ الواو.

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

اما ي اذ الواو من المصدر يقد كذر يذيبويه( :يهمذا يِ ْعلَذه ا كانذت مصذدراً يذ نهأ
يحذذذيون الذذواو منهذذا كمذذا يحذذذيونها مذذن يِ ْعلهذذا ،من الكسذذر يسذذت قل ي ذ الذذواو يذذاطرد ل ذ ي ذ

المصدر ،وتبه بالةعل ،كان الةعل تذهب الواو منه)

()02

اً يحذ الواو من المصدر لأليباب اآلتية:
أ -كون الواو مكسورة ،ين أصله ( ِو ْع َدة) ،والكسرة تست قل علس الواو.
ب -كون يعله معتالً ،والمصدر يعتل معتالل الةعل ،ويصح لصحته ،وين اييعال والمصادر
تجر مجرى الم ال الوااد.

ج -ان اإلعالل ي المصدر نما يكذون بنقذل كسذرة الةذاء التذ هذ (الذواو) لذس (العذين) ،يلمذا

يكنت الواو ولأ يمكن امبتداء بالساكن ألزموها الحذ (.)00

ومبن مال ي ترح الكايية الشايية ول ي اذ الواو من (يِ ْعلَة) وهو(:)00

ِ و
ِ
ِ
الح ْذيا.
صدر َم ْحذو ِ الةا
و ( ي ْعلَة ) َم ْ
كذ ( ع َدة ) م ْستَوجب ا َ
ينةهأ من ول ابن مال انه يشترط ي اذ الواو من (يِ ْعلَة) ترطين:

الشرط امول أ أن تكون مصدرا نحو ِ
(ع َدة) يلو كانت ي غير مصد ور لأ تحذ الواو.
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الشذذرط ال ذذان أ م تكذذون لبيذذان الهي ذذة ،نحذذو( :الو ْع ذ َدة ،وال ِو ْذ َةذذة) والمقصذذود بهمذذا الهي ذذة يذذال

تحذ منهما الواو ،لاللتباس.

م انذذه يذ كتابذذه (التسذذهيل) هذذب لذذس ان اذذذ الذذواو مذذن (يِ ْعلَذذة) ذذد يكذذون يذ غيذذر
المصدر ايث ال( :وربما أ ِعل بذا اإلعالل أيماء ،كذ ( ِرَّ وةِ ،جه و
َّة) ،وصةات ،كذ ( لِدَّةو )(.)02
ّ
ولكذذن هذذذا القذذول ييذذه ن ذذر ،من القيذذاس يذ اييذذماء عذذد اذذذ الذذواو ييقذذال ( ِوْرَذذة)
( ِو ْج َهة) ،ا لنا :هو ايأ ظر بمعنس المكان المتوجه ليه ،وهو ول المبرد والةاري  ،م ا
لنا :هو مصدر كما يبر كره ي ول ييبويه (يهما يِ ْعلَةَ ا كانت مصدرا.) ............
وكذل ايمر ي الصةات نحو ( لدة ) وايصل ( ِولَدة) يقال :مررت برجل لِ َدت  ،أ
ولد مع ي من وااد ،وظاهر هذا انه صةة ،وجعله الشلوبيين مصدرا ي ايصل ( .)04ضاية

لس ل يان كال ابن مال ي التسهيل ييه ملالةة صريحة لما كره ي ترح الكايية الشايية

بلصوص هذا الحذ ايث كر ان اذ الواو ي هذذه اييذماء والصذةات يحةذ وم يقذاس
عليه ،يقال:

()01

ويِ ْعلَة يماً هكذا اة  ،كذ ( ِرَّة )

و ( ِا َّ
شة ) ،و( لِدَّة ) كذا مقة

وعلس هذا يان القول الذراجح يذ هذذه المسذهلة هذو مذا هذب ليذه ابذن مالذ يذ تذرح
الكايية لموايقته لقول ييبويه.
-0

عين ايجو  :ا أعلت عين ايجو ويكنت ممه بالجز كما هو الحذال يذ الةعذل

المضذارل المجذزو نحذو :لَ ْذأ يَذق ْذأ ،أو بنذاء الةعذل علذس السذكون كمذا هذو الحذال يذ يعذل ايمذر،

نحوْ :ل ،والةعل الماض ايجذو المعتذل ا اتصذل بذه ضذمير ريذع متحذرت م ذل (تذاء الةاعذل،

نون النسوة) نحوْ :متْ ،م َن ،اذيت عينه ،و ل بعد تحويذل صذيغة (يَذ َعذل) بةذتح العذين لذس
(يَذع َل) بضأ العين ان كان أصل العين واواً نحو :ال وأصلها َذ َو َل ،والس (يَ ِعل) بكسر العين ان
كان أصلها ياء نحو :بال وأصلها بيع ،وتنقل اركة العين المحذوية لس الةاء لتدل علس الحر
المحذو ( ،)01ومن أم لة ل ما يل (:)01
َأ يَذق ْأْ ،متْ ،م َن.
ا ْ :أ ،ل ْ
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ْن.
الْ :ل ،ل ْ
َأ يَذق ْل ،ذلْت ،ذل َ
َ ِ
َأ يَبِ ْع ،بِ ْعت ،بِ ْع َن.
بال :ب ْع ،ل ْ

ش،
 -2م الةعل :يحذ م الةعل المعتل اآلخر و ل ي ايمر المةرد المذكر نحو :أ ْخ َ
دل ،رِ  ،وي المضارل المجزو  ،الذ لأ يتصل باخره ت ء ،نحو :لأ يلش ،لأ يدل ،لأ يرِ
َ
ْ ْ
(.)08
ويذكر الشيخ مصالةس الغالين أن هذا الحذ م لإلعالل بل للنيابة عن يكون البناء

ي ايمر ،وعن يكون اإلعراب ي المضارل (.)09

كما لأ يذكر مع أ الصرييين هذا الموضول ي باب اإلعالل اكتةاء بذكر النحويين له

ي عراب الةعل ،ولكن هذا الحذ مرتبب ببنية الكلمة ،لذا ينبغ كره ( .)02ويرى بعضهأ ان
الحذ هنا عار ولي

م ماً ين الجا

د يزول ويهت عامل آخر غيره (.)00

 -4عين ايأ المةعول :يحذ ار العلة من ايأ المةعول ا كان عيناً وتنقل اركتذه لذس

(م ْقوول) ( ،)00والتغييذر الذذ يالذرأ عليذه هذو نقذل
ياء الةعل نحو :ال يقول ،وايأ المةعول منه َ
الضذذمة التذ هذ اركذذة الذذواو لذذس السذذاكن الصذذحيح بلهذذا ييجتمذذع يذذاكنان همذا الذذواوان ييجذذب

(مقذذول) وهذذو علذذس و ن
اذذذ أاذذدهما تللص ذاً مذذن التقذذاء السذذاكنين ييصذذير ايذذأ المةعذذول منذذه َ
(مةعل)(.)02

وان يذذيبويه يذذرجح أن يكذذون المحذذذو واو مةعذذول م عينهذذا لزيادتذذه و ربذذه مذذن الالذذر

ايث ال( :واذيت واو مةعول ينه م يلتق ياكنان) (.)04

أمذا ايخةذذش ي نذذه ينقذل الحركذذة مذذن العذذين لذس الةذذاء يذ ايذأ المةعذذول الذذذ عينذذه واواً
(مةول) و ا كانت عينه ياء نحوَ :م ْبذيذول
ييلتق ياكنان ،ييحذ العين ييقولَ :مقول علس و ن َ
ي نه ينقل الضذمة مذن اليذاء لذس مذا بلهذا ،مذأ يقلذب الضذمة كسذرة لتصذحيح اليذاء ييلتقذ يذاكنان

(م ْبيع)
الياء و واو مةعول يتحذ الياء يتج ء الواو ياكنة بعد كسرة ،يتقلب الواو ياء ،ييقول َ

()01
(م ْةيذذل) و ذذد أيذذد بعذذض اللغذذويين رأ ايخةذذش ،ين اعتبذذارات الصذذيغة ي ذ ن ذذره
علذذس و ن َ

أمبتت ي بنائها من أصول الكلمة و ل ين الواو ال انية ه واو مةعول يينبغ أم تحذ (.)01
002
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 -1الحذذ ملتقذذاء السذذاكنين :يحذذذ اذذر العلذذة ا كذان بعذذده اذذر يذذاكن ،نحذذو :ذ ْذأ،
ف ،بِ ْع ،ترمون ،ترمين ،وايصل ييها :و  ،خا  ،بيع ،ترميون ،ترميين.
َخ ْ
يحذ ار العلة ديعاً ملتقاء الساكنين (.)01

ب -اذ همزة أيعل:
تح ذذذ هم ذذزة الةع ذذل المزي ذذد ال ذذذ عل ذذس و ن (أَيْذ َع ذذل) يذ ذ المض ذذارل واي ذذم الةاعذ ذل
والمةعذذول و لذ نحذذو :أكذذر  ،ي ْكذذر  ،ن ْكذذر  ،ت ْكذذر  ،مكذ ِر  ،مكذ َذر  ،وايصذذل ييهذذا :أ َؤكذذر  ،ن ذ َذؤكر ،
كر  .كل ل بهمزتين يلما ايت قلوا اجتمال الهمزتين اذيوا ال انية كمذا
يؤكر  ،تؤكر  ،م َؤك ِر  ،م َؤ َ
هو الحال ي أ َؤكر اين أصبحت أكر وامل البا علس المضارل (.)08
وم يجو مبات هذه الهمزة م ي الضرورة كقول الراجز:
ي نه أهل ين يؤْك َرها.

أو كلمة مستندرة كقولهأ:
أر

مؤرنِبة ،أ  :ك يرة ايرانب (.)09

ج -اذ عين المضعف:
تحذ عين الةعل الماض

ا كان مالميذاً مكسذور العذين وكانذت عينذه وممذه مذن جذن

ذل ،يذ ن لذأ يكذذن مالميذاً يذذال يجذو ييذذه الحذذذ بذذل يبقذس بةذ التضذذعيف يقذذب
وااذد م ذذلَّ ،
رد ،ظذ َّ
س ْست وكذل وم يجو الحذ
نحو :أ ْ
َا َ

ا كان الةعل الماض مةتوح العين نحو :ت َد َد (.)22

ام ذذا ا أي ذذند الةع ذذل الماضذ ذ ال المذ ذ المض ذذعف المكس ذذور الع ذذين ل ذذس ض ذذمير الري ذذع

المتحرت جا ييه مالمة أوجه (:)20

 -0ي اإلدغا يقب يتقول :ظَلِلْت ،ظَلِلْتما ،ظَلِلْتأ ،ظَلِلْنَا.

 -0اذ عينه مع نقل اركتها لس الةاء يتقولِ :ظلْتِ ،ظلْتماِ ،ظلْتأِ ،ظلْنَا.
 -2اذ عينه يقب يتقول :ظَلْت ،ظَلْتما ،ظَلْتأ ،ظَلْنَا.
ويرى ييبويه أن هذا الحذ تا (.)20

000
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ويرى ابذن مالذ أنذه مالذرد يذ كذل يعذل مضذعف علذس و ن (يَ ِعذل) عنذد يذناده لذس ضذمير الريذع

المتحرت وهذا ما يةهأ من وله (:)22

ظَلْت ِ
وظلْت ي ظَلِلْت ايتعمال.
أم ذذا ا ك ذذان الةع ذذل المكس ذذور الع ذذين مض ذذارعاً أو أم ذذراً واتص ذذل بن ذذون النس ذذوة ج ذذا يي ذذه

وجهان(:)24

ِ
ِ
ْن.
 -0ي اإلدغا يقب يتقول :يَ ْل ْل َن ،أظْلل َ

 -0اذذذ العذذين ونقذذل اركتهذذا لذذس الةذذاء يتقذذول ي ذ  :يَ ْلِ ْلذ َذنِ ،ظ ْلذ َذن ،ينذذه لمذذا اجتمذذع م ذ الن

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

وهذا ما هب ليه ابن مال ي

وله:

()21

وِ ْر َن ي أ ِرْرن ،و َذ ْر َن نقال.
مانياً -الحذ الغير ياي  :وهو ما اذ ايتلةاياً ويقال له الحذ امعتبذاط ينذه لذي
علة صريية لتبرير الحذ .

لذه

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

الجالل ذذة اهلل ،أص ذذله :اإلل ذذه ،يح ذذذيت الهم ذذزة لك ذذرة امي ذذتعمال ي ذذادغأ ال ذذال يذذ ال ذذال ويل ذذأ

للتع يأ(.)28

ولذه تعذالس:

و د تحذ الهمزة اعتباطاً دون علذة تذذكر كحذذيها مذن كلمذة (نذاس) يذ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِِ
( َوِمذ َذن النَّذ ِ
ين )( ،)29وأصذذل نذذاس هذذو أنذذاس
ذاس َمذذن يَذقذذول َ
آمنَّذذا باللَّذذه َوبذذالْيَذ ْو ْاآلخذ ِر َوَمذذا هذذأ بمذ ْذؤمن َ

واذيت همزته تلةيةاً( ،)42وكذل رأيت أصلها أرأيت.
و ال الرض اميترابا

ي اذ الهمزة من (ناس ،أرأيتأ) :ربما اذيوا بال علة وم

ضابب ،نحو :ناس ي أناس ،ومع ألف اميتةها ي رأيت ،ييقال ي أرأيت :أريت
ال أبو اييود (:)40
000

()40

.
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أتان يقال :اتلذن خليال.

و ذذد أتذذار ابذذن جن ذ لذذس هذذذا الحذذذ ي ذ عذذدة مواضذذع يقذذد أورد اكايذذة المذذرأة الت ذ

السذذوتَذ ْنتذنّه ،تريذذد أن تقذذول :أيذ السذذوءة أَنْذتذنَّذذه ،و ذذد
الذذت لبناتهذذا و ذذد خذذال اإلعراب ذ بهذ َّذن :أيذ َ

وصف اذ الهمزة هنا بهنه اعتباط وتعجر (.)42

ومن ايم لة ايخرى لحذ الهمزة ،خ ْذ وك ْل وم ْر ،أصلها :أؤخ ْذ ،وأؤكل ،أؤم ْذر ،ينهذا

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

(.)44

(أيهَل) ينذه مذن السذؤال ( ،)41بذدليل ولذه
(ي ْل) وايصل ييها ْ
كما اذيت الهمزة من َ
َّ ِ ِ ِ
و و
ِ
ِ ِ ِ
اءتْذه يَذِ َّن
يل َك ْأ آتَذ ْيذنَاهأ م ْن آيَة بَذيذنَة ۗ َوَمن يذبَد ْل ن ْع َمةَ الله من بَذ ْعد َما َج َ
تعالس( :ي ْل بَن ْي َرائ َ
ِ ِ ()41
(ي ْل) أصله أيهل ينقلت يتحة الهمزة لس السين
اللَّهَ َت ِديد الْع َق
اب )  ،يقد كر النسة ان َ
(ي ْل) (.)41
بعد اذيها وايتغنس عن همزة الوصل يصار َ
كما ورد اذ همزة ( أب ) يقالوا :يابا يالن ( ،)48و ال أبو اييود الدؤل :

ب أم ور م ْع ِ
ض ول
يابا المغيرةِ ،ر َّ

()49

يَذ َّر ْجته بالمك ِرمنَّ  ،والدَّها.

 -0ايلذذف :ورد اذذذ ايلذذف ي ذ بعذذض المواضذذع مذذن دون علذذة تذذذكر لذذذل الحذذذ  ،ايذذث
اذيت ايلف ي

ييعلن ،يريدون :أما واهلل(.)12
ولهأ :أ َ واهلل
َّ

()10

و د تحذ ايلف ي الو ف للتلةيف ،ايث ال لبيد:
هب مرجوو  ،ور ِ
ِ
و َبِيل ،من ل َكي ِزِ ،
هب اب ِن الم َع ْل.
ااضر
َر َ
َ
يريد :ابن (الم َعل ).

ِ ِ
ِ
ش َذر َك ْوَكبًذا
ال الما ن ي وله تعالسَ َ ْ ِ ( :
َاذ َد َع َ
ال يويف يَبِيذه يَذا أَبَذت ِنذ َرأَيْذت أ َ
ِ
ِِ
َو َّ
ين ) ( ،)10يريد يا أبتاه (.)12
الش ْم َ َوالْ َق َم َر َرأَيْذتذه ْأ ل َياجد َ
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 -2الذواو :ورد اذذ الذواو علذذس غيذر القيذاس ا و عذذت ممذاً يذ الكلمذذة ومذن أم لذة لذ
اذ الواو من ولهأ :و
اأ ،و
(غد ،و
َخو،
أب ،و
أخ ،ه ون ،ايأ) وايصل ييها( :غَ ْدوَ ،ا َمو ،أَبَذو ،أ َ

َهنَذوَ ،ي َمو) يل اذيت الواو مجتمال الساكنين ،وهما التنوين والواو(.)14
كما اذيت الواو ي ِ
(هبَةِ ،ع َدةِ ،نَة) وايصذل ييهذاِ ( :و ْهبَذةِ ،و ْعذ َدةِ ،وْنَذة) وميذت قال

الكسرة علس الواو نقلت لس ما بعدها ،مأ اذيت الواو تلةيةاً(.)11
-4

اليذاء :يذ العربيذة كلمذذات اذذيت منهذذا أاذر  ،وظلذذت تسذتعمل علذذس مذا اذذذيت منهذذا
ول الشاعر:

(د َم ) لقولهأَ :دميان كما ورد ي
م ل( :د  ،يد ،م ة) وايصل ي د َ
َج َرى الدَّميَان ،بال َلبَر اليَ ِقين.
بحنا
يلو أنا ،علس َا َج ورْ ،

()11

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

()11

وَكمل المنقوص ي الت ِ
َّصغي ِر ما
َ
-1

لأ يح ِو غَيذر الت ِ
َّاء مَالِ اً كما.
َ ْ َْ

الهاء :ورد اذ الهذاء يذ بعذض الكلمذات العربيذة علذس غيذر القيذاس ومذن أم لذة لذ

وهة) بدليل ول ي تصغيرها (ت َةيهة ،ت َذويهة)
اذيها من (تةة ،تاة) وايصل ييها ( َت َةهةَ ،ت َ
من التصغير كما كرنا يرد ايصول المحذوية ،كما تقول ي تكسيرهما ِ
(تةاهِ ،تياه) (.)18
ومِ ذذذ) بح ذذذ الن ذذون ،وأص ذذلهما (م ْن ذذذ،
 -1الن ذذون :ورد يذ ذ لس ذذان الع ذذرب ذذولهأ( :مذ ذ ْذ ،يَ َ
يَذ ْوَمِ ِذن) وبذل ال المبرد :يهما (م ْذ) يدل علس أنها ايأ أنها محذوية من(م ْنذ) الت ه ايأ،
ين الحذذ م يكذون يذ الحذرو نمذا يكذون يذ اييذماء واييعذال ،نحذو :يذد ،د ومذا أتذذبهه

(.)19

ب) ي معناها(،)12
 -1الباء :ورد تلةيف َّ
(رب) بحذ باء واادة من بنية الكلمة يقالوا (ر َ
()10
ال الشاعر:
أ هيرِ ،ن يَ ِشب ال َقذال ي نَّه
004
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ب َهي َ
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 -8الحذذاء :اذذذيت الحذذاء مذذن ِ
(ا ذ ور) ،وأصذذلهِ :اذ ْذرح ،ودليذذل اذذذ مائذذة أن ذ تقذذول ي ذ

تصغيره :ا َريح ،وي تكسيره :أاراح (.)10

 -9اللاء :يمع من العرب ولهأ ( بَ ْخ ) بدون تكرار الحر خاء ايث ايصل ييهذا ( بَذ ّخ
) مشددة اللاء ( ،)12و ل ي ول الشاعر (:)14
ين ايَتج وبين ي
بَ َ

يا ِخ

ب ْخ بح ،لِوالِ ِدهِ وللمول ِ
ود.
َ َْ
َ

والذ يدل علس ان أصل ( بَ ّخ ) بالتشديد ول العجاج:

()11

سو
عسا
ب بَ ٍّخ َ
وع ٍّز أ َ
ي َا َ

 -02الةاء :الوا ي الضجر ( أ ْ ) ملةةة ،أصله ( أ ّ ) بالتشديد ( ،)11وأضا ابن جن
وابن عصةور ( َي ْو ) محذوية الةاء من ايصل ييها (يو ) وهو مذهب البغداديين(.)11
ب ) مشذددة ( ،)18ذال
 -00الالاء :من أم لة اذ الالاء ذولهأ ( :ذ ْب ) ملةةذة ،أصذله ( ذ ّ

ب
ييبويه :وأظن ( ْب ) كذل  ،يعن محذوية الالاء ،ينه يعن بها انقالال ايمر أو الش ء ،وال َق ّ
َالْع ،يكهنها من التضعيف (.)19

نتائج البحث:
 -0اإلع ذذالل يقس ذذأ ل ذذس مالم ذذة أ س ذذا وهذ ذ (اإلع ذذالل بالح ذذذ واإلع ذذالل بالنقذ ذل واإلع ذذالل
بالقلب).

 -0اإلعالل بالحذ يقسأ لس سمين هما( :الحذ القياي والحذ الغير ياي ).
 -2الحذذذ القياي ذ وهذذو مذذا كذذان لعلذذة تصذذريةية كذذهن يكذذون للتلةيذذف كاميذذت قال والتقذذاء
الساكنين.

 -4الحذ القيايذ يحصذل يذ اذر العلذة ا و ذع يذاء الم ذال مذن الةعذل ال المذ المةتذوح
العذذين ي ذ الماض ذ علذذس و ن ( يَذ َعذذل ) ي نذذه تحذذذ يذذاؤه ي ذ المضذذارل ،وكذذذل يحذذذ

اذر العلذة ا أعلذت عذين ايجذو ويذكنت ممذه بذالجز  ،كمذا يحذذ اذر العلذذة ا
001
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و ع مماً لةعل ايمر المةرد المذكر ،والمضارل المجزو الذ لأ يتصل باخره ت ء ،كما

ويحذ ار العلة من ايأ المةعذول ا كذان عينذاً وتنقذل اركتذه لذس يذاء الةعذل ،وأخيذراً
يحذ ار العلة ياياً ا جاء بعده ار ياكن.

(أيع ذذل) يذ ذ
 -1كم ذذا ويحص ذذل الح ذذذ القيايذ ذ يذ ذ هم ذذزة الةع ذذل المزي ذذد ال ذذذ عل ذذس و ن َ
المضارل وايأ الةاعل والمةعول.

 -1من مواضع الحذ القياي أيضاً اذ عين الةعل الماض
وكانت عينه وممه من جن

وااد.

ا كان مالمياً مكسور العين

 -1الحذ الغير ياي وهو ما اذ ايتلةاياً ويقال له الحذ امعتباط ينه لي

له ما

يبرر هذا الحذ ويحصل هذا الحذ ي أاد عشر اريا وه ( :الهمزة ،ايلف ،الواو،

الياء ،الهاء ،النون ،الباء ،الحاء ،اللاء ،الةاء ،الالاء).

هوامش البحث:
_____________________
( )0ين ر :لسان العرب  02 ،أ ( 498علل).
( )0ين ر :التعريةات .08 ،
( )2ين ر :المدخل الصري .012 ،
( )4تذا العر ي ين الصر .000 ،
( )1جامع الدروس العربية  0 ،أ  ، 021تالور يكر ابن مال الصري .41 ،
( )1تذا العر ي ين الصر .022 ،
( )1المساعد علس تسهيل الةوائد  4 ،أ  ، 081تالور يكر ابن مال الصري .41 ،
( )8جامع الدروس العربية  0 ،أ .021
( )9ترح الكايية الشايية  4 ،أ .0014 – 0010
( )02أن ر :الكتاب  4 ،أ .221 – 221
001

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية ()0202

المجلد ()02

العدد ()4

نيسان

( )00أن ر :ترح التصدير الملوك .229 ،
( )00ترح الكايية الشايية  4 ،أ .0014
( )02ين ر :التسهيل .202 ،
( )04المساعد  4 ،أ .081
( )01ين ر :ترح الكايية الشايية  4 ،أ .0014
( )01تذا العر ي ين الصر  ، 024 ،درايات ي علأ الصر .001 ،
( )01المدخل الصري .012 ،
( )08جامع الدروس العربية  0 ،أ  ، 021المدخل الصري .024 ،
( )09جامع الدروس العربية  0 ،أ  ، 021المدخل الصري .024 ،
( )02أن ر :درايات ي علأ الصر  001 ،هامش ر أ ( .) 0
( )00أن ر :ترح الملوك .244 ،
( )00المدخل الصري .014 ،
( )02الممتع ي التصريف .091 ،
( )04الكتاب  4 ،أ .248
( )01أن ر :الممتع .091 ،
( )01المنهج الصوت .022 ،
( )01جامع الدروس العربية  0 ،أ .024
( )08المدخل الصري  ، 014 ،المساعد  4 ،أ .089
( )09المساعد  4 ،أ .092
( )22أوضح المال  4 ،أ  ، 428درايات ي علأ الصر .001 ،
001
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( )20تذا العر  ، 002 ،المدخل الصري  ، 011 ،ترح ابن عقيل  0 ،أ .018
( )20أن ر :الكتاب  4 ،أ  400من وله (هذا باب ما تذ من المضاعف).
( )22ترح ابن عقيل  0 ،أ .018
( )24تذا العر  ، 002 ،المدخل الصري .011 ،
( )21ايازاب أ آية .22
( )21ترح ابن عقيل  0 ،أ .018
( )21الممتع .294 ،
( )28المةتاح ي الصر .
( )29البقرة.8 :
( )42ين ر :الكشا .44 ،
( )40ترح الشايية  2 ،أ .21
( )40ديوانه .000 ،
( )42ين ر :اللصائص  2 ،أ .012
( )44الممتع  ، 294 ،المةتاح ي الصر .022 ،
( )41الممتع .294 ،
( )41البقرة.000 :
( )41تةسير النسة  0 ،أ .018
( )48الممتع .291 ،
( )49ديوانه.020 :
( )12الممتع  ، 291 ،المةتاح ي الصر .020 ،
( )10ديوانه.099 :
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( )10يويف.4 :
( )12البحر المحيب  ، 019 :1 ،الممتع .291 ،
( )14الممتع  ، 291 ،تذا العر .002 ،
( )11المةتاح ي الصر .020 ،
( )11اإلنصا ي مسائل اللال  0 ،أ .211
( )11ترح ابن عقيل  0 ،أ .000
( )18الممتع ي التصريف .291 ،
( )19المقتضب  2 ،أ .20
( )12الممتع  ، 298 ،المةتاح ي الصر .020 ،
( )10ديوان الهزليين 0 :أ .89
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This paper deals with the changes, inversions, conjugations,
additions and omissions in some words. The paper begins by
defining
morphological
imperfection
linguistically
and
idiomatically, then explaining its types (by omission, by
transference, inversion).The paper concentrates on omission which
has two types ;regular and irregular. The paper ends with a
conclusion and a bibliography.
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