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ّ
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ّ
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  امللخص

ّن اوا ارا ا ،  ّ ااّن  ا    ّا ال      

 ر    ،ام  ا  إ ق ودون ا   اأّن   ، وا ل ا  ظ و

  ف وا لإ أ  لا . ا ن م أ  فوا  ف زدواج ، إذ

  . امق ، ّم ا  ازدواج ، وّض  ط ا اة 

            فا و ،    و ا ت ا ف  ن و

 ا  ا  او ، ط  ن انن اف    ان ا و ، 

  ط  إ ا ا ل ا ا م ا ا ف م  

وإذا ن ازدواج    ا ، ّن ا    إّ         طن ّن    

  .م ق ز أ  م ادوج 

ا اّ اي و  ا ا ّ ام ا ّ ا  وف ف ا إذا    و    

 َت  ّم،  ى  ف ا ر ، وإنن ام  ّ  او  و.  

مة
ّ
  املقد

     َْو ا ا  ا راإّن ا    ت اا  و درا ا  

   ا أو  ا راا  توا،أو  ا و،بب     )١(وا ا 

             وأم ا أّم  لا آ  ا ت اا  ا أّم ة اا و

ا  ا       راا   او ا ذات ط و ا ز أم  ت

 ّ٢(ا( .  

             ّ ا م  ا   أ ا ات ان أّا ّ) ٣٩٢ت    (  

)) وا وف ا  ضت أو)٣()) أن ا ا  إ   و     ات اأّن أ  ا

 ت ط ٠ا  

           و ،   ت اته ا    ء ا نل او

  ا   او ...            د ت ؟  و ف وا   

  األستاذ املساعد الدكتور

  صيوان خضري خلف

  جامعة البصرة – االنسانية كلية الرتبية

 



      ٢٠١٣:السنة  -  ٤: العدد - ٣٨: الد )                                     العلوم اإلنسانية(جملة أحباث البصرة 

 
ّ
 والصوتي

ّ
  ..................................................................اإلعالل بني التعليلني الصريف

 
 

٦٠  

  ف اا إ   لا إ ا ات ار . أل ا  اإ  )) :

 ر  ا  لا  ّا   ...   ف  أّن]   ط[       ق

 ...            إ ف ا  م     و ض    ه ا أن م و

 ط  ) ّ  ء ٤() )) واو  أو(   

               ت اأّن ا      ة   ا ّات اّن أ لإّن ا

             ام   أّن  ّم  ا  ا  دو و ،  ة وط   ذو   يا

اّ ا   ة        و ا  ا   ا ا ا ادت  أن  أات     

   .  لع ا  ، و ،            ٌَو ،  ا ف ا  

 ...     ، اع ا  آ ك  و؟    و ك ا  )  ُع  (  و 

ه ا و  ف ا ف   و  ٌض إ  .    ف  وإ   ابوا

 ا ت ا  ك ) اوا (  ا ا ا  ف  ا أن  م 

     وا : ْ       ُ  .       ا ا م  ا ا   )اوا ( ،

 ا م و)ّا:(  

           ُع .  

ا أ  ُا     ، و ٌت       )٥(و أو أُ  اة  ع ال  

ح          . اا   يل اا درا   ّ ىأ ٌك أوو :     ت ل

آ  ت ن ، اوأم : لف، او ،و)٦(     .  

  اإلعالل بالقلب

 ّا :   إ إ   ه  إ  ف   ،     وف  ن ا إّمو

 ا او:اوا ء وا٧(ا(  . ا  أ :      ا ات اأ  ض  

    ل ات)٨( . و:  

١- ء أاو واا :  

  .ل ، ع ، ا ، ر :  ، ال   

وا ا ( ََِ .   ه  زدة ارع ( َل، َّ ،ّرََ، و : أ ه ال  

 (    ٦٦٩ت (ر   و أ ا  )٩(واء  إذا  ، و    أ ،  أن ااو

ا  ذ اع  ا      ((:ااو واء ّ   و   ا ا  أ  ل

أ  ا وا   ااو واء   اء و ااو أ    ا ، وم  ك       

ّم  او واء  ن إ  أب  ا      أّن       ول اع ا ، و

 و   وف ١٠())ا (  
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      وا       )١١(و ا ّ ا ، ّم ّدي إ ا ات     

أّ ا   . ّن ا رة   ، واء رة  ، ه ا أ  ث ت

        إذا  و  ا ت ا أّن   ّت ، اا ا  ا

ا  ا   و    ا ت ا م دا ، وّ انا )  ١٢() ا( 

  ا  ا ه ا لأ   ّ ّا ا او )   ( اب اا   )

َُ (ا ت ا  ) ءا (  ،     ن اا        ان

) ّوا ، ا  ( ا   ا مو ) ا (  أ ا م م ))    

     ا  م ا   ١٣()) ا(       ط  مّ  د اوا .   إ  

 ازن ا           ف وا لإ  ل  م 

ط  إ  ن  و أّن  اّا  ّم   إ  و  .  

٢-واوا ا   

 ●ّ   ءا م إذا.  

       :َ  و،ُِ...  

 )١٤()) ا واوا إذا ام ّ أ  م ا أ  ا       (ال اة   

 )(   ل  ل  )ُِ( ،وا) (   ه  ل 

)َ  . (            ام   إ  ن أن ا  نا واوا  ام 

    م)١٥(         ا اما   ّات اأ  مأن ا  ا و  .

               ّا  إذ إّن ا ا ا  ٌو ّاو اا    ّ و ا       ّن

أ     د أْنا ِ ا ّات ا)١٦(.  

   ّا ا ّأ) (        ِهآ   ُو ،أو ُْ ل  ل 

) ُِ  ( ولا  ن او)ُ  ( ة  ذا ) ا (وط)ا (  و

    ، ا ط               ا  ط   وا ا      ا

 أو ّ  ة ا   أ،ط  ت ن)١٧(      ّّا مو

 ّا ا  ا َ  واوا أ.  

، إذ إن ا  )  (إ مء    ط ا    أّ ا ا ّّن ّ أو أّدى 

  ا ) وا ل         ) ا ، ا ّت ا ط  ضو ا   ا

 (   (أ ) ( وّ ى ار داود ه أّن. إ ت ّ ط   اّول

و  اة  و ا    واو    ت اَِْ (      ّ(ون ه
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      يا ١٨( ا (             ا ا     َآ  ه رداودا   ىوم

 ا  ضا.  

  : اء واوا- ٣

    ا ا  و :  

 ●ّ   ءا م إذا:  

    ّة ال ا )):          ُِْ  وذ ، ّ   م إذا ء واواا (()١٩( .

 ُِْ  وا . ّ  ء اا ا ذ ُ٢٠(و(.      ّا  ُ  اه ا  إّن

 ّ ت ّن ا      ىم  ذ   نف   اط  ّت أ ءن واا أ

   وإّم ا   ُّ يا دوج اا    ء واوال  اوأّن إ ّا مو ا ا

  دوج  لّ)ي ُ (  دوج إ)و ُ(  

  ا ا  و  دوج) ُِْ (    قما  )  ءا (      ّت ا ط  ضُّ و

 ا .  

            ّ ت   اوَن وإّن اّّل ا   و ف وا  ل

 َت و ط.  

●   ءن ا أن)ُْ.(  

     ء واواا  ف أّول   إذا ّأّن ا ا و ْط أ ْط )ا   )٢١و

      دوج اا    ي  (ا ُ (      دوج دوج إا ا    يا ّو

  ) و ُ.(      دوج اأّن ا  ّا ا ّأ        ّ      وه    

ل  ) اّ (وا  ط ت اّ ا      )  اء( ا  ّ امق 

   ازن ا دة ، اوا ط ّ ت إ.   ّا ّ أ ّا  رل ا )) :

و    اا      ) ٢٢())  اء و ا  من ا   وء 

ّا م ّ   أو.  

●    ءن ا أن)َْ:(  

 .    َ و َ وََ : ى ، وَوى وى  : أ اء      

   لأّن ا  ى َ  لا   ط   ُ .ل )) :  ُ ت وأ

ا م ن اوا ،  د َ  ءن  ا اوا أ  اون ا  ءن ا

 َ  اوا  د    (()٢٣( دّياا و)٦٨٦   ( ال ذ

 ال أّول اأي ا،وا                     .  
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أن اب ل اء واوا ))(      ٦٦٩ت (وى ا ر    )٢٤( أّو  و آ واو    

ا .    ك  وا :(()٢٥(      ا  را  را و    ر 

ل ا   . و مى  ذ   )٢٦(ى إن ا اال ن   ر   اب

أ   أّم أرادوا اق       ،أ ى أم ا اء  واوا ن  ا٣٩٢))(        ت (

  .)٢٧())ا وا وه   ة 

● أن   ءن ا)َُ.(  

 ))ُوَر  ا َُ . َُوَر  ََُ وا .   و ط  ء واواا 

. ا    فه . واأ   ! هار و((!)٢٨(      واوا   ءر أن ا ل ا ))

ء وّن ا ،   م           اوء واع اأن ا  ءاو واا  ا 

  ّ   اء        ... اء إذا  ن   ّ   واء   اّ و اف 

 أْن    و ا  ة ّ اء    ا ّة ا ،    اّ و ااو

)ََُ ( )ِ (ء واواا  (()٢٩(.  

        ّ       ا  ا ا إّن .   :    ءاو واع اا  .    وإّن

    إ   أّم  ، وإن اء  ِ واوا  م اّّ، اف     ّ  من اَر

ا   ء ادوج ََُ (    (ا  ت   )  ، )َُ ات

) ااو (   امق   ) ُ ي (و ) ُ  و ( وا ا ّ أن ادوج ا      . ا وه 

و أ ّ امق     ،ل إ ت ّ ط    وا  ط ت ا  ّّ ) اء(و

         ّ  واو او إل اّ   ّ  ءاو واا  ن  اء   ،وا  ّو) ا (  ا

  ا و ا قمدت اء أاو  واا  ءت . 

ّ ل ا )):  ذا:ا َُ ا ء واواا ا  ،  د : و  ا إن

 .:ّا  ا ن  ز ا،فّ ّم ء  ٣٠()) و( . ي أراده اوا

و ا      ا ، ن ن ان ا)) َرَُ(و ) ّ)َُ أن 

وادر أ ّ ال ، م  ّا  أ ادر  اء ،  غ ات

  را ذ و  ّ ةوا د  ّ ّدون ا   ثا  ءا

إ ّا أ ّا ))ء واوا ّث ات اا  أّن   طا   يا  

  دو ا  ءاو] ُ و-[اا  ا إ ا  لما ٣١()) وم(.  

  .إذا م اء     وان ●

    :انَُ .  م ؤه واوا ِ ن إذَُ ٣٢(أ  (   

          ّا   يدوج اا    أّم إ ّا ما  وإن ا ا ا٠و 

     ا      ء عن اَُ   ،    واوا ما  ا)٣٣( 
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   ا ا   الّdissimilation        أن و آ ّ  كنٌ (وَُ( 

 ط   : َح /  ُ/  ُْم .        دوج  مي  (ا ُ (       ّا 

و ) ُان َ(وا  ط ت اّ اّ ل إ ت ّ ط  ) اء(امق 

 دأ    ّا ا  اوا  ّد او  

     ط ّ ت  دوج إل اّ  و  ّ   دو   إذ ّا ا .   ا و

     ط  ا ا    ا ت و أَح : ا/  / وا /  ْس ح ح / س ح = ُم /

  س ح س / س ح ح 

  :و  ،  ااو ًء   -٤

  : ء وُ إاإذا ا ااو وا ● 

     ذ )             ءوا ّ م  ًء إذا اوا     ب ،  م أو

    ءوا ()٣٤(    :   إذ إن أ ّ ) دّْ ( ،   أ ّوط) ٌيْط. (    

   ء واا  ام ل ذ ة         : (( او ر ام ا  اوء وان ا وذ

  ّإ ا ،               ء وا   ءا و   اوا م ّ أ   و

، وا ٍو   ن ا ،     ّأ وا   نا ُوَر،  ء اا مو   

و  ا  ّ    إذ إن         )٣٥()) ّمأ   ّ. ا  ااو 

   ّا ءد(اَْ  (  و)ٌيْط( ّ  ًء    ّاو اا   تّأ ،     ا 

 دا  ة  ووا ن ارا )٣٦(     ا  و) دَْ (   و ّ ّ

 ) ٌيْط  ( ر ّ                                    .  

   إ    دن ا ّ  ا   ءاو و اأن ا إ   و

اا  .دا    ت ّات اوأ.  

       ا  دوا ا  و آ    كو ، وا  )-و (و  )  َ ي– ِ ( ،

 ما ي ( و ) َ و -(و–  ُ (    ا ا   ات    ، وما ا  م ،   ا 

   )  طْ (و )  )ْاث ام   ا  ا  ان إ  إ

ن ن  ا أو  وام ك د   ان إر واة         

   ًء ِ اول أّن ا أن  ٣٧(و( ،    ءا   و ّ  ،     دن ا

 آم ذ  ا ّات اأ .  

 ●    اوا  إذا و:  

))  ا أّن ااو إذا م    و ة      ًء      :((ل ااذي  

)٣٨(  :دِ  ،دِ أ .  ا  أّن      و    ؟ ّ   أ ّ ء أا  

      دوج اا ا   و -( ا ِ (  ا  ،و )- ب) ِ يا  .   ا  اهي موا
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     ّات اأ  ما  أّن ا ء       ، او إّن ا ا   ًء  اوإذ إّن ا

     ا ّات اة أّن أ ذون . أّن ا د(واِ (

       ل ا     : ِ/       دوج  ّولا ْد  ا )- و ِ (    

و اة  ت  ،      ّ و ا    ا ا  )  و(ا   امق 

 ء(طا .( إ   ل ،ف و ا ٌلإ  وإّم)٣٩( .  

●   ّ اوا إذا و:  

ا أن ااو اّ ار  ُ     ًء   إ )):           ل ااذّي      

ط :ًء   إذن    ا  ن ا  ن  أن ٤٠(... )) أ(  .   ا 

ََِر أ  ََِر.  

)) او ه ا ،    ة   و ط و  و،   ا  فوا،  

ا  ومن ار و أن آ ّ ،    ام  –وا  اّ   ).٤١()) ًء

.  

و ط أّ   ،ازدواجم ا  ، أ  ا اّ ا    ّ ااو      

ل  .  )٤٢(اة  م اء م امل   دون أن ن   ااو        

ف وا لإ وإّم  لإ .  

  : إذا و ااو  ر ل اء ● 

       :اِ أ  .     ًء اوا )٤٣(  ا ّ    .  

  ط  ة و  او وأن ا   ّا ا ّأ) ت    ) اا  ا ا

ا  ،        ة واا  َاو وأا ا أ ،    وا ّا  و  م

   لّا ء  مرت ا)٤٤(  .   و) رد (  إذ إّن أ)ل     )٤٥()ِدوارإ  ل

 ف و .ّ ء  ءوا.  

     ●    اوا  ل(أنُ:(  

     ل )) :   ف  ن او  إذاأن ا اب     اف ا مو ا

  .ِد  ِّ  َد: و )٤٦())و ا  ، ًء 

    أن  رأي ) ٌلُ– ٌوُد (       ف  ن ًء 

اء ة م  اء      و اّ ا ،    ن اء أ ّ ااو،ا  ااو ًء

 ا )ٌيِد (ًء اوا  ُّ ، ّم))  أ و  م  ءاو واا اذا أ

  ).ِدِّ(  ُّ .  اد ) ِد ٌْ(  ا  )٤٧()) ة  ااو ًء
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ّ ،  ا ّ  ل  ت اّ ا إ ت      ت اّ أن     

 و أّن، او  إذا إ را    دّن ا  

 ءا  قا ا    ّّا و ّّء ات ا ّا ٤٨(ا( .  

 وا ّّا  ءأّن ا ّا)ت ا (    ّّء اا  ّأ)  ّت ا (     ت 

   ،ز إد  ا ّ  و ّ  وا.  

ن اء أ م  ااو      ((ًء  )  ل  (و  ار  ار   ااو     

ي       وا ا   ءأن ا م إ ا م  ٍ ...     دهّ   

  . )٤٩())او  إر ااو

ّن ، أ  ّ اّ ا  ء ا ة  امل  اّ إ اة       

وا ّ  ّا ّأ  ة.  

  اإلعالل بالنقل

      ّرأي ا   :    ا   م  ءل اء(ااو، اف ) واا إ

 ا ٤٧(ا(          ف ا ّن)ل       )٥١ل اا ا ّو

أ )٥٢(  . ّ ف ا  يف ان ا إذا ا و ،  أو ،   أو

ّ ،ّ أو ،ا ّ ٥٣(أو(.  

 لا ا يو:  

  ).ام(و ) ا(و ) اْ(و ) أ(ا اف  وزن   -١ 

     د: ان، أذ، أاثا،ا . له ا َد : أَْأ ، َََْذ، أَْا ،ََْا.  

 م–  ّا –  ف ا )ا (     ف اا إ) اوء ، اوا  (  ّ

 أ   ءاو واا  ،نا   حوام ا  ّ)٥٤( .  

        ّات اأ  ما  ا ات         ، و  ت ا   ٌ ّو

  .و ث ا ات. ا اادة

) َ ي -( و ) َ و -( ّم ن دو    ،أّ ا ا  ّ ااو واء       

 مز ّ طووإ ن  ، ا  ت ا ط ا ا  ضّ

٥٥(أ( .ف وا وإّم     ل.  

  : ارع اف ااو واء -٢

       : لَْ .َِْ .      ّولب اا  ّم لَُ ّولا  ا ،  وا   َِْ ما ،    ّم

          ا إ  ا  ا  ن مّل ا مب اا ،     ّل  ا

ّن ،واة واء ن   ا ،      أّن اع اّ وااو  )٥٦(ااو وا  اء 
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م  د إ نإ،ا   أّن ا ،     إ  لا وأّم،   أو

 ف وا لء    ((وأّن ااو واا ا  ف )   ء ااو واا (  وا

 ّف ا نو ن ما  ّرة اا  فا ا  م             

  .)٥٧()) اق 

                ّات اأ  ّا   ا  د أّنا  ّ  دا  رى ا

 ّا ا  ا ا  إ ا  ب ّ  رة .     ّا ا  ّأ

 ))  نّ ّا ن ا      ا     و  ت  ّا ا

         ر  ا ا ق اإ   ءاو أو اا ن إ ّا  ّا

 ا ا  ءاو ء ا (()او و .)٥٨ى أّن ا  را  را ّأ    ءا

اّ اّ   وة وطّ  ام وإّ ض  ا ا ل            

اّ ول اة،ن ّ  ط ي ث  م   إ  او  و       

  ارع   ً ا       أّ إذا م  .وا  ا ا ل ا. ) ٥٩(اء 

 :بف،و. ََْف وََْ  ا . –   ّرأى ا –     ا إ ا 

             ل اإ   ، نا    حوام ا   ء أاو وال او 

  ا ،  ل ))           ا  ا    يء اا    ا 

  (()٦٠ (.  

       دوج اأن ا ا َي(و) َو(وا (         ط  ضّق وما   

 ما ) ا ( ط ّ ت  .ف  وا ل إذن.  

٣-  ءااو وا ا ا ا  نن واء ال وأا وا  ا  

   او اا  ء   اا  ا  

ا ا ُِ ُ   ُْ ُْ 

 ُ َُْن   ُ َُ ا ال

 ُ َُْن   ُ َُ ا ان وان

ى    ف ا إ اف ا         ٠- م اّ   –ال  ه ات       

 ا ،   ا ا م إذا ة ، وأ ا ا م ء إذا ف ا  .

  ا ّت ا ة أّن ا ا ذون نّوا     ق. وا

  ادوج ّم ا  ا ازدواج اي           ) واء (،)ااو(اّ أّن امق

و ا  ا ا ط ت ا اة  ا         . ا  ا ات     
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وّل ا ادوج إ     )٦١(م ا  و   إ   ازدواج ض ّ    ّ ز

 ا وا   ح و ط .  

 ٌَُ : ُْ /  ِو /ُْ              ٌُ : ُ /  /ُْ  
  

 ٌُِِْ : ُْ /  ِي /ُْم       ٌُْ : ُ/  /ُْم  
  

 ٌَُ : ُْ / َو /   ُْ     ٌ : ُ/  /   ُْ  
  

            ٌَُْ : ُْ/ َي / ٌْن        ُمُ : ُ / /ٌُم  

            ا  إ  ب ةوا ا ّات اأ  ه إن ا

 و ت اّ  ا  د ا ا ّ       واة ط  ،ت اّ ا

   ط دو وإ وزم  )٦٢(  

  :   ) ال(و ) ال( ادر  -٤

          : مإ ،وا . ن أّن أّى ا)مإ ( نَْإ)) ا ا م  ء إا    

 ا ا ...ء أا  ،نا   حوام أ ّ ...    ف نأ 

   ) ا(أّ  )٦٣())وّض  ء ،ام  د و  اف    

اَا))ا ا او إا  م   ...    حوام م او أا  ...

ن ، ف اا د و  اف ، وا ا  ااو، ا ااة:  ن 

 .)٦٤())وّض اء  اوف... ال ن ا  ا ان

    م   ا   ن أّم ّا –     ا  أن ا  –     او

  دل   ، وا ا  ت د أرو   ا  ض أ و

 :  لإ ،ف، وو ، و.  

   ا إ  ّا دوج  واا  وا ) (ن وإ )وا ( و  اا 

  ة اء(اا (  ا وا)اوا  (    ةء اا أ ُّ قما ا

 وا ا  دل اا  عم  ه ادر وا  عا ا )٦٥.(  

          ّا ر وان ا ة إنء اض اّ   ف و ٌلإ  ل

    .  

 ل)ةء اة وإا وإ ا ذ   و رة  ] (ر٣٧:ا.[    ّ ا وا

 ذ:  

   مْإ ْب : إ / / َْم          مْإ : إ/ / ًمإ         ْإ : َم/ /َن /َْ  
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    اإْس : ا /ِْ /وا /ا          َْ :ِت/ إْس / /ا            َْ :ِت/ إْس/ /َ /َْ  

  اإلعالل باحلذف

    ا  ف ا ف  ّ ا  ،  نو :  

  :املضارع الناقص الواوي يف حال الرفع- ١

      :  .  ف   فن أّن اّى ا)ّا  ّا (  

 ّ  او وف أّن اا ا و :      ّّول واب اا   ا  

د  ّم ا    ٌ ا و ث : اا ، وا .      ا ا  واّ و

 ا ا  نه أي إآ  ّف ا)٦٦(  .  

 ل  )) اون ا  ا ذ ن أ ء ن نّا  ٦٧())وإذا( .

 اإ و ا  ة أيو ط  ف ى ّا ا أ ،    ّا و  

 ا) ا  (    ّ )     ابا و ا  ( و     ّ ا ا

ل   اّ ا     )٦٨(ّمّ  ط، ا ّا  ااو ّت اّن

ف وا لإ و ط ّ ت او اوا.  

  :املضارع الناقص اليائي يف حال الرفع -٢

  :  .  ا     ف أ   ّ ،اب   وإّما   

)ا( ،ءا  ع اا  ّا)٦٩( .  

،   اب ام     ، و  ة  ا (  ا (أّ ا ا ّ أّن اء    

ا  وا،  ا   ا ، و      ن  ءا  :  ةا ،   ّوا

ّ ء دّا  نّو  ّ .    أّن ا و ،     ا   ّم)٧٠ .(  ّأ

ط    ا ا  ن ّا ا  : َْ/  ِ /   د ا وج يُ    ا

 ّا  وه  و  ،  ا  

  قما )ءا (        نّ ةا   ةّ ما ا إ ّا ّم

     ا ا ط  :  : َْ /   : س ح ح / س ح س .         ّم  ا مو

ا.  

  :املاضي األجوف الواوي واليائي يف حال بنائه للمجهول -٣

       :َلُِ أ  َِْ   . َُِ أ  َِْ و  

و  .. و ُّؤه و  ل َِل و  َُِ اة  اء وااو  : ((ل ا ر    

ا إ ا  ةا           اوا  ءا إ ا  ةا  َلْ ّوأ  َِْ ل ء

َِْ ل ًء     (()٧١( .  
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    اإ  رل ان   :(( وّ ّ   ء ا   ا أّمّظ 

 و ا ف ... ا ّ ء         أّناو أو اا  دّ ا أّمّوظ     ّ

       ت  ّ    ...   ّ ت ٧٢()) إ(  .      ّل ا و  و

  ٌل  إ ّا ،         ّ إ ّا  ءاو أو اا  إ   ّ ، وإ 

 ا   دوج وءان أن ا و  ّ إ   ،    ا

ّت ا ط  ء واق اما) ا(  .       ط ّ ت  ء اه او .

)٧٣( ف وا  لل إّن اا ا مو.  

ة(مضارع املثال الواوي وأمره واملصدر منه على وزن - ٤
َ
ل
ْ
  )فِع

       ل ا)): وزن  و ء ا اوا م )ََ ( أو) َِ (    رو

)ُِ ...(و اوا  ؤه ا ، :َِ  ََو ...َُِْ وا .    اوا    

ٍء و ،ا  ،        ة واء وان ا ا و  او مأّن ا وذ

 ا  أ ...  ء ف  واآ ا ا أ  ،      ف ّم ءف ا  و

 راو     ،ا اءا ّا  لإ  و ،  ة    وف ا  ،   وزن  ف ّم

  اوا إ َ  ٧٤())ا(.  

   ، و ا   ا  ّت ّ إ أّن ااو    ء وة  

   و ت ا.  

اّ اش أّن ة  ارع       ى ار  . وا   ّف ااو ة آراء

او  اّ اّ و   ة ة ا  ))       أب ف ااو 

ا  او٧٥())ا( .   ّا   ب  و ،        شر اا ّو

أو     ( + ة )+  (واو+  :  ن ا ا أِ    ((ذ ل  

 ل ا (            ام أ ا و ّت اا ر  ّ ّة ا(()٧٦( 

وا أّن  : (( و  ب   ار  ادر  ا اي ل         . ااو

)و (   ّا ما  إ  ّ ط أر  ا رء ا  إذا د

  ا ا ّ ّا ااع  ط  د اط وا ا ه          

   ّء اا  إ  ّولا ا  ا   (()٧٧(  أر ا أّن ى ا و

  ).ء ا)ط  اع اول  ن إ ء ت ا ا  ااو 

 ّا أ ّا  رى ادوج  : وا   ا  أّن)َْ (  

ات ا  ّت واا  )٧٨ (.  
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د / عِ / َْ  : إّن ا ارع   اّ ن   ط : وارا ّ ا مل 

   دوج  ّولق) َ و -( ُ  اما    ، زدواجا   ّم ،      ضّ و

  ُد / عِ / َي : :  َُِوي اط  ا  اف وه 

  ا  ّأ )و (  ) ِْ (  ا و) ِْْوأ (       : ْوأ /  ِْ . ولا

  دوج )- و َ ( قما  ف)اود    )او   ة ا  أ   ،و ن ا

 ا     )ّك.(  

إّمِ (      ة .. (ا أّن إل   :  ل ا ّ ) . وْ( ا  ) ِة( أ ره 

     اءا    او وا ُ ّ  ا او إا  ء اة ا ،   فا أ

روا  ، وذ  ،     ااو ًء     م  ءوا ة ا رة ّدى ذ إ   

و ف ااو ن ا        . )٧٩(إ اف و ء ام ض    اوف 

 .ّ  اوّن ا ،ّأ  ةوا.  

   را  ا  درا  رى ا و س ، ف وار اّن ا

)اْو (     ط    : ْعوإْن      / و ا  ورانا ا نان اَدْن  و

 ا  اّ)٨٠(.  

لولة-٥  
َ
ع

ْ
ي
َ
  .حذف عني ف

،   ااو  ًء إذا مّ  واء   أو م)             ل   ب 

  ءو     ) : ((وا إ ة ا ر ام ا  اوء واّن ا وذ

ن ا ٌ ،      اء و ُّ      أ  م ااو   و اء     

    أ وا   نا ور وا ٍو .        ّم اوا  ا  ء اا مو

  وذ    ود ... أوا م (()٨١(.  

           أ  ذ ّا ّ أ ّا  را أو و    . ل )):   اوا ّو

ول  . )٨٢())  ء  ل أو  را  ود و م   [    ءً  [

  ف ))              و    و را   ء  ف

 ا   ٌر َْ ، ا  نو     اويف ا :      ف اا ودة و و َمُْ

      ورة واّ ورةوّودة  وطّو مّ  ورة وا ورة وط

 -  –و أرى د  ّ ه ا   أن ل أن م       )٨٣())  اءات

أ     زم  مُمَْ) اوا( ،      ء و ّ ّم .    ن ا و
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)مم (  دو  )- و َ(،     ا ا دوا ا إ  ت اّ و)-  َ

  .)٨٤(ن اء أ  ااو،)م( ) ي

كحذف ع -٦
ّ
  ني الفعل األجوف عند إسناده إىل ضمري رفع متحر

     : ُِْو ، ُْ.  ل ا )) :   َُِْو ُُْ ن او .       ا  م 

) ََُ  ( ما  ) ُِِْ (و) ُْ (إ اء ُ وُ ا  أ اء  ا  ا رت    

 او إا )َْ (اوا  ّّن ا  ، اوم)َِ ( ء إا  ) ِْ ( ،    ةّن ا

و ا   ) ااو واء   ( إّن  ف ااو واء  ا ّ اء ا     .  )٨٥())اء

  ف ا ن إذ إّنّا  و ء اا  و . ن ا  ؟)٨٦( .  

ُْ وُْ و      : و ع  ا  ء ا أ ،   :وا ا ّ أّن    

ا  ،واّول    ب   ن ااءً    ) ُت(وام ) ْع(و)  )ْ اّول 

    م إ ّ شام ط  ه  ّ )٨٧(  .  ّّول اا ا  ن و، ن أ

ل  ف اء وااو وإّم     . ا واو وا  ام ّن أ ا   ء

م إ.  ةن ام ده إإ  فرع اأّن ا ّا و :      ََُْو َْ

 ا  ف و ا  ن) اوء ( و)  ااو   ) اا  ا ّا   و ،

واة ا  اء إ  د   ، إ  د  أّن اوف ااو ، ))ُّم  اب اّول  

 ّّن  ا إد إ من اة    أّ ا ا. ) ٨٨( أّن اوف اء 

   ْل (ا (و)ْ : (ََ : ْل / َي /  َن  ، ََِْ: َي/  ْ /  لّ ّ  ا َن

  ط  إ) ْ ( و)ِِْ :( ََ : َي/ ْ /َن ، ََِْ : َي /ِْ  /     ي ا  َّن أ

   ا وا رف ا ف  رعا  ي)٨٩(.   أي إّن ا ) ل ) (   ل و

) )(ْ (      ْم إ  شم ا     س ح س  :و ، ِْ: س ح

  ٠ء وإّم ف مل   ف ااو وا.  س 

   :حذف الم الفعل الناقص  -٧

●  ا ا: 

       ّا   ف ا مء ا ّا  :  ر : ْر  ،  د : ْد .

، أّن ااو واء ّ وام–         اة ا- ّ . أ َرََْ  و َدََْت 

 أ  :ن ا أ ْت   وْت  و  در ،  ا  مء ا٩٠(و( . 

   ن ا و  ا ا    ؟، و ن   إْذ إّن ا.!  

     أّن ا ّا ت   و  ُد / َر : وا / ْت . ن وإن ا او  
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ّ ، م  ّ  ء    ، ا م وإّم ،     ف ا   ل ،  وإّم

 م ه إ .   أ ا  فو-   ّرأي ا -     واو ا ده إإ  ،

      و َوا  واَ ُووا  ّ ااو واء ون  ،     َرَا وا َرَُا 

 ن ، أ )اووا ا ( وفا ا  ّل ا و ف  ا)٩١(.  

        و واو ا إ دإ و ط  ن  او ر أّن ا ّا وا

أ ط  ،نن ط ا ،  ت      وا ا    ا   ،

 ا ت اّ ا)ا ( ة  ) ا  (        ٌف ك  ابوا

  .)٩٢(وإّم ه إ  ة

   أ  ف ا او- ّا -     فّ  إ    )أل( ،  :  ا

ا .  م)  ُ َ (       ذ   و)) :       ر   ف ا ّ

 ر  وأم ا أن  ، ا ًء أو واوا رت ّ إذا ّم  ا وإ  ِ و

و  ًّك ف وإ      . )٩٣())   ا ا   ا ا ،  إ  ن 

  ا    ك)ر (،     ا   ا   إذ طّن ا :

  ٌض ا  اّ إ ) زاْل(ٌل  وا ا/ /َب/زاْل/َغ

 ّ)ل ) اّ  ط  بَ  / زَ ْل / غَ : إ /  َ /  َل.  

 ● واو ا إ ا اوي واا ا ا :  

)  . َو(و) َرَِ (ان  إد إ  واو ا .     َرُا   و َُوا         

وّ اف اي  واو     ، ا     وا ا أّن ا  إد إ واو

 ا   ٩٤(ا(.  

            الا ف اأ   ن وع فى أن اة أو

  . اف 

    واو ا إ دإ  أّن ا  ّا وا:     ووا  مَ ا وَِر

و ّ   اَ (           ، ّ و (و  ام  ) ِ ي(دوج  اّول 

 )٩٥( ا   ) ااو  (  ا ّ      ا     ) ااو (و) اء( امق

 دون  ف و .  

●طء او واو ا إ ا  ا رع اا:  

     واو ا إ ل  ا :َنََْ .َنَُّْ أ .      حوام ّ ء  أا   

. ا  ا اّ     .  )٩٦() ََْنَ (  ُّ ا و ا د          )  َْوَن(
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 و ط ّ ت ءأّن ا  يا وا.     أّن ا   ؟ ك اّ 

 ء ا  .ن أيط ّ   نن  و ا    !  

  ا أ   ا وا )  (   ن ، ون ط ا واو ا إ

 ا ا   ا  ،ا  ) ا (  م إ )  زدواج  ) اا ّ ، .

 أ أّم إ ا ن زدواج وإْنوا ط  عا     ،    ع أرا  رة ّم

 وط   م  أ ق  و أّم   ة ت.  

 ا ا   ف وإّم   لأّن ا .  

  د اا  أ  )    (      ّن  طء  ا  إ )  ا  (–    ّا -    ف

  د ا ٩٧(و( ) َََْْ(  

 ن أّن اّاى او) (       ن ا   ) رة ) ا

  أّن وزم أو )   (  ا إ أ و  )  َ ( أ )  َْ  (    ا و  ّ  

  دوج   ن ا  ت  ني ( ط  َ) : ( َََْْ (   ا و رة أو

  ) ا ( ط م أن  ت و،)٩٨ ( .   م  م دوج أأّن ا  و

 ط .  

  ● ا رع اا و  

         ه أي آا رع اا ا   ر ل ا )):   ف ا

    ف ا زأّن ا   ٩٩())ا(  

            ط   أ  وإّم  دا  ّ دا ر ى او

 :  +   رعا ا    م  ا  ا  ف أّم   

ا ا  ا ف م ا ا    ا م)١٠٠(  

   ٨-  
ً
   :حذف ألف االسم املقصور عند مجعه مجع مذ كر ساملا

ى . َُْ : و   ا وا      . ل اَُْ َن          

أو  واو ، –ّن ا  آه  ، و ا ،    ف أ ء ا(( اّن وب 

  ا  أ ،واة   وب ا   اء ا  ف          -ء 

ف ا، ف ا و ا آ  م(()١٠١ ( . 

      ا ّات ان أ و ا راا  ضا ا ى إة أّ م إذا إّم، و  

  .وإ ف ا  ل  ه ،  ت

        ا ف إ  ا  ا  ا   اد وَن ( و (  و ل ا ) َ ( 

     ءوا وا  ل ا  اووا ا   نط ّ   و وا ا 
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٧٥  

ّوا ا :َََْ وَن و . ا ، ا  أ ال وت اا   و

   م إ ا  )ا (   ل ا  او ا )  و َ(   ءو

ّوا ي(ا َ (  دوج )١٠٢(   .   م  و وا م أ و ط  

       م إ ر اأّن ا   ))     ات اراا  ه اا

  دأ  وا   ت ا(()١٠٣( .  

      ّوا وا ا  ل ا    أّن ا  درا  رى ا  

 ط أر : ُْ /  /  / وْن  

                                   ُْ /  /   / ْ  

       أ اا ح       ((وا     و  ةّ .   ا إ أّدى ذ

)ط   ( و)أر (  ّ نة و ا     اءإ 

ا... وا ّ ت إ رة اا اا   )aw(*    ا)((١٠٤ (  

  ٩-  
ً
   :حذف ياء املنقوص رفعا وجرا

      ض  ا ا  ّا ا ا  ذ و . ِ  ا)ُِْ   (  

 ِو ل ا)ِْ (ل ا  .   ة اا  ءا  ة  اوا ّا ا

    ة يءن وا  ا ن اوم ا ا ء  وا  

  ١٠٥(ا(  .ّا ا  ا. 

   إن ا             ط   ء اا  ف  ءوان ا     نم  

         و   ت    : وإّمأ  و  أو ّة و

             ء م ة وان  أو اا:   /  ْ      ا 

  :   اء إ م اة 

  ٍْ =  ٍض)١٠٦(.  

  ـةاخلامت

١.  ات اا  ا ات اف أا   ،  ّ اتأ  و

  ٠و ، و   ات ت ط  وا   و ك 

٢.     ا ّات اة أن أ نّا ا .      او

ات    اا  ّت ط و     أّن ات       

ة وط  ذو  ا  .         ن أْن   إذ ّا ف ا او

ا و  ن .  
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٧٦  

٣.             و وا ف وا لإ  ّاا  لا  ء  أّن ا

   ا ت ا عف وب اأ،     ط    ءأو م

ا،ا  ّم قما  ف يا أو ا دوج اء ا أو. 

٤.        ط ّ  عا  م أ أّم إ  دوجا   ،    ا ّة اّن ا

 ا ّت ا م     دوج أا م  ،     ّدوج  أأّن ا  

ا ّا   م  ا . 

٥.  ا ّت ا   ت ا دا  ،         دن ا  ّ

 إذا إ را . 

ا أّ أن ن م اّد      ط  أو ط ت       .٦

     أو   وا ا ّت ا ف ن و  ا ّء ا ن

طا . 

٧.          وإّم ّا  ّ يزدواج اا    اا    ّت ا

 . ذ  إ و    يت اا  رض او  . 

٨.         و ت اا ّ ّو درا  أ  ّا راا . أّن  

وا ق واا  ّ ّ ّو ّا راا . 

ون ت ا -  -           ّن ف ات ا  ال و      .٩

ت ا نا . 

١٠-    ا ف ا ف لن ا         م ه إ ن

--  اوا م  ف ي  ُ ء ا ده إإ     ي أا.  

ِAbstract 

This research aims to the statement of the illusions that was signed by  Ancient 
Morphologists and followed them from the modernists in the subject of replacing among  
long vowels and the statement is right    when scientists sound in their explanation this 
apparent, as it relied to explain manifestations rules sounds correct away , the form,write 
and taking of pronunciation , interpretation and analysis , mainly in that. 

  هوامــــش البحث

   ٣٥ -٢٩:  ان ا -   ا  ارس اي   )١(

)٢(  ا مت اراء ا  ا ا ٢٧٥: درا   

  ٣٣/ ١:   ااب  )٣(

)٤(   ا :٣٢  

)٥(  ا  ح ٦٧ -٣:ا    ف اا  ٤٢٢: و- ٤٢٤  
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٧٧  

)٦(  ا ا  ح:٣/٦٦   اف ا٣١٧:وا  

)٧( ا  ح ا:٢١٤   

 ٤١٧: و   اف اّ ١٦٧: ا ا  ا رؤ ة  اف اب )٨(

)٩(  اف اا :٣٣٧ ا  و  ا ٥٢٤ -٢  

)١٠( ا  ٥٢٣ - ٢ا  

)١١  (ّا ا  ة اظ  :٢١٦   

)١٢(ات اا  ل  ا ا :٥٤  

)١٣ ( ١٩٥و   ٥٥م  

)١٤ (  ب  ل١٩٩:ا  ا  ح ا ٢٥٨:و   

 )١٥ ( ا ا   ة ا٢٠٩:ظ   

  ٣١: ان ا - ّ ا  ارس اي)١٦(

)١٧ ( اف ا٢٧٩:ا   

)١٨ ( ات  اأ   ت٨٤:درا- ٨٥   

   ٤/٣٣٨:اب ) ١٩(

)٢٠ ( م   

)٢١ ( ٤/٣٦٤م   

)٢٢ (  ب  ل٥١٨: ا  

   ٤/٣٨٩:اب )  ٢٣(

)٢٤ ( ح ا:٣/١٧٧   

)٢٥  ( ا  ٥٥٢و  ٢/٤٢:ا  اف اا  ٣٣٦:و   

)٢٦ ( ا  ا ١٩٢:ا   

)٢٧ ( ١/١٣٣:ا   

)٢٨ (  ب  ل٢٠٥:ا    

)٢٩ ( ٢/٥١٩:ا   

)٣٠ ( ٣٧٣:ا   

)٣١ (ا  ب  ٥١٧:ل   

 )٣٢ ( ٢/٧٥٤:ا - ٧٥٥   ا ا درا ٢٥١:و   

)٣٣ ( اب   ٢/١٨:اا   ٢/٨٩:و   

   ٤/٣٦٥:اب ) ٤١(

)٣٥ ( م  

)٣٦ ( ا  :٧٤   

)٣٧ ( ا  ا ١٨٩:ا- ١٩٠   

  ٣/٨٣:ا ح ) ٣٨(

)٣٩ ( ا :٥٢       
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٧٨  

)٤٠ ( ح ا :٣/١٦١   

)٤١ (  ب  ل١٥١: ا   

)٤٢  ( ا  ا ١٨٩: ا   

)٤٣ ( اف ا٣٣٣:ا   

)٤٤ (ا  ّا ا :١٨٩   

)٤٥ ( م   

   ٤/٣٨٣:اب ) ٤٦(

)٤٧ ( ا :٦٧   ا ٣١و  ا ا   

)٤٨ ( ا :٦٧  

)٤٩ ( ا  ا ١٩٠:ا  

   ٥٧: وال  ب   ١٩٦: وا ا   ٣٤٥/ ٤:  اب ) ٥٠(

)٥١ ( اف اا :٣٤٠  

      )٥٢  ( اف ا٣٤٠: ا  وا  ١٩٦: ا   

)٥٣ ( ا ١٩٦: ا   ب  لا ٦٦:و- ٦٩   

 )٥٤ (  ب  ل٦١: ا   

)٥٥ ( ٤٩٣: م   ا ا ١٩٨:و   

)٥٦ ( اف ا٣٤٠:ا   

)٥٧ (  ب  ل٣٣: ا   

)٥٨ ( ا ا ٢٦٤: درا   

)٥٩ (ا ا :١٩٨   

   ٤/٣٤٢:اب ) ٦٠(

)٦١ ( ا ا :١٩٨- ١٩٩   

)٦٢ ( م   

)٦٣ (   ب  ل٧٨ا- ٧٩   

)٦٤ ( ٧٨: م   

 )٦٥ ( ا ١٩٥: ا   

)٦٦ (  ب  ل٣١٤: ا   

   ١١٤/ ٤:اب )  ٦٧(

)٦٨ (  ب  ل٥٢٤: ا   

   ٣٨٣ - ٤/٣٨٢: اب ) ٦٩(

 )٧٠ ( ا )١٢ ( و ا ا   

)٧١  ( ٤٥١/ ٢: ا   

)٢٧ ( ا :٦٥  

)٧٣ ( م :٦٦  - ٦٥   
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٧٩  

)٧٤  ( ح ا:٥/٤٢٤   

)٧٥  (ات اا  ل  ا ا  :١٢٨   

 )٧٦  ( ٣٠: م   

)٧٧ ( ف اا :٤١٤   

)٧٨  (  ب  ل٥٢٧: ا   

)٧٩ ( ح ا:٥/٤٢٧    ) ف (  ب  لا ٣٢٢:و- ٣٢٣   

)٨٠  ( ف اا  :٢٧٣- ٢٧٤   

  ٤/٣٦٥: اب)  ٨١(

)٨٢  (  ب  ل١٨١: ا   

)٨٣  ( ٣٢٩: م   

)٨٤  (  و درة دراا ا ا .ذأ مادر ا١٠٨:م   

)٨٥  ( ح ا:٤٤٢/ ٥   

)٨٦  ( ف اا  :٤١٣   

)٨٧  ( م  

)٨٨ (  ب  لا :٣٣٧و  ٣٣٦   

)٨٩  ( ٥٢٩: م   

)٩٠  ( ره  ٣٤٠: مو  

)٩١  ( ٣٤٠: م  ا  احح ا ٢٣١: و  

)٩٢  ( ا ا :٨٩و  ٨٨    ب  ل ٥٢٩: وا   

   ٤/١٥٦: اب )  ٩٣(

   ١٥٩: دروس  ا  ات و ال  )  ٩٤(

)٩٥ ( ا ٩٠:ا   

)٩٦ ( ا  ١٦٠: دروس    

)٩٧  ( م  

 )٩٨ ( ا ٩٢:ا   

 )٩٩  ( ٥٣٧/ ٢:ا   

  )١٠٠ ( ا مت اراء ا  ا ا درا :٢٧٤ - ٢٧٥   

   ٩٦:  اف ) ١٠١( 

)١٠٢ ( ا ١٣٠:ا  

 )١٠٣(  ب  ل٥٣١: ا   

  (*)  ]-و َ [ 

)١٠٤ ( ف اا  :٣٧٧ - ٣٧٨   

)١٠٥ (  ب  ل٣٥٨: ا   

)١٠٦  ( ا ا  ء  آماءات ات  ٦٨: امء ا  ا ا ودرا  
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٨٠  

            ٢٧٨:ا   

  املراجعصادر وقائمة امل

  آن اا  

 ا ت اراي ا    ب  لا ، ا  ا ا  راد ، ا٢٠٠٨  

 درةا ا ا ، و درا .ذأ مادر ام ،     اا   لر من   -ا– 

 ٢٠١٠دار  ان ، اردن

 ا ش  اا ر اا ، ات اا  ل  ، م١٩٨٧  

    ن ا أ  ، ٣٩٢ت  (ا   ( را    ، اد١٩٩٠  

  ات اأ   تد، درا ، ه ، ا ر داودت . ا 

 ت امء ا  ا ا درا  ، دا   دا  رة ، ا٢٠٠٦ا  

  لا ت وا  ا  ة ، دروسا ، ا  ا  ٢٠٠٥  

    ن اب ،أ اا  ) ٣٩٢ت    (     ير وا إ     

 ٢٠٠٠ت  ، و

   ذياا ا   ا ر  ،ا ا  ح) ٦٨٦ت   (     ري ام  

 ت . وآ ، وت د

  ا ا   را ، ا  احح ا) ٨٨٥ت   (       اد ، اد را  را 

١٩٩٠  

  ي ، ح ا ) ٥٣٨ت   (           ا     ءا أ ا   ) ٦٤٣ت   (

  ٢٠٠١ ار أ ،  وت 

   ا  ، ا  ح ا ) ٦٤٣ت   ( وت ، وة ا  ١٩٨٨  

  ان را  ، اف ااد ا ، ١٩٨٨ا  

   ةا ،  ر اا ، ا ا  ة ا١٩٩٦ظ  

 ن،ا درارذ اا،ف اا – ردن٢٠١٠ا  

  ةا ، ا  ف ، أا  ١٩٧٦  

 ا ، ا ا  ء   آماءات اة  اا ،  را  ر٢٠٠٦  

  يرس اا  ا –  ردنا ،  اإ   رذ اا ، ن اا ٢٠١٠  

    ن  و  أ  ب ، ب١٨٠ت( ا    ( ةرون ، ا  ا  ١٩٨٢  

 ا  ا   ر ا ا ، ) ٦٩٩ت   (         ب ار اوة ، ا  ا  را 

١٩٨٣ 

    ن ا ح أ ٣٩٢ت ( ا   (      يا زمن ا  ب ا ) ٢٤٧ت   (

                ١٩٩٩ ادر ا ،  وت 

 وت ا ،  را  را ، ف اا  ة ةم  ا  ا ١٩٩٨ 


