
بسم هللا الرمحن الرحيم
(د. مالذ)احملاضرة األوىل

اإلعالل
: مصدُر قوِلَك: َأعلَّ فالٌن الشيَء إذا جعله ذا علة، وأعلَّ هللاُ اإلعالل لغة

ً إذا أمرَضه، فهو ُمَعّل. والِعّلُة: املرض. فال
أي واصطالًحا: هو تغيري حرف العّلة بقلبه أو إسكانه أو حذفه ختفيًفا.

لتخفيف الثقل على اللسان.
فيقع اإلعالل يف أحرف العلة، وأحرف العلة هي: ( ا ، و ، ي )، 

ا هي احلرف الوحيد الذي خيفف  ا اهلمزة وإن مل تكن منها؛ أل وأحلقوا 
فُيقلب إىل أحد أحرف العلة، فُيقلب ألًفا يف حنو: (آَمَن       أَ ْأ َمَن)، 

ًء يف حنو: ( ِإْميَان       ويُقلب واًوا يف حنو: (أُ  ْوِمُن         أُ ْؤ ِمُن)، ويُقلب 
من شرائح بوربوينت)٢انظر اللوحة رقم (ِإْئَمان)

أحرف ا يف بعض املواضع شاركت علة مطردً قلب اهلمزة حرفَ فلما كان 
.العلة يف بعض أحكام اإلعالل

ا  ذا االسم؛ أل تتغري وال تبقى على ومسيت أحرف اإلعالل أو العلة 
حال، كالعليل املنحرف املزاج، املتغري حاًال حبال. وهي أحرف علة أينما  

كانت وحيثما وقعت (ساكنة، متحركة، أصلية، زائدة)، فهذا الوصف ال 
. )١(ينفك عنها أبًدا

وِلني، حنو: "َصاَم، األلف والواو والياء إن سكنت بعد حركة جتانسها مسيت أحرف علة ومدّ –) ١(
َيُصْوُم، يِبْيُع". فإن سكنت بعد حركة ال جتانسها مسيت أحرف علة وِلني ، حنو: "ِفْرعون، ُغْرنـَْيق"، 



صور اإلعالل:
بتغيري هذه األحرف تتحقق صور اإلعالل آنفة الذكر، وهي: 

لقلب، - ١ لتسكني، -٢اإلعالل  لنقل أو  اإلعالل - ٣اإلعالل 
حلذف.

سنتناول هذه الصور بشيء من التفصيل:
لتسكني: هو نقل حركة حرف العلة إىل - ١ لنقل أو  اإلعالل 

لتسكني أيًضا إلعالل  احلرف الصحيح الساكن قبله. ومسي 
انظر لتسكني حرف العلة بعد نقل حركته، حنو: (يقول) و(يصري)

) طبعا ملعرفة األصل اإلعاليل نزن الكلمة أوال ألن ٤رقم (ةاللوح
امليزان يتبع أصل الكلمة فنالحظ هنا اختالف احلركات بني الوزن 

فدلنا هذا االختالف على وجود إعالل يف الكلمة، ننقل ،والكلمة
حركة الواو يف يقول، والياء يف يصري إىل احلرف الصحيح الساكن 
قبلها، فتعود الكلمة إىل ما كانت عليه، ونالحظ هنا أن حرف 
العلة بعد أن نقلنا حركته إىل احلرف الصحيح الساكن قبله بقي 

نه جانس حركة ما قبله، على ما هو عليه ومل يتغري، ذلك أل
فالضمة جيانسها الواو يف يقول، والكسرة جيانسها الياء يف يصري. 
لكن يف حال مل جيانس حرف العلة حركة احلرف الذي قبله بعد النقل، 

، فبعد أن )٥نقلبه إىل حرف جيانسها، مثل الفعل (خياف) انظر اللوحة (
األلف إىل أصله، وهو الواو، الكلمة وأعد نقلنا ،ألنه من اخلوفوز

والُغْرنَيق: طائر. فإن حتركت مسيت أحرف علة فقط، حنو: "َعِوَر، َقِوَي، َهِيَف".
ال عكس.وعلى هذا فكّل حرِف مّد ِلني وعّلة، وكلُّ ِلني عّلة، و 



حركة حرف العلة إىل الصحيح الساكن قبله، فلم جيانس الواو حركة ما 
لنقل والقلب قبله ، فقلب ألفا لتجانس الفتحة، فاإلعالل هنا إعالل 

لقلب الحًقا. مًعا، وسنوضح معىن اإلعالل 
لنقل: شروط اإلعالل 

ال بّد من حتّقق شروٍط أربعة يف الكلمة اليت عيُنها حرُف علة متحرك، قبَله 
لنقل،  وهي: ) ٦اللوحة (ساكن حىت جيري فيها اإلعالل 

قبل العني املعتلة صحيًحا، فإن كانأن يكون الساكُن الذي- ١
العني املعتلة حرَف علة، فال نـَْقل، انظر األمثلة الساكُن الذي قبل 

، وإمنا امتنع نقل احلركة إىل احلرف املعتل هنا؛ ٧اللوحة املذكورة يف 
َيَع، وعاوَد.  ألنه قد ال يقبل احلركة، وذلك إذا كان ألًفا، كما يف 

، فإننا لو نقلنا احلركة إىل الساكن َعوَّقَ أما إذا يقبل احلركة كما يف 
ألًفا حىت جتانس الفتحة قبلها، الواو املعتل ألّدى ذلك إىل قلب 

فيصبح الفعل َعَواق، أي على وزن: فـََعال، وفعال ليس من أبنية 
الفعل.

أال يكون احلرف املعتل عيًنا لفعل تعجب، فال نـَْقل حلركة حرف- ٢
ساكن الصحيح قبلها يف حنو: ما أبينه وأبني به. انظر العلة إىل ال

وإمنا ُمنع النقل هنا، ألن احملافظة على صيغة التعجب ٨اللوحة 
تصحيح فيه، إذ لو أُعّل لتغريت صورته، وهذا فيه نوع من أوجبت ال

التصرف، وفعل التعجب جامد.
أال يكون احلرف املعتل عيًنا لفعل مضّعف الالم، فال نـَْقَل يف حنو:- ٣

رد، وإمنا امتنع اإلعالل هنا؛ ٩بيّض واسوّد انظر اللوحة ا من ألن ا



ومن َض" من دون إعالل،وبَيِ فقالوا: "َسِوَد هذه األفعال مل يـَُعلَّ، 
.)١(املعلوم أن اإلعالل يف الفرع يتبع إعالل األصل

لنقل يف- ٤ أال تكون العني املعتلة يف كلمة معتلة الالم، فال إعالل 
ألن الالم معّلة، وإمنا امتنع اإلعالل ١٠" انظر اللوحة حنو: "أْهَوى

وإعالل العني يؤدي إىل وقوع إعاللني متجاورين يف أصلني من
لالم لوقوع أصول الكلمة، وهو ممتنع، وكان منع إعالل العني دون ا

حمل التغيري.هوالطرف الذيالالم يف
، وجمرُدها مل يـَُعّل، وهو: "َهِوَي"، فامتنع كلمة أهوى مزيدةإضافة إىل أن  

إعالهلا؛ لعدم إعالل األصل كما سبق بيانُه.
لنقل: ١١اللوحة مواضع اإلعالل 

حنو: معود ومصيد انظر الشرح ن الفعل األجوف: صيغة مفعول م- ١
مالحظة: وزن ١٤و ١٣مع اللوحتني ٨٦يف الكتاب املقرر ص 

مفول ومفيل رأي األخفش، ووزن مُفعل ومِفعل رأي سيبويه. 
املصدران اللذان على وزن إفعال أو استفعال: حنو مصدري الفعل - ٢

، ٨٧–٨٦أقام واستعان، انظر الشرح يف الكتاب املقرر ص 
مالحظة: وزن إفالة رأي األخفش، ووزن ٢١–١٦واللوحات 

إفعلة رأي سيبويه. وكذا وزن استفالة رأي األخفش ووزن استفعلة 

" إذا -)  ١( ن إعالل هاتني الصيغتني يُلبس بناء ببناء؛ ألن "ابـَْيضَّ وعلل بعض النحاة هذا الشرط 
أُعّلت بنقل حركة الياء إىل ما قبلها اسُتغين عن مهزة الوصل لتحرك ما بعدها، مث تُقلب الياء ألًفا 

"، فتلتبس بِـــــ "فاَعلَ  ضَّ ، من البضاضة، وهي نعومة البشرة، فذلك حبسب القاعدة، فتصري الكلمة: "
رد كما بيّـّنا.  هو السرُّ يف عدم إعالل مضّعف الالم. ولكن األرجح هو صحة ا



رأي سيبويه.
االسم الذي يشبه الفعل املضارع يف وزنه، (ويُقصد بذلك التوافق يف - ٣

عدد احلروف واحلركات والسكنات، بغض النظر عن نوع احلركة)، 
، وانظر شرح ٢٣ام وَمَعاش، انظر شرح التوافق اللوحة حنو: َمقَ 

٢٧–٢٤، واللوحات ٨٧اإلعالل يف الكتاب املقرر ص 
حلذف: اإلعالل 

هو أن حنذف حرًفا من الكلمة سواء أكان حرف علة أم مهزة، ومن 
صوره:

اهلمزة من حتذف إذا كان الفعل املاضي على وزن أفعل- ١
مضارعه وامسي الفاعل واملفعول، مثل الفعل أكرَم، انظر 

٣٢–٣٠الشرح املفصل يف اللوحات 
وسبب هذا احلذف يرجع إىل كراهيتهم اجتماع مهزتني يف - ٢

مزة املتكلم،  صدر مضارع هذه الصيغة حني يكون مبدوًءا 
م لو مل حيذفوا لكان املضارع املذكور: "أُؤَكرُِم"، فلما   كرهوا أل

واستثقلوا ذلك أوجبوا حذفها يف مجيع صوره طرًدا للباب، مث 
محلوا املشتقات على املضارع، فحذفوها أيًضا من امسي 

٣٢–٣٠انظر اللوحاتالفاعل واملفعول.
وال جيوز إثبات هذه اهلمزة على األصل إال يف ضرورة، ومن ذلك 

٣٣انظر اللوحة قول الشاعر:  



)١(....................          فإنه أهٌل ألن يـُؤَكَرما

مفتوح العني يف املاضي مكسورها - ٣ إذا كان الفعل مثاال واو
يف املضارع فإن الواو حتذف من مضارعه ومن أمره، مثال 

مع مالحظة أن األمر من وعد ٣٥الفعل وعد انظر اللوحة 
ء املضارعة من وهو: ِعْد أصله: أْوِعْد أو: يـَْوِعْد: حنذف 

ا حتذف من صيغة األمر  أجل صيغة األمر، مث الواو أل
ها فتصبح: ِعْد. حبسب القاعدة اليت ذكر

لقلب: اإلعالل 
أن نقلب حرف العلة إىل حرف علة آخر أو إىل مهزة، حنو هو

ا من الزوال،  الفعل: زاَل، نرد األلف إىل أصلها، وهو الواو أل
ى وزن فـََعَل، وعلى هذا أصل: زال: َزَوَل على وزن والفعل زاَل عل

ء شفاي، عرفنا  ا ِفَعال، أصل اهلمزة  فـََعَل. وكذا املصدر ِشفاء، وز
، وال يصح هنا االعتماد على يشفيأصلها من املضارع: شفى 

بتة  التكسري يف الكشف عن أصل اهلمزة، ألن هذه الياء يف أشفية 
ا من كسا حىت مع الواوي، ففي حنو: ك ساء أصل اهلمزة هنا واو أل

ء بناء على اجلمع أكسية؟!، الياء  يكسو، فهل نقول إن أصلها 
عليها يف الكشف عن أصل  يف أكسية هنا مضللة لو اعتمد

، ألن الياء هنا ليست من أصل الكلمة وإمنا هي ُمعلَّة منقلبة اهلمزة
صحيح مجع التكسري يرد عن واو كما سنتعلم ذلك الحقا.

)١ (–. الشاهد فيه إثبات اهلمزة شذوًذا، والقياس حذفها وجوً



الكلمات إىل أصوهلا لكن ليس يف الكشف عن األصل اإلعاليل 
تيان، فأصل األلف يف يف املصادر، وإمنا يف االسم املفرد، حنو فىت وفِ 

ء بناء على اجلمع ِفتيان أو يصح أيضا هنا بناء على التثنية:  فىت 
فـََتيان، وهكذا.

لها: ِشفاي، قلبت الياء مهزة نعود إىل مثالنا: ِشفاء، قلنا إن أص
٣٨و ٣٧لتطرفها إثر ألف زائدة. انظر اللوحتني 

انتهت احملاضرة األوىل

(د. مالذ)ثانيةاحملاضرة ال
لقلباإلبدال واإلعالل 

مصدر قولك: "أبدلُت كذا من كذا، إذا أقمته اإلبدال يف اللغة:تعريفه:
مقامه. ويقال يف هذا املعىن: أبدلته وبّدلته، وتبّدلته واستبدلته، كلها تدور 

حول إقامة الشيء مقام غريه.
(أي مطلًقا سواء واإلبدال عند الصرفيني: جعل حرف مكان حرف آخر.

وهذا التعريف الذي درج عليه شراح أكان احلرفان صحيحني أم معتلني)،
األلفية.

واملشهور يف تعريف اإلبدال _ كما قرر جنم األئمة الرضي يف شرحه 
للشافية _ هو جعل حرف ليس عليًال وال مهزة مكان حرف ليس منها. 

وأما جعل حرف من حروف العلة واهلمزة مكان حرف منها فإنه يسمى 



أوىل؛ ألن فيه قلًبا، هذا هو الذي أشار إليه الرض ي. وهذا التعريف يف نظر
حتديًدا للحقائق، حبيث جيعلها متباينة مستقلة، إذ ليس من فائدة يف أن تقول 

(ونقصد قلب مثًال يف "قاَل" وحنوها: إن فيها إبداًال، وأن تقول: إن فيها قلًبا.
اخلري وما دام األمر أمر اصطالح فمنالواو يف قـََوَل ألًفا فتصبح قال كزاَل)،

أن ُجتعل احلقائق متباينة، وال داعي ألن ُيطلق على الشيء الواحد َلَقبان.
وحنن سنسلك هذا السبيل، وسنطلق مصطلح اإلبدال على إبدال األحرف 

وسنطلق مصطلح أي صحيحة.اليت ليست من أحرف العلة وال اهلمزة،
هو ما اإلعالل على اإلبدال الذي يكون يف أحرف العلة واهلمزة فقط، و 

لقلب كما تعلمناه يف احملاضرة األوىل.  إلعالل  يسمى 
مع مالحظة أننا نستطيع أن نسمي (من حيث املفهوم املصطلحي لكل 

لقلب إبداًال _من اإلبدال واإل ا مكان ألننا وضعنا حرفً عالل) كلَّ إعالل 
يف ألن اإلبدال يكون يف أحرف العلة و ؛لكن ليس كلُّ إبدال إعالالً _حرف
ئ من قال أي إن اإلبدال أعم من اإلعالل، فال خنطّ )٣(انظر اللوحة غريها،

إبداًال، ألنه يصح إطالق مصطلح اإلبدال على إن يف حنو: "قاَل وزاَل"
لقلب، ا يسريا يسهل علينا فهم السؤال لكن حنن سنسلك مسلكً اإلعالل 

يف االمتحان من جهة، وجيعلنا منيز بني املصطلحني بيسر وسهولة من جهة 
أخرى، وهو كما قلت لكم إطالق اإلبدال على ما يكون بني أحرف ليست 

كما ذهب الرضي، مث إن يف كتابكم (أي أحرف صحيحة)  بعلة وال مهزة 
ختصار إىل ه٨٨املقرر ص  ذا املسلك الذي سنسلكه وإن مل عبارة تشري 

يعتمده مؤلفه يف الشرح والتفصيل، وهو قوله: (فاإلبدال إذا وقع يف حريف 
مسي _ أي بني حرفني صحيحني _علة، فهو إعالل، وإذا وقع يف غريمها



اء هللا. مع التذكري أننا يف الشرح والتفصيل إن ش)، وهذا ما سنعتمدهإبداالً 
لقلب على اإلبدال الذي يكون بني أحرف سنطلق مصطلح اإلعالقلنا: ل 
حرف العلة واهلمزةالعلة  سابًقا- ألن اهلمزة ملحقة  وإن مل تكن -كما أشر
منها.

بعضها من بعض جمموعة يف قوهلم: األحرف اليت يبدل: أحرف اإلبدال
، ومعىن هدأَت: سكنَت، أو تركَت التحرك إىل ٣"هدأَت ُموِطًيا" انظر اللوحة 

السكون، وُموِطًيا: اسم فاعل من أوطأَت الفراَش: إذا جعلته ليًنا سهًال ممهداً.
حلديث عن صور اإلبدال أوّد أن أنوه إىل أن  (ملحوظة: قبل البدء 

َم الذي ورد يف الكتاب املقرر ص  ليس أصله نَوَم بفتح الواو وإمنا ٨٨الفعل 
لتفصيل يف الل بعد ٦٧و ٦٦وحات  الصواب بكسرها، وقد وضحت هذا 

ب فتح فتح املعروفة، وهو اشرتاطهم  رد، وقاعدة  العودة إىل أبواب الثالثي ا
أن يكون حلقي العني أو الالم).

صور اإلبدال:
: هناك حالتان هلذا اإلبدال ءً ) الواو أو الياءافْـتَـَعَل( فاءِ إبداُل - ١

أصليتني، واحلالة احلالة األوىل وهي اليت تكون فيها الواو والياء 
الثانية هي اليت تكون فيها غري أصليتني، وسنتناول كل حالة على 

حدة:
٥و٤: انظر اللوحتني أصليتانالواو والياء- أ

على سبيل ءً –إذا وقعتا فاء الفتَـَعَل وكانتا أصليتني -تُبدل الواو والياء 
.الوجوب وما اشتق منه مثل اسم الفاعل واملفعول واملصدر

أن نصوغ من الوعد واليسر على وزن افتعَل نقول: اتَّعَد واتَّسَر، فإذا  أرد



واألصل: ِاْوتعَد واِْيتسَر وكذا ما اشتق منه كاسم الفاعل واملفعول واملصدر 
ء، ويف ٦انظر اللوحة  نقول: وقعت الواو أو الياء فاء الفتعل فأبدلت 

ء املصدر مثل: اوتعاد نقول: وقعت الواو فاء ملصدر ا فتعل فأبدلت 
فأبدلت وقعت الواو فاء لــِ  ُمفتِعلوكذا يف اسم الفاعل مثال ُموتِعد نقول: 

٦ء. وكذا نقول يف اليائي كاتَّسَر وما اشُتقَّ منه. انظر اللوحة 
لواو والياء حركة ما والسر يف هذا اإلبدال أنك لو مل تبدل لتالعبت 

ء حبسب حركة ما قبله، مثل: قبلهما، فيقلب حرف العلة ألفا أو  واوا أو 
تعد ، وكذا لو بنيت اتَّسر للمجهول لقلت: اُْوُتِسَر، أي ايتعد وموتعد و

٧انظر اللوحة أن الواو أو الياء لن تستقر على حال لوال هذا اإلبدال
فلما رأوا هذا التالعب أو عدم االستقرار يف الواو والياء قلبومها إىل حرف 

ثر بتغيري احلركات قبله، واختاروا التاء لتهيؤ سبب اإلدغام َجَلد ال يتأ
٧انظر اللوحة .لوجود التاء بعدها لتخف الكلمة

٨اللوحة :الواو والياء غري أصليتني-ب
ء، بل تبقى على  ا ال تقلب  أما إذا كانت إحدامها مبدلة من اهلمزة، فإ

ا عارضة عن حرف آخر، فهي بصدد أن تزول وي عود ذلك حاهلا، أل
احلرف اآلخر، فلهذا مل يشاؤوا أن خيضعوها لتغيري آخر، فعلى هذا إذا 

أخذت من اإلزار واألكل واألمانة على مثال افتعَل قلت: اِْيتزَر، واِْيتكَل، 
مزتني يف ثالثتها، األوىل منهما  واِيـَْتمَن. واألصل: ائتزَر، وائتكَل، وائتمَن 

ء، ألن األوىل مكسورة، وهي مهزة الوصل، والثانية الفاء، أبدل ت الثانية 
ء، لكنها مبدلة من اهلمزة،  ساكنة، فصارت كما رأيت، ففاء االفتعال 

ء وكذا احلكم فيما اشتق منها ؛ لفقد شرط األصالة.فال جيوز أن تبدل 



١٠و٩من امسي الفاعل واملفعول واملصدر. انظر اللوحتني 
مزة وصل مضمومة، وواو وإذا بنيَت "اِيـَْتَمَن" للمجهول  قلت: "اُْومتَُِن" 

لبناء (وكذا ايتكَل وايتزرَ مبدلة من اهلمزة اليت هي فاء االفتعال
ًء لعروضها.)للمجهول ، فال جيوز يف هذه الواو أن تُبدل 

وهو أن شرط اإلبدال أال تكون إحدامها منقلبة عن –إذا عرفت هذا 
عرفت أن قوهلم يف افتعَل من األكل واإلزار واألمانة: اتَّكَل، –اهلمزة 

ء شاذ. َن، بقلب الياء املبدلة من اهلمزة  ١١انظر اللوحة واتَّزَر، وامتَّ
مالحظة: جيدر بنا يف هذا الباب أن نتطرق إىل احلديث عن الفعل 

"اختَََّذ"، وأصل اإلبدال احلاصل فيه. 
َذ  خمتلف فيه على ثالثة أوجه، وهي:اإلبدال يف الفعل اختَّ

قال اجلوهري: إن اختذ افتعَل من األخذ، فتكون التاء فيه بدال من الياء 
املبدلة من اهلمزة. وذهب بعضهم إىل أن التاء أصل، وهو من "ختََِذ" لَعِلَم، 

َذ افتعَل من "َوَخَذ" _ وهي  فال إبدال فيه. وقال بعض املتأخرين: إن اختَّ
_ أي أن التاء مبدلة من الواو األصلية مع القياس.لغة فيه قليلة

ء افتعَل طاًء:- ٢ ١٢اللوحة إبدال 
إذا كانت فاء االفتعال حرًفا من حروف اإلطباق األربعة (الصاد والضاد 
ئه طاًء، وكذا ما تصرف منه من امسي الفاعل  والطاء والظاء) وجب إبدال 

أدغم الطاءان، فإذا أخذت من واملفعول واملصدر، مث إن كانت الفاء طاء 
الصرب والضرب والطهر على مثال افتعَل قلت: اصطرب واضطرَب واطَّهَر، 
واألصل: اصتَرب واضطرتَب واطَتهَر، وكذا املشتقات واملصادر من األفعال 

١٤و١٣السابقة. انظر اللوحتني 



و وه–ز فيها الوجهان إما إبقاء الطاء جالكن إن وقعت فاء افتعَل صاًدا
(وهذا احلكم ينطبق أيًضا مع اإلدغام.أو إبداهلا من جنس الفاء- األكثر 

انظر اللوحاتعلى ما يشتق من الفعل من امسي الفاعل واملفعول واملصدر)
١٧و ١٦و١٥

، فيجوز فيها الوجهان، إما وكذا األمر نفسه إن وقعت فاء افتعل ضاًدا
دغام (أي إبدال الطاء ضاًدا)، إبقاء الطاء أو إبداهلا من جنس الفاء مع اإل

٢٠–١٨انظر اللوحات وكذا ما يشتق من الفعل كما أسلفنا.
لكن إن وقعت فاء افتعل ظاء، فيجوز فيها ثالثة أوجه، وهي: إبقاء 

الطاء، وإبدال الطاء ظاًء مع اإلدغام، وإبدال الظاء طاء مع اإلدغام.
أن نصوغ من الظُّلم على امثال افتعَل قلنا: اظطَلَم، وأصلها:  فإذا أرد

٢٣–٢١اظتلَم، وكذا كل ما يشتق منها كما أسلفنا. انظر اللوحات 
وجيوز كما أسلفنا الوجهان الثاين والثالث، أي اظَّلم واطَّلم، وأصلهما: 

الطاء من جنس ، مث أبدلت اظطلَم، وأصل اظطلَم: اظتلم، أبدلت التاء طاءً 
الظاء، يعين صارت ظاء مث أدغمت يف الظاء اليت قبلها (اظلم)، أو أبدلت 

٣١–٢٤لم). انظر اللوحات الظاء طاء مث أدغمت يف الطاء اليت بعدها (اطّ 
ألوجه الثالثة. انظر  وقد روي بيت زهري بن أيب سلمى يف هرم بن سنان 

٣٢اللوحة 
ئله، النائل: العطاء، و  : أي ُيطلب وقوله:  عفوا: أي سهًال. وُيظلم أحيا

منه يف أوقات ال ُيطلب من مثله فيها فيظطلم، أي يتحمل ذلك وال يرد 
سائله.

ء االفتعال بعد حروف اإلطباق طاء االنتقال هو أنوالسّر يف إبدال 



(انظر ٍل إىل حرف ُمنفتح ٌمستفل ثقيل على اللسان،عْ من حرف ُمطَبق ُمستَـ 
ما من خمرج واحد، فلوال اإلطباق يف الطاء )٣٣اللوحة  فأبدلوا التاء طاء؛ أل

ء. (مالحظة: هذا هو التعليل الصحيح، أما يف كتابكم املقرر فهو لكانت 
بعيد عن الصواب، ذلك ألن من بني أحرف اإلطباق حرف الصاد، والصاد 

حرف مهموس والتاء حرف مهموس فكيف يكون االنتقال من حرف 
حرف مهموس ثقيل على اللسان؟!).  مهموس إىل

ء افتعل داًال: -٣ إبدال 
ئه  ً وجب إبدال  إذا كان فاء افتعل وما اشتق منه داًال أو ذاًال أو زا

يؤ سببه  داًال، مث إن كانت الفاء داًال وجب اإلدغام لوجود املثلني مع 
٣٦–٣٥انظر اللوحات بسكون األول.

 ً جاز لك وجهان: إبقاء الدال، أو إبدال الدال وإن كانت فاء افتعَل زا
ً مع اإلدغام. (مالحظة: ما سنقوله يف هذا ٤٠-٣٧انظر اللوحات زا

، والفرق يف ا ما قلناه يف مثال اظطلمالباب من حيث األحكام يشبه متامً 
. وكل ما قلناه وما سنقوله من أحكام الفتعل ينطبق اختالف احلروف فقط

).أيضا من امسي الفاعل واملفعول واملصدرعلى ما اشتق منها 
جاز لك ثالثة أوجه: إبقاء الدال، وإبدال وإن كانت فاء افتعَل ذاالً 

وإبدال الذال داًال واإلدغام. الدال ذاًال واإلدغام، 
وقد جاء يف القرآن شاهًدا على الوجه الثاين قوله تعاىل: (فهل من مذّكر) 

٥٠–٤١انظر اللوحات وهي قراءة شاذة.
يف هذا اإلبدال هو أن االنتقال من أحرف جمهورة إىل حرف والسر 

مهموس ثقيل على اللسان، واختاروا اإلبدال داًال هنا ألن التاء والدال من 



خمرج واحد.
إبدال الواو ميًما:
وجوً يف كلمة واحدة، وهي: (َفم) إن مل ُتضف إىل اسم تُبدل الواو ميًما 

وأصل ، فإذا أضيفت عادت امليم إىل أصلها، وهو الواو.أو ضمريظاهر 
: فـَْوٌه، بدليل مجعها على أفواه، وتصغريها على فـَُوْيه. حذفت اهلاء )١(َفم

لد يتحمل حركات ختفيًفا، مث أبدلت الواو ميًما، واختاروا امليم ألنه حرف ج
٥٣انظر اللوحة اإلعراب املختلفة، وألنه من خمرج الواو.

والغالب يف هذه الواو أال تُبدل ميًما إذا أضيفت، لكنها قد تُبدل مع 
. لكن إن مل تضف فيجب إبداهلا ميًما. ٥٤اإلضافة. انظر اللوحة 
إبدال النون ميًما:

ميًما وجوً بشرط أن تتلوها الباء سواء أتلتها يف  الساكنةالنون تُبدل
، وهو ما يسمى يف علم ٥٦و ٥٥كلمة واحدة أو كلمتني، انظر اللوحتني 

ا التنوين ألنه نون ساكنة يف  م يف التجويد أحلقوا  إلقالب، إال أ التجويد 
، حنو قوله تعاىل: (مسيٌع بصري)، وتُنطق: مسيُعْن بصري، لذا تبدل هنا النطق

أيضا النون ميًما يف التجويد فيكون نطقها على النحو التايل: مسيعم بصري، 
يم يف النطق.مع الغنة على امل

وسرُّ قلِب النون ميًما؛ ألن امليم تشارك الباء يف املخرج، والنون يف الغنة.

حلروِف، وهو أما ُفوك. على زِنة َفعٌ َفمٌ -)١( ا  ا عنَد َمن يرى أن إعرا هـ)، وَمن تِبعه، أو ٢٠٩هشام (ت فوزُ
هو فـُْوَك، على ) ه٢٤٧حلركات الظاهرة على ما قبَل هذه احلروف، وأنَّ هذه احلروَف إشباٌع، وهو املازّين (ت 

ا إذا كانت دليًال ع ا تكون زائدةِمثال لفِظها. وذلَك أ َّ ، كألف (الرجالن)، وواو (املسلمون)، وال لى اإلعراب، فإ
حلركاِت املقدَّرة يِصّح أن ا  تكوَن من بِنية الكلمة. وكذلك إذا كانت إشباًعا حلركة ما قبلها. وأمَّا َمن يرى أنَّ إعرا

ا أصلٌ هـ)، وغريُه،١٨٠على هذه احلروف، وهو سيبويه (ت  ا على مذهِبهم فـُْعَك، ألَّ فإنَّ وزَ



إبدال اهلاء مهزة:
مهزة يف كلمة "ماء" فماء أصلها ماه، عرفنا ذلك من اجلمع أو تُبدل اهلاء

التصغري، فهي جتمع على أمواه، وتصغري على ُمويه. وهذا اإلبدال شاذ لكنه 
٥٨و ٥٧الزم يف هذه الكلمة. انظر اللوحتني 

٥٩اللوحة قلب الواو مهزة جوازًا:
الواو مهزة جواًزا يف مسألتني: تقلب

ة ضمة الزمة غري مشددة (مالحظة: احذفوا  أن تقع الواو مضموم- أ
كلمة أصلية يف الكتاب املقرر، فهي غري مشروطة)، حنو: ُوجوه 

ر، وأدور مجع دار. مجع وجه، ووُ  قوت مجع وقت، وأنور مجع 
، ومنه قوله تعاىل على قراءة: (وإذا الرسل أقتت) ٦١انظر اللوحة 

٦٢قرئت أيضا: وقتت. انظر اللوحة 
ن تكون الضمة الزمة، أي ليست ضمة إعراب (يعين أما اشرتاطهم 

ذا الشرط حنو: هذا دلٌو، فالواو هنا ال يصح قلبها  عارضة)، لذا خرج 
مهزة ألن ضمتها عارضة وليست الزمة.  

ا عارضة أيضا، حنو وكذا خ ذا الشرط ضمة التقاء الساكنني، أل رج 
يف تنسوا هنا ال جيوز قلبها مهزة قوله تعاىل: (وال تنسُوا الفضل بينكم). فالواو 

ألن ضمتها عارضة أيضا منعا اللتقاء الساكنني.
شرتاطهم غري مشددة، حنو: التعوُّذ والتجوُّل، فال جيوز هنا أيضا  وخرج 

٦٣انظر اللوحة القلب ألن الواو مشددة غري خمففة.
أن تقع يف أول الكلمة مكسورة، حنو: ِوشاح، ِوسادة جيوز أن -ب

٦٥و ٦٤إشاح، إسادة. انظر اللوحتني: تقلب إىل



: ٦٨اللوحة قلب األلف والواو والياء مهزة وجوً
يف مسألتني:تُقلب األلف والواو والياء مهزة وجوً 

إن تطرفت بعد ألف زائدة، حنو: ِظباء أصلها ظباي عرفنا هذا من - أ
املفرد ظيب، تطرفت الياء بعد ألف زائدة فقلبت مهزة. وكذا رجاء، 

ا من يرجو، تطرفت الواو بعد ألف زائدة  أصل اهلمزة واو، أل
وكذا ألف التأنيث املمدودة يف حنو: صحراء، أصلها: فقلبت مهزة. 

لف مقصورة، ز  يدت قبل طرفها ألف لغرض املد، صحرى 
فتطرفت األلف املقصورة بعد ألف زائدة فقلبت مهزة. انظر 

٧٠-٦٨اللوحات 
(يعين أي بعد ألف مفاعل وشبههاأللف أو الواو أو الياءأن تقع-ب

، مجع من منتهى اجلموع)، وقد كانت يف املفرد حرف مّد زائًدا
ف العلة يف كل ، وقع حر حنو: عجائز وصحائف ورسائل وقالئد

هذه اجلموع بعد ألف فعائل وقد كانت يف املفرد حرف مد زائًدا 
٧٢فقلبت مهزة. انظر اللوحة 

٧٣اللوحة :وجوً قلب الواو والياء مهزة
تُقلبان يف موضعني:

إن وقعتا عيًنا يف اسم فاعل لفعل أُعلت فيه، حنو قائل - أ
َع أعلت عينهما، ألن  َع، الفعالن قاَل و ئع من قاَل و و

أصلهما: قـََوَل وبـََيَع كما تعلم حتركت الواو والياء وفتح ما 
ِيع،  ئع: قاِول و قبلهما فقلبتا ألًفا، وأصل كل من قائل و

اسم فاعل لفعل أعلت فيه، وقعت الواو أو الياء عيًنا يف 



٧٥فقلبت مهزة. انظر اللوحة 
أما إن مل تكن عني الفعل الذي اشتق منه اسم الفاعل معتلة فال 

" نقول يف اسم الفاعل  تقلب مهزة، لفقد الشرط، حنو: "أِيَس وَعِنيَ
" بال قلب، وذلك ألن العني مل تعل يف الفعل، آِيس وعاِين"منهما: 

َع. انظر اللوحة أي مل تقلب ألًفا على  ٧٦حنو قاَل و
ين حرفني لِينني-ب للِّني هنا الواو أو الياء)إن وقعتا  (ويقصد 

، حنو نَيائف مجع نـَيِّف، وهو بينهما ألف مفاعل وشبهه
الزائد على الَعقد (بفتح العني ال بكسرها كما يف الكتاب 

)، أصلها: نيايف. وأوائل مجع أّول، وأصلها: ٩٣املقرر ص 
ل. فصلت األلف بني اليائني، أو الواوين، فقلبت الياء أواو 

٧٨أو الواو الثانية مهزة. انظر اللوحة 
انتهت احملاضرة الثانية


