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بنهاية  الدرس  يتوقع  أن  يكون  الطالب  قادًرا  عىل أْن:

يميز  بني  مهزيت  الوصل  والقطع. 

حيدد  املواضع القياسية   هلمزة  الوصل يف  األفعال.

حيدد املواضع  القياسية  هلمزة  الوصل يف األسمء.

حيدد  األسمء  التي  مهزهتا مهزة وصل سمعية.  

يذكر  احلرف  الذي  فيه مهزة الوصل .

حيدد  مواضع  وجوب  فتح  مهزة الوصل.

حيدد  مواضع  وجوب كرس   مهزة الوصل.

حيدد  مواضع  وجوب  ضم   مهزة الوصل.

حيدد  مواضع  جواز  الضم  والكرس واإلشمم يف  مهزة الوصل.

يمثل  ملواضع  وجوب  ضم مهزة الوصل.

حيدد  مواضع  حذف   مهزة الوصل.

يستخرج أسمء مهزهتا مهزة وصل سمعية.

 هيتم بدراسة مهزة الوصل.
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بتأمل  الكلامت  التي  حتتها  خط  يف  األمثلة  السابقة )اْعُف - اْستغفر- اْقرأ- اْسم-   
يان(  نالحظ  أهنا  مبدوءة  هبمزة  يليها  حرف  ساكن،  وألنه  ال  ُيبتدأ   الذي- احلق- الدَّ
ًل للنطق  به،  وهذه  اهلمزة   بساكن  كام  ال  يوقف  عىل  متحرك ُجلبت  مهزة  الوصل  توصُّ

تسقط  يف  وصل  الكلم،  وتثبت  يف   ابتدائه. 

يت وصًل؛ ألهنا  يتوصل  هبا  إىل  النطق  بالساكن  بعدها.   وُسمِّ  

وملعرفة  هذه  اهلمزة  ضع  الواو  أو  الفاء  أو  ثم  قبلها؛  فإهنا  -حتاًم-ستسقط  لفًظا،   
مثل: )فاعف واستغفر(  ومثل:  زرت عليًّا  ثم استرشته  يف  األمر. 

أما  إذا  كانت  اهلمزة  تثبت  يف  الوصل  واالبتداء  نحو: )أصَلَح وأكَرَم( فإهنا  تسمى   
مهزة قطع.

يقول  ابن  مالك: 

به كاْسَتـْثبُِتوا للَوْصِل مَهٌز سابٌِق ال َيْثُبُت    إال إذا ابُتِدي 

أوال: مهزة الوصل

سورة آل عمران. اآلية: ١٥٩.  )١(
سورة العلق. اآلية: ١.  )٢(

)١(قال تعاىل: 

)٢(قال تعاىل: 

قال الشاعر: 

يَّان     أمـىض من ُكِل أبـيَض هـندي  ٌة من ُقَوى الدَّ قوَّ إنَّام احلقُّ 

مهزة   الوصل:
هي  التي  يتوصل  هبا  للنطق  بالساكن،  وتثبت  يف  أول  الكلم وتسقط لفًظا يف  وسطه،  

ورضب  لنا  ابن  مالك  مثًل بـ )استثبتوا(،  وهو  أمر  باالستثبات.

سورة ص. اآلية: ٦.  )١(
سورة آل عمران. اآلية: ١٩٥.  )٢(

سورة املرسلت. اآلية: .3.  )3(
سورة البقرة. اآلية:٤٥.  )٤(

سورة الكهف. اآلية: 3٤.  )٥(

سورة الرمحن. اآلية: ٧٨.  )٦(
سورة آل عمران. اآلية: 3٥.  )٧(

سورة هود. اآلية: ٤٢.  )٨(
سورة التحريم. اآلية: ١٢.  )٩(

سورة آل عمران. اآلية: ١٩.  )١0(

أمثلة األسامء القياسية: اتباعك أوامر اهلل، واجتنابك نواهيه، واستغفارك له دائاًم من  )ب( 

أسباب سعادتك يف الدنيا واآلخرة.

مواضع مهزة الوصل

تدخل مهزة الوصل أنواع الكلم الثلثة: الفعل، االسم، احلرف.  *

 ،)٢( أمثلة األفعال: قال تعاىل:  )١(،  )أ( 
)٥(  ،)٤(  ،)3(

أمثلة األسامء السامعية: قال تعاىل:  )٦(، )ج( 

.)٩(  ،)٨(  ،)٧(

،)١0( قال تعاىل:  )د( 

وقال رسول هلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ليس من امبر امصيام في امسفر((.  
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بتأمل ما حتته خط يف املجموعة ) أ ( نالحظ أن:

 األفعال التي حتتها خط يف أمثلة املجموعة ) أ ( بدأت هبمزة الوصل؛ ألن احلرف األول . ١
يف كلٍّ منها جاء ساكنًا، وذلك متحقق فيام ييل :

املايض اخلاميس، مثل: اْنَطلَق، وأمره: مثل اْنَطِلْق. )أ( 

املايض السدايس، مثل: اْسَتَجاَب، واستعان، وأمرمها: اْسَتِجْب، واسَتِعن. )ب( 

األمر من الثلثي الذي سكن ثاين مضارعه)١(، مثل: اْذُكر. )ج( 

       - ومهزة الوصل يف املواضع اخلمسة السابقة قياسية ؛ ألهنا ال تتخلف عن أي   

  فعل أتى عىل مثاهلا. 

األسامء التي حتتها خط يف أمثلة املجموعتني ) ب، ج ( بدأت هبمزة وصل؛  ألن احلرف   .٢
األول يف كل منها جاء ساكنًا. 

)أ( وتشري أمثلة املجموعة )ب( إىل املوضعني القياسيني هلمزة الوصل يف األسامء، ومها:

ـَباع، واْجتِناب؛ ففعلهام املايض عىل مخسة أحرف: اتَّبع،    - مصدر اخلاميس كام يف: اتِّ  

  واْجَتنَب.
- مصدر السدايس كام يف : اْستِْغَفار؛ ففعله املايض )اْسَتْغَفر( عىل  ستة أحرف.   

أما  إذا  حترك  ثاين  مضارعه،    سقطت  مهزة  الوصل  من األمر، مثل:   ُقْل وبْع.  )١(

أما أمثلة املجموعة )ج( فتشري إىل املواضع السامعية هلمزة الوصل يف األسامء، وهي:  )ب( 
اسم، امرأة، ابن، ابنة، وابنم، است، امرؤ، اثنان، اثنتان، َاْيُمُن يف القسم.

أما أمثلة املجموعة )د( فتشري إىل وجود مهزة الوصل يف حرف واحد سامًعا، وهو)أل(   .3
 مثل: الدين، والكتاب، والقرآن.

  وقد تبدل الم )أل( مياًم يف لغة محري، فتكون معها مهزة الوصل، مثل قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:
 ))ليس من امرب امصيام يف امسفر((، واألصل يف احلديث ))ليس من الرب الصيام يف السفر((.

يقول ابن مالك:

َأْكـَثــَر ِمــْن َأْربـَعـٍَة َنـْحـُو اْنـَجـىَل َوْهــَو لِـِفـعٍل َمـاٍض اْحـَتـَوى عىل  

أمُر الثُّلثِي كـ)اْخَش واْمِض واْنُفَذا( واألَْمـِر والـَمـْصــَدِر مـنـُه وكــََذا  

َواْثـنَـنْيِ  واْمــِرٍئ  َوَتـأنِـيٍث  تـَبـِـْع ويف اْســٍم اْسـٍت اْبـٍن اْبـنٍُم ُسـِمـعْ  

....................................  واْيـُمـُن ..........................  
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مهزة الوصل تكون يف: األفعال، األسامء، واحلروف.

 ثانيا     يف األسامء
)أ(   تأيت مهزة الوصل قياسية يف األسامء  يف موضعني:

مصادر اخلاميس، مثل: )انطلق، اقتدار، اتقاء(.. ١
مصادر السدايس، مثل: )استكبار، استقرار، استخراج(.. ٢

وتكون  سامعية:  يف  األسامء  العرشة  وهي: )ابن - ابنة - ابنم - اسم - است - امرؤ  )ب( 
- امرأة - اثنان - اثنتان - َاْيُمُن يف القسم(.

ال  تكون  إال  يف  حرف  واحد  وهو  )أل(  وهي سامعية،  سواء أريد  هبا  التعريف  نحو  
 الكتاب، الرجل، أم كانت زائدة نحو: احلارث، العباس، اآلن، أو )أل( املبدل فيها اللم مياًم 

)أم( عند )محري(.

 ثالثا    يف احلروف

 أواًل     يف األفعال

تأيت مهزة الوصل قياسية يف األفعال اآلتية:  
مايض اخلاميس، مثل: )اْنَطلَق، اْقَتدَر، اْسَتَمَع، اتقى(.. ١
، اْسَتَقاَم(.. ٢ مايض السدايس، مثل: )اْستْكرَب، اْسَتقرَّ
أمر اخلاميس، مثل: )اْنطِلْق، اْقتِدْر، اْسَتِمْع، اتَِّق(.. 3
أمر السدايس، مثل: )اْسَتْغِفْر(. . ٤
ْب-اذَهْب-اْكُتْب(، فإن كان ثاين . ٥ أمر الثلثي الذي سكن ثانيه يف املضارع، مثل: )اْشَ

من  األمر  فتقول يف  منه؛  األمر  الوصل يف  إىل مهزة  فل حاجة  متحرًكا  املضارع   الفعل 
)يقوم، يسري(: قْم، رْس. 

حركة مهزة الوصل

جيب فتح مهزة الوصل يف: )أل – أم يف هلجة محري- )َاْيُمُن ىف القسم()١(. 
وجوب الفتحأ

وذلك يف مايض اخلاميس بوزن )افتعل، انفعل( إذا كانت عينه حرف علة وُبني للمجهول نحو: 
)اجتاز، انقاد( فيجوز فيهام: 

إخلص الضم، فيقال: )ُاْجُتوز - ُاْنُقود(. . ١
إخلص الكرس، فيقال: اِْجتِْيز - اِْنِقيد(. . ٢
اإلشامم أي: ننطق اهلمزة بحركة بني الضم والكرس. )وهو يظهر لفًظا ال خطًّا(.. 3

***

جواز الضم والكرس واإلشاممد

جيب كرس مهزة الوصل فيام يأيت: 
مايض اخلاميس وأمره ومصدره، نحو: )اِْنَطَلَق - اِْنَطِلْق - اِْنطَِلق(.. ١
مايض السدايس، وأمره، ومصدره، نحو: )اْسَتْغَفر - اْسَتْغِفر - اْستِْغَفار(.. ٢
أمر الثلثي مفتوح العني يف املضارع، نحو: )اْسَمْع( حيث إن مضارعه “يسَمع”. . 3
ْب( حيث إن مضارعه )يرِضُب(. . ٤ أمر الثلثي مكسور العني يف املضارع، نحو: )ارْضِ
األسامء املسموعة عن العرب ماعدا “َاْيُمن” يف القسم، فهي مفتوحة اهلمزة كام سبق. . ٥

وجوب الكرسب

جيب ضم مهزة الوصل يف موضعني: 
١ . )  أمر الثلثي املضموم العني يف املضارع نحو: )ُاْسُجْد - ُاْعُبْد - ُاْخُرج - ُانُصْ

حيث إنَّ املضارع منها: )َيْسُجد - َيْعُبد - َيْقُتل - َينُْص(. 
مايض اخلاميس والسدايس إذا ُبنِـَيا للمجهول نحو: )ُاْنُطلَق - ُاْسُتْخِرَج - ُاْسُتعيَد(. . ٢

وجوب الضمج

وبعض العرب يكرس مهزة)ايمن(.  )١(

67



صل والقطع
طع مهزتا الو

الق
ل و

ص
الو

زتا 
حكم اجتامع مهزة الوصل مع مهزة االستفهام مه

)٢(.أْسمك حممٌد أم خالٌد؟. ١  ،)١( قال تعاىل: 

َأْقُتصَّ من الظاملني؟ َأْسُتْخِرج الذهُب من أرض الفريوز؟ . ٢

3 . ،)٤(   ،)3(  قال تعاىل:  
ْيُمن اهلل يمينك؟  آ

 
قال الشاعر:

باِب تباَعَدْتٍ    فأو اْنبتَّ َحْبٌل أنَّ قلَبَك طاِئُر َأاحْلق إِْن داُر الرَّ

 – )َأاِْسَتْكربت  خط:  حتتها  التي  الكلامت  يف  األصل   : أنَّ نالحظ   )1( األمثلة  بتأمل   
الوصل  مهزة  والثانية  املفتوحة،  االستفهام  مهزة  إحدامها  هبمزتني:  َأاِسمك؟(   – َأاخِتذناهم 
املكسورة، ويف هذه احلالة جيب حذف اهلمزة الوصل املكسورة ختفيفا يف النطق ولعدم اللبس، 

ذناهم – َأْسمك. فصارت: َأْستكربت – َأختَّ

: )ُاْقُتصَّ – ُاْسُتخرج( مهزهتام وصل مضمومة، وعند دخول  ويف األمثلة )2( نالحظ أنَّ  
مهزة االستفهام حذفت مهزة الوصل املضمومة ختفيفا ولعدم اللبس.

سورة ص. اآلية: ٧٥.  )١(

سورة ص. اآلية: ٦3.  )٢(
سورة يونس. اآلية: ٥٩.  )3(

سورة األنعام. اآلية: ١٤3.  )٤(

إذا دخلت مهزة االستفهام عىل مهزة الوصل املكسورة أو املضمومة وجب حذف مهزة . ١
الوصل واالكتفاء هبمزة االستفهام يف التوصل إىل النطق بالساكن نحو:

)١(، “أْنطَلَق الفرس”؟    

إذا اجتمعت مهزة االستفهام مع مهزة الوصل املفتوحة جاز قلبها ألًفا وجاز تسهيلها بأن . ٢
ينطق هبا بني اهلمزة واأللف مثل:  وال جيوز حذف مهزة الوصل 

املفتوحة يف هذه احلالة؛ لئل يلتبس اخلرب باالستفهام. 

احلق(   – ايمن   – الذكرين   – )اهلل  يف  الوصل  مهزة   : أنَّ نالحظ  فإننا   )3( األمثلة  أما   
مفتوحة، وعند دخول مهزة االستفهام عليها ال حتذف مهزة الوصل؛ ألن احلذف سيؤدي إىل 

التباس اخلرب باالستفهام، وجيوز لنا فيها وجهان: 

قلب مهزة الوصل ألًفا.  )أ( 
تسهيل مهزة الوصل: )بأن ُينَْطق هبا بني األلف واهلمزة(.  )ب( 

ولذلك ورد قول الشاعر: )َأْاحلق...( بالتسهيل. 

وإىل اجتامع مهزة االستفهام مع مهزة الوصل ومدها أو تسهيلها إذا كانت مفتوحة قال

 ابن مالك: 

ُل  ـْمُز أل َكَذا وُيبَدُل    فَمدًّ يف االْستِْفهاِم َأْو ُيَسـهَّ ........ه

سورة الصافات. اآلية: ١٥3.  )١(
سورة يونس. اآلية: ٥٩.  )٢(
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بتأمل ما حتته خط يف أمثلة املجموعة )أ( نالحظ أن: مهزة )اسم( حذفت؛ ألن البسملة   
ذكرت تامة، ومل يذكر معها املتعلق؛ لذا مل حتذف اهلمزة يف: )باسم اهلل(؛ ألن البسملة مل تذكر 
تامة، وكذلك مل حتذف يف قولنا: نبتدئ )باسم اهلل الرمحن الرحيم(؛ لذكر املتعلق مع البسملة، 

وهو كلمة نبتدئ. 

إذا دخلت  )أل( حتذف  أن: مهزة  املجموعة )ب( نالحظ  أمثلة  ما حتته خط يف  وبتأمل   
عليها اللم اجلارة، مثل: هلل، للولد، للرجل؛ وذلك ألن إثباهتا مع اللم يؤدي إىل االلتباس 

خطًّا بـ )ال( النافية. 

وبتأمل ما حتته خط يف أمثلة املجموعة )ج( نالحظ أن: مهزة )ابن( حتذف كام يف: حممد بن   
عبد اهلل؛ ألن كلمة )ابن( وقعت بني علمني عىل سطر واحد، وهي نعت، ومضافة إىل علم، 

هو األب لألول. 

)٢(؛ ألن كلمة )ابن( يف  وعليه فل حذف يف قوله تعاىل:   
اآلية وقعت خربا. 

بسم اهلل الرمحن الرحيم . ١

١(.. ٢( قال تعاىل: 

3 .. حممد بن عبد اهلل رسول اهلل

قل احلق، وبع عاداًل.. ٤

سورة الروم. اآلية: ٤.  )١(
سورة التوبة. اآلية: 30.  )٢(

الوصل  استغني عن مهزة  قد  أنه:  )د( نالحظ  املجموعة  أمثلة  ما حتته خط يف  وبتأمل    
لتحرك الساكن الذي اجُتلبت له اهلمزة، ولتوضيح ذلك نلحظ أن: )ُقل، بِْع( أمر من ثلثي 
أصله: )اْقُول، اْبِيع( ُنقلت حركة حرف العلة للساكن الصاحيح قبلها فصارت )اُقوا، ابِيع( 
من  للتخلص  العلة  حرف  حذف  ثم  بعدها،  الساكن  لتحرك  الوصل  مهزة  عن  استغنى  ثم 

التقاء الساكنني.

حتذف مهزة الوصل يف غري االستفهام لفًظا وخطًّا من:

)اسم( إذا ذكرت البسملة كاملة، ومل يذكر معها املتعلَّق، وأن جير بحرف اجلر )الباء(.. ١
ًبا لألول ما مل تقع يف أول السطر.. ٢ )ابن( إذا وقعت بني علمني وكان الثاين أ
)أل( إذا دخلت عليها الم اجلر.. 3
ُيستغنى عن مهزة الوصل إذا حترك الساكن الذى اجتلبت له.. ٤

***
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تعريفها
هي اهلمزة التي تثبت يف أول الكلم ويف وسطه، وتكون زائدة كام يف: أْكَرَم، وأصلية كام يف: 

َأَخَذ، َوَأَمَر. 

مواضعها
تقع مهزة القطع يف األسامء واألفعال واحلروف، ويف غري املواضع التي تكون فيها مهزة الوصل. 

حيدد مواضع مهزة القطع.

يستخرج اساًم أعجميًّا مستعمًل يف اللغة العربية. 

يستخرج كلامت مبدوءة هبمزة قطع دخلت عليها مهزة االستفهام. 

حيدد األوجه اجلائزة يف مهزة القطع إذا دخلت عليها مهزة االستفهام. 

يستخرج الكلامت املبدوءة هبمزة قطع يف األمثلة. 

يميز بني مهزيت الوصل والقطع.

ويقبل عىل دراسة مهزيت الوصل والقطع. 

١

٢

3

٤

٥

٦

٧

بنهاية  الدرس  يتوقع  أن  يكون  الطالب  قادًرا  عىل أْن:

 ثالًثا    يف احلروف
مجيع احلروف املبدوءة باهلمزة مهزهتا مهزة قطع ماعدا حرًفا واحًدا، وهو: )أل(.

ومن أمثلة مهزة القطع يف احلروف: إنَّ – أنَّ – إىل – إال – مهزة االستفهام، أم، إلخ... 

 أواًل     يف األفعال

 ثانًيا     يف  األسامء

مجيع األسامء مهزهتا مهزة قطع ما عدا مصدري اخلاميس والسدايس، واألسامء العرشة املسموعة 
عند العرب التي سبق ذكرها.

فمن األسامء التي مهزهتا مهزة قطع: 

مصدر الفعل الثلثي مثل: أخًذا – َأمًرا – إتياًنا. . ١
مصدر الفعل الرباعي مثل: إْحساًنا – إْكراًما. . ٢
اسم شخص، مثل: أمحد – أسعد – أجمد. . 3

مايض الثلثي، مثل: )أخَذ - أمَر - أكل(.. ١

مايض الرباعي، مثل: )أْحسَن – أْكرَم - أْخرَج(.. ٢

أمر الرباعي، مثل: )أْحِسْن – أْكِرْم - أْخِرْج(.. 3

املضارع املبدوء باهلمزة مطلقا سواء كان: . ٤

ُب. ثلثيًّا، مثل: َأْخُرُج – َأْشَ )أ( 
رباعيًّا، مثل: ُأَدْحِرُج – ُأزخِرُف – ُأَذاِكُر. )ب( 

مخاسيًّا، مثل: َأنَطِلُق – َأْعَتِمُد – َأْبَتـِكُر. )ج( 
سداسيًّا، مثل: َأْسَتْخِرُج – َأْسَتْغِفُر – َأْسَتْقبُِل. )د( 
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.)١( قال تعاىل: 

قال تعاىل:  )٢(.

.)3( قال تعاىل: 

 بتأمل ما حتته خط يف األمثلة السابقة: )َأَأنتم – َأُؤلقي – َأِئنَّا( نلحظ أنَّ مهزة االستفهام قد دخلت عىل 
كلمة مبدوءة هبمزة قطع مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، لذا جاَز لنا يف مهزة القطع ثلثة أوجه:

حتقيق اهلمزتني، فنقول: )َأَأنتم – َأُؤلقي – َأِئنَّا(.. ١
قلب مهزة القطع حرف علة من جنس حركتها، فنقول: )آنتم – أُولقي – َأِينَّا(.. ٢
التسهيل، وباألوجه الثلثة وردت القراءات القرآنية يف قوله تعاىل:. 3

 )٤(       

إذا دخلت مهزة االستفهام عىل كلمة مبدوءة هبمزة قطع جاز فيها ثلثة أوجه:
 التحقيق، أي: إثبات اهلمزتني، مثل: )َأَأْنُتْم(.. ١
اإلبدال، أي: قلب مهزة  القطع حرف علة من جنس حركتها، مثل: )آنتم(.. ٢
التسهيل، أى: النطق باحلرف بني اهلمزة وحرف  العلة الذي هو من جنس حركتها. . 3

***

سورة النازعات. اآلية: ٢٧.  )١(
سورة القمر. اآلية: ٢٥.  )٢(

سورة الواقعة. اآلية: ٤٧.  )3(

سورة االنبياء. اآلية: ٦٢.  )٤(

مهزة القطعمهزة الوصل

سميت بالقطع : ألهنا تقطع ما قبلها عام بعدها.سميت بالوصل: ليتوصل هبا إىل النطق بالساكن. 

ترسم ألًفا معها مهزة )َأ، إِ( فهي بذلك مركبةترسم ألًفا جمردة )ا( فهي بذلك مفردة. 

أصلية،تكون زائدة، مثل: َاْفهم، انطلق.  وتكون  َأْكَرم،  مثل:  زائدة،   تكون 
مثل: َأَخَذ.

تأيت يف األسامء واألفعال واحلروف. 
أواًل: احلروف: ال تكون إال يف )أل( فقط. 

ثانًيا: األفعال واألسامء: 
     تكون يف ثامنية عرش موضًعا: 
     سبعة مواضع قياسية وهي: 

مايض اخلاميس، وأمره، ومصدره.. ١
مايض السدايس، وأمره، ومصدره.. ٢

أمر الثلثي الذي سكن ثاين مضارعه. 
وأحد عرش موضعا سامعا وهي: 

األسامء العرشة املسموعة. . ١
حرف )َأل(. ٢

تأيت يف األسامء واألفعال واحلروف. 
أواًل: احلروف:

يف مجيع احلروف ماعدا )أل( 
ثانيا: األفعال واألسامء: 

تكون يف غري مواضع مهزة الوصل، أي يف: 
املضارع املبدوء باهلمزة.. ١
املايض الثلثي، ومصدره. . ٢
املايض الرباعي، وأمره، ومصدره. . 3
املسموعة، . ٤ العرشة  عدا:  ما  األسامء  مجيع 

ومصادر اخلاميس والسدايس. 

تأيت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومةتأيت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة

إذا سبقت هبمزة االستفهام حتذف إذا كانت مكسورة 
أو مضمومة، أّما إذا كانت مفتوحة فيجوز فيها. 

اإلبدال ألًفا. . ١
التسهيل.. ٢

إذا سبقت هبمزة االستفهام جيوز فيها: 
التحقيق. . ١
قلبها حرف علة من جنس حركته.. ٢
التسهيل.. 3

اقرأ والحظ:

1415



طع
الق

ل و
ص

الو
زتا 

 مه

17

صل والقطع
 مهزتا الو

قال تعاىل :

،)١(

،)٢(   

.)3(   

استخرج من اآليات الكريمة:

كلَّ كلمة مبدوءة هبمزة الوصل مع بيان السبب. )أ(  

كلَّ كلمة مبدوءة هبمزة القطع مع بيان السبب. )ب( 

سورة البقرة. اآلية: ٢٨٦.  )١(
سورة األعراف. اآلية:١٤3.  )٢(

سورة نوح. اآلية: ٧.  )3(

 ) أ (

السببالكلمةم

حرف ألالذين١

أمر ثلثياعف٢

أمر ثلثياغفر3

أمر ثلثيارمحنا٤

أمر ثلثيانصنا٥

السببالكلمةم

حرف »أل«القوم٦

حرف »أل«الكافرين٧

ماٍض سدايساستكربوا٨

مصدر سدايساستكباًرا٩

السببالكلمةم

أمر رباعيأرين١

فعل مضارعأنظر٢

حرف  دون »أل«إليك3

ماٍض رباعي أرصوا ٤

حرفإن – أو٥

)ب(
السببالكلمةم

ماٍض رباعيأخطأنا٦

إرًصا٧

اسم ليس من مصادر 
اخلاميس والسدايس 
وليس من األسامء 

العرشة املسموعة

اسم مضمرأنت٨
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صل والقطع
طع مهزتا الو

الق
ل و

ص
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زتا 
 مه

)أي ُبني، استعن باهلل استعانة الواثق يف عونه، واعتمد عليه، وقل ربِّ اشح يل صدري، . ١
 ويرسِّ يل أمري، ولكل امرئ استغفر وأناب ثواب عظيم(.

استخرج من الفقرة السابقة: 

كلَّ كلمة مبدوءة هبمزة وصل، مبينًا القيايس منها والسامعي، واذكر السبب.  )أ( 
كلَّ كلمة مبدوءة هبمزة قطع مع ذكر السبب.  )ب( 

مهزة وصل ُحذفت لفًظا وخطًّا مع التعليل.  )ج( 

ما مهزة الوصل؟ وما الغرض منها؟ مثل. . ٢

ما الفرق بني مهزة الوصل ومهزة القطع؟ مثل. . 3

اذكر املواضع التي تأيت فيها مهزة الوصل قياسية يف األسامء. مثل. . ٤

ما احلكم إذا دخلت مهزة االستفهام عىل مهزة الوصل أو القطع؟ مثل. . ٥

مّثل ملا يأيت يف مجل من إنشائك: . ٦

مصدر مبدوء هبمزة وصل، وآخر مبدوء هبمزة قطع.  )أ( 
فعل ماٍض مبدوء هبمزة وصل، وآخر مبدوء هبمزة قطع. )ب( 

اسم مبدوء هبمزة وصل سامعية.  )ج( 

هات فعل األمر من األفعال اآلتية، ثم ضعه يف مجلة من تعبريك: . ٧
علم – سعى – انطلق – استعاذ – أقام – شكر – قرأ – وصف.   

علم استشهد الصفيون بقول الشاعر: . ٨

باِب تباَعَدْت    أو اْنبتَّ حبٌل أنَّ قلَبَك طاِئُر َأاحْلق إْن داُر الرَّ  

أعتديت . ٩ املهتم:  القايض  شديد، سأل  باهتامم  احلكم  إىل  احلارضون  واستمع  اجللسة،  بدأت 
قال:  تريد؟  َأاحلق  للقايض:  فقال  للشهادة،  اثنان  واختري  املهتم،  فأنكر  صاحبك؟  عىل 
إصلحه.  جيب  امرؤ  إنك  للمتهم:  القايض  فقال  املتهم.  عىل  التهمة  بإثبات  فأقرا   نعم، 

استخرج من القطعة ما ييل: 

مهزة وصل قياسية يف فعل، وبني حركتها.  )أ( 
مهزة وصل قياسية يف اسم، وبني حركتها.  )ب( 

مهزة وصل حذفت وجوًبا لدخول مهزة االستفهام عليها، مع ذكر السبب.  )ج( 
مهزة وصل جيوز فيها الضم، والكرس، واإلشامم.  )د( 

مهزة وصل جيوز فيها التسهيل، والقلب ألًفا.  )ه( 
مهزة وصل سامعية، وبني حركتها.   )و( 

)ز(  الكلامت املبدوءة هبمزة القطع، مع بيان السبب. 

والكرس . ١0 الضم  فيها  جيوز  ومتى  ُتكرس؟  ومتى  ؟  ُتضمُّ ومتى  الوصل؟  مهزة  ُتفتح  متى 
واإلشامم؟ مثل. 
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

عالل بدال والإ الإ

1 ..)٢(  ،)1( قال تعاىل: 

)قال حممد الصدق( )باع التاجر َسْمًحا( . ٢

)لنا ُتراث عريق( )يل دينار وألخي دنانري( . 3

قال الشاعر: . 4

خايل ُعَوْيٌف وأبو َعِلّج    املْطِعامن اللحَم بالعشّج

1

6

٢
3
4
5

حيدد معني اإلبدال لغة واصطالًحا. 
يفرق بني أنواع اإلبدال. 

يتعرف أحرف اإلبدال.
حيدد معنى اإلعالل.

يفرق بني أنواع اإلعالل.
حيرص عىل دراسة اإلعالل واإلبدال. 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

سورة القمر. اآلية: 15. سورة طه. اآلية: 13٢.)1(   )٢(

أوالً: اإلبدال

٢

األصيل: شمس ما قبل الغروب.  )1(

ِكر( أصلها )ُمْذَتِكر(  بتأمل ما حتته خط يف أمثلة املجموعة األوىل نالحظ أنَّ كلمة: )مدَّ  
الدال، ومها حرفان  الدال يف  “داالً ”، وأدغمت  “الذال”  تاء االفتعال دااًل ثم قلبت  أبدلت 
صحيحان، وكلمة )اصطب( أصلها )اْصَتِب( بوزن )اْفَتِعل( أبدلت تاء االفتعال طاًء ويالحظ 
أن اإلبدال يف هذه الكلمة وقع بني حريف )التاء والطاء( وكالمها حرف صحيح، وهو إبدال 

شائع قيايس. 
: الفعل )قال( أصله )َقَوَل(؛ ألنه من  وبتأمل ما حتته خط يف املجموعة الثانية نالحظ أنَّ  
)القول( ُأبدلت فيه الواو ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والفعل )باع( أصله )َبَيَع(؛ ألنه من 
)البيع( ُأبدلت فيه الياء ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ويالحظ أن اإلبدال حدث بني )الواو، 
والياء، واأللف( وهي أحرف علة وهو إبدال شائع قيايس، ففي هذه املجموعة ُأبدل عليٌل ِمن 

عليٍل.
: كلمة )تراث( أصلها )وراث( أبدلت  وبتأمل ما حتته خط يف املجموعة الثالثة نالحظ أنَّ  
الواو وهي حرف علة تاًء وهي حرف صحيح، ومها خمتلفان “صحيح وعليل”. ومثلها: دينار، 

وأصلها: )َدنَّار(، أبدلت فيها النون – وهي حرف صحيح – ياًء، وهي حرف عليل.
وبتأمل ما حتته خط يف قول الشاعر نالحظ أّن:كلمتي )َعِلّج – َعِشّج( أصلهام: )عيّل –   
عيّش(، فقد أبدلت فيهام الياء املشددة 0 وهي حرف علة – جياًم، وهي حرف صحيح، وهذا 

اإلبدال إبدال شائع يف هلجة قضاعة.
)أصيل()1(  تصغري  بالنون،  )ُأصيالًنا(  أصلها  النابغة  قول  يف  )ُأصيالاًل(:  كلمة  وبتأمل   

شذوًذا فقد حدث إبدال بني الالم والنون، وكالمها صحيح، وهذا اإلبدال إبدال شاذ.

قال النابغة: . 5

بع من َأَحِد وقفُت فيها ُأَصْيالاًل أسائلها    َعيَّْت َجَواًبا وما بالرَّ  
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

 اإلبدال لغة:
وضع يشء مكان يشء آخر.

واصطالًحا:
أم خمتلفني،  أم معتلني  أكان احلرفان صحيحني  جعل حرف مكان حرٍف آخر مطلًقا، سواء 
فالصحيحان كإبدال الطاء من التاء يف )اصطرب(، والعليالن كإبدال األلف من الواو يف )قال(، 

ومن الياء يف )باع(، واملختلفان كإبدال التاء من الواو يف )اتصل( والياء من النون يف )دينار(.

أنواع اإلبدال

كر – ُمتَِّصل – ُتَراث - َقاَل – َماَل.. 1 قيايس، مثل: السامء - البناء – ُمدَّ
غري قيايس، مثل: )علّج – عشج( وهو شائع يف قبيلة قضاعة. . ٢
شاذ، مثل: )أصيالل(.   . 3

ثانيا: اإلعالل

1 ..)1(

“مال الغصن”.. 2

سورة املؤمنون. اآلية: 99.  )1(
سورة البقرة. اآلية: 14٢.  )٢(

يقول ابن مالك: 

أْحرُف اإلبداِل َهَدأُت ُموطِيا    .............................

“َيُعْوُد” وملا  النقل أصبح  )َيْعُوُد( وبعد  َيُعد، أصله  الفعل:   )3(
فحذف  )َيُعْوْد(  ساكنان  التقى  الرشط  أداة  لدخول  جزم 

األول فأصبح “َيُعْد” واحلذف هنا لعلة رصفية. 

3 ..)٢(

إْن َيُعِد)3(  املسلم إىل رشده جيد اخلري الكثري.. 4

ملحوظة:  )1( 
 اإلعالل: خيتص بأحرف العلة )الواو، والياء، واأللف، واهلمزة.

أما اإلبدال: فهو عام يكون يف مطلق احلروف. 

بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أن: الفعل)قال( أصله )َقَوَل(؛ ألنه من )القول(،   
وقد  قلبت فيه الواو ألًفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، وهذا إعالل بالقلب.

وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثاين نالحظ أن: الفعل )مال( أصله )َمَيَل(؛ ألنه من )امليل(،   
وقد  قلبت اليا، فيه ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وهذا إعالل بالقلب - أيًضا -.

)َيْقُول(؛ ألنه من  الفعل )يقول( أصله  الثالث تالحظ أن  املثال  وبتأمل ما حتته خط يف   
باب )نرص ينرص(، وقد نقلت حركة )الواو( وهي الضمة إىل احلرف الساكن الصحيح قبلها 

)القاف(؛  للتخفيف، وهذا إعالل بالنقل.

بتأمل ما حتته خط يف املثال الرابع نالحظ أن: الفعل )جَيِد( أصله )َيْوِجد( وقعت فيه الواو   
تيها الياء املفتوحة والكرسة، فوجب حذفها للتخفيف، وهذا إعالل باحلذف.  بني عدوَّ
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اإلعالل: تغيري حرف العلة بالقلب أو بالنقل أو باحلذف)1(. 

أنواع اإلعالل ثالثة:

إعالل بالقلب، مثل: قال - وباع. . 1
إعالل بالنقل، مثل: يقول - ويبيع. . ٢
إعالن باحلذف، مثل: جيد - وَيِلد. . 3

***



الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

  إبدال أحرف العلة مهزة
املوضع األول

سامء مرص، وصفاء جوها من نعم اهلل علينا – لك اصطفاءات ُلغوية، وإصغاءات    )أ( 
ائني إىل وجوه اخلري.  ائني، عدَّ ُملِهَمة – الصحابة كانوا غزَّ

اءة اجليش مداوية اجلرحى–    اهلرم بناٌء عاٍل شيَّده بنَّاؤون مهرة – كانت املسلمة سقَّ )ب(  
اءات يف اخلري.  الصحابيات ُكنَّ مشَّ

)ج(    الصحراء  اجلرداء حتولت إىل روضة خرضاء.    

1

6

٨

٢
3
4
5

٧

حيدد حكم الواو أو الياء أو األلف إذا وقعت متطرفة حقيقة أو حكاًم بعد ألف زائدة. 

حيدد معنى التطرف احلكمي. 

حيدد حكم الواو أو الياء إذا سبقت بألف أصلية. 

حيدد حكم الواو أو الياء إذا سبقت بألف زائدة. 

يستخرج كلامت ال تقلب فيها الواو أو الياء مهزة. 

يستخرج كلامت ال تقلب فيها الواو أو الياء املتطرفة حقيقة مهزة. 

يستخرج كلامت قلبت ياؤها مهزة؛ لتطرفها حقيقة أو حكاًم بعد ألف زائدة. 

هيتم بدراسة إبدال أحرف العلة مهزة. 

بنهاية  الدرس  يتوقع  أن  يكون  الطالب  قادًرا  عىل أْن:

 – – اصطفاءات  – صفاء  الكلامت )سامء  أنَّ  )أ( نالحظ  األمثلة  ما حتته خط يف  بتأمل   
اوين  ئني( أصلها )سامو – صفاو – اصطفاوات – إصغاوات – غزَّ ائني – عدَّ إصغاءات – غزَّ
وين(؛ ألهنا من )السمو – الصفو – الصغو – الغزو – العْدو( فلام تطرفت الواو تطرًفا  – عدَّ
حقيقًيا يف الكلمتني: األوىل والثانية، وحكميًّا يف الكلامت الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة 

إثر ألف زائدة؛ قلبت مهزة. 

 – اءة  سقَّ  – بنَّاءون   – )بِنَاء  الكلامت  أنَّ  نالحظ  )ب(  األمثلة  يف  خط  حتته  ما  وبتأمل   
ايات(؛ ألهنا من )بنيُت – َسَقْيُت – َمَشْيُت( فلام  اية – مشَّ اءات( أصلها )بناي – بنَّايون – سقَّ مشَّ
 تطرفت الياء تطرًفا حقيقيًّا يف الكلمة األوىل، وحكميًّا يف الثانية والثالثة والرابعة إثر ألف زائدة 

قلبت مهزًة. 

خرضاء(   – جرداء   – )صحراء  الكلامت  أنَّ  نالحظ  )ج(  املثال  يف  خط  حتته  ما  وبتأمل   
ى( بألف التأنيث املقصورة، ثم زيدت قبلها األلف بوزن  أصلها )َصْحَرى - َجْرَدى – َخرْضَ
)َفْعىَل( للمد، فصارت صحراا – جرداا – خرضاا، فلام تطرفت األلف تطرًفا حقيقيًّا إثر ألف 

زائدة قلبت مهزة. فإذا فقدت رشًطا من الرشوط سلمت أي: صحت ومل تبدل. 

أمثلة مل تستوِف الرشوط:

)أ(        التحاور يصل باملتحاورين إىل التَّعاون. 

للمتميِّز عالوة، وللمقرص هراوة. •

التسايف من فنون القتال.  •

الرعاية أوىل مراحل اهلداية.  •

)ب(     يف يد الولد َدْلٌو يسقي منه َجْرٌو.

هذا ظبٌي رشيق يعدو عدًوا. •

2425



الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

 – بتأمل ما حتته خط يف املجموعة )أ( نالحظ أنَّ الواو والياء يف الكلامت: )التحاور   
التعاون – التسايف( مل تقلبا مهزة؛ وذلك ألهنام مل تطرفا حقيقة وال حكاًم، وكذلك )عالوة 
– هراوة – رعاية – هداية( مل تقلب فيهن الواو أو الياء مهزة؛ لعدم تطرف، حيث إنَّ التاء 

، وال يمكن االستغناء عنها فهى ليست عارضة.  مالزمة هلنَّ

بتأمل ما حتته خط يف املجموعة )ب( نالحظ أنَّ الواو والياء يف الكلامت: )دلو – جرو   
– ظبي – َعْدو( مل ُتقلبا مهزة – أيضا – وذلك؛ ألهنام – مع تطرفهام حقيقة – ملْ ُيسبقا بألف 
زائدة، وكذلك إذا تطرفت الواو كام يف )واو( والياء كام يف )آي( مجع )آية( ال تقلبان مهزة؛ 

ألن كالًّ منهام سبق بألف أصلية. 

يقول ابن مالك:   

........................    فأْبِدِل اهلَْمَزَة من واٍو َوَيا 

آخًرا إثَر ألٍف ِزيَد ......    ........................

تبدل أحرف العلة همزًة:   .1
إذا وقعت متطرفة حقيقة أو حكًما بعد ألف زائدة.

• َفِمْن أمثلة الواو: )سماء – كساء – أعداء – رضاء – عالء – غالء – غذاء – •
نماء – بالء(. 

• َوِمْن أمثلة الياء: )بناء – قضاء – بكاء – شفاء – ثناء – هداء – رثاء(.•
• ومن أمثلة األلف: )جرداء- بيداء – سمراء – حسناء – حمراء – صفراء •

– خضراء(.
َعداوة  – )إداوة  مثل:  التصحيح،  وجب  حكميًّا  أو  حقيقيًّا  التطرف  يكن  لم  إذا   .٢ 

–  دراية – هداية(.
إذا لم تسبق الواو أو الياء بألف وجب التصحيح، مثل: )َلْهو - سْهو – َجْري – َهْدي(.   .3

إذا ُسبقت الياء أو الواو بألف أصلية وجب التصحيح، مثل: )آي – راي – واو(.  .4
التطرف الحقيقي: أن تكون الكلمة مختومة بالواو أو الياء أو ألف التأنيث، مثل: )سماء   .5

– بناء – صحراء( واألصل: )سماو – بناي – صحراا(. 
التطرف الحكمي: أن تجيء بعد حرف العلة المذكور تاء التأنيث العارضة للفرق  .6
بين المذكر والمؤنث نحو )بناءة(، أو تجيء التاء التي تزاد على المصادر القياسية  
للداللة على الوحدة، نحو: )اكتفاءة(، أو تقع بعد عالمة التثنية أو جمع التصحيح   

بشرط أن يكون المفرد مستعماًل، كما تقول في تثنية بناء: بناءان، فهذا ال يخرج    
 حرف العلة عن تطرفه، ويكون التطرف هنا حكميًّا. 

***

2627



الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

املوضع الثاين

هذه مزرعة أصحاهبا عجائز يربون أبقاًرا حالئب. . 1

فرائض اإلسالم مخسة وشعائره كثرية. . 2

أرسلنا رسائل باحلامئم ألصحاب القالئد. . 3

اجلواهر مثاوب للطائعني. . 4

اجلداول ماؤها صاٍف. . 5

يف مرص مفاوز شاسعة. . 6

السعي عىل املعايش مكفر للذنوب. عىل املنضدة خمايط. . 7

ُص املسلم باملصائب. . 8 منائر املدينة كثرية. يُمحَّ

حيدد رشوط قلب أحرف العلة مهزة إذا وقعت بعد ألف مفاعل. 

حيدد املقصود باملد. 

حيدد املقصود بالزيادة. 

يستخرج كلامت قلبت فيها أحرف العلة مهزة بعد ألف مفاعل أو ما يشبهه. 

ا زائًدا يف مفرده.  يميز بني كلامت عىل وزن مفاعل الواو فيها ليست مدًّ

ا زائًدا يف مفرده.  يستخرج كلامت عىل وزن مفاعل الواو فيها ليست مدًّ

هيتم بدراسة إبدال أحرف العلة مهزة. 

1

6

2

7

3
4
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

– حالئب( مجعان  ما حتته خط )عجائز   : أنَّ نالحظ   )1( املثال  ما حتته خط يف  بتأمل   
عىل وزن يشبه )مفاعل( مفردمها )َعُجوز – َحُلوبة( فالواو فيهام مدٌّ زائد؛ ألهنام من العجز 
واحللب؛ لذا قلبت هذه الواو مهزة يف اجلمع؛ ألهنا وقعت بعد ألف شبه مفاعل وكانت يف 

ا زائًدا. املفرد مدًّ

: )فرائض – شعائر( مجعان عىل وزن يشبه  وبتأمل ما حتته خط يف املثال )2( نالحظ أنَّ  
)مفاعل( مفردمها )َفِريضة – َشِعرية( فلام وقعت الياء فيهام بعد ألف شبه مفاعل وكانت يف 

ا زائًدا؛ وجب قلبها مهزة.  املفرد مدًّ

وبتأمل ما حتته خط يف املثال )3( نالحظ أنَّ )رسائل – محائم – قالئد( مجوع عىل وزن   
يشبه ، مفاعل، وأصلها )رساال – محاام – قالاد(، ومفردها )رسالة – محامة – قالدة( فلام 

ا زائًدا، قلبت مهزة.  وقعت األلف فيها بعد ألف شبه مفاعل وكانت يف املفرد مدًّ

وبتأمل ما حتته خط يف املثال )4( نالحظ أنَّ )الواو( مل تقلب مهزة يف )جواهر(؛ ألهنا   
أيًضا يف )مثاوب(؛ ألهنا يف  الواو  وقعت قبل ألف شبه مفاعل وليست بعدها، ومل تقلب 

املفرد )َمُثوبة( مدٌّ أصيل؛ ألن وزهنا: )َمْفُعلة(، فهى عني الكلمة. 

ويف املثال )5( نالحظ أنَّ الواو يف )جداول( مل تقلب؛ ألهنا يف املفرد )َجْدَول( متحركة   
ا. ومن ذلك )قساور – حماور(. وليست مدًّ

ويف املثال )6( نالحظ أنَّ الواو يف )مفاوز( مل ُتقلب مهزة؛ ألهنا يف املفرد مدة أصلية،   
ومن ذلك )مناور(. 

ويف املثال )7( نالحظ أنَّ الياء يف )معايش( مل تقلب مهزة؛ ألهنا يف املفرد )معيشة( مدٌة   
أصلية، فهى عىل وزن: )َمْفِعلة( وسلمت الياء يف )خمايط( ألهنا يف املفرد )ِمـْخَيط(، وهى 

ليست مدة؛ لتحركها، أو مفردها )َمـِخيط( فتكون مدة أصيلة. 
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

ويف املثال )8( شذت )منائر( مجع )منارة( واألصل )َمنْورة(؛ ألهنا ليست مدة زائدة يف   
املفرد، ألهنا مادهتا )ن و ر( والقياس يف اجلمع )مناور(، كام شذت )مصائب( مجع )مصيبة(، 
فالياء املنقلبة عن واو – مع كوهنا مدة – ليست زائدة يف املفرد؛ ألن مادهتا )ص و ب(؛ لذا 

وجب تصحيحها، فالقياس )مصاوب(. 

 تقلب أحرف العلة: )األلف والواو والياء( مهزة إذا وقعت بعد ألف اجلمع )مفاعل( . 1
ة زائدة، مثل: )عجائز – قصائد – سحائب(.  أو ما يشبهه برشط أن تكون يف املفرد مدَّ

إذا اختلَّ رشط وجب التصحيح ومل تعل؛ فصح كل من الواو والياء يف )جداول – قساور . 2
ا، وصح يف كل من )مشاور – مصاوب – معايش( ألصالتهام.  - خمايط(؛ ألهنام ليسا مدًّ

ما خلف القاعدة فهو شاذ حُيفظ وال ُيقاس عليه، مثل: )مصائب – معائش – منائر(. . 3

َعُروس( والياء يف ُسبقت . 4  – املفرد، مثل: )َعُجوز  إذا سبقت بضم يف  الواو مدة  تكون 
نحو: ا  َمدَّ إال  تكون  ال  وهي  واأللف،  قِصيدة(   – )صِحيفة  مثل:  املفرد،  يف   بكرس 

)سحابة، ومنارة(.

يقول ابن مالك: 

واملدُّ ِزيَد ثـالًِثا يف الـَواِحـِد  مهًزا ُيَرى يف مثِل: كالَقالِئِد

املوضع الثالث

يتعرف رشط قلب الواو أو الياء مهزة إذا وقعت إحدامها عينًا السم فاعل من 
فعل ثالثي. 

حيدد علة قلب الواو أو الياء مهزة إذا وقعت إحدامها عينًا السم فاعل ومل تعل 
يف فعله. 

حيدد علة قلب الواو أو الياء مهزة إذا وقعتا ثاين حريف علة بينهام ألف مفاعل. 

يستخرج كلامت وقعت فيها الواو أو الياء ثاين حريف علة بينهام ألف مفاعيل. 

يعلل لعدم قلب الواو أو الياء مهزة إذا وقعتا ثاين حريف علة بينهام ألف مفاعيل. 

يعلل لعدم قلب الواو أو الياء مهزة إذا وقعتا ثاين حريف علة بينهام ألف مفاعل. 

يستشعر أمهية دراسة إبدال أحرف العلة مهزة.

حيرص عىل اإلجابة عن تدريبات إبدال أحرف العلة مهزة. 

1

6

2

7

3

8

4
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

بتأمل ما حتته خط يف املثال )1( نالحظ أّن الكلامت: )قائد – ثائر – دائم – خائف( اسم   
فاعل من فعل ثالثي واألصل فيها )قاود – ثاور – داوم – خاوف( وفعلها )قاد – ثار -دام 
– خاف(، وهذه األفعال حدث فيها إعالل؛ حيث إن عني الكلمة )األلف( منقلبة عن الواو؛ 
ألن مضارعها: يقود ويثور ويدوم، وخياف من اخلوف؛ لذلك نالحظ أنَّ هذه الواو يف اسم 

الفاعل أبدلت مهزة؛ لوقوعها عينًا السم فاعل من فعل ثالثي أعلت يف فعله. 

وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثاين نالحظ أّن الكلامت: )خائب – ضائق – بائع( أسامء   
فاعلني من أفعال ثالثية، واألصل فيها )خايب – ضايق – بايع(، وأفعاهلا )خاب – ضاق 
– باع(، وهذه األفعال حدث فيها إعالل بقلب عينها )الياء( ألفا؛ حيث إن املضارع منها: 
عينًا  لوقوعها  الفاعل؛  اسم  يف  مهزة  أبدلت  الياء  أنَّ  نالحظ  لذا  ويبيع(؛  ويضيق،  )خييب، 

السم فاعل من فعل ثالثي أعلت يف فعله. 

 – )خاوية  الكلامت  الواو يف  أّن  نالحظ  والرابع  الثالث  املثالني  يف  ما حتته خط  وبتأمل   
عاوية – عاور – حاور( والياء يف )صايد – عاين( وقعتا عينًا السم فاعل من الفعل الثالثي 
الواوي )َخَوى – َعَوى – َعِوَر)1( – َحِوَر( )2( واليائي )َصِيَد )3( – َعنِيَ )4( والواو والياء يف 

الفعل مل يعال؛ لذا سلام ومل يقلبا مهزة يف اسم الفاعل؛ باحلمل عىل الفعل. 

عور: صار أعور.  )1(
َحِور: أي: اشتد بياض بياض     )2(

العني واشتد سواد سوادها.   

َصِيد: أى: صار أصيد، وهو املائل     )3(
الذى ال يستطيع االلتفات من داء   

َعني: اتسع سواد عينه واشتد.  )4(

قال القائد الثائر: إنني دائاًم لست خائًفا. . 1

اخلائب ضائق الصدر بائع نفسه لشيطانه. . 2

تلك القصور اخلاوية فيها ذئاب عاوية .. 3

هذا املوضع خاص بالواو والياء فقط.. 1هذا َعاِوٌر، وذاك صايد، وأخي حاِوٌر َعايٌن.. 4

تقلب الواو أو الياء مهزة إذا وقعت إحدامها عينًا السم فاعل من فعل ثالثي ُأعلت يف . 2
فعله، مثل: )قائل – عائذ – صائم – جائر – مائل – سائر – دائن(. 

الفعل . 3 من  )حاول(  مثل:  الفاعل،  اسم  يف  صحت  الفعل  يف  الياء  أو  الواو  ُتعل  مل  إذا 
)َحِوَل(، و)غايد( من الفعل )َغِيَد(.

***

يقول ابن مالك: 

..............................  ويف فاِعل ما ُأِعلَّ َعْينًا َذااْقُتِفي
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

اجلوائز–اجليائد–السيائد(  )األوائل–  الكلامت:  أنَّ  نالحظ  األول  املثال  يف  خط  حتته  ما  بتأمل   
مجوع تكسري عىل وزن يشبه )مفاعل(، واألصل فيها )أواول–جواوز–جياود – سياود(، ونالحظ 
أنَّ )الواو( فيها وقعت ثاين حريف علة بينهام ألف )مفاعل( فقلبت مهزة؛ لئال يتواىل ثالثة أحرف علة 

متصلة بالطرف. 

الكلامت: )عيائل–نيائف( مجع تكسري عىل وزن  أنَّ  الثاين نالحظ  املثال  وبتأمل ما حتته خط يف   
يشبه )مفاعل(، وأصل اجلمع فيها )عيايل – نيايف( وقعت الياء الثاين حريف علة بينهام ألف اجلمع 

األقىص )مفاعل(؛ لذلك قلبت مهزة؛ وذلك لئال يتواىل ثالثة أحرف علة متصلة بالطرف. 

أما ما حتته خط يف املجموعة رقم )3( فإننا نالحظ أنَّ الكلامت: )بياييع–طواويس– دواوين(   
صّحت الواو يف )طواويس–ودواوين( والياء يف )بياييع(؛ ألن كالًّ منها وقع ثاين حريف علة بعد ألف 

شبه مفاعيل، وذلك لبعد حرف العلة عن الطرف. 

املوضع الرابع

حصد األوائل اجلوائز فكانوا اجليائد والسيائد.. 1

هؤالء عيائل نيائف وعرشون. . 2

هؤالء بياييع يتقون اهلل.. 3

هم كالطواويس يف الدواوين. 

قال الشاعر: فيها َعَياِئيُل أسود وُنُمر •

قال الشاعر: •

َل العينني بالَعَواِور       حنَّى ِعَظاِمي وأراه ثاغري  وكحَّ

هذا املوضع خاص بالواو والياء.. 1

بينهام ألف مفاعل أو شبه مفاعل وجب قلبها . 2 الياء ثاين حريف علة  الواو أو  إذا وقعت 
مهزة؛ لئال يتواىل ثالثة أحرف علة متصلة بالطرف.

خمتلفني،. 3 أو  )نيائف(  مثل:  ياءين،  أو  )أوائل(،  مثل:  واوين،  احلرفان  يكون   قد 
مثل: )جيائد(.

إذا كانت األلُف ألَف )مفاعيل( أو شبهه فإنَّ ثاين احلرفني اللينني جيب تصحيحه، مثل: . 4
)طواويس، ونواويس(.

***

* أما قول الشاعر )عيائيل( فهو قيايس؛ ألهنا عيِّل؛ واألصل: أن جتمع عىل )عيائل(، بعد قلب   
الياء مهزة فجمعها الشاعر عىل )عيائل( باعتبار أصل اجلمع، ثم أضاف الياء للرضوروة الشعرية، 
فصارت )عيائيل(، والعربة بام يقتضيه القياس وليس باملنطوق، وعدها بعض الرصفيني شاذة؛ ألهنا 

يف وزن )مفاعيل(. 

أّما قول الشاعر: )العواور( فهو قياسى؛ ألنه مجع )عّوار( بتشديد الواو واألصل أن جُيمع عىل   
)عواوير( ثم حذفت الياء للرضورة الشعرية، ومل ُتبدل فيه الواو مهزة لوقوعها ثاين حريف علة بينهام 

ألف )مفاعيل(. 

يقول ابن مالك:

ـَفا َكَذاَك َثايِن َلـيِّـننَْيِ اْكَتنََفا  َمدَّ َمَفاِعَل َكَجْمِع َنـيِّ
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

املوضع اخلامس)خاص بالواو(

حيدد مواضع قلب الواو األوىل مهزة وجوًبا إذا اجتمعت الواوان يف صدر الكلمة.

حيدد مواضع قلب الواو الثانية مهزة جواًزا إذا اجتمعت الواوان يف صدر الكلمة.

 يميز بني الكلامت التي تقلب فيها الواو األوىل مهزة وجوًبا وجواًزا.

يستخرج كلامت تقلب فيها الواو األوىل مهزة وجوًبا.

يستخرج كلامت تقلب فيها الواو األوىل مهزة جواًزا. 

يستخرج كلامت الواو الثانية هبا ساكنة زائدة.

هيتم بدراسة موضوع اإلبدال واإلعالل. 

حيرص عىل دراسة اإلعالل واإلبدال. 

1
2
3
4
5
6
7

8

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

هند ُأوىَل الفائقات.. 1

الفاطامت ُأَول الفائزات.. 2

املهذبات َأَواصل َأَواهب َأَواعد باخلري.. 3

هند ُأَوْيصلة ُأَوْيفية.. 4

ُوويَف – ُأويِفَ بالعهد، ُووِصل – ُأوِصَل ذوو القربى.. 5

هذا رجل هوويُّ القلب.. 6

بوزن  )ُووىل(  أصلها:  ل(  )أوَّ مؤنث:  )أوىل(  كلمة  أنَّ  نالحظ   :)1( املثال  بتأمل   
ة أصلية فوجب قلب الواو األوىل   )ُفعىل( اجتمعت فيه واوان يف صدر الكلمة والثانية َمدَّ

مهزة للتخفيف. 

وبتأمل املثال )2(: نالحظ أنَّ كلمة )ُأَول( أصلها: )ُوَول( مجع: )أوىل( اجتمعت واوان   
يف صدر الكلمة والثانية متحركة أصلية؛ فوجب قلب األوىل مهزة للتخفيف. 

ويف املثال )3(: نالحظ أنَّ الكلامت: )أواصل مجع واصلة – أواهب مجع واهبة – أواعد   
مجع واعدة( مجع عىل وزن )فواعل(، واألصل فيها )َوَواصل – َوَواهب – َوَواعد( اجتمعت 
األوىل  قلب  فاعلة؛ فوجب  ألف  مبدلة من  متحركة  الثانية  والواو  الكلمة   واوان يف صدر 

مهزة للتخفيف. 

وافية،  واصلة،  تصغري:  أويفية(  )أويصلة،  كلمتي:  أنَّ  نالحظ   :)4( املثال  وبتأمل   
من  مبدلة  متحركة  والثانية  صدرمها  يف  واوان  اجتمع  حيث  ُوَوْيِفية(  )ُوَوْيِصلة،  واألصل 

األلف فقلبت الواو األوىل مهزة. 

الفعل  بالبناء للمجهول من  – ُووِصل(  أنَّ كلمتي )ُوويف  املثال )5(: نالحظ  وبتأمل   
 )َواَف، َوَواَصل(، اجتمعت فيهام واوان يف صدر الكلمة والثانية مدة عارضة – من أجل البناء 
للمجهول -؛ لذلك جيوز يف الواو األوىل أن تقلب مهزة فنقول: )أوف، وأوصل(، وجيوز أن 

تبقى الواو فنقول: )ووف، ووصل(. 

يتصدرا؛  مل  إال أهنام  فيها واوان  اجتمع  أنَّ كلمة )هَوِوي(  املثال )6(: نالحظ  وبتأمل    
لذا وجب التصحيح. 
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 اإلبدال واإلعالل

إذا اجتمع واوان يف صدر الكلمة تقلب األوىل مهزة وجوًبا يف ثالث حاالت: 

وتقلب جواًزا: إذا كانت الواو الثانية ساكنة زائدة )مدة عارضة(، مثل: )ُوويف – أويف –   
ُووري – ُأوري( بالبناء للمجهول.

ل(، واألصل )ُووىل(. 1 إذا كانت الواو الثانية ساكنة أصلية، مثل: )ُأوىل( ُأنثى )أوَّ

إذا كانت الواو الثانية متحركة أصلية، مثل: )ُأَول( مجع )ُأوىَل(، واألصل )ُو َو ل(.. 2

إذا كانت الواو الثانية متحركة منقلبة عن ألف زائدة، مثل: )أوصل – أواقي – أوايف – . 3
أواهب – أواعد( ومثل: )أويقية – أويصلة – أويفية(.

َصَوائغ، َبَوائع، داِئن، طاِئر، فَراِئض، عامِئم، آباء، أْبناء، أعَداء، اختفاء يف الكلامت السابقة . 1
إعالل، وّضحه وبنّي سببه.

 بنّي الشاذ، يف الكلامت اآلتية واذكر قياسها:. 2
يقال: اسق َرَقاِش فإهنا سّقاية، َمعائش، مصاِئب )مجع معيشة ومصيبة(. 

يقول ابن مالك:   

َل الَواَوْيِن ُرْد  يف َبْدٍء َغرْيِ ِشْبِه ُوويِفَ األَُشْد ْمًزا أوَّ ... وَهـ
 )صوائغ، وبوائع( مجع صائغة وبائعة، أصلهام: صواوغ وبوايع، وقعت الواو والياء ثاين حرفني لينني  •

بينهام ألف مفاعل فقلبتا مهزة. 

أعلت  • فاعل  السم  عينًا  لوقوعها  كل؛  يف  مهزة  الياء  قلبت  وطاير.  داين،  وأصلهام:  وطائر(    )دائن، 
يف فعله. 

 )آباء، وأبناء، وأعداء( األصل: آباو، وأبناو، وأعداو. قلبت الواو يف كٍل مهزة لتطرفها إثر ألف زائدة.  •

 )اختفاء( أصلها: اختفاي، تطرفت الياء بعد ألف زائدة فقلبت مهزة.  •

 )فرائض( مجع فريضة، أصلها: فرايض، قلبت الياء بعد ألف مفاعل مهزة؛ ألهنا يف املفرد مدة زائدة.  •

 )عامئم( مجع )عاممة( وأصلها: عامام قلبت األلف مهزة؛ لوقوعها بعد ألف مفاعل وكانت يف املفرد  •
مدة زائدة. 

جـ1

جـ2
 )سقاية(: بالتشديد شاذ؛ ألن الياء تطرفت حكاًم بعد ألف زائدة، ومل تقلب مهزة، والقياس: )سقاءة(،  •

بقلب الياء مهزة. 

 )مصائب( شاذ؛ ألن الياء املنقلبة عن واو قلبت مهزة رغم أهنا مدة أصلية يف املفرد والقياس: )مصاوب(  •
بالتصحيح. 

 )معائش( شاذة؛ ألن الياء قلبت مهزة رغم أهنا مدة أصلية يف املفرد، والقياس )معايش(  بالتصحيح. •

الل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا
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الل
إلع

 وا
دال

إلب
 اإلبدال واإلعالل ا

ما اإلبدال لغة واصطالًحا؟ وما أنواعه؟ مثل.   .1

عّرف اإلعالل، واذكر أنواعه مع التمثيل لكل نوع يف مجل مفيدة.   .2

متى تبدل األلف مهزة؟ مثل.   .3

اذكر املواضع التي تبدل فيها الياء مهزة مع التمثيل لكل موضع.   .4

تبدل الواو مهزة يف مخسة مواضع، ارشح هذه املواضع مع التمثيل.   .5

مِلَ مَلْ تبدل الياء والواو مهزة يف: معايش، ومناور؟   .6

بنّي ما حدث يف الكلامت اآلتية من إبدال واذكر سببه:  .7 
)محراء – دعاء – بناء – عجائز – رسائل – قائل – دوائر(.   

بنّي العلة يف عدم قلب الواو أو الياء مهزة يف الكلامت اآلتية:  .8 
)عاين – مصاير “مجع مصري” – عاور – قساور(  

بنّي وجه الشذوذ يف الكلامت اآلتية، والقياس فيها.  .٩ 
)منائر – مصائر – معائش – سقاية – مصائب(  

هات اسم الفاعل من )مال – صال – جار “بمعنى ظلم”( وبنيِّ ما حيدث فيه من     .1 
تغيري وسببه.  

بنّي ما يف الكلامت اآلتية من إعالل وسببه.  .11 
وسائل )مجع وسيلة(، جيائد )مجع جيد(، أواصل )مجع واصلة(.  

قلب مهزة مفاعل العارضة ياًء أو واًوا

 اخلطايا تزيد الدنايا.. 1

هذه هدايا رقيقة.. 2

 الصدقات مطايا املغفرة.. 3

 للفؤوس اهلََراَوى. . 4

هذه املرايا صافية. . 5

يتعرف عىل رشوط قلب مهزة مفاعل العارضة ياًء أو واًوا. 

حيدد مواضع قلب مهزة مفاعل العارضة ياًء.

حيدد مواضع قلب مهزة مفاعل العارضة واًوا. 

يستخرج كلامت قلبت فيها مهزة مفاعل العارضة ياًء. 

يستخرج كلامت قلبت فيها مهزة مفاعل العارضة واًوا.

يمثل لكلامت قلبت فيها مهزة مفاعل العارضة ياًء أو واًوا.

يميز بني كلامت المها يف املفرد مهزة أصلية أو ياء أصلية. 

حيرص عىل دراسة قلب مهزة مفاعل العارضة ياًء أو واًوا.

1

6

2

8
7

3
4
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أنَّ كلمتي: )اخلطايا، الدنايا( مجعان عىل وزن   
هذه  عىل  صارتا  حتى  مُجِعتا  كيف  تسأل:  ولعلك  دنيئة(  )خطيئة،  مفردمها  )مفاعل(  يشبه 

الصورة؟

مجعت  فإذا  )َفِعيَلة(  بوزن  )خطيئة-دنيئة(  مفردمها:  )خطايا-دنايا(  نقول:  ولإلجابة   
األوىل عىل ما يشبه )مفاعل( اجلمع األقىص تصري )خطاِيئ(، قلبت الياء مهزة لوقوعها بعد 
ا زائًدا، فصارت )خطاِئئ(، اجتمعت مهزتان متحركتان يف  ألف)مفاعل( وكانت يف املفرد مدًّ
الطرف فقلبت الثانية ياء، فصارت )خطاِئي( ، قلبت كرسة مهزة )مفاِعل( فتحة للتخفيف، 

فصارت )خطاَءي(.

حتركت الياء وُفتح ما قبلها فقلبت ألًفا فصارت )خطاَءا(. فاجتمع شبه ثالث ألفات،   
مثل  ويقال  )خطايا(،  فصارت  مهزة  الكلمة  الم  ألن  ياًء؛  العارضة  )مفاعل(  مهزة  فقلبت 

ذلك يف )دنايا( و )برايا(.

بوزن  ة(  ) هدايا(، مفردها )هديَّ أن كلمة:  الثاين نالحظ  املثال  ما حتته خط يف  وبتأمل   
الياء األوىل مهزة لوقوعها  )َفِعيَلة( فإذا مجعت عىل وزن )مفاعل( صارت )هداِيي( قلبت 
ا زائًد، فصارت )هداِئي(، قلبت كرسة اهلمزة فتحة  بعد ألف مفاعل، وكانت يف املفرد مدًّ
للتخفيف، فصارت )هداَءَي(. حتركت الياء بعد فتح، فقلبت ألفا، فصارت )هداءا( اجتمع 
شبه ثالث ألفات، فقلبت مهزة مفاعل العارضة ياء؛ ألن الم الكلمة ياء فصارت )هدايا(، 

ومثلها: قضايا مجع )قضيَّة(، وشذ )هداَوى( بقلب اهلمزة واًوا.

الثالث نالحظ أنَّ كلمة: )مطايا( مفردها: )مطيَّة( بوزن  املثال  وبتأمل ما حتته خط يف   
قلبت  )مطاِيَو(  صارت  )مفاعل(  وزن  عىل  مجعت  فإذا  )مطيوة(،  املفرد:  وأصل  )فعيلة( 
الواو ياء؛ لتطرفها حقيقة بعد كرسة، فصارت )مطاِيي(، قلبت الياء مهزة؛ لوقوعها بعد ألف 
ا زائًدا، فصارت )مطاِئي(، قلبت كرسة اهلمزة فتحة للتخفيف،  مفاعل وكانت يف املفرد مدًّ

فصارت )مطاَءَي( قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح، فصارت )مطاءا( اجتمع شبه ثالث 
املفرد واو  الكلمة يف  ياء فصارت )مطايا(؛ ألن الم  العارضة  ألفات فقلبت مهزة مفاعل 

معلَّة، ومثل هذا اجلمع: عطايا مجع )عطيَّة(.

)هراوة(  مفردها  )اهلراوى(  كلمة:  أن  نالحظ  الرابع  املثال  يف  خط  حتته  ما  وبتأمل   
وأصل اجلمع )هرااو( قلبت األلف الثانية مهزة لوقوعها بعد ألف اجلمع األقىص )مفاعل( 
ا زائًدا، فصارت )هراِئَو(، قلبت الواو ياًء؛ لتطرفها حقيقة بعد كرسة،  وكانت يف املفرد مدًّ
الياء  قلبت  )هراَءَي(،  فصارت  للتخفيف،  فتحة  اهلمزة  كرسة  قلبت  )هراِئي(،  فصارت 
ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت )هراءا(، اجتمع شبه ثالث ألفات، فقلبت مهزة 
تقلب  ومل  )عالوة(.  مجع  عالوى  ومثلها:  )َهَراَوى(،  ،فصارت  )واًوا(  العارضة  مفاعل 

اهلمزة هنا ياء؛ ألن الم الكلمة يف املفرد واو ساملة، ولكي ُيشاكل يشاكل اجلمع مفرده. 

)مرآة(  مفردها  )املرايا(  كلمة:  أنَّ  نالحظ  اخلامس  املثال  يف  خط  حتته  ما  وبتأمل   
ياًء،  اجلمع  يف  قلبها  شذَّ  لذا  (؛  الكلمة  )عني  أصلية  املفرد  يف  فاهلمزة  )مفعلة(   بوزن 

والقياس: )املرائي(. 
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
ُتقلب مهزة مفاعل العارضة ياًء أو واًوا فيام ييل: ا

أوال   قلبها ياًء: 

ثانيا   ُتقلب واًوا يف موضع واحد: 

هو: إذا كانت الم املفرد واًوا سالـمة )مل تعل( مثل: )َهَراَوى - َعاَلَوى - َأَداَوى(.

***

تقلب مهزة )مفاعل( ياًء يف املواضع التالية:
إذا كانت الم الكلمة يف املفرد مهزة أصلية، كام يف: )برايا - خطايا - رزايا(. )أ( 

إذا كانت الم الكلمة يف املفرد ياء أصلية، كام يف: )هدايا - قضايا - منايا(. )ب( 
إذا كانت الم الكلمة يف املفرد واًوا ُمعلَّة )ياء منقلبة عن واو(، كام يف: )عطايا - مطايا  )ج( 

- ضحايا - صبايا - باليا(

يقول ابن مالك:

َواْفَتْح َوُردَّ اهْلَمَز َياًء فَيام ُأِعْل   الًما وف ِمـْثـِل َهراَوٍة ُجـِعْل

َواًوا .......................   ............................

ن امُللتقيتان  اهلمز�ت
ي ملكة واحدة

ف
� 3

للهمزتني يف كلمة واحدة ثالث صور:

أن تتحرك اهلمزة األوىل وتسكن الثانية.. 1

أن تسكن اهلمزة األوىل وتتحرك الثانية.. 2

أن تتحرك اهلمزتان.. 3

حيدد حكم اجتامع مهزتني يف صدر الكلمة، األوىل متحركة والثانية ساكنة.

حيدد حكم اجتامع مهزتني يف كلمة واحدة؛ األوىل ساكنة والثانية متحركة. 

يستخرج كلامت اجتمعت فيها اهلمزتان يف كلمة واحدة، واألوىل منهام 
ساكنة والثانية متحركة. 

يستخرج كلامت اجتمعت فيها مهزتان يف صدر الكلمة؛ واألوىل متحركة 
والثانية ساكنة. 

 يعلل عدم اجتامع مهزتني يف صدر الكلمة الواحدة، واألوىل منهام ساكنة 
والثانية متحركة. 

 يمثل لكلامت اجتمعت فيها مهزتان، األوىل متحركة والثانية ساكنة. 

يستشعر أمهية دراسة اهلمزتني امللتقيتني يف كلمة واحدة.

1

6

2
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5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

بتأمل ما حتته خط يف العبارة السابقة نالحظ أن: كلمة )آمن - آثر - آزر( أفعال ماضية   
وزهنا )َأْفَعل( وأصلها: )َأْأمن-َأْأثر-َأْأزر( اجتمع مهزتان يف الصدر، األوىل متحركة بالفتح، 
والثانية ساكنة فأدَّى ذلك إىل عرس النطق هبام؛ لذا وجب قلب الثانية الساكنة حرف مد من 

جنس حركة ما قبلها “الفتحة” ألًفا للتخفيف، ومثلها: آتنا، آمنا، سآوي. 

أما )إيامن( فهي مصدر بوزن )إفعال( وأصلها: )إْئامن( اجتمعت مهزتان، األوىل مكسورة   
ومثله:  للتخفيف،  )ياًء(  األوىل  مد من جنس حركة  الساكنة حرف  فقلبت  والثانية ساكنة، 

إيثار، وإيتاء. 

)ُأْفعل(، وأصلها: )أؤثر( اجتمع يف صدره مهزتان،  أما )أوثر( فهي مضارع عىل وزن   
األوىل  حركة  جنس  من  مد  حرف  الثانية  قلبت  لذا  ساكنة؛  والثانية  بالضم  متحركة  األوىل 

)واًوا( بعد الضم، ومثله: أومن. 

يقول ابن مالك: 

ـَهمَزْيِن ِمْن    ِكْلَمٍة إْن َيْسُكْن كآثِْر واْئَتِمْن ا َأْبِدْل َثايِنَ ال َوَمدًّ

 الصورة األوىل
حترك اهلمزة األوىل وسكون الثانية

قلب  وجب  ساكنة؛  والثانية  متحركة  األوىل  وكانت  الكلمة  صدر  يف  مهزتان  اجتمعت  إذا 
الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة األوىل، مثل: )آزر-إِيالف-ُأومن(.

آمن األنصار باإلسالم، فآثروا املهاجرين عىل أنفسهم وآزروهم؛ إيامًنا منهم بام ادخره اهلل هلم، 
وأنا أوثر أصدقائي عىل نفيس اقتداء هبم. 

اس أصلها )سْأَأال - رْأَأاس-  بتأمل ما حتته خط نالحظ أن الكلامت )سأَّال-ألَّال-رءَّ  
ال(، اجتمعت مهزتان يف موضع عني الكلمة األوىل ساكنة والثانية متحركة؛  ألْأال( بوزن )فعَّ

لذا وجب اإلدغام. 

موضع. 1 يف  واحدة  كلمة  يف  متحركة  والثانية  ساكنة  األوىل  مهزتان  اجتمعت   إذا 
العني ُأدِغمتا. 

ال ُيَعدُّ هذا املوضع من مواضع اإلبدال، إنام هو من مواضع اإلدغام.. 2

 الصورة الثانية
سكون اهلمزة األوىل وحترك الثانية

أو  العني  يتحقق يف موضع  وانام  بساكن،  ُيبَتَدأ  الكلمة؛ ألنه ال  املوضع يف صدر  يتحقق هذا  ال 
الالم، إال أنَّه ليس له أمثلة مستعملة يف موضع الم الكلمة. 

قالوا: كيف تعلمت العلم؟ قلت: بلسان سأَّال )1(.. 1
اس )3(.. 2 أعجبت برجلني ألَّال)2( و رءَّ

سأَّال: كثري السؤال، وبعضهم رسمها هكذا: سآل، وسّأل، وما أثبت يف األصل فهو: القياس.  )1(
ألَّال: بائع اللؤلؤ، وبعضهم رسمها هكذا آلل، وألّل.  )2(

اس: بائع الرءوس، وبعضهم رسمها هكذا رآس، ورّأس. رءَّ  )2(
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 ا

 الصورة الثالثة
حترك اهلمزتني

للهمزتني املتحركتني صورتان:
إحدامها يف الطرف ، والثانية يف غري الطرف. 

حيدد مواضع قلب اهلمزة الثانية واًوا إذا التقت مهزتان يف كلمة واحدة. 

يتعرف عىل رشط قلب اهلمزة الثانية ياًء إذا اجتمعت مهزتان يف كلمة واحدة.

يستخرج كلامت قلبت فيها اهلمزة الثانية واًوا. 

يستخرج كلامت قلبت فيها اهلمزة الثانية ياًء. 

يمثل لكلامت هبا مهزتان ملتقيتان. 

يمثل لكلامت اجتمعت فيها مهزتان األوىل منهام متحركة والثانية مكسورة. 

يمثل لكلامت اجتمعت فيها مهزتان مفتوحتان. 

يمثل لكلامت اجتمعت فيها مهزتان األوىل مضمومة والثانية مفتوحة. 

يقبل عىل دراسة اهلمزتني امللتقيتني يف كلمة واحدة. 

1
2
3
4
5

6
7

8
٩

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أن كلمتي: )اجلائي والشائي( اسم فاعل مصوغ   
من الفعل الثالثي ُمَعلِّ العني )جاَء - شاَء(، واألصل( َجَيَأ-َشَيَأ )حتركت الياء وفتح ما قبلها 
الياء  ألًفا، فصارت)جاَء - شاَء(، وأصل)اجلائي، والشائي( )جايئ-شايئ( وقعت  فقلبت 
عينا السم فاعل من فعل ثالثي ُأِعلَّت يف فعله؛ فوجب قلبها مهزة فصارت )اجلائئ والشائئ(، 
اجتمعت مهزتان متحركتان يف الطرف، فقلبت اهلمزة الثانية ياء، فصارت )اجلائي، والشائي(، 

ثم ُأعلت إعالل )قاٍض(، فصارت: جاٍء، وشاٍء.

وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثاين نالحظ أن كلمة: )ناٍء( اسم الفاعل من الفعل الثالثي   
)َناَء( ، ُمَعلِّ العني واألصل )َنَوَأ( حتركت الواو وفتح ما قبلها؛ فقلبت ألًفا فصارت )ناء(، 
وأصل )ناٍء( )ناوٌئ( وقعت واوه عينًا السم فاعل من فعل ثالثي ُأعلت يف فعله؛ فوجب 
قلبها مهزة، فصارت )نائٌئ( اجتمعت مهزتان متحركتان يف الطرف، فقلبت اهلمزة الثانية ياء، 

فصارت )ناِئٌي( تم ُأعلت إعالل قاٍض، فصارت)ناٍء(.

وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثالث نالحظ أن كلمة: )الباءون( ، اسم فاعل مصوغ من   
الفعل الثالثي ُمَعلِّ العني )باء(، وأصله )َبَوأ(، وأصل )باٍء( : )باوئ( وقعت الواو عينًا السم 
اجتمعت مهزتان  )باِئٌئ(  قلبها مهزة فصارت  فعله، فوجب  ُأعلت يف  فاعل من فعل ثالثي 
متحركتان يف الطرف، فقلبت اهلمزة الثانية ياء، فصارت )بائٌي( ُحذفت ياء املنقوص، وضم 

ما قبلها ملناسبة واو مجع املذكر السامل. 

مفاعل،  يشبه  ووزنه:  )بريئة(  مجع  أهنا:  نالحظ  الرابع  املثال  يف  )الربايا(  كلمة  وبتأمل   
بعد  ياء.  الثانية  اهلمزة  فقلبت  الطرف،  يف  متحركتان  مهزتان  اجتمعت  )براِئٌئ(  وأصلها 

اخلطوات التي وقفت عليها يف قلب مهزة مفاعل العارضة ياء أو واًوا. 

أنا اجلائي إليكم والشائي لكم اخلري. . 1

إن كاهيل لناٍء هبذا احلمل. . 2

الكاذبون هم الباءون بغضب من اهلل.. 3

أدعوك وحدك ياربَّ الربايا. . 4

أوال   يف الطرف
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1 قلب اهلمزة الثانية ياًء: 
)َأْفِعَلة ( مجع )إمام(،  ة( عىل وزن  إذا كانت اهلمزة األوىل مفتوحة والثانية مكسورة، مثل: )أئمَّ
امليم،  يف  امليم  أدغمت  ثم  قبلها  الساكنة  اهلمزة  إىل  األوىل  امليم  حركة  نقلت  َأْأِمة:   : األصل 
قلب  فوجب  مكسورة؛  والثانية  مفتوحة  األوىل  اهلمزتان  التقت  هبمزتني،  »أئمة«  اجلمع  فصار 
تعاىل  قوله  يف  الواردة  )أئمة(  فكلمة  وعليه  القياس،  هو  وهذا  أيمة،  فقيل:  ياًء،  الثانية  اهلمزة 
 )1( يف قراءة عاصم شاذة قياًسا؛ ملخالفة القاعدة، فصيحة: استعاماًل، وهي 

ة( قياسية. يف رواية ورش )وجعلناهم أيمَّ

الثالث  احلركات  رضب  من  حاصلة  صور  تسع  -عقاًل-  الطرف  غري  يف  املتحركتني  للهمزتني 
للهمزة األوىل يف احلركات الثالث للهمزة الثانية، وسنكتفي من هذه الصور باألمثلة املستعملة 

التي وردت عىل ألسنة العرب وهي. 

ثانيا    يف غري الطرف ) يف أول الكلمة(

سورة األنبياء. اآلية: 73.  )1(

2 قلب اهلمزة الثانية واًوا 

( ) مجع َأّب( وهو املرعى، وأصلها  اهلمزة األوىل مفتوحة والثانية مضمومة :مثل: )َأُوبُّ ) أ ( 
)َأ ْأ ُبب( بوزن )َأْفُعل(، نقلت حركة الباء األوىل إىل اهلمزة الثانية للتخفيف ، ثم ُأدغمت 
الثانية  اهلمزة  قلب  فوجب  مضمومة؛  والثانية  مفتوحة  األوىل  اهلمزتان  والتقت  الباءان، 

واًوا، فيقال: َأوّب. 

مهزتان  اجتمعت  م(  د  ا  َأ  )َأ  وأصلها  )آدم(،  مجع  )أوادم(  مثل:  مفتوحتان:  اهلمزتان  )ب( 
مفتوحتان، فقلبت اهلمزة الثانية واًوا، وال ُتقلب تقلب ألًفا حتى ال يلتقي ساكنان، فُيحذف 

أحدمها فيلتبس املفرد باجلمع، ومثلها: )أواكل، أواخذ، أوابق( مجع )آكل-آخذ-آبق(.

ة(.. 1  تقلب اهلمزة الثانية ياًء إذا كانت اهلمزة األوىل مفتوحة والثانية مكسورة، مثل: )أيمَّ

 تقلب اهلمزة الثانية واًوا إذا كانت:. 2

اهلمزة األوىل مفتوحة والثانية مضمومة. ) أ ( 

اهلمزتان مفتوحتني. )ب( 

اهلمزة األوىل مضمومة و الثانية مفتوحة. )ج( 

)ُأَؤيدم(  وأصلها  )آدم(  تصغري  )ُأَوْيِدم(  مثل:  مفتوحة:  والثانية  مضمومة  األوىل  اهلمزة   )ج( 
اهلمزة  فقلبت  مفتوحة،  والثانية  مضمومة  األوىل  مهزتان  اجتمعت  )ُفَعْيِعل(،   بوزن 

الثانية واًوا. 

يقول ابن مالك:

ـَقِلْب إْن ُيْفَتِح اثَر َضمٍّ َأْو فْتٍح ُقِلـْب    واًوا وياًء إِْثـَر َكرْس َيـنْ

ذرالكرِس ُمطلًقا كذا وما ُيَضْم    واًوا َأِصْ .................
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ف ي ملكت�ي
ف

ن امللتقيتان � اهلمز�ت 4

( مهموز الفاء، فإذا أدخلنا عليهام مهزة املضارعة  -أمَّ بتأمل الفعلني ) أئن-أؤم( نالحظ أن: ماضيهام )أنَّ
جتتمع مهزتان يف كلمتني؛ لذا جاز قلب اهلمزة الثانية )فاء الكلمة( ياًء إذا كانت مكسورة، وواوا إذا 

كانت مضمومة، وجاز حتقيق اهلمزتني تشبيًها هلمزة املضارع هبمزة االستفهام. 

1 .) أنَّ أخي من املرض، وأنا أئن ألنينه. )َأينُّ

2 . ) هم مثله. )أومُّ  أمَّ أخي املصلني وأنا أؤمُّ

حيدد حكم اجتامع مهزتني يف كلمتني.

يمثل هلمزتني التقتا يف كلمتني.

يعلل جلواز قلب اهلمزة واًوا أو ياًء إذا التقت اهلمزتان يف كلمتني.

يستخرج كلمتني التقِت اهلمزتان فيهام.

يقبل عىل دراسة اهلمزتني امللتقيتني يف كلمتني.

1
2
3
4
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

ر أن: تذكَّ
من مواضع اجتامع اهلمزتني يف كلمتني، مهزة االستفهام مع إحدى مهزيت الوصل والقطع: 

إذا اجتمعت مهزتان يف كلمتني جاز قلب اهلمزة الثانية حرف مد من جنس حركتها هي، . 1
أو حتقيقها . 

قلب اهلمزة واًوا أو ياًء يف هذا املوضع جائٌز، وليس واجًبا. . 2

إذا كانت مهزة الوصل مفتوحة جاز فيها وجهان: قلبها ألًفا أو تسهيلها )آهلل- أاهلل( .. 1

إذا كانت مهزة الوصل مضمومة أو مكسورة ُحذفت مهزة الوصل استغناء هبمزة االستفهام، . 2
ولعدم اللبس.

إذا اجتمعت مهزة االستفهام مع مهزة القطع جاز يف مهزة القطع ثالثة أوجه: التحقيق أو قلب . 3
مهزة القطع حرف علة من جنس حركتها، أو التسهيل: وهو النطق باهلمزة بني بني؛ كقوله 

)1( وقد سبق ذكر هذا، فارجع إليه )2( .  تعاىل: 

سورة النازعات. اآلية: 28.  )1(
درس: مهزتا الوصل والقطع.  )2(

يقول ابن مالك : 

................... و َأُؤْم    وَنْحُوُه َوْجَهنْيِ يف َثانِيِه ُأْم
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 اإلبدال واإلعالل

 غاوية، سخّية، طاوية، عطية، سقاية، عالوة.. 1
امجع هذه الكلامت اجلمع األقىص “مفاعل” وبني ما حيدث فيها من إعالل. 

املرايا “مجع مرآة”، هداوى، ومطاوى “مجع هدية، ومطية” منائر “مجع منارة”. ملاذا شذت . 2
 الكلامت السابقة؟ وما القياس فيها؟

،  ،  قال تعاىل: 

 ،  ،

. ،  ،

بنّي أصل الكلامت التي حتتها خط فيام سبق، وما حدث فيها من إبدال وسببه.. 3

، آمن(، وبني ما حدث فيهام من إعالل.. 4 هات املضارع املبدوء باهلمزة من الفعلني )أنَّ

 ) غاوية( مجعها: غوايا، وأصله: غواوي، قلبت الواو الثانية مهزة لوقوعها ثاين لينني بينهام ألف مفاعل،  •
فصارت: غوائي، فتحت اهلمزة للتخفيف، فصارت: غواءي، حتركت الياء، وانفتح ما قبلها فقلبت ألًفا، 

فصارت: غواءا اجتمع شبه ثالث ألفات، فقلبت اهلمزة ياء فصارت: غوايا.
 )طاوية( مجعها: طوايا، وأصله: طواوي، حدث فيها ما حدث يف غوايا. •
 )سخية( مجعها: سخايا، وأصله: سخايو، قلبت الواو ياء لتطرفها بعد كرسة فصارت: سخايي، قلبت  •

الياء األوىل مهزة؛ ألهنا يف املفرد مدة زائدة، فصارت سخائي، ثم فتحت اهلمزة للتخفيف، فصارت: 
سخاءي، قلبت الياء ألًفا لتحركها بعد فتحة، فصارت: سخاءا، اجتمع شبه ثالث ألفات فقلبت اهلمزة 

ياء فصارت سخايا .
 )عطية( مجعها: عطايا ، وأصله: عطايو، حدث فيها ما حدث يف سخايا. •
 )سقاية( مجعها: سقايا، وأصله: سقايي، قلبت الياء مهزة؛ لوقوعها بعد ألف مفاعل، وكانت يف املفرد  •

جـ1

مدة زائدة، فصارت: سقائي، ثم فتحت اهلمزة للتخفيف فصارت: سقاءي، حتركت الياء وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألًفا فصارت: سقاءا، اجتمع شبه ثالث ألفات: فقلبت اهلمزة ياء، فصارت: سقايا.

ألف مفاعل، وكانت يف  • بعد  لوقوعها  قلبت األلف مهزة؛  )عالوة( مجعها: عالوى،  وأصله: عالاو،   
فصارت: عالئي  إثر كرس،  لتطرفها  ياء،  الواو  قلبت  فصارت: عالئو،  فقلبت مهزة،  زائدة  مدة  املفرد 
ثم فتحت اهلمزة للتخفيف، فصارت: عالَءي، ثم قلبت الياء ألًفا لتحركها وانفتاح ماقبلها، فصارت: 

عالءا، اجتمع شبه ثالث ألفات، فقلبت اهلمزة واًوا، فصارت: عالوى.

بيان أوجه الشذوذ يف الكلامت املذكورة: •
 )املرايا( شاذة؛ ألهنا مجع مرآة، فاهلمزة أصلية يف املفرد فال تقلب يف اجلمع، والقياس: املرائي. •
 )هداوى، ومطاوى( مجعي: هدية ومطية، شاذان؛ ألن مهزة مفاعل العارضة  •
قلبت واًوا، والقياس »هدايا ومطايا« بقلبها ياء؛ ألن الم املفرد يف األوىل ياء أصلية ويف الثانية منقلبة عن  •

الواو. 

جـ2

 )سآوي، آتناء، آنية ( أصل هذه الكلامت: سَأْأوي، َأْأتنا، َأْأنية هبمزتني، الثانية ساكنة، واألوىل مفتوحة،  •
فقلبت الثانية ألًفا لسكوهنا بعد فتحة. 

ألًفا؛  • الثانية  اهلمزة  قلبت  ثم  زائدة،  ألف  بعد  لتطرفها  مهزة  الياء  قلبت  أأناي،    )آناء(أصلها: 
لسكوهنا بعد مهزة مفتوحة. 

 )إيامن( أصلها: إئامن هبمزتني، األوىل مكسورة والثانية ساكنة، قلبت الساكنة ياء ملجانسة الكرسة. •
 )آمنوا( أصلها: أأمنوا، حدث فيها ما حدث يف آتنا، وسآوي. •
 )إيالف( أصلها: إئالف قلبت اهلمزة الثانية ياء لسكوهنا بعد كرسة.  •

جـ3

: بتشديد النون( املضارع املبدوء باهلمزة: أئن أو أِين، وأصله: َأْأنِن، نقلت كرسة النون األوىل إىل  •  )َأنَّ
الساكن قلبها ثم أدغمت النون يف النون، فصارت أئن، وجيوز قلب اهلمزة الثانية ياء لكرسها فتقول أين.

 )أمن( مضارع املتكلم منه، آمن، أصله: أأمن، قلبت اهلمزة الساكنة ألًفا ملجانسة الفتحة. •

جـ4

الل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

متى تبدل اهلمزة العارضة ياًء؟ ومتى تبدل واًوا؟ مثل لكل ما تذكر. . 1
الثانية فام احلكم الرصيف يف . 2 الكلمة مع حترك األوىل وسكون  إذا اجتمعت مهزتان يف صدر 

ذلك؟ مع التمثيل.
إذا التقت مهزتان األوىل منهام ساكنة والثانية متحركة فام احلكم حينئذ؟ َمثِّل.  

إذا حتركت مهزتان يف طرف الكلمة فام احلكم الرصيف يف ذلك؟ مع التمثيل. . 3
الثانية تبدل ياء أو واًوا فمتى . 4 إذا التقت مهزتان متحركتان ف غري طرف الكلمة فإن اهلمزة 

تبدل ياء؟ ومتى تبدل واًوا؟ مع التمثيل.
بني ما حدث يف الكلامت اآلتية من تغيري، واذكر سببه:. 5

)خطايا-قضايا-مطايا(  
امجع كلمة )هراوة( اجلمع األقىص،. وبني ما حدث فيه من إبدال.. 6
امجع كلمة )آكل( اجلمع األقىص وبني ما حدث فيه.. 7

***

ًء لف واًوا أو �ي
أ
إبدال ال 5

حيدد مواضع قلب األلف ياًء. 

حيدد مواضع قلب األلف واًوا. 

يستخرج كلامت وقعت فيها األلف بعد ياء التصغري يف وزن ُفَعْيِعل. 

يمثل لكلامت عىل وزن مفاعيل. 

يمثل لكلامت ُبنَِي وزن فاعل فيها للمجهول. 

يمثل لكلامت عىل وزن فواعيل. 

يستخرج كلامت عىل وزن فواعيل. 

يقبل عىل درامة إبدال األلف واًوا أو ياًء. 

1

6

2

7

3

8

4
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

الل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

املغاوير(   - مفاتيح   - مصابيح   - )مقاليد  أن:  نالحظ  )أ(  املجموعة  يف  خط  حتته  ما  بتأمل 
مجوع تكسري بوزن )مفاعيل(، ومفردها )مقالد - مصباح - مفتاح - مغوار( وقعت األلف 
بعد عني اجلمع املكسورة، فوجب قلبها ياء، لتناسب الكرس، ومثلها: تصغري  )مصباح( عىل 

)ُمَصْيبِيح(، قلبت فيه األلف ياء النكسار ماقبلها. 

–ُغَريِّل-ُغليِّم(  )ُكَتـيِّب  الكلامت:  أن  نالحظ  )ب(  املجموعة  يف  خط  حتته  ما  وبتأمل   
التصغري  ياء  بعد  األلف  وقعت  )كتاب-غزال-غالم(  ومكربها  )ُفَعْيِعل(،  بوزن  ُمصغرة 

الساكنة، فوجب قلبها ياًء؛ لتناسب ياء التصغري، ثم ُأدغمت يف ياء التصغري. 

أوًل: إبدال األلف ياًء 

.)١( قال تعاىل:  )أ( 
الصحابة مصابيح اهلدى ومفاتيح اخلري.   

جنود مرص هم املغاوير.   

هذا كتيب مرسوم فيه ُغَزيِّل، ليقرأه ُغليِّم.  )ب( 

سورة الشورى. اآلية: ١٢.  )١(

 بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أنَّ كلمتي: )شويعر-وكويتب( مصغرتان عىل وزن 
)ُفَعْيِعل(. ومكربمها )شاعر- كاتب(، وقعت األلف فيهام زائدة بعد ضم فاء الكلمة للتصغري 

فقلبت األلف الزائدة واًوا، ملناسبة الضمة. 

  وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثاين نالحظ أن كلمتي: )ُحوِسَب-ُعوِقَب( فعالن مبنيَّان 
للمجهول، وأصلهام: )حاسب- عاقب(، قلبت فيهام األلف الزائدة واًوا؟ لضم فاء الكلمة 

يف صيفة البناء للمجهول. 

مجعا  شواحج(   – )صواهل  كلمتي:  أنَّ  نالحظ  الثالث  املثال  يف  خط  حتته  ما    وبتأمل 
– شاحـج( قلبت فيهـام األلف واًوا، ألنـهام عىل صيغة منـتهى   تكـسري، مفردمها )صاهل 

اجلموع )فواعل(. 

مجعا  أواٍف(   – )أواصل  كلمتي:  أنَّ  نالحظ  الرابع  املثال  يف  خط  حتته  ما    وبتأمل 
فصارت:  )فواعل(،  وزن  يف  واًوا  الزائدة  األلف  قلبت  وافية(   - )واصلة  مغردمها   تكسري، 
)وواصل - ووايف( اجتمع واوان يف صدر الكلمة والثانية متحركة زائدة، فوجب قلب الواو 

األوىل مهزة.

وبتأمل ما حتته خط يف املثال اخلامس نالحظ أنَّ كلمة: )خواتيم( مجع تكسري، ومفردها    
)خامتة( قلبت فيها األلف واًوا، ألهنا عىل صيغة منتهى اجلموع )فواعيل(

ثانًيا: إبدال األلف واًوا

هذا شويعٌر صادق، وهذا كويتب مغرور.. ١

ُحيوسب الظامل، وُعوقب عىل ُجرمه.. ٢

اخليول صواهل، والبغال شواحج.. 3

النساء أواصل، أواٍف بالعهد.. 4

ما أعظم خواتيم سورة البقرة!. 5
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الل
إلع

 وا
دال

إلب
 اإلبدال واإلعالل ا

متى تبدل األلف ياًء؟ ومتى تبدل واًوا؟مثل.. ١

ر الكلامت اآلتية، وبني ما حدث فيها من إعالل:. ٢  صغِّ
)مفتاح - مصباح - غزال - كتاب - كاتب - عامل(.

 امجع الكلمتني اآلتيتني عىل فواعل، وبني ما حدث فيهام من إعالل:. 3
)شاعرة - واصلة(. 

*  تقلب األلف واًوا يف ثالثة مواضع: 
إذا َعَرَض ضم ما قبلها يف تصغري ما ثانيه ألف زائدة، مثل:  )أ( 

)ُكويتب - ُشويعر - ُعويلم - ُعويبد(.
إذا ُبني الفعل الذي عىل وزن َفاَعَل للمجهول، مثل:  )ب( 

)ُقوتل – ُعوهد – ُبويع -.ُسوهم – شورك(.
 )ج(  إذا كانت يف صيغة اجلمع الذي عىل )فواعل( أو )فواعيل(، مثل:

)َشواعر – َخواهر – أواصل – قوارير – قوانني(. 

*  تقلب األلف ياء يف موضعني: 
)مفاعيل(،  وزن  عىل  الذي  اجلمع  صيغة  يف  كام  قبلها؛  ما  انكسار  َعَرَض  إذا   )أ( 
عاملِيق،  مفاتِيح،  مقالِيد،  )مصابيح،  مثل:  )ُفَعْيِعيل(،  وزن  عىل  الذي  والتصغري 

حماريب، متاثيل، ُمَصيبيح(.
إذا وقعت األلف بعد ياء التصغري يف وزن )ُفَعْيِعل( مثل: )ُكَتيِّب – ُغَزيِّل – ُغَليِّم – ُمَقيِّل(. )ب( 

***

 يقول ابن مالك: 

اـَل  ـَع  َوَياًء اْقِلْب َألًفا كْســًرا َتـاَل     َأْو َياَء َتـْصِغرٍي َبواٍو ذا اْف
...........................    .................... ووجب
إبدال واٍو بعد ضمٍّ من ألف    ............................

سورة الغاشية . اآليات: ٨ - ١١.  )١(

يكتب تعريًفا صحيًحا للتطرف احلكمي. 
يمثل لكلامت تطرفت فيها الواو حكام بعد كرسة.

يمثل لكلامت تطرفت فيها الواو حقيقة بعد كرسة. 
يتعرف عىل حكم تطرف الواو حقيقة أو حكاًم بعد كرسة. 

يتعرف عىل حكم قلب الواو املتطرفة ياًء مع عدم استيفائها الرشوط.
حيرص عىل دراسة إبدال الواو ياًء.

١

6

٢
3
4
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

قِوَي إيامنك فريض اهلل عنك أهيا الداِعي للخري الساِمي بأمتك. . ١
.)١( قال تعاىل:     

الولدان الهيان، واملربيات حانيات، والرجال سامون.. ٢

هؤالء ِصْبَية وصْبَيان سواسوة عىل ظهر ناقة َعْليان.. 3

ء إبدال الواو �ي 6
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الل
إلع

 وا
دال

إلب
 اإلبدال واإلعالل ا

بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أنَّ الكلامت: )قِوي - ريض - الداعي - السامي(   
ة -  الرضوان - الدعوة - السمّو(  اِعو - السمّو(، ألهنا من )القوَّ أصلها: )َقِوَو - َرِضَو - الدَّ

فلام تطرفت الواو حقيقة بعد كرسة وجب قلبها ياًء. 
وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثاين نالحظ أنَّ الكلامت: )راضية -عالية - الغية( أصلها:   
ياًء؛ لتجانس  الواو حكاًم بعد كرسة فوجب قلبها  – عالِوة - الِغوة( تطرفت فيها  )راِضوة 

الكرسة. 
  وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثالث نالحظ أنَّ الكلامت: )الِهيان - حانِيات _ ساُمون( 
أصلها: )الهوان - حانِوات - ساِموون( تطرفت فيها الواو حكام بعد كرسة فوجب قلبها ياًء، 

ويف )ساُمون( ُحذفت الياء؛ اللتقائها ساكنة بعد حذف احلركة مع واو مجع املذكر السامل. 
  وبتأمل ما حتته خط يف املثال الرابع نالحظ أنَّ الكلامت: )ِصْبية –ِصْبيان - َعْليان( قلبت 
 – الواو ياء يف هذه الكلامت شذوًذا، ألهنا - مع تطرفها - مل ُتسبق بكرس، وقياسها )ِصْبوة 
ِصْبَوان - َعْلوان(، أما )سواِسوة( فقد تطرفت حكاًم، وُسبقت بكرسومل ُتقلب ياًء، فهي شاذة، 

والقياس: )سواسية(.

يقول ابن مالك:

...........................    ............. بواٍو ذا افعال

 يف آِخٍر أْو َقْبَل َتا التَّأنِيِث َأْو    ِزَياَدَت َفْعاَلَن ............. 

إذا تطرفت الواو حقيقة أو حكاًم بعد كرسة وجب قلبها ياء، لتجانس الكرسة. . ١
إذا استوفت الكلمة القاعدة ومل ُتقلب فهي شاذة، وكذلك إذا مل تستوِف وقلبت. . ٢

 التطرف احلكمي: أن يقع بعد الواو حرف مقدر االنفصال، مثل: تاء التأنيث، أو ألف التأنيث 
املمدودة، أو عالمة التثنية، أو عالمة مجع املذكر أو املؤنث الساملني.

 ***

 الصيام ُجنَّة ورياضة للنفس، والقيام ُسنَّة، وعيادة املريض صدقة،  واالنقياد هلل طاعة.. 1

واح هو وقت زوال الشمس. احلوار مفيد.. ٢ واك سنة. الرَّ السِّ

3 . )٢(   ،)١(  قال تعاىل: 

ل. )3( احِلَول: الَتَحوُّ

ضها(.. 4 ابة ِشواًرا. )روَّ نارت الظبية نِواًرا. )نفرت(، شار الدَّ

١

6

٢
3

4

5

يتعرف عىل حكم وقوع الواو عينًا ملصدر فعل أعلت يف فعله وقبلها كرسة وبعدها ألف. 

يتعرف عىل حكم وقوع الواو عينًا يف مجع صحيح الالم وقبلها كرسة وكانت معلة يف املفرد. 

 يستخرج كلامت وقعت فيها الواو عينًا يف اجلمع صحيح الالم وقبلها كرسة وكانت
معلة يف املفرد.

يمثل لكلامت وقعت فيها الواو عينًا ملصدر فعل ُأِعلَّت يف فعله وقبلها كرسة وبعدها ألف. 

حيدد حكم وزن )َفِعل( املعتل العني من حيث اإلعالل والتصحيح.

هيتم بدراسة إبدال الواو ياًء. 

سورة طه األية: ٨٨.  )١(
سورة طه اآلية: ١07.  )٢(

سورة الكهف اآلية:١0٨.  )3(

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أن الكلامت: )الصيام - رياضة - القيام - عيادة   
وفعلها  االنِقواد(،   - ِعوادة   - الِقوام   - ِرواضة   - وام  )الصِّ وأصلها  مصادر،  االنقياد(   -
)صام - راض - قام - عاد – انقاد(، فالواو وقعت عينًا ملصدر، وقبلها كرسة وبعدها ألف، 
وقد ُأعلت يف فعله، فوجب قلبها ياء، محاًل للمصدر عىل فعله، واستثقااًل للواو بني الكرسة 

واأللف. 

: الواو يف )السواك( مل  ُتقلب ياء، أي: صّحت،    وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثاين نالحظ أنَّ
ألهنا يف اسم ذات وليست يف مصدر. 

واح( سلمت الواو ومل تقلب ياء، ألن ما قبلها مفتوح.    ويف )الرَّ

ويف )احلوار( سلمت الواو ومل تقلب ياًء، ألهنا مل ُتعل يف فعلها )حاور(.    

: الواو يف)ُخوار( مل تقلب ياًء، ألن ما  وبتأمل ما حتته خط يف اآليتني الكريمتني نالحظ أنَّ  
قبلها مضموم. 

ا )ِعَوج( فقد سلمت الواو ومل تقلب ياًء، حيث وقعت الواو عينًا ملصدر وليس بعدها    أمَّ
ألف، وكذلك )احِلَول(. 

: هاتني الكلمتني )نَِواًرا - ِشَواًرا( شاذتان،  وبتأمل ما حتته خط يف املثال الرابع نالحظ أنَّ  
ُمَعلَّة.  الفعل  قبلها كرسة وبعدها ألف، وهي يف  ُتعل، مع وقوعها عني مصدر  الواو مل  ألن 

والقياس فيهام: ِشيار، ونِيار. 

إذا وقعت الواو عينًا ملصدر ُأعلت يف فعله وقبلها كرسة وبعدها ألف وجب قلبها ياًء، . ١
محاًل للمصدر عىل فعله، واستثقااًل للواو بني الكرسة واأللف. 

الواو عينًا يف اسم ذات وليست يف مصدر،  مثل: )ِسواك، . ٢ إذا اختل رشط، كأن تكون 
ِسوار( فال قلب. 

إذا مل تعل الواو يف الفعل، مثل: )لِواذ – ِجوار - ِحوار( فال قلب.. 3
إذا مل يقع بعدها ألف، مثل: )ِعَوج – ِحَول - ِقَوم( فال قلب. . 4
وال - ُخوار( فال قلب.. 5 واح - النَّوال - الزَّ إذا مل تقع بعد كرسة، مثل: )الرَّ

 ***

 يقول ابن مالك: 

............................    ............... َذا أيًضا َرَأوا

 ىف َمْصَدِر امُلْعَتلِّ َعْينًا والِفَعْل    ِمنُْه َصِحيٌح َغالًبا َنْحُو احِلَول 
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

يار( مجوع تكسري،   بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أنَّ الكلامت: )الرياح - احِلَيل - الدِّ
وار(، وقعت فيها الواو عينًا جلمع صحيح الالم وقبلها كرسة  َواح - احِلَول – الدِّ أصلها )الِرّ
َدَوَر( لذلك   – ِحْوَلة  املفرد )ِرْوح -  ُمَعلَّة، فأصلها يف  املفرد )ريح - حيلة - دار(  وهي يف 

وجب قلبها ياًء. 
وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثاين نالحظ أنَّ كلمتي: )ثياب –رياض( مجعا تكسري، أصلهام    
)ثواب - ِرواض(، وقعت الواو عينًا جلمع صحيح الالم وقبلها كرسة ولكنها يف املفرد ليست 
ُمعلَّة وهي ساكنة، ألن مفردها )َثْوب – َرْوض(، لذا حتتاج إىل ألف بعد الواو، ليقَوى تسلط 

الكرسة قبلها عليها، فُتقلب ياًء. 
مفردها  كان  فإن  مجع،  )اجِلياد(  كلمة:  أن  نالحظ  الكريمة  اآلية  يف  خط  حتته  ما  وبتأمل      
)َجَواد( - النجيب من اخليل - فهي شاذة، والقياس: )ِجَواد(، ألن الواو يف املفرد متحركة 

ليست معلة وال شبيهة باملعلة ومع ذلك قلبت ياًء. 

ثارت الرياح فاهنمرت األمطار، فحمينا الديار بعدة حيل. . ١

لبسنا ثياب العز باإلسالم، ونطمع يف رياض اجلنة. . ٢

3 . )١( قال تعاىل: 

ة، والنفوس ِرَواء أماًل يف رضا اهلل تعاىل. . 4 اجِلَواء، مستقرَّ

الِعَودة الـُمسن من اإلبل، والثَِّورة ذكور البقر. هذه ِكَوزة للرُشب. هذا  ِصَوان حلفظ األثواب. . 5
واك سنة، وهو مطهرة للفم مرضاة للرب.  السِّ

قال الشاعر:. 6
اء الرجاِل طَِياهُلا  ٌة    وأنَّ أعزَّ َ ِل أنَّ الَقامءَة ِذلَّ َتَبنيَّ  

سورة ص. اآلية: 3١.  )١(

  وإن كانت مجع )جيِّد( - الكريم - فهي قياسية؛ ألهنا يف املفرد ُمعلة، وأصلها )َجْيِود( 
فحق قلبها ياًء. 

ان(    وبتأمل ما حتته خط يف املثال الرابع نالحظ أن كلمتي: )اجلواء - الرواء( مجعا )جّو - ريَّ
سلمت فيهام الواو، وذلك ألنَّ المهام ُمعلَّة، فأصلهام )ِجواو- ِرواو(، لئال يتواىل إعالالن يف 

كلمة واحدة. 
  وبتأمل ما حتته خط يف املثال اخلامس نالحظ أن الكلامت: )ِعَودة - ثَِورة - ِكَوَزة( صحت فيها 

الواو ومل ُتعل، ألهنا يف املفرد شبيهة باملعلة )َعْود - َثْور – َكْوز( وليس بعدها ألف يف اجلمع. 
واك( فصحت فيهام الواو، ألنَّ كليهام مفرد وليس مجًعا، و)أثواب( صحت  ا )ِصَوان – السِّ  أمَّ

فيها الواو ومل ُتعل، ألن ما قبلها ساكن. 
الشاعر نالحظ أن كلمة: )طياهلا( مجع )َطِويل(، والواو يف    وبتأمل ما حتته خط يف قول 
قلبها  وشّذ  )طوال(،  فنقول:  التصحيح،  وجب  لذا  باملعلة،  شبيهة  وال  ُمعلة  ليست  املفرد 
ياًء. كام شذ )ثرَِية( مجع )َثْور(، ألهنا يف املفرد شبيهة بالـمعلة وليس بعدها ألف فقلبت ياء، 

والقياس: ثَِورة. 

يقول ابن مالك: 

َوَجـْمُع ِذي عـنٍي ُأِعلَّ َأْو َســَكْن    فاْحُكْم بذا اإلْعاَلِل فيِه َحيُث َعْن 

ـُحـوا فِــَعــلًة ويف فِـَعـْل    َوْجهاِن واإلعـالُل َأْوىَل َكالـِحَيْل  َوَصـحَّ

إذا وقعت الواو عينًا يف مجع صحيح الالم وقبلها كرسة وكانت يف املفرد معلة وجب قلبها ياًء.  •
ـُمعلة فال ُتعل يف اجلمع إال إذا كان بعدها ألف.   فإذا كانت يف املفرد شبيهة بال  

فيجوز  )فَِعل( مطرد  بوزن  الواو يف اجلمع  أن تصحيح  يفيد  فَِعل وجهان(  ابن مالك: )يف   قول 
)ِحَوج وِحَول( إال أن اإلعالل بالقلب أفضل )حيج - حيل( وليس كذلك، ألن التصحيح شاذ 

كام وّضحنا، واإلعالل واجب. وكان يمكن أن يقول ابن مالك: 
)ويف فَِعل قد شذَّ تصحيح فحتم أن ُيَعل(.

 ***
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املوضع الثالث



الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

يتعرفه عىل حكم وقوع الواو )الًما( متطرفة رابعة فصاعًدا بعد فتحة.

حيدد حكم وقوع الواو )الًما( من وزن )ُفْعىَل( وصًفا. 

يتعرف عىل حكم وقوع الواو )الما( يف وزن )ُفْعىَل( اسام.

حيدد علة عدم إعالل كلمة )ُقصوى( مع أن الواو وقعت  )الما( لـ )ُفْعىَل( وصًفا. 

يستخرج كلامت وقعت الواو فيها )الًما( متطرفة رابعة فأكثر بعد فتحة. 

يمثل لكلامت وقعت فيها الواو )الًما( يف وزن )ُفْعىَل( اساًم. 

يستخرج كلامت وقعت فيها الواو )الًما( يف وزن )ُفْعىَل( وصًفا.

هيتم بدراسة إبدال الواو ياًء. 

١

6

٢

7

3

٨

4
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

يا وامتَطيا الرضا.. ١ يت وامتَطيت الرضا، وأخواي أرَضيا رهبام فصلَّيا وزكَّ أرَضيت ريب فصلَّيت وزكَّ

الطالبان مصطفيان للجائزة، ألهنام األعليان ويعطيان اخلري ملستحقه.. ٢

هند مستدعاة ومعطاة اجلائزة.. 3

 - يت  زكَّ  - )أرضيت-صلَّيت  الكلامت:  أنَّ  نالحظ  األول  املثال  يف  خط  حتته  ما  بتأمل    
وت - امتطوت  يا - امتَطيا( أصلها )أرضوت - صلَّوت - زكَّ امتطيت - أرضيا - صلَّيا - زكَّ
ر  وا - امتطوا( وقعت الواو فيها متطرفة رابعة فأكثر بعد فتح، وقد تعذَّ - أرضوا - صلَّوا - زكَّ

قلبها ألًفا فوجب قلبها ياء، وذلك محاًل للفعل املايض عىل مضارعه، إذ يستحق اإلعالل. 
وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثاين نالحظ أنَّ الكلامت: )مصطفيان - أعليان - يعطيان(    
أصلها )مصطَفوان – أعَلوان - يعطوان( وقعت الواو فيها متطرفة رابعة فصاعدا بعد فتح، 
ر قلبها ألًفا فوجب قلبها ياء، وذلك محاًل للمضارع املبني للمجهول عىل نظريه املبني  وقد تعذَّ
للمعلوم يف )ُيرَضيان(، ومحاًل السم املفعول عىل اسم الفاعل يف )مصطَفيني - أعَليـني( إذ 

تستحق اإلعالل. 
أصلهام  ُمعطاة(   - )مستدعاة  كلمتي:  أنَّ  نالحظ  الثالث  املثال  يف  خط  حتته  ما     وبتأمل 
فصارت  )ياء(،  فقلبت  فأكثر  رابعة  لتطرفها  ياء؛  فيهام  الواو  قلبت  معَطـَوة(   -  )مستدَعَوة 
)مستدَعَيـة - معَطـَية( حتركت الياء وانفتح ما قبلها، فوجب قلبها ألًفا، فصارت مستدعاة ومعطاة. 

يقول ابن مالك: 

 َواْلواُو الًما َبْعَد َفْتٍح يا انَقَلْب    كامُلْعَطَياِن ُيرَضياِن .......... 

إذا وقعت الواو متطرفة رابعة فصاعًدا بعد فتحة وجب قلبها ياء، وذلك حتى ُيشاكل   
املايض مضارعه، وُيشاكل اسم املفعول اسم الفاعل.

 ***
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املوضع الرابع



الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

)ُدنَوى(  )ُفْعىَل( وأصلها  )الدنيا( وزهنا  أنَّ كلمة:  املثال األول نالحظ  ما حتته خط يف  بتأمل 
كذلك  الواو  أنَّ  نجد  )ُقصوى(  وبتأمل  ياء،  قلبها  فوجب  وصًفا؛  لُفعىل  الًما  الواو  وقعت 
وقعت الًما لُفْعىل وصًفا ومل تقلب ياء، وهو شاذة قياًسا فصيحة استعاماًل؛ لورودها يف القرآن 

الكريم. 
ضيا(  فيا - الُعلَيا - الرُّ ميا - الصُّ وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثاين نالحظ أنَّ الكلامت: )السُّ  
ضوى( وقعت الواو الًما لُفعىل  فوى - الُعلوى - الرُّ موى - الصُّ وزهنا )ُفْعىَل(، وأصلها )السُّ
وصًفا؛ فوجب قلبها ياء، أما )ُحلَوى( فشاذ لعدم قلب الواو ياء مع أهنا وقعت الًما لفعىل 

صفة والقياس )ُحْليا(. 
  وبتأمل قول الشاعر نالحظ أن كلمة: )ُحْزَوى( وزهنا )ُفْعىَل( وهي اسم ملكان، وليست 

وصًفا، لذا وجب التصحيح.

سورة األنفال اآلية:4٢.  )١(
: يسيل بعضه إثر بعض. يرفضُّ  )٢(

يرتقرق: يبقى ىف العني متحرًيا حيبيء ويذهب.  )3(

إذا وقعت الواو الًما يف وزن )ُفْعىَل( وصًفا وجب قلبها ياًء. . ١

إذا كانت الواو الًما يف وزن )ُفْعىَل( اساًم سلمت؛ للفرق بني االسم والصفة. . ٢

وردت )ُقصوى( بتصحيح الواو مع أهنا وقعت الًما لـ)ُفْعىَل( وصفا، وهي شاذ قياًسا . 3
فصيحة استعاماًل، لورودها يف القرآن الكريم. 

 

 يقول ابن مالك: 

 بِالَعُكِس َجاَء الُم ُفْعىَل َوْصَفا    وَكْوُن ُقْصَوى َناِدًرا ال َيـْخَفى 

7071

١(. . ١(  قال تعاىل: 
ضيا بعطاء رهبا، وهى ُحلوى النفس. . ٢ فيا والُعليا خلًقا، والرُّ ميا والصُّ عائشة هي السُّ
قال الشاعر: . 3

ْقَرُق)3(  )٢( َأو َيرَتَ ًة    َفامء اهلَوَى َيْرَفضُّ أداًرا بُحْزَوى ِهْجِت لْلَعنِي َعرْبَ  

املوضع اخلامس



الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

سورة األنبياء. اآلية: ١04.  )١(

قال تعاىل:  )١(. ١
استغرق البناء أياًما، وكان جيًِّدا وهيِّنا.   . ٢
قال : ))أوخمرجيَّ هم((. إنكم ُمَعلِِّميَّ الكرام. . 3
تتنفس األسامك من اخليشوم. يدعو يارس أخاه، وهيدي وائل زمالءه للخري. . 4
ُبوِيِـع أبو بكر  خليفة ىف سقيفة بني ساعدة. . 5
ذاك رجل طويل غيور النفس. . 6
هذا رجاء بن حيوة.-إنه ليوم أيوم.-عوى الكلب عوية.. 7

يوضح املقصود بقولنا: متأمل الذات. 

حيدد املقصود بـ متأمل السكون. 

يتعرف عىل حكم مجع املذكر السامل املرفوع املضاف إىل ياء املتكلم. 

يستخرج كلامت اجتمعت فيها الياء والواو والسابق منهام متأصل يف الذات. 

يمثل لكلامت اجتمعت فيها الياء والواو فيام هو كالكلمة. 

اـًم مرفوًعا مضاًفا إىل ياء املتكلم.  يستخرج مجع مذكر سال

حيرص عىل دراسة املتأصل ىف الذات والسكون. 

١

6

٢

7

3
4
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

والياء  الواو  اجتمعت  )َطْوي(  أصلها  )طّي(  كلمة:  أنَّ  نالحظ  األول  املثال  ما حتته خط يف    بتأمل 
واتصلتا يف كلمة واحدة، والسابق منهام متأصل يف الذات والسكون، فقلبت الواو ياًء، وُأدغمت يف الياء. 
( أصـلـهـا  اما - جـيِّد - هـنيِّ    وبتأمل ما تـحته خـط يف الـمثال الثاين نالحـظ أنَّ الـكلـمـات: َأيَّ
)أيوام - َجْيِود -ّهْيِون( اجتمعت الواو والياء واتصلتا يف كلمة واحدة، والسابق منهام متأصل يف الذات 

والسكون، فقلبت الواو ياًء وجوًبا، وُأدغمت يف الياء. 
( أصلها )خمرجون ىل(، حذفت الم  وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثالث نالحظ أنَّ كلمة: )خمرجيَّ  
اجلر ثم حذفت نون اجلمع لإلضافة، فاتصلت الياء بالواو، واجتمعتا فيام هو كالكلمة الواحدة - املضاف 
واملضاف إليه - والسابق منهام متأصل يف الذات والسكون، فقلبت الواو ياًء وجوًبا، ثم أدغمت الياءان)٢(، 

وكذلك )معلِّمّي(؛ ألن أصلها )معلمون ل(. 
  وبتأمل ما حتته خط يف املثال الرابع نالحظ أنَّ كلمة: )اخليشوم( الياء والواو فيها مل يتصال؛ لذا وجب 
التصحيح. وكذلك الواو والياء يف )يدعو يارس - هيدي وائل( يف كلمتني منفصلتني، فوجب التصحيح. 
  وبتأمل ما حتته خط يف املثال اخلامس نالحظ أنَّ كلمتي: )بويع - سوير( اجتمعت فيهام الواو والياء إال 

أنَّ السابق وهو )الواو( عارض الذات؛ ألنه مقلوب عن ألف زائدة؛ لذا وجب التصحيح. 
ت فيهام الواو؛ ألن    وبتأمل ما حتته خط يف املثال السادس نالحظ أّن كلمتي: )َطِويل_َغُيور( َصحَّ

السابق متحرك. 
فيها  – عْوية( اجتمعت  َأْيوم  )َحْيوة -  الكلامت:  أنَّ  السابع نالحظ  املثال    وبتأمل ما حتته خط يف 
الواو والياء واتصلتا يف كلمة واحدة، والسابق منهام متأصل يف الذات والسكون، ومل تقلب الواو ياًء 
ة( بقلب الياء واًوا، وإدغام الواو يف الواو،   شذوًذا، والقياس )حيَّة - ايَّم - عيَّة( واألشد شذوًذا )عوَّ

والقياس العكس. 

سورة يوسف األية:43.  )١(
فصارت )خُمِْرُجّي( ثم قلبت الضمة كرسة ملناسبة الياء فصارت )خُمِْرِجّي(.  )٢(

ا( بإبدال اهلمزة واًوا، . ٨ يَّ )١( حيث قرأ أبو جعفر:)الرُّ قال تعاىل: 
والواو ياء، وإدغام الياء ىف الياء. 

املؤمن َأُموٌر باملعروف هَنٌُو عن املنكر. . 9
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 املوضع السادس



الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

ا( بإبدال الواو املبدله من اهلمزه ياًء شاذٌّ، ألهنا  يَّ : )الرُّ   وبتأمل ما حتته خط يف اآليه الكريمه نالحظ أنَّ
ا خمففة من مهزة، والقياس تصحيحها فيقال: )الرؤيا(.  غري متأصلة يف الذات، ألهنَّ

الواو والياء  التاسع نالحظ أن: )هنّو( أصلها ) هَنُوي( اجتمعت فيها  املثال    وبتأمل ما حتته خط يف 
واتصلتا يف كلمة واحدة، والسابق منهام متأصل يف الذات والسكون، فقلبت الياء واًوا شذوًذا عىل خالف 

ه(، والقياس )َعيََّة(  القاعدة، والقياس )هَنِّي(. ومثلها عوى الكلب )َعوَّ

 يقول ابن مالك: 

ابُق ِمْن َواٍو َوَيا    واتََّصال َوِمْن ُعُروٍض َعِرَيا  إْن َيْسُكِن السَّ

فيـاًء الـَواَو اْقِلـَبنَّ ُمـْدِغـَمـا     وَشذَّ ُمْعَطى غرَي ما َقْد ُرِساَم 

إذا اجتمعت الواو والياء يف كلمة أو فيام هو كالكلمة واتصلتا، والسابق منهام متأصل يف . ١
الذات والسكون وجب قلب الواو ياء وإدغامهام، مثل: )رّي-غّي - عطّية - مطّية – 

ضحّية – ُجَرّى - صفّي(، وما خالف ذلك فهو شاذ حيفظ وال ُيقاس عليه. 

***

معنى متأصل الذات: أن احلرف ليس مقلوًبا عن غريه.. ١

ومعنى متأصل السكون: أن احلرف مل يكن متحرًكا ثم سكن. . ٢

 كل مجع مذكر سامل مرفوع أضيف إىل ياء املتكلم ُتقلب فيه الواو ياء، ثم ُتدغم الياءان، مثل: . 3
 .) (، و)إهنم منقِذيَّ )أنتم معلميَّ

١(. ١( قال تعاىل: 

املصاب مغيشٌّ عليه.. ٢

املريض مقوىٌّ بالعالج.. 3

جيش األعداء مغزوٌّ معدوٌّ عليه.. 4
قال الشاعر:. 5

ا َعليِه وَعاِديا     وقد َعِلَمْت ِعريس ُمَلْيَكة َأ نَّني    أنا الْليُث َمْعِديًّ

يتعرف حكم وقوع الواو )الًما( السم مفعول من ثالثي مكسور العني يف املايض. 

 يستخرج كلامت وقعت فيها الواو )الًما( السم مفعول من ثالثي مفتوح العني 
يف املايض.

هيتم بدراسة إبدال الواو ياء.

١
٢

3

سورة الفجر اآلية: ٢٨.  )١(

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

 بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أنَّ كلمة: )مرضيَّة( اسم مفعول  من الفعل الثالثي )ريِض( 
صار  املفعول،  اسم  منه  ُصغنا  فإذا   - كرسة  بعد  لتطرفها  ياء؛  واوه  قلبت  الذي  العني  مكسور 
ُضوو( وقعت الواو الثانية الًما  السم املفعول، فقلبت ياًء باحلمل عىل قلبها يف الفعل، فصارت  )َمْرْ
)َمْرُضوي( اجتمعت الواو والياء يف كلمة والسابق منهام متأصل يف الذات والسكون، فقلبت الواو 
ا )َمْرُضّو( بالتصحيح فهو  ياًء وأدغمت يف الياء ويتبع ذلك كرس ضمة العني، فصارت )مريّض(، أمَّ

شاذ. 

الثالثي  الفعل  أنَّ كلمة: )مغيّش( اسم مفعول من  الثاين نالحظ  املثال    وبتأمل ما حتته خط يف 
ياًء، لتطرفها بعد كرسة - فإذا ُصغنا منه اسم املفعول يصري  )غيِش( مكسور العني - قلبت واوه 
فصارت  الفعل،  يف  قلبها  عىل  باحلمل  ياء  فقلبت  املفعول    السم  الًما  الواو  وقعت  )َمْغُشوو( 
ياء،  قلبها  فوجب  والسكو ن،  الذات  يف  متأصل  منهام  والسابق  والياء  الواو  اجتمعت  )َمْغُشوي( 

ا )مغشّو( بالتصحيح فهو شاذ.  وإدغامها يف الياء، فصارت )مغيّش(، أمَّ

  وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثالث نالحظ أنَّ كلمة: )مقوي( اسم مفعول من الفعل الثالثي 
املفعول صار  اسم  منه  ُصغنا  فإذا   - بعد كرسة  لتطرفها  ياًء،  واوه  قلبت   - العني  )قِوي( مكسور 
)َمْقُووو( وقعت الواو الًما السم املغعول  فقلبت ياء باحلمل عىل قلبها يف الفعل، فصارت )َمْقووي( 
اجتمعت الواو والياء والسابق منهام متأصل يف الذات والسكون، فوجب قلبها ياء، وإدغامها يف 

ا )مقوّو( بالتصحيح فهو شاذ )١(.  الياء، فصارت )مقوّي(، أمَّ

  وبتأمل ما حتته خط يف املثال الرابع نالحظ أنَّ كلمتي: )مغُزّو - مُعدّو( اسام مفعول من الفعلني 
الثالثيني )َغَزا - َعَدا( بفتح العني اللذين قلبت فيهام الواو ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها - فإذا 
ُصغنا منهام اسم املفعول يصري )َمْغُزوو - َمْعُدوو( وقعت الواو الًما السم مفعول من ثالثي مفتوح 
 ) العني ومل تقلب ياء، لفقدان رشط كرس العني، فنقول: )مغُزّو - معُدّو(، فإن قلت )مغِزيُّ - معديُّ

فهو غري قيايس. 

ا( شاذة، حيث أبدلت واو مفعول ياء، وأدغمت    وبتأمل قول الشاعر نالحظ أنَّ كلمة: )معديًّ
الياء يف الياء، وذلك ألن فعله )َعَدا( بفتح العني، والقياس فيه معدّو بالتصحيح، أي: عدم اإلعالل. 

بعض الرصفيني جيعلون اإلعالل راجًحا، والتصحيح مرجوًحا.  )١(

فأكثر . ١ املايض،  الفعل  يف  العني  مكسور  ثالثي  من  مفعول  السم  الًما  الواو  وقعت  إذا 
الرصفيني يقلبون الواو ياٍء وجوًبا، ويدغمون الياء، يف الياء مع كرس عني اسم املفعول. 

التصحيح، واإلعالل غري قيايس، مثل: معدّو، . ٢ العني فاألجود  إذا كان املايض مفتوح 
ومغزّو. 

 ***

 يقول ابن مالك: 

ِح امَلْفُعوَل ِمْن َنْحِو َعَدا   وَأْعِلِل اْن لـْم َتـَتَحرَّ األَْجَوَدا   َوَصحِّ
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

قال تعاىل:  )١(.. ١

محل اإِلِخيُّ ِدلَّ املاء يف نِِحيِّ البستان لسقي الزرع.. ٢

3 . ،)٢(  قال تعاىل: 

.)3(

عتا الفاسق ِعتيًّا، وقسا قلبه ِقسيًّا.. 4

سورة طه. اآلية:66.   )١(
سورة الفرقان. اآلية:٢١ .  )٢(

سورة القصص. اآلية:٨3.  )3(

يتعرف حكم وقوع الواو )عينًا( لوزن )ُفُعول( مجًعا. 

حيدد حكم وقوع الواو )الًما( لوزن )ُفُعول( مفرًدا. 

يمثل لكلامت وقعت فيها الواو )عينًا( لكلمة عىل وزن )ُفُعول( مجًعا. 

يمثل لكلامت وقعت فيها الواو )الًما( لوزن )ُفُعول( مفرًدا. 

هيتم بدراسة إبدال الواو ياًء.

١
٢
3
4
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

( مجع عىل وزن )ُفُعول(، ومفرده  بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أنَّ كلمة: )ِعِصّ  
)عصا(، وأصل املفرد )َعَصو(، واجلمع )ُعُصوو( وقعت الواو الًما لـ )ُفُعول( مجًعا فوجب 
تان، فصارت )ُعُصوي(  قلبها ياء، وذلك دفًعا الجتامع واوين متطرفتني يف اجلمع، وقبلهام ضمَّ
فاجتمعت الواو والياء والسابق منهام متأصل يف الذات والسكون، فقلبت الواو ياء، وُأدغمت 
الكرس؛  الفاء للعني يف  إتباع  الياء، وجيوز  ملناسبة  العني كرسة وجوًبا؛  الياءان، وقلبت ضمة 

ليعمل اللسان يف جهة واحدة. 

( مجوع عىل    وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثاين نالحظ أنَّ الكلامت: )اإِلِخيُّ - ِدلَّ - نِِحيِّ
وزن )ُفُعول(، ومفردها )َأُخو - َدْلو - َنْحو(، وأصل اجلمع )ُأُخوو - ُدُلوو - ُنُحوو( وقعت 
الواو الًما لـ )ُفُعول( مجًعا فوجب قلبها ياء،  وذلك دفًعا الجتامع واوين متطرفتني يف اجلمع، 
تان، فصارت )ُأُخوي - ُدُلوي - ُنُحوي( اجتمعت الواو والياء والسابق منهام  وقبلهام ضمَّ
متأصل يف الذات والسكون فقلبت الواو ياء، ثم أدغمت الياءان، وقلبت ضمة العني كرسة 

وجوًبا؛ ملناسبة الياء، وجيوز إتباع الفاء للعني يف الكرس؛ ليسهل عىل اللسان نطق الكلمة. 

ا( عىل وزن  ُعلوًّ ا -  )ُعُتوًّ أنَّ كلمتي:  الكريمتني نالحظ  اآليتني  ما حتته خط يف    وبتأمل 
)فعول( ومها مصدران مفردان، وليستا مجًعا؛ لذا فالتصحيح فيهام أكثر من اإلعالل. 

وبتأمل ما حتته خط يف املثال الرابع نالحظ أنَّ كلمتي: )ِعتِيَّا - ِقسيَّا( عىل وزن )فعول(    
ومها مصدران مفردان، وليستا مجًعا، وقلبت فيهام الواو ياء، وهو قليل. 

ُبّو - ُأُخّو - ُنُحّو - هُبُّو( مجع )َأب، َأخ، وأصلهام: )َأبو، َأخو، َنْحو، هَبْو( بعدم   * وشذَّ )ُأ
قلب واو فعول ياء فإدغام الياء يف الياء، والقياس )إيِِبّ - إِِخّي - نِِحّي - هِبِّي(. 
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

إذا وقعت الواو الًما لوزن )ُفُعول( مجًعا وجب قلبها ياًء. . ١

أكثر،. ٢ والتصحيح  واإلعالل  التصحيح  جاز  مفرًدا  )ُفُعول(  لوزن  الًما  الواو  كانت   إذا 
خلفة املفرد. 

ُيسوي ابن مالك بني اجلمع واملفرد يف جواز التصحيح، والصواب وجوب اإلعالل  •
يف اجلمع، وجوازه يف املفرد. 

رجع ابن مالك عن هذا الرأي يف كتابه الكافية الشافية بقوله:  •

ِح اإلعالل يف اجلمع ويف   مفرد التصحيح أوىل ما ُقِفي   وُرجِّ

 ***

يقول ابن مالك:

َكَذاك َذا َوْجَهنْيِ َجا الُفُعوُل ِمْن    ِذي اْلَواِو اَلَم مَجِْع اْو َفْرٍد َيِعْن

ل(.  حيدد حكم وقوع الواو عينًا جلمع صحيح الالم عىل وزن )ُفعَّ

ل(.  يستخرج كلامت وقعت فيها الواو عينًا لكلمة عىل وزن )ُفعَّ

يستخرج كلامت وقعت فيها الواو ساكنة مفردة إثر كرسة. 

يعلل صحة الواو يف كلامت )َحْول-مْوِعد(. 

يعلل قلب الواو الساكنة املفردة ياء إثر كرسة. 

يمثل لكلامت وقعت فيها الواو ساكنة مفردة إثر كرسة. 

١
٢
3
4
5

6

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:
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املوضع التاسع

ق للقاء رِبّهم. )صيَّم - ُقيَّم – ُتيَّق(.. ١ م لياًل، ُتؤَّ م هناًرا، ُقوَّ املؤمنون صوَّ

ي متاعها الزائل.. ٢ ي مفاتن احلياة، ُهوَّ الناس ُغوَّ

اق للقاء رهبم.. 3 ام لياًل، توَّ ام هناًرا، ُقوَّ املؤمنون صوَّ

ة:  مَّ قال ذو الرُّ  
يَّاَم إال كالمها َق النُـّ   أال طرقتنا ميَّة بنة ُمنِْذٍر    فام َأرَّ



الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

ل(  ق( مجوٌع عىل وزن )ُفعَّ م - ُتوَّ م - ُقوَّ   بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أنَّ الكلامت: )صوَّ
ل( بتضعيف  واملفرد )صائم - قائم - تائق( وقعت الواو فيها عينًا جلمع صحيح الالم عىل وزن )فعَّ
العني فجاز قلبها ياًء )صيَّم - ُقيَّم - ُتيَّق( وإنام جاز القلب هنا؛ دفًعا الجتامع واوين متصلتني 
 بالطرف بعد ضمة، والضمة بعض الواو، فكأنه اجتمع ثالث واوات مع قرهبا من الطرف الذي 
ت بالتضعيف، وجاز عدم القلب، فـتـقول:  هو مـحل التغيري، والتصحيح أوىل؛ ألنـها تـقوَّ

م(.  م - ُنوَّ م - ُقوَّ )ُصوَّ
ي( مجعان عىل وزن  ي - ُهوَّ أنَّ كلمتى: )ُغوَّ الثاين نالحظ  املثال    وبتأمل ما حتته خط يف 
ل( بتضعيف  ل( واملفرد )غاٍو - هاٍو( وقعت الواو عينًا جلمع معتل الالم عىل وزن )ُفعَّ )ُفعَّ

العني، لذا وجب التصحيح، لئال يتواىل إعالالن. 
اق( مجوع عىل  ام - ُتوَّ ام - ُقوَّ وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثالث نالحظ أنَّ الكلامت: )صوَّ   

ال( لذاوجب فيها تصحيح الواو؛ لبعدها عن الطرف.  وزن )ُفعَّ

وبتأمل ما حتته خط يف قول الشاعر نالحظ أنَّ كلمة: )النُّيَّام( شاذة؛ ألهنا مجع عىل وزن    
ام( بعدم القلب لبعد الواو من الطرف.  ال( وفيه قلبت الواو ياًء، والقياس )ُنوَّ )ُفعَّ

 يقول ابن مالك: 

م    َوَنحُو ُنـيَّاٍم ُشُذوُذُه ُنِمي َوَشاَع َنْحَو ُنــيٍَّم يِف ُنوَّ

ل( جاز اإلعالل والتصحيح. . ١ إذا وقعت الواو عينًا جلمع صحيح الالم عىل وزن )ُفعَّ

ال( امتنع اإلعالل ووجب التصحيح. . ٢ فإذا كانت الواو عينًا يف وزن ) ُفعَّ

 ***

 بتأمل ما حتته خط يف اآليتني الكريمتني نالحظ أنَّ كلمتى: )امليزان - امليعاد( أصلهام )املِْوزان - املِْوعاد( 
 وقعت الواو فيهام ساكنة مفردة إثر كرسة فوجب قلبها ياًء؛ وذلك الستـثـقال اخلروج من الكرسة 

إىل الواو. 

  وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثاين نالحظ أّن كلمتي: )إيفاد - إجياد( أصلهام )إِْوَفاد - إِْوَجاد( 
 وقعت الواو فيهام ساكنة مفردة إثر كرسة فوجب قلبها ياًء، وذلك الستثقال اخلروج من الكرسة 

إىل الواو. 

أصلهام  )َعَصافرِي-ُعَصْيِفري(  كلمتي:  أنَّ  نالحظ  الثالث  املثال  يف  خط  حتته  ما  وبتأمل    
)عصافِْور- ُعصيِفْور(. 

   وقعت الواو ساكنة مفردة إثر كرسة فوجب قلبها ياًء؛ وذلك الستثقال اخلروج من الكرسة 
إىل الواو. 

8283

٢(.. ١(  )١( قال تعال: 

من العقل إيفاد الوفود وإجياد احللول. . ٢

د. . 3 عىل الشجرة عصافري، بينها ُعَصْيِفري مغرِّ

هذا ِسوار من الذهب ِعَوض عامَّ فقدته. . 4

اذ )4( البعري. . 5 اط )3( الفارس واجِلوَّ من الفروسية اعلوَّ

حال احلَْول فكان َمْوِعد سداد الدين. . 6

 املوضع العارش 

سورة الرمحن. اآلية: 9.  )١(
سورة آل عمران. اآلية: 9.  )٢(

اعلواط: تعلق برقبة الفرس.  )3(
اذ: جد يف الرب. )4(  اجلوَّ



الل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

85

إذا وقعت الواو ساكنة مفردة بعد كرس تقلب ياًء، مثل: )ميزان - ميقات - ميعاد( . ١ اإلبدال واإلعالل

اط . ٢ إذا حتركت الواو، مثل: )ِسَوار( أو فتح ما قبلها، مثل: )َسْوط( أو شدد، مثل: )اعلوَّ
اذ( وجب التصحيح.  - اجِلوَّ

ماورد خمالًفا للقاعدة فهو شاذ، مثل: )اعلّياظ - اجلّياذ( . 3

 ***

  وبتأمل ما حتته خط يف املثال الرابع نالحظ أنَّ كلمتي: )ِسَوار - ِعَوض( صحت فيهام الواو، 
وذلك لتقوهيا باحلركة، وان كانت بعد كرسة. 

ى احلرف بالتشديد.  فة، فتقوَّ اذ(، وذلك ألهنا ُمضعَّ اط – اجِلوَّ   كام صحت يف )اعلوَّ

وصحت أيًضا يف )حْول - َمْوِعد(، وذلك لسكوهنا بعد الفتح.    

ان(  اذ - ِدوَّ اط – اجِلوَّ : )اعليَّاط –اجليَّاذ-ديوان(، والقياس: )اعِلوَّ ومن الشاذَّ   

 وجدير بالذكر أن ابن مالك مل يذكر هذا املوضع يف األلفية. 
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١ .،  ،  ،  قال تعاىل: 

 .  ،  ،

  بني أصل الكلامت التي حتتها خط فيام سبق، وما حدث فيها من إبدال وسببه. 

بنّي ما يف الكلامت اآلتية من إعالل، وسببه: . ٢
  ميعاد - هبي “  مجع هبو” -  حياض “ مجع حوض”  - صفّى - عىص “بفتح العني وكرسها” . 

)أ(    بنّي الشذوذ يف الكلامت اآلتية، ووجه القياس فيها. . 3
سواسوة )مجع سواء( صبيان وصبية، وعليان “من الصبوة والعلو”  نوار “مصدر نارت    

الظبية” ، طيال، وجياد “مجعي طويل وجواد”، القصوى، واحللوى. 

بنّي قياس ما حتته خط فيام يأت مع بيان السبب.  )ب( 
  يقال: يوم أيوم، عوى الكلب عوية وعوة. 

  ويقول الشاعر: 

يَّاَم إال كـالُمها  النُـّ َق  أرَّ ِر    فمـا  ُمـنِْذ بـنة  ميَّة  طـرقـتنا   أال 

ا َعليـِه وَعاِديـا   وقد َعِلَمت ِعْريس ُمليكة أنني    أنا الْليُث َمْعِديًّ
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 )ميعاد( أصلها: موعاد وقعت الواو ساكنة مفردة بعد كرسة فقلبت ياء.  •
 )هُبِي( مجع: هبو، أصله: هُبُوو - عىل وزن ُفعول- وقعت الواو الم فعول  •
الياء،  • الياء يف  ياء، ثم أدغمت  الواو  الواو والياء فقلبت  مجًعا فقلبت ياء فصارت: هُبوي، اجتمعت 

فصارت: هُبِي وجيوز قلب الضمة كرسة. 
 )ِحَياض( مجع حوُض، أصلها: ِحواض، وقعت الواو عينًا جلمع صحيح الالم وقبلها كرسة وبعدها  •

ألف وهي يف املفرد شبيهة باملعلة فقلبت ياء. 

جـ٢

 )راضية( أصلها: راضوة، تطرفت الواو حكاًم بعد كرسة فقلبت ياء.  •
 )مرضية( أصلها: مرضووة، وقعت الواو الًما السم املفعول الذي ماضيه َفِعل بالكرسة فقلبت ياء،  •

وأدغمت  ياء  الواو  فقلبت  بالسكون  إحدامها  والياء وسبقت  الواو  اجتمعت  فصارت: مرضوية، 
الياء يف الياء؛ فصارت: مرضية ثم قلبت الضمة كرسة ملناسبة الياء. 

ألف  • وبعدها  وقبلها كرسة  فيه  أعلت  ثالثي  فعل  عينًا ملصدر  الواو  قواًما، وقعت  أصلها:   )قياًما( 
فقلبت ياء. 

 )اجلياد( أصلها: اجلواد، مجع َجيِّد، وقعت الواو عينًا جلمع صحيح الالم وقبلها كرسة وهي يف املفرد  •
معلة فقلبت ياء، وإن كانت مجع جواد تكون شاذة، ألن الواو قلبت يف اجلمع وهي يف املفرد ليست 

معلة وال شبيهة باملعلة. 
زائدة،  • ألف  إثر  حقيقًيا  تطرًفا  الواو  تطرفت  السمو،  من  السامو،  أصلها:    )السامء( 

فقلبت مهزة. 
 )الدنيا( أصلها: الدنوى، وقعت الواو الًما لُفْعىل “بالضم” وصًفا فقلبت ياء.  •
 )َجنَى( أصلها: جني، حتركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألًفا.  •
 )دان( أصلها: دانِو- عىل وزن فاعل- وقعت الواو متطرفة بعد كرسة فقلبت ياء، فصارت: داين، ثم  •

أعلت إعالل قاٍض. 
الالم وقبلها كرسة وهي يف  • الواو عينًا جلمع صحيح  ِرواح، وقعت   )الرياح( مجع: ريح، وأصله: 

املفرد معلٍة فقلبت ياء. 

جـ١

 )أ(: وجه الشذوذ يف الكلامت اآلتية:  •
 )سواسوة( شاذة؛ ألن الواو متطرفة حكاًم بعد كرسة ومل تقلب ياء، والقياس: سواسية بقلبها ياء.  •
 )صبيان، وصبية، وعليان(: يف كل منها شذوذ، حيث قلبت الواو ياء ومل يكرس ما قبلها، والقياس:  •

صبوان وصبوة وعلوان. 
 )نوار( مصدر نارت الظبية، شاذ؛ ألن الواو وقعت عينًا ملصدر وقبلها كرسة وبعدها ألف ومل تقلب  •

ياء، والقياس: نيار. 
 )طيال، وجياد( مجعي: طويل وجواد شاذان، ألن الواو أعلت يف اجلمع مع أهنا يف املفرد ليست معلة  •

وال شبيهة باملعلة، والقياس: طوال، وجواد. 
 )القصوى( فصيحة يف االستعامل؛ لورودها يف القرآن الكريم، شاذة يف القياس، ووجه الشذوذ عدم  •

قلب الواو ياء رغم أهنا وقعت الًما لُفعىل وصفا، والقياس: )القصيا( بقلب الواو ياء. 
 )احللوى( شاذ كالقصوى فقياسها: احلليا )بضم احلاء(.  •
)ب(  •
ياء  • الواو  تقلب  ومل  بالسكون  إحدامها  وسبقت  والياء  الواو  اجتمعت  حيث  أيوم  شذ  أيوم(   )يوم، 

يَّم( بقلب الواو ياء وإدغام الياء يف الياء.  والقياس )َأ
 )عوية، وعوة( شاذان؛ الجتمـاع الواو والياء يف األوىل، وسبق إحدامها بالسكون، ومل تقلب الواو ياء  •

والقياس: َعيَّة، بقلب الواو ياء وإدغامها يف الياء، ويف الثانية قلبت الياء واًوا، والقياس العكس، أي 
قلب الواو ياء فيقال: َعيَّة. 

ال )بالتشديد(.  •  )النيَّام( شاذ وقياسه: النَّوام، ألن الواو التقلب ياء يف ُفعَّ
 )معدي( شاذ؛ النه اسم مفعول وأصله )معدوو( من َفَعل بالفتح، والقياس عدم قلب المه ياء، بل  •

تبقى الواو وتدغم يف الواو ، فيقال: معدو.

جـ3

 )صفي( أصلها: صفيو - عىل وزن فعيل - امجتعت الواو والياء وسبقت إحدامها بالسكون فقلبت  •
الواو ياًء ثم أدغمت الياء يف الياء. 

فصارت:  • ياء،  فقلبت  مجًعا  فعول  الم  الواو  وقعت   - فعول  وزن  عىل   - عصوو  أصلها:   )عص( 
عصوى، اجتمعت الواو والياء وسبقت بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء يف الياء، فصارت: 

ُعُص، ثم قلبت الضمة كرسة وجيوز قلب الضمة األوىل كرسة أيًضا. 
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تبدل الياء واًوا يف أربعة مواضع:

 إبداُل الياِء واًوا )املوضع األول(

حيدد حكم وقوع الياء ساكنة مفردة بعد ضم يف كلمة غري مجع.
 يتعرف حكم وقوع الياء ساكنة مفردة بعد ضم يف مجع. 

حيدد حكم وقوع الياء متحركة مفردة بعد ضم يف كلمة غري مجع.
يتعرف رشط إبدال الياء واًوا بعد ضم. 

يستخرج كلامت وقعت فيها الياء ساكنة مفردة بعد ضم يف كلمة غري مجع. 
يمثل لكلامت وقعت فيها الياء ساكنة مفردة بعد ضم يف مجع. 

يستخرج كلامت وقعت فيها الياء )الًما( يف فعل عىل وزن )َفُعل(.
هيتم بدراسة إبدال الياء واًوا. 

١

6

٢

7

3

٨

4
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

املؤمن ُيورِس عىل املحتاجني؛ ألنه ُموِقٌظ ضمريه، ُموِقن أنه ال يفنى مال من صدقة.. ١

نساء اجلنة ُحور ِعني بِيض. . ٢

3 ..)١( قال تعاىل: 

سورة املزمل. اآلية: ١7  )١(

 الياِء واًوا
ُ

إبدال ٧
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 متى تبدل الواو املتطرفة ياء؟ مع التمثيل. . ١
متى تبدل الواو ياء بعد كرسة؟ مع التمثيل. . ٢
اذكر احلكم الرصيف لتطرف الواو حقيقة أو حكاًم إثر كرسة مع التمثيل. . 3
ملاذا شذ قوهلم: عليان – سواسوة- مقاتوة؟ وما القياس يف اجلميع؟ . 4
تقع الواو عينًا ملصدر فام الرشوط الواجب توافرها إلبداهلا ياء؟ مع التمثيل. . 5
ما احلكم الرصيف إذا وقعت الواو عينًا جلمع صحيح الالم بعد كرسة؟  مثل ملا تقول. . 6
امجع كلمتي: )ريح - َحْوض( مجع تكسري، وبني ما حدث فيهام من إبدال. . 7
تقع الواو الما لُفْعىل فمتى تقلب ياء؟ ومتى تصح؟ مثل ملا تذكر. . ٨
إذا اجتمعت الواو والياء يف كلمة واحدة فمتى تقلب الواو؟ ومتى تصح؟ مع التمثيل. . 9

بنّي الشاذ والقياس فيام يأتى معلاًل: ) سواسوة - الدنيا - َجيِّد - أرضيت – ِحوار- ثرية - . ١0
ِعَوَدة - النيَّام - طياهلا(. 

إذا وقعت الواو الًما السم مفعول فمتى تقلب ياًء؟ ومتى تصح؟ مثل ملا تذكر. . ١١
تقع الواو الًما لـ)فعول( فمتى تبدل ياء؟ ومتى تصح؟ مثل ملا تذكر. . ١٢
 قال تعاىل:  . ١3

 جاءت الكلمة األوىل التي حتتها خط عىل القياس يف حني خالفت الثانية القياس، 
وضح ذلك. 

هات اسم املفعول من الفعلني: )ريض- عدا( ثم بنيِّ ما حدث فيهام من إبدال. . ١4
بنّي يف الكلامت اآلتية ما فيه إعالل وسببه. . ١5

  ميقات، ايقاظ، ُكتيب )تصغري كتاب ( رياضة، عيادة 
 ***



 بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أنَّ الكلامت: )ُيوِس - ُموِقٌظ - ُموِقن( أصلها )ُيْيِس - 
دة - بعد ضمٍّ يف  ُمْيِقٌظ - ُمْيِقن( قلبت فيها الياء واًوا؛ وذلك لوقوعها ساكنة مفردة - غري مشدَّ

غري مجع. 
 - )ُعْي  أصلهام  بِيض(   - )ِعي  كلمتي:  أنَّ  نالحظ  الثاين  املثال  يف  خط  حتته  ما    وبتأمل 
ُبْيض(، مجعا )أعي - أبيض( سلمت الياء ومل تقلب واًوا؛ ألهنا وقعت عي مجع وليس مفرًدا، 

وُيكَتفى فيها بكس فاء الكلمة لتسلم الياء من اإلعالل. 
ألهنا  واًوا؛  تقلب  ومل  )أشيب(؛  مجع  )ُشْيب(  أصلها  إن  إذ  )ِشيًبا(؛  يف:  سلمت  أهنا    كام 

وقعت عي مجع؛ وُيكَتفى فيها بكس فاء الكلمة؛ لتسلم الياء من اإلعالل. 
ت باحلركة، وصحت    وسلمت كذلك يف: )الـُهَيام(؛ ألهنا - مع وقوعها بعد ضمة - تقوَّ
ت( ألهنا -  أيًضا يف: )العيب - البيت(؛ لوقوعها بعد الفتح.  وصحت أيضا يف: )ُزيِّن - ُسريِّ

ت بالتَّضعيف. فة فتقوَّ مع وقوعها بعد ضمة - ُمضعَّ

سورة آل عمران . اآلية: ١٤  )١(
سورة التكوير . اآلية: 3  )٢(

الـُهيام هو َأثٌر جلنون العشق.. ١

تعلمنا معنى العيب من البيت.. ٢

قال تعاىل:  )١(،  )٢(.. 3

يقول ابن مالك:

ْف ............................    َوَيا َكُموِقٍن بـَذا َلـها اْعُتِ

ـَمـا    ُيَقاُل ِهـْيٌم عنْد َجـْمِع أْهَيمـا  وُيْكَسُ املْضُموُم يف مَجٍْع َك

مثل: . ١ واوا،  قلبها  وجب  مجع  غري  كلمة  يف  ضم  بعد  مفردة  ساكنة  الياء  وقعت   إذا 
 موقن - وموس - ويوقن - ويوس - وموقظ - فإذا اختل رشط سلمت من اإلبدال - وإذا
بعد  ساكنة  الياء  كانت  إذا  تسلم  وكذلك  ُهَيام،  مثل:  صحت،  الضمة  بعد  الياء   حتركت 

فتح، مثل: سْيف، وبْيت. 
إذا كانت الياء ساكنة مفردة بعد ضم يف مجع فال ُتبدل، نحو: ُشْيب - وُبيض - وُعي . ٢

- مجع أْشَيب وأْبيَض وأْعَي - إنام تقلب ضمة احلرف الذي قبلها كسة؛ لتستيح الياء 
وتسلم من اإلعالل، فيقال:ِشيب - وبِْيض - وِعي. 

***

 املوضع الثاين

 بتأمل ما حتته خط يف األمثلة السابقة نالحظ أن الكلامت: )َقُضو، هَنُو، َرُمو( أفعال مصوغة 
 من الفعل الثالثي عىل وزن )َفُعل( للتعجب بمعنى: )ما أقضاه - ما أهناه - ما أرماه( وأصلها 

)َقُض -هَنُي - َرُمي(، وقعت الياء بعد ضم، وهي الم فِْعل فقلبت واًوا، لضم ما قبلها. 

 تبدل الياء واوا إذا وقعت الًما لـ )َفُعل( مضموم العي.. ١

***

ما   - أقـضاه  )ما  بمعنى  اإلعجاب  عن  للتـعبري  الالعب.  َرُمو  الرجل،  هَنُو  القاضـي،    َقـُضو 
أهناه - ما أرماه(.

مِّ ُردَّ اليا َمَتى     ُألِفَي الَم فِعٍل.............   َوَواًوا إِْثَر الضَّ

 وإىل هذا أشار ابن مالك بقوله: 
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املوضع الثالث

َوى نقري((  ))فالن ال يملك رَشْ    .١

التَّْقَوى هي اخلوف من اجلليل.  •
الطفل حيتاج الَبْقَوى )١(.  •

قال تعاىل:  )٢(.  •

ال تؤخذ الَفْتَوى إال من عامل.  •

هذه فتاة َخْزَيا مما فعلته - تلك الفتاة َصْدَيا.   .٢

ا هبَّت عىل َسْعَيا )اسم مكان( ُولِد فيه َطْغَيا )ولد البقر الوحيش(.  هذه الرياح ريَّ  .3

البقوى: الرمحة والرعاية من الوالدين.   )١(
سورة الشمس. اآلية: ١١، والطغوى : الطغيان.   )٢(

يمثل لكلامت عىل وزن )َفْعىَل( اسام أبدلت فيها الياء واًوا.

حيدد حكم وقوع الياء )الًما( لكلمة عىل وزن )َفْعىَل( وصًفا.

يتعرف حكم وقوع الياء )الًما( لكلمة عىل وزن )َفْعىَل( اساًم.

يكتب تعريًفا صحيًحا لالسم. 

يكتب تعريًفا صحيًحا للصفة. 

يعتز بدراسة موضوع إبدال الياء واًوا.

١

6

٢
3
٤
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

بتأمل الكلامت التي حتتها خط يف أمثلة املجموعة )أ( نالحظ أن الكلامت: )رشوى - التقوى 
َيا - الَتْقَيا - الَبْقَيا - الطغيا - الَفْتَيا(  - البقوى - الطغوى - الفتوى ( األصل فيها )رَشْ
قلبت الياء فيها واًوا؛ لوقوعها الًما لـ )َفْعىَل( اساًم؛ فكان االسم أوىل بالواو خلفته؛ وذلك طلًبا 

للتعادل بي االسم والصفة. 

  وبتأمل ما حتته خط يف أمثلة املجموعة )ب( نالحظ أن كلمتي: )َخْزَيا - َصْدَيا( وقعت 
فيهام الياء الًما لـ )َفْعىَل( وصًفا، ومل تعل؛ وذلك للفرق بي االسم والصفة، فالصفة أوىل بالياء 

لثقله ، وذلك طلًبا للتعادل بي االسم والصفة. 

َطْغَيا(   - َسْعَيا   - ا    وبتأمل ما حتته خط يف أمثلة املجموعة )ج( نالحظ أنَّ الكلامت: )َريَّ
ى - َطْغَوى -  وقعت الياء فيها الًما لـ )َفْعىَل( اساًم ومل تقلب واًوا ُشذوًذا، والقياس فيها )َروَّ

َسْعَوى( بقلب الياء واًوا. 

 يقول ابن مالك: 

 ِمن اَلِم َفْعىَل اساًم أَتى الَواُو َبَدْل     يـاٍء َكـَتـْقَوى َغالًبا جا ذا الَبـَدْل 

تبدل الياء واًوا إذا وقعت الًما يف وزن )َفْعىَل( اساًم ال وصًفا. . ١

إذا كانت الياء الًما يف وزن )َفْعىَل( وصًفا سلمت؛ وذلك للفرق بي األسامء والصفات. . ٢

3 . . ما استوىف الرشط ومل ُيعل فهو شاذٌّ

9293

الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا



  املوضع الرابع

طوبى: “مصدر طاب” اسم للجنة  )١(
سورة الرعد. اآلية: ٢٩.   )٢(
سورة النجم. اآلية: ٢٢.  )3(

يتعرف حكم وقوع الياء عينًا لكلمة عىل وزن )ُفْعىل( اساًم خالًصا.

يستخرج كلامت قلبت فيها الياء واًوا عىل وزن )ُفْعىل( وصًفا جاريًا جمرى األسامء. 

يميز بي االسم اخلالص والوصف اجلاري جمرى األسامء. 

حيدد حكم وقوع الياء عينًا لكلمة عىل وزن )ُفْعىل( وصًفا جيري جمرى األسامء. 

يمثل لكلمة وقعت فيها الياء عينًا لكلمة عىل وزن )ُفْعىل( وصًفا جارًيا جمرى األسامء.

هيتم  بدراسة إبدال الياء واًوا.

١

6

٢
3
٤
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

٢(.. ١(  قال تعاىل: 

اشتيت عباءة فإذا هي ضوقى )ضيقة(.. ٢

3 .. )3( – احِلْيكى ِمْشَية َمْن َتَبْخَتَ قال تعاىل : 

 بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أنَّ كلمة: )ُطْوَبى( اسم خالص؛ فهي مصدر للفعل 
)طاب( أو اسم لشجرة يف اجلنة، وأصلها )ُطْيَبى( وقعت الياء عينًا يف وزن )ُفْعىَل( اساًم؛ لذا 

وجب قلبها واًوا. 

  وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثاين نالحظ أنَّ كلمة: )ضوقى( وصف، وأصلها )ُضيقى( 
وقعت الياء عينًا لـ )ُفْعىَل( صفة غري حمضة جتري جمرى األسامء، فوجب قلبها واًوا. 

وجيوز  واًوا،  الياء  إبدال  فيها  جيوز  األسامء  جمرى  جتري  التي  الصفة  أن  مالك  ابن    يرى 
بقاؤها ياًء، دون إبدال وُيكس ما قبلها؛ وذلك للتناسب بي صيغتي املذكر واملؤنث، فنقول 
فيهام: )هو أضيق وهي ضيقى(. ويرى اجلمهور وجوب اإلعالل، فنقول: )هي ُضوقى( وهو 

الرأي الراجح. 

  وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثالث نالحظ أنَّ كلمتي: )ِضيَزى _ ِحيَكى( وصف حمض ال 
جيري جمرى األسامء؛ لذا وجب بقاء الياء مع كس ما قبلها. 

ملحوظة:

 نالحظ أن: كلمتي )ِضْيَزى - ِحْيَكى( عىل وزن )ُفْعىل( بضم الفاء، وليستا بوزن ) فِْعىل( بكس 
الفاء، وكست الفاء ملناسبة الياء، وإنام حكم علامء الرصف بذلك؛ ألن هذا الوزن بكس الفاء ال 

وجود له يف الصفات. 
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تبدل الياء واًوا إذا وقعت عينًا لـ )ُفْعىَل( اساًم خالًصا أو وصًفا جارًيا جمرى األسامء، نحو: . ١
طوبى، وضوقى . 

إذا كانت الياء عينا لـ )ُفْعىل( وصًفا ال جيري جمرى األسامء سلمت ومل ُتعل، وُتقلب الضمة . ٢
قبلها كسة؛ لتسلم الياء، نحو: ضيزى، وحيكى. 

يرى ابن مالك أن الصفة التي جتري جمرى األسامء جيوز فيها إبدال الياء واًوا، وجيوز بقاؤها . 3
ياًء دون إبدال وُيكس ما قبلها؛ وذلك للتناسب بي صيغتي املذكر واملؤنث، فنقول فيهام: 

)هو أضيق وهي ضيقى(. 

وهو  ضيقى(،  )هي  نقول:  وال  ضوقى(،  )هي  فنقول:  اإلعال ل،  اجلمهور     ويرى 
الصواب والراجح. 

***

 . ١.  تبدل الياء واًوا يف أربعة مواضع. اذكرها مع التمثيل لكٍلّ
بي فيام يأيت الكلامت القياسية، والشاذة، مع بيان السبب يف كٍلّ )ُموقن - بقوى - طغيا -   .٢

حيكى - طوبى - سعيا - َقُضو( 
ملاذا صحت الياء يف الكلامت التي حتتها خط فيام يأيت:   .3

 .)١( قال تعاىل:  )أ( 

 .)٢( قال تعاىل:  )ب( 
امرأة َخْزيا، وفتاة َصْدَيا.  )ج( 

***

سورة آل عمران. اآلية:١٤. سورة النجم. اآلية: ٢٢)١(   )٢(

 يقول ابن مالك: 

ا وإِْن َتُكن َعْينًا لُفـْعىَل َوْصَفا    َفَذاَك بالَوْجَهْيِ َعنُْهم ُيْلَفى 
ً
٨ إبدال الواو أو الياء أِلف

حيدد رشوط قلب الواو أو الياء ألًفا. 

يمثل لكلامت تتحرك فيها الياء أو الواو يف الثالثي. 

يعلل عدم إبدال الواو أو الياء ألًفا يف )َتَوَم-َجَيَل(. 

يعلل عدم إبدال الواو أو الياء ألًفا يف )إن الرسوَل َوَصل - وأقاَم َيدعو(. 

حيدد رشط إعالل الواو والياء . 

يستخرج كلامت اجتمع فيها حرفا علة يف كل كلمة وكالمها يستحق اإلعالل. 

يبي حكم وقوع الواو يف فعل عىل وزن افتعل دال عىل املشاركة. 

يمثل لكلامت وقعت فيها الواو يف فعل عىل وزن افتعل غري دال عىل املشاركة. 

يستخرج كلامت وقعت فيها الياء أو الواو عي فعل عىل وزن )َفِعل( الوصف 
منه عىل أفعل فعالء . 

يمثل لكلامت وقعت فيها الواو أو الياء يف موضع فاء الكلمة أو عينها. 

هيتم بدراسة إبدال الواو أو الياء ألًفا.

١

6

٢

7

3

8

٩

١0
١١

٤
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:
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دعا النبيُّ  إىل اهلَُدى.. ١

خاف املسلم ربَّه فهاب معصيته. . ٢

قال تعاىل:  )١(. . 3

الفتى مطيٌع ربَّه. . ٤

بتأمل ما حتته خط يف األمثلة السابقة نالحظ أنَّ الكلامت : )دعا - اهلُدى - خاف - هاب -   
املال - احلياة - الفتى( وقعت فيها األلف موضع عي الكلمة أو المها، وبتأمل هذه األلفات 
ا ليست أصلية، وإنام هي منقلبة عن الواو أو الياء، والغرض من هذا اإلعالل هو  نالحظ أهنَّ
ك الواو أو الياء بعد حركة ال جُتانسهام، وهذا اإلبدال يقع  التخفيف، وذلك فراًرا من ثقل حترُّ
أصلهام  أنَّ  نجد  خاف(   - )دعا  الفعلي:  بمالحظة  فمثاًل  السواء،  عىل  واألسامء  األفعال  يف 
الواو  فقلبت  القلب؛  بعد فتحة مع عدم وجود مانع من  الواو  فيهام  -َخِوَف( حتركت  )َدَعَو 
ا األسامء  ألًفا، وكذلك الفعل )هاب( أصله )َهِيَب( حتركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألًفا، أمَّ
)اهلَُدى - املال - الفتى( فاأللف أصلها الياء يف )اهلُدى - والفتى(، وأصلها الواو يف )املال(، 
ألًفا، لكن علينا  فقلبتا  مانع من إعالهلام  يكن هناك  قبلهام ومل  ما  وانفتح  والياء  الواو  حتركت 
بالواو، وتسعة رشوط  منها رشط واحد  اإلبدال مرشوط بعرشة رشوط،  أنَّ هذا   أن نالحظ 

للواو والياء مًعا.
 وإليك رشوط قلب الواو والياء ألًفا:

الرشط األول: 
أن تتحرك الواو أو الياء مثل: )َقاَل - َداَن - َغَزا - َرَمى - َباٌب - َناٌب - ُهًدى - ِرًضا(،    
فاألصل فيها )َقَوَل - َدَيَن - َغَزَو - َرَمَي - َبَوٌب - َنَيٌب - ُهَدٌي - ِرَضٌو( بدليل )الَقْول - 

ْمي - األَْبَواب - األَْنَياب - اهِلَداية - الرْضَوان(. الَبْيع - الَغْزو - الرَّ
  فإذا كانت الواو أو الياء ساكنة وجب التصحيح، مثل: )ثْوب - َعْود - َحْوض - َعْيب 

- َدْين - َقْيد - َرْيب(. 

سورة الكهف. اآلية: ٤6.  )١(

 يقول ابن مالك: 

 ِمْن َواٍو أو َياٍء بَتْحِريٍك ُأِصْل    ألـًفـا أْبـِدْل َبـْعد فتٍح ُمتَِّصْل 

 الرشط اخلامس: 
 إذا كانت الياء أو الواو يف موضع الفاء أو العي وجب أن يتحرك ما بعدمها؛ لذلك ال قلب يف 
مثل: )تيامن - َتوانى - َطويل - َغُيور - َبَيان - َبَوار(؛ لسكون مابعدمها. وإذا كانتا يف موضع 
الالم وجب أال يقع بعدمها ألف االثني يف الفعل، أو ياء مشددة يف االسم؛ لذلك ال قلب يف 
األفعال: )َغَزوا - َدَعوا - َرَميا - َقَضيا( ألن اإلبدال ألفا يؤدي اللتقاء الساكني، وبحذف 

أحدمها يلتبس املسند إىل ضمري االثني باملسند إىل ضمري الواحد. 

  الرشط الثاين: 

ألن  وذلك  َجَيل(،   - )َتَوم  يف  قلب  فال  واحلال؛  األصل  يف  أصلية  حركتهام  تكون    أن 
حركتهام عارضة، وأصلهام )توءم - جيئل( - ولد الضبع - فالواو والياء ساكنتان يف األصل. 

 الرشط الثالث: 
(؛  ه - ُمَيسِّ   أن يكون ما قبلهام مفتوحا، ولذلك ال قلب يف نحو: )ِحَيل - ُسَور - ُمَوجِّ

ألن ما قبلهام ليس مفتوًحا.

 الرشط الرابع: 
  أن تكون الفتحة قبلهام متصلة هبام يف كلمة واحدة؛ ولذلك ال قلب يف مثل: )الطالُب 
توحيد  إىل  يدعو  وأقاَم  املدينة  وصل  اهلل  رسول  أن  علمت  ومثل:  جيري(،  وجعَل  وثَب 

اهلل؛ ألن الواو والياء يف كلمتي. 

 ُتبدل الواو أو الياء ألًفا برشوط: ١ - أن يتحركا . ٢- أن تكون احلركة أصلية. 3 - أن يفتح 
ما قبلهام. ٤- أن تكون الفتحة قبلهام متصلة هبام يف كلمة واحدة. 
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إذا وقعت الواو أو الياء عينًا ُيشتط لإلعالل فيهام حترك ما بعدمها. . ١
إذا كانتا يف موضع الالم يف الفعل فيشتط أال يأيت بعدمها ألف االثني؛ ألنه يكف إعالهلام. . ٢
إذا كان الساكن غري ألف االثني قلبتا ألًفا، ثم حُيذف األلف ختلًصا من التقاء الساكني. . 3
إذا كانتا يف موضع الالم يف االسم يشتط أال يأيت بعدمها ياء النسب. . ٤

الرشط السادس: 
 أال تقع الواو أو الياء عَي فِْعٍل بوزن )َفِعل( الوصف منه عىل وزن )أفعل فعالء(، فال إبدال يف 
نحو: )َعِور - َحِول - َحِور - َغِيد - َصِيد - َعِي(؛ إذ إن الوصف من هذه األفعال )أعور - 
عوراء - أحول - حوالء - أحور - حوراء - أغيد - غيداء - أصيد - صيداء - أعي - عيناء(. 

 الرشط السابع: 
 أال تقع الواو أو الياء عَي مصدٍر للفعل السابق، فال إبدال يف نحو: )الَعَور- احلََور-الَغَيد-
الَعَي-احلََول-اهلََيف-الَسَود(؛ ألن املصدر فرع يف اإلعالل عن الفعل، فلامَّ مل ُيعل الفعل مل 

ُيعل املصدر . 

وال قلب - ايضا - يف )َعَلِوّي - ُأَمِوّي - َنَبِوّي - َصَفِوّي(؛ الن ياء النسب ال تقع إال   
 بعد متحرك، فلو قلبت الواو ألًفا؛ اللتقى ساكنان، ولقلبت هذه األلف واًوا، ونعود إىل ما 

فررنا منه. 

ا إذا كان الساكن بعدمها غري األلف )يف الفعل( فإهنام يقلبان ألًفا، ثم حيذفان ختلًصا من    أمًّ
التقاء الساكني، مثل: )خَيَْشون - َيْرَضون( وأصلهام خيَشُيون، يرَضُوون، ُأبدلت الياء والواو 

ألًفا لتحركهام وفتح ما قبلهام ثم ُحذفت األلف؛ ختلًصا من التقاء الساكني. 

 يقول ابن مالك: 

ِم ، َوْهَي ال ُيَكف  ن كْف    إعالَل غرِي الالَّ ك التايل وإن ُشــِكّ  إن ُحـرِّ

إعـالُلـها بســاكـٍن غــرِي َألـْف    أو يـاٍء التَّـشـديُد فـيها َقـد ُألِْف 

 يقول ابن مالك: 
َوَصحَّ َعْيُ َفَعٍل َوَفِعال    َذا أْفَعٍل َكَأْغَيٍد وَأْحَواَل

 تصح عي الفعل إذا كان الوصف منه عىل وزن )أفعل - فعالء( وكذلك مصدره؛ ألنه حممول 
عليه يف اإلعالل.

 الرشط الثامن: 

التأنيث  ألف  أو  والنون  )األلف  كـ  باألسامء،  زيادة خاصة  آخره  ملا  عينًا  إحدامها  تكون   أال 
َوَرى( عي ماء،  املقصورة(، مثل: )َجَوالن - َصَوالن - َدَوران - َطرَيان - َغَليان( ومثل: )َضَ

و)َحَيَدى( صفة للدابة التي حتيد عن ظلِّها. 

عليهام  فالحكم  أعجميتان،  كلمتان  إهنام  وقيل:  شاذ،  فإبداهلام  داران(   - )ماهان     أما 
بقياس وال بشذوذ. 

 يقول ابن مالك: 

 وعـي ما آخـره قــد زيـد ما    خيصُّ االسَم واجٌب أن َيْسَلام 

 ُيشتط إلعالل الواو والياء أال تكون إحدامها عينًا ملا آخره زيادة خمتصة باألسامء، كـ )األلف 
والنون أو ألف التأنيث املقصورة(. 

 الرشط التاسع: 
فأصلهام احلََيا(،   - مثل:)اهلََوى  ألًفا،  ُيقلب  بأن  اإلعالل  يستحق  حرف  بعدمها  يكون    أال 

)َهَوٌي - َحَيٌو(؛ ألن الطرف أوىل باإلعالل، وحتى ال يتواىل إعالالن يف كلمة واحدة. 
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استاف القوم: نازل بعضا بالسيف.  )١(

إذا اجتمع حرفان يف كلمة وكالمها يستحق اإلعالل ُأِعلَّ الطرف وسلم األول. . ١
يف . ٢ كام  ين  لثا ا تصحيح  و  ، ل و أل ا ف  حلر ا ل  ا بد بإ لك  ذ و لعكس  ا للغة  ا يف  د  ر  و

)آية - غاية - راية(. 

 الرشط العارش)خاص بالواو(: 
 أال تكون )الواو( عَي فِْعٍل عىل وزن )اْفَتَعَل( الدال عىل املشاركة، مثل: 

 )اْجَتَور - اْشَتَور(؛ وذلك محاًل هلام عىل فعليهام )جتاور - تشاور( حيث ال إعالل فيهام؛ لسكون 
ما قبل الواو )األلف(. 

 - اجتاز   - )اشتاق  مثل:  القلب،  فيه  فيجب  التشارك  عىل  دال  غري  افتعل  كان  إذا    أما 
اقتاد(، واألصل فيها )اْشَتَوَق - اْجَتَوَز - اْقَتَوَد(. 

  وإذا كانت عي افتعل ياء وجب قلبها، سواء دلت عىل مشاركة، مثل: )استاف القوم)١( 
- وابتاعوا(، وأصلهام )اْسَتَيَف - اْبَتَيَع(، وكذلك إذا مل تدل عىل املشاركة، مثل: )اغتاب - 

ارتاب( واألصل: )اْغَتَيَب - ارَتَيَب(. 

 مالحظة: 
 ورد يف اللغة كلامت اجتمع فيها حرفان كالمها يستحق اإلعالل، وُأِعلَّ احلرُف األول باملخالفة 
حتركت  َرَيَيٌة(   - َغَيَيٌة   - )َأَيَيٌة  وأصلها  راية(،   - غاية   - )آية  مثل:  وذلك  الرصيف،  للقياس 
الياءان وُفتَِح ما قبلهام فاستحق كلٌّ منهام القلب إال أنه جيب قلب الثانية ألًفا لتطرفها، فتصري 

)أياة - غياة - رياة(، ولكننا نالحظ أنَّ األوىل هي التي قلبت ألًفا باملخالفة للقياس. 

 يقول ابن مالك: 

ٌل َوَعـكٌس َقْد حَيِْق  ـَح أوَّ ْرَفِي َذااإلَعالُل اْسُتِحْق     صـُحِّ  َوإِْن حَلِ

 يقول ابن مالك: 

 َوإْن ُيْبن َتـَفاُعـٌل من اْفـَتَعل    والَعْيُ َواٌو َسِلَمْت َومَلْ ُتَعْل

مثل: . ١ ُتعل،  ومل  صحت  املشاركة  عىل  الدال  )افتعل(  وزن  عىل  فعل  يف  الواو  كانت  إذا 
اجتور- اشتور. 

إذا كانت الواو يف فعل عىل وزن )افتعل( ال يدل عىل املشاركة ُأِعلَّت الواو، مثل: اجتاز-اشتاق. . ٢

هذا الرشط غري شامل للياء فهي ُتعل إذا دلت صيغة )افتعل( عىل املشاركة أو مل تدل عليها. . 3

***

 بي ما يف الكلامت اآلتية من إعالل، وسببه:. ١
قال - هداة - ُدعاة - طغاة.

 ملاذا مل ُتقلب الواو والياء يف الكلامت اآلتية ألًفا:. ٢
احِلَيل - قاوم - َطويل - عصوان - علوّي - سود - اشتوروا - سيالن - حيدى - اسعي 

- ِحَول - غيد - بيان؟ 
 بي وجه الشذوذ يف الكلامت اآلتية:. 3

غاية - آية - خونة  “مجع خائن” - َحوكة “مجع حائك”.
 ***

102103

الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا
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 اإلعالل بالنقل

جـ3
 )غاية( شاذ؛ ألن أصلها: غيية، اجتمع ياءان وكل منهام يستحق اإلعالل فكان القياس إعالل األخرية،  •

فيقال: غياة، لكن أعل األول شذوذا ومثلها: آية.

 )خونة( “ مجع خائن”  شاذ؛ لعدم قلب الواو ألًفا مع استيفائها رشوط اإلعالل، ومثلها: حوكة “ مجع  •
حائك”.

 ***

 )قال( أصلها: قول، حتركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألًفا.  •

ألًفا  • والواو  الياء  من  كل  قلبت  وطغية،  ودعوة  هدية  الكلامت:  هذه  وأصل  وطغاة(  ودعاة   )هداة 
لتحركهام وانفتاح ما قبلها. 

جـ١

جـ٢
  )احليل( مل تعل الياء فتقلب ألًفا؛ لعدم انفتاح ما قبلها.  •

 )قاوم( مل تعل الواو فتقلب ألًفا ألن الفتحة التي قبلها ليست متصلة هبا، وإنام فصل بينهام ألف.  •

 )طويل( مل تقلب الواو ألًفا مع أن ما قبلها مفتوح لعدم حترك ما بعدها مع وقوعها عينا.  •

 )عصوان( مل تقلب الواو ألًفا لوقوع ألف بعدها مع كوهنا الما.  •

 )علوي( مل تقلب الواو ألًفا مع فتح ما قبلها لوقوع ياء مشددة بعدها وهي الم.  •

 )سود( مل تعل الواو لوقوعها عينًا لفعل بالكس الذي الوصف منه عىل أفعل فيقال: أسود.  •

 )اشتوروا( مل تقلب الواو ألًفا لوقوعها عينًا الفتعل الدال عىل معنى املشاركة.  •

 )سيالن( مل تعل الياء فتقلب ألًفا، لوقوعها عينًا ملا آخره زيادة ختتص باألسامء، وهي األلف والنون.  •

 )حيدى( مل تقلب الياء ألًفا، لوقوعها عينًا ملا يف آخره زيادة خمتصة باالسم كام يف سيالن إال أن الزائدة  •
هنا هو ألف التأنيث املقصورة.

 )اسعي(: سلمت الياء؛ ألهنا غري متحركة.  •

 )ِحَول(: سلمت الواو؛ ألهنا مل تسبق بفتح.  •

 )َغرَي(: سلمت الياء؛ ألهنا عي لفعل َمكسور العي الذى الوصف منه عىل أفعل فعالء.  •

 )بيان(: سلمت الياء ومل تبدل ألًفا؛ ألهنا ىف موضع عي الكلمة وما بعدها ساكن.  •

105

قل
بالن

الل 
إلع

 ا

ما رشوط إبدال الواو، والياء ألًفا؟ مع التمثيل. . ١

بي ما حدث يف الكلامت اآلتية من إبدال وسببه: . ٢
 )العال - دنا - سعى - دعا - أدنى، أعىل(. 

علل ما يأيت: . 3

 تصحيح الياء يف صيد فهو أصيد، وإبداهلا يف )صاد الطائر(.

مل مل تعل الواو، والياء بالقلب ألًفا فيام يأيت: . ٤
 )غيور - غليان - قوى - فتيان(؟ 

ماذا قلبت الواو ألًفا يف )استقام(، ومل تقلب يف )اجتوروا(؟ . 5



 يتعرف رشوط قلب الواو أو الياء تاًء. 

حيدد حكم إبدال الواو أو الياء املنقلبتي عن مهزة.

يستخرج كلامت قلبت فيها الواو أو الياء تاًء. 

يعلل قلب الواو تاء يف الكلامت )اتَِّق - اتصل - اجته – متصل- متجه(. 

يفس عدم إبدال الياء والواو تاء يف )ايتزر- ايتكل- اومتن( .

هيتم بدراسة إبدال الواو أو الياء تاًء . 

١

6

٢
3
٤
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

ه لفعل اخلريات.   . ١ ِق اهلل، واتَّصْل بالصاحلي، واجتَّ اتَّ

 إنك متٍَّق ربَّك، متَّصل بالصاحلي، متَّجٌه لفعل اخلري.       

م- اتَّسق(     د- اتَّفق- اتَّثق- اتَّ  )اتَّزن- اتَّصف- احتَّ

 يقول األعشى: 

  فإْن تتَّعْدين أتَّعْدك بمثلها    وسوف َأزيُد الباقيات القوارصا 

اتَّس األمر الصعب وإنه لـُمتَّس .. ٢
3 . . ايتزر أخي- ايتكلت النَّار- اومتن خالٌد عىل السِّ
٤ .. نُتك عىل السِّ اتَّزر أخي- اتَّكلت النار- امتَّ

ًء إبدال الواو أو الياء �ت ٩

تقلب الواو أو الياء تاء إذا كانت إحدامها فاء يف وزن االفتعال وما ترصف منه برشط أن . ١
تكون الواو أو الياء أصلية، أي: ليست منقلبة عن مهزة. 

إذا كانت الواو أو الياء منقلبتي عن مهزة َشذَّ إبداهلام.. ٢

***

ه- متَّق-  بتأمل ما حتته خط يف املجموعة األوىل نالحظ أن: الكلامت )اتَّق- اتَّصل– اجتَّ  
متَّصل- متَّجه(، أصلها )اوتِق - اوتصل - اوجته - موتٍق - ُموتصل - ُموجته( وقعت فيها 
ف منه؛ لذا قلبت فيه الواو تاء وُأدغمت يف تاء  )الواو( األصلية فاء يف وزن )افتعل( أو ما ترصَّ

م - اتَّسق(.  د - اتَّفق - اتَّثق - اتَّ االفتعال التي بعدها، ومن ذلك )اتَّزن - اتَّصف - احتَّ

وبتأمل قول األعشى نالحظ أنَّ كلمتي: )تتَّعدين- أتَّعدك( أصلهام )توتعدين- أوتعدك(    
ف  فالواو فيهام أصلية، وليست ُمبدلة عن حرف آخر، وقعت فاء يف وزن )افتعل( و ما ترصَّ

منه؛ لذا قلبت فيهام الواو تاء وُأدغمت يف تاء االفتعال. 

)ايتس-  متَّس( أصلهام  )اتَّس-  أن كلمتي:  الثاين نالحظ  املثال  ما حتته خط يف  وبتأمل    
ُميتس( فالياء فيهام أصلية، وليست ُمبدلة عن حرف آخر؛ وقد وقعت فاء يف وزن )افتعل( 

ف منه؛ لذا قلبت فيهام تاء وُأدغمت يف تاء االفتعال التي بعدها.  وما ترصَّ

وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثالث نالحظ أن: الياء يف )ايتزر- ايتكل( والواو يف)اومتن(    
ليستا أصليتي، إنام مها ُمبدلتان من اهلمزة؛ لذا ال ُتبدالن تاء. 

ن( ُقلبتا  وبتأمل ما حتته خط يف املثال الرابع نالحظ أنَّ الياء يف )اتَّزر- اتَّكل( والواو يف )امتَّ   
ا.  تاء ومها غري أصليتي؛ لذا كان قلبهام شاذًّ

 يقول ابن مالك: 

 ُذو الِلّنِي َفا)َتا( يف اْفتَِعاٍل ُأْبِداَل    َوَشذَّ يف ِذي اهلَْمز َنْحُو اْئَتَكال



يتعرف حكم وقوع تاء االفتعال وما ترصف منه بعد أحد أحرف اإلطباق. 

يتعرف عىل أحرف اإلطباق. 

حيدد األوجه اجلائزة إذا كانت فاء االفتعال ظاًء. 

يستخرج كلامت قلبت فيها الظاء )فاء الكلمة( طاًء مع اإلدغام. 

يمثل لكلامت قلبت فيها الطاء ظاًء مع اإلدغام. 

يستخرج كلامت قلبت فيها التاء طاًء. 

هيتم بدراسة إبدال التاء طاًء. 

١

6

٢

7

3
٤
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

قال تعاىل:  )١(. ١

قال تعاىل:  )٢(. ٢

قال تعاىل:  )3(. 3

سورة القمر. اآلية: ٢7.   )١(
سورة احلج. اآلية: 75.  )٢(

١٠ إبدال التاء طاًء

سورة النمل. اآلية: 6٢.  )3(

اِطََّلع القائُد عل اخلُطِة، فاضطلع باملهمة. . ٤

قال الشاعر : 

ُهو اجلواُد الذي ُيعطيَك نائلـه    عفًوا ويظلم أحـياًنا َفَيظَِّلُم  

  بتأمل الكلامت التي حتتها خط يف األمثلة السابقة وهي: )اصطرب- يصطفي- املضطر- اطَّلع- 
اضطلع( وأصلها: )اصترب- يصتفي- املضت- اطتلع- اضتلع( نالحظ أهنا من مادة افتعل، وفاؤها 

أحد أحرف اإلطباق؛ لذا نجد أنَّ التاء التي بعدها قلبت طاء وجوًبا. 

  وبتأمل قول الشاعر فإننا نالحظ فيه أن: التاء وقعت بعد أحد أحرف اإلطباق )الظاء(؛ لذلك 
جاز فيها ثالثة أوجه )فيظلم- فيطلم- فيظطلم(.

الضاد- . ١ )  الصاد-  بعد أحد أحرف اإلطباق  تاء االفتعال وما ترصف منه  إذا وقعت 
الطاء- الظاء( وجب إبدال التاء طاء؛ وذلك للتخفيف. 

إذا كانت فاء االفتعال ظاء وجب قلب التاء طاًء، مثل: )اظطلم(، وجاز وجهان آخران:. ٢
قلب الطاء ظاء، وادغامها ىف الظاء، فيقال: )اظَّلم(.   )أ(  

قلب الظاء )فاء الكلمة( طاء، وإدغامها ىف الطاء، فيقال: )اطَّلم(.  )ب( 

 يقول ابن مالك: 

َطا )َتا( اْفتَِعال ُردَّ إْثَر ُمْطَبٍق    ...........................



حيدد األوجه اجلائزة يف تاء االفتعال وما ترصف منه إذا كانت ذااًل.

يتعرف األوجه اجلائزة يف تاء االفتعال إذا كانت زاًيا. 

يستخرج كلامت أبدلت فيها تاء االفتعال )الدال( ذااًل مع اإلدغام.

يمثل لكلامت ُأبدلت فيها تاء )االفتعال( دااًل مع اإلدغام. 

يستخرج كلامت أبدلت فيها تاء االفتعال )الدال( زاًيا مع اإلدغام.

يكتب تعريًفا لإلدغام. 

يستشعر أمهية دراسة إبدال التاء دااًل. 

١

6

٢

7

3
٤
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

سورة يوسف. اآلية: ٤5.  )١(
سورة القمر. اآلية: ١5.   )٢(

ً
إبدال التاء دال ١١

ان الفقري. . ١ ادَّ

٢(. ٢(  ،)١( قال تعاىل: 
ادَّكر .  اذَّكر -  اذدكر -

بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أنَّ كلمة: )اّدان( بوزن )افتعل(، وأصلها )ادتان( 
وقعت التاء يف مادة االفتعال وقبلها دال، لذا قلبت تاء االفتعال دااًل وُأدغمت يف الدال. 

وبتأمل ما حتته خط يف اآليتني الكريمتني نالحظ أنَّ كلمتي: )اذدكر - مذدكر( وقعتا    
االفتعال وفاء الكلمة ذال؛ لذا قلبت تاء االفتعال دااًل، وجيوز فيها إبدال الدال ذااًل  مادة  يف 
ال )فاء الكلمة( دااًل وإدغامها يف  كر(، وجيوز فيها أيًضا إبدال الذَّ وإدغامها يف الذال )اذَّكر - مذَّ

كر(.  الدال )ادَّكر- ُمدَّ

اذتكار، وقعت  أصلها:  كار(  ادِّ أنَّ كلمة:  الشاعر نالحظ  قول  ما حتته خط يف  وبتأمل    
ثم  دااًل  الذال  قلبت  ثم  دااًل،  االفتعال  تاء  قلبت  لذا  ذال؛  وقبلها  االفتعال  مادة  يف  التاء 

ُأدغمت يف الدال. 

أصلهام  ازدادت(   - )ازدان  كلمتي:  أن  نالحظ  الرابع  املثال  يف  خط  حتته  ما  وبتأمل    
التاء  فيهام  وُأبدلت  قبلها،  ما  وانفتاح  لتحركها  ألًفا؛  الياء  فيهام  أبدلت  ازتيد(   – )ازتي 
دااًل؛ لوقوعها يف مادة االفتعال وفاء الكلمة )زاي(، وجيوز فيهام أيًضا إبدال الدال )زاًيا( 

ادت(  ان - ازَّ وإدغامها يف الزاي فاء الكلمة )ازَّ

قال الشاعر: . 3

كار املوت واهلَرم  اته بادِّ ال طيب للعيش ما دامت منغصة     لذَّ  

ادت. . ٤ ان - ازَّ ازدان احلفل بحضورك، وازدادت الفرحة. ازَّ



يمثل لكلامت أبدلت فيها النون الساكنة أو التنوين مياًم عند النطق.

يبي حكم إبدال النون مياًم مما مل يتوفر فيه الرشوط. 

يستخرج كلامت أبدل فيها التنوين مياًم عند النطق. 

يقبل عىل دراسة إبدال النون مياًم. 

١
٢
3
٤

113

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

سورة القمر اآلية: ٤ .   )١(

ان(.  إذا كانت تاء االفتعال دااًل وجب قلب التاء دااًل وإدغامها يف الدال، نحو: )ادَّ  .١

إذا كانت تاء االفتعال وما ترصف منه ذااًل جاز ثالثة أوجه:  .٢
إبدال التاء دااًل، فنقول: )اذدكر(. )أ( 

إبدال الدال ذااًل مع اإلدغام، فنقول: )اذَّكر(. )ب( 

إبدال الذال دااًل مع اإلدغام، فنقول: )ادَّكر(. )ج( 

إذا كانت فاء االفتعال زاًيا جاز وجهان:   .3
إبدال التاء دااًل، مثل: )ازدجر(.   )أ( 

 ومنه قوله تعاىل:   )١(.

جر(.  إبدال الدال زاًيا مع اإلدغام، مثل: )ازَّ )ب( 

***

 يقول ابن مالك: 

ِكْر دااًل َبِقي  اَن واْزَدد وادَّ .............................    يف ادَّ

سورة األنفال. اآلية: 58.  )١(
سورة الشمس. اآلية : ١٢.  )٢(

سورة يس. اآلية : 5٢.  )3(

ًما ١٢ إبدال النون م�ي

سورة احلج. اآلية : 75.  )٤(

سورة لقامن. اآلية : ٢3.  )5(

قال رسول اهلل : ))خللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك((.
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الل اإلبدال واإلعالل
إلع

 وا
دال

إلب
 ا

115

قل
بالن

الل 
إلع

 ا

ـُمْه .............................    أتاَك لـم ُيـْخطِئ به َتَرسُّ
كاحلُوِت ال َيرويه َشيٌئ َيْلَهُمُه    ُيصبُح ظمآَن ويِف الَبحِر َفُمْه 

يمثل لكلامت أبدلت فيها تاء التأنيث هاًء. 

حيدد رشوط إبدال تاء التأنيث هاًء. 

يتعرف حكم وقوع التاء يف احلرف أو الفعل أو االسم قبله ساكن صحيح. 

حيدد حكم إبدال اهلاء من غري تاء التأنيث. 

يستخرج كلامت أبدلت فيها تاء التأنيث هاًء. 

١
٢
3
٤
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

إنَّ رمَحَة اهلل واسَعٌة، ونعمه سابَغٌة.. ١
أسد اهلل- عنَتُة - فارس بني عبس.   محَزُة  

صالٌة بخشوع وزكاٌة برضا خري لك.

 قال تعاىل:  )١(.

سورة البقرة اآلية : ٢٢١.  )١(

ء التأنيث هاًء ١٣ إبدال �ت
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قل اإلعالل بالنقل
بالن

الل 
إلع

 ا

– واسَعة- سابَغة-  الكلامت: )رمَحة  أنَّ  املجموعة األوىل نالحظ  ما حتته خط يف  بتأمل   
املتحركة واحلرف الذي قبلها متحرك  التأنيث  بتاء  أَمٌة( أسامء مفردة خمتومة  – عنرَتة-  محَزة 
خيفي  وال  ساكن،  بحرف  مسبوقة  فيهام  التأنيث  فتاء  زكاة(   - )صالة  الكلمتان  أما  بالفتح، 
ا الوقف عليها بالتاء من  عليك أنَّ تاء التأنيث يف مجيع هذه الكلامت عند الوقف تقلب هاء، أمَّ

غري إبدال فهو قليل االستعامل. 

 – مؤمنات  )مسلامت-  الكلامت:  أنَّ  نالحظ  الثانية  املجموعة  يف  خط  حتته  ما  وبتأمل    
قانتات- أذرعات -عرفات( مجوع مؤنثة، أو مسمى هبا خمتومة بتاء التأنيث املتحركة واحلرف 
الذي قبلها ساكن، واألرجح فيها الوقف عليها بالتاء، أما الوقف عليها باهلاء، كام يف )الَبنَاه-

امَلْكُرَماه( فهو قليل، واألرجح )البنات- املكرمات(. 

: التاء يف احلرف )ُربََّت( جيب الوقف عليه  وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثالث نالحظ أنَّ   
بالتاء دون إبدال، كذلك يف )أخت(؛ ألن ما قبل التاء حرف ساكن صحيح، وكذلك يوقف 

عليها يف الفعل )قامت( بالتاء دون إبدال. 

اك - أراق( أبدلت هاء سامًعا.  : اهلمزة يف )إيَّ وبتأمل ما حتته خط يف املثال الرابع نالحظ أنَّ   

سورة التحريم اآلية : 5.  )١(

قال تعاىل:  )١(.. 2
أذرعاٌت بلد يف الشام، وعرفاٌت موقف احلجاج.

ُسِمَع يف اجلاهليه: )َدْفُن الَبنَاه من امَلْكُرَماه( 

ُربََّت أْخت لك قاَمت بالتضحية من أجلك.  .٣

ِهيَّاك أن تكون ممن هراق املاء.  .٤

 .  ،  ،  .١
إننا نتجه إىل اهلل بالدعاء - واإليامن طريق االتصال باهلل.   

  يف الكلامت التي حتتها خط فيام تقدم تغيري رصيف، وضحه. 

وصف - يرس - وعد - صرب - صنع - رضب.   .2
  صغ “افتعل”  من الكلامت السابقة وبني ما حدث فيها.

***

ُتبدل تاء التأنيث هاء عند الوقف عىل األرجح يف االسم املفرد، إذا كانت مسبوقًة بحرفه . ١
متحرك بالفتحة أو بحرف ساكن معتل، ويقل الوقف عليها بالتاء بدون إبدال. 

بدون . 2 بالتاء  الوقف عليها  فاألرجح  به،  السامل، واملسمى  املؤنث  التاء يف مجع  إذا كانت 
إبدا ل، وقد ُسمع إبداهلا هاء قلياًل. 

التاء يف احلرف أو الفعل أو االسم قبله ساكن صحيح جيب الوقف عليها تاء دون إبدال. . ٣

إبدال اهلاء من غري تاء التأنيث مقصور عىل السامع. . ٤

***



 اإلعالل بالنقل

118119

قل
بالن

الل 
إلع

 ا

 )اصطفى( فيها قلب تاء االفتعال طاء؛ ألن فاء الكلمة صاد، واألصل اصتفى.  •

 )مزدجر( فيها قلب التاء دال، ألن الفاء زاي، واألصل: مزجتر.  •

  )مدكر( أصلها: مذتكر، قلبت تاء االفتعال داال؛ ألن الفاء ذال، ثم قلبت الذال داال، وأدغمت الدال  •
يف الدال. 

 )نتجه إىل اهلل( األصل: نوجته، وقفت الواو فاء الفتعل فقلبت تاء، ثم أدغمت التاء يف التاء.  •

 )االتصال( قلبت الواو تاء، واألصل: اوتصال، وقعت الواو فاء الفتعل فقلبت تاء، ثم أدغمت التاء  •
يف التاء. 

جـ١

 )اتصف(، أصلها: اوتصف وقعت الواو فاؤ الفتعل فقلبت تاء، وأدغمت التاء يف التاء.  •

 )اتعد(، أصلها: اوتعد، قلبت الواو تاء لوقوعها فاء افتعل، ثم أدغمت التاء يف التاء.  •

 )اّترس(، أصلها: ايترس وقعت الياء فاء الفتعل فقلبت تاء وأدغمت التاء يف التاء.  •

 )اصطرب(، أصلها: اصترب، فقلبت التاء طاء؛ ألن الفاء صاد.  •

 )اصطنع(، أصلها: اصتنع فقلبت التاء طاء ألن الفاء صاد.  •

 )اضطرب(، أصلها: اضرتب، فقلبت تاء افتعل طاء، ألن الفاء طاء.  •

جـ2

 متى تبدل الواو والياء تاء؟ مثل ملا تقول. . ١
متى تبدل تاء االفتعال دااًل؟ ومتى تبدل طاًء؟ مثل ملا تذكر. . 2
ما النون التي تبدل مياًم؟ وما احلرف الذي يأيت بعدها؟ مثل ملا تذكر. . ٣
متى تبدل تاء التانيث هاًء؟ مثل ملا تذكر. . ٤
قياس؟ وأهيام . 5 فأهيام  أكل، ومن وكل(  )من  اتكل  ويقال:  أخذ، ومن ختذ(  ) من  اختذ  يقال: 

شاذ؟ وملاذا؟. 
بنّي ما يف الكلامت اآلتية من إبدال وسببه.. 6

كر - انبعث  اجته - اصطرب - ُمدَّ
ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيام يأيت. . 7

التنوين يبدل مياًم يف )كلمة واحدة - كلمتني - كل منهام(.  )أ( 

النون الساكنة تبدل مياًم يف )كلمة واحدة - كلمتني - كل منهام(. )ب( 

النون تبدل مياًم إذا كانت )ساكنة - متحركة - كال منهام(.  )ج( 

تبدل النون أو التنوين مياًم إذا جاء بعدها حرف )الالم - الباء - التاء(.  )د( 

متى جيب الوقف عىل التاء دون إبدال؟ ومتى يرتجح ذلك؟ مثل ملا تذكر. . 8
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قل اإلعالل بالنقل
بالن

الل 
إلع

 ا

 قبل أن نخوض يف احلديث عن مواضع اإلعالل بالنقل علينا أن نسأل:

ما اإلعالل بالنقل؟ وما وجه تسميته إعالاًل بالتسكني؟ وما رشوطه؟ 

نقول: اإلعالل بالنقل هو نقل حركة حرف العلة الواو أو الياء إىل الساكن الصحيح قبلهام. 

ويسمى أيًضا ) اإلعالل بالتسكني(؛ ألن حرف العلة يسكن بعد نقل حركته إىل ما قبله. 

لنقل عالل �ب ١٤ الإ

حيدد رشوط اإلعالل بالنقل.

يكتب تعريًفا لإلعالل بالنقل.

يستخرج كلامت مل تعل بالنقل عىل وزن )ما أفعله- أفعل به(.

يمثل لكلامت فيها ما قبل الواو والياء حرف صحيح.

هيتم بدراسة اإلعالل بالنقل.

١
2
٣
٤
5

)مقام( أصلها )َمْقَوم( بوزن )َمْفَعل( الواو مفتوحة بعد ساكن صحيح، فنُقلت حركة حرف بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:  *
العلة وهي الفتحة إىل احلرف الساكن الصحيح قبلها، فتحركت الواو بحسب األصل وانفتح ما 

قبلها بحسب اآلن فقلبت ألًفا، وهذا إعالل بالنقل والقلب.

الياء متحركة: . 2
( بوزن )َيْفِعل( الياء مكسورة بعد ساكن صحيح، فنُقلت حركة حرف العلة   )َيِسرُي(، أصلها )َيْسرِيُ
وهي الكرسة إىل احلرف الساكن الصحيح قبلها وسكنت الياء وسلمت؛ ملناسبتها للحركة املنقولة 

وهذا إعالل بالنقل فقط. 

)َمَسار( أصلها )َمْسرَي( بوزن )َمْفَعل( الياء مفتوحة بعد ساكن صحيح، فنُقلت حركة حرف   
العلة وهي الفتحة إىل احلرف الساكن الصحيح قبلها، فتحركت الياء بحسب األصل وانفتح ما 

قبلها بحسب اآلن فقلبت ألًفا، وهذا إعالل بالنقل والقلب. 

رشوط اإلعالل بالنقل. 

أن يكون ما قبل )الواو- الياء( حرًفا صحيًحا، مثل: )يُقوم - َيبِيع – َمَقام- إَِجابة - َمُصوغ(. . ١
ويمتنع النقل إن كان ما قبلها معتال، مثل: )َقاو م - َباَيع - َزيَّن(.

فيمتنع . 2 به(؛  أفِعل  أفَعَله-  )ما  التعجب  املتحرك عينًا إلحدى صيغتي  العلة  أال يكون حرف 
النقل يف، نحو: )ما أْقَومه - أْقِوم به- ما أْبَينَه - أْبنِي به(. 

٣ . .) -اْعوجَّ أال يكون الفعل مضعف الالم، مثل: )اْبيضَّ
أال يكون الفعل معتل الالم، مثل: )َأْهَوى - َأْحَيا- اْسَتْهَوى(. . ٤

الواو متحركة. . 1

حركة  فنُقلت  صحيح،  ساكن  بعد  مضمومة  الواو  )َيْفُعل(  بوزن  )َيْقُوم(،  أصلها:  )َيُقوم(   *
حرف العلة وهي الضمة إىل احلرف الساكن الصحيح قبلها وسكنت الواو، وسلمت؛ ملناسبتها 

للحركة املنقولة، وهذا إعالل بالنقل فقط.



حيدد مواضع اإلعالل بالنقل. 

يميز بني مواضع اإلعالل بالنقل يف الفعل. 

يستخرج كلامت أعلت بالنقل عىل وزين )أفعل- استفعل(.

يمثل لفعل أمر أعل بالنقل من الفعل الثالثي األجوف. 

حيدد يف األمثلة مضارع الفعل الثالثي األجوف الذي أعل بالنقل.

يقبل عىل دراسة مواضع اإلعالل بالنقل يف األفعال. 

١
2
٣
٤
5

6

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

122123

قل اإلعالل بالنقل
بالن

الل 
إلع

 ا

 يقول ابن مالك: 

 لساكٍن صحَّ انُقِل التَّحريَك من    ذي لـني آٍت عـنَي فِـْعٍل كأبِـْن

ٍب وال    كاْبـَيـضَّ أو أْهـَوى بالٍم ُعلِّاَل  ما مل َيُكـْن فِـْعـل َتـَعـجُّ

  اإلعالل بالنقل هونقل حركة حرف العلة الواو أو الياء إىل الساكن الصحيح قبلهام. 

 لإلعالل بالنقل رشوط هي: 

أن يكون ما قبل )الواو- الياء( حرًفا صحيًحا.   )أ( 

أال يكون حرف العلة املتحرك عينًا لفعل من صيغتي التعجب )ما أفَعَله- أفِعل به(،   )ب( 
فال إبدال يف نحو: ما أقوَم احلقَّ وما أبينَه. 

. أال يكون الفعل مضعف الالم، فال إبدال يف نحو: ايَيضَّ واسودَّ  )ج( 

أال يكون الفعل معتل الالم، فال إبدال يف نحو: أهوى وأحيا. )د( 

 ***

 مواضع اإلعالل بالنقل

لإلعالل بالنقل أربعة مواضع:

 املوضع األول: يف الفعل
الفعل املايض األجوف )أفعل - استفعل(. )أ( 

أجاب حممد الدعوة، وأبان عام ىف نفسه.. ١

استعان املظلوم باهلل ، فاستبان احلق. . 2
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قل اإلعالل بالنقل
بالن

الل 
إلع

 ا

)ب( مضارع )أفعل- استفعل( معتل العني:

: الفعل )أجاب - أبان( عىل وزن )أفَعل(،  بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أنَّ  
( فنقلت فيهام حركة حرف العلة )الواو - الياء( إىل الساكن الصحيح  وأصلهام )أْجَوَب - َأْبنَيَ
قبلهام، ثم قلبت )الواو أو الياء( َألًِفا؛ لتجانس الفتحة، وبذلك حدث فيه إعالالن: )إعالل 

بالنقل ثم إعالل بالقلب(. 

وزن  عىل  استبان(   - )استعان  الفعل   : أنَّ نالحظ  الثاين  املثال  يف  خط  حتته  ما  وبتأمل    
إىل  الياء(  )الواو-  العلة  فيهام حركة حرف  نقلت   ) استْبنَيَ  - )استْعَوَن  )استفَعل(، وأصلهام 
الساكن الصحيح قبلهام، ثم قلبت )الواو أو الياء( َألًِفا؛ لتجانس الفتحة، وبذلك حدث فيه 

إعالالن: إعالل بالنقل ثم إعالل بالقلب. 

لـ  مضارعان  ُيِدين(   – )ُيصيب  الفعلني   : أنَّ نالحظ  األول  املثال  يف  خط  حتته  ما  بتأمل   
وهي  الياء(،   - )الواو  العلة  حرف  حركة  فيهام  نقلت  ُيْدِيُن(   - )ُيْصِوُب  وأصلهام  )َأْفَعَل(، 

الكرسة إىل الساكن الصحيح قبلهام، ثم قلبت )الواو( ياًء يف )ُيصيب( لسكوهنا بعد كرسة. 

ا )ُيِدين( فقد اكُتفي بنقل حركة حرف العلة - الكرسة - إىل احلرف الساكن الصحيح  أمَّ   
قبلها، وسلمت الياء ملناسبتها الكرسة.

وزن  عىل  يستبني(   - )يستجيب  الفعل   : أنَّ نالحظ  الثاين  املثال  ىف  خط  حتته  ما  وبتأمل   
)الواو-الياء(،  العلة  حرف  حركة  فيهام  نقلت   ) يستْبنِيُ  - )َيْسَتجِوب  وأصلهام  )َيْسَتْفِعل(، 

ُيصيب الثاَّئر هدفه، وُيِدين الظاملني. . ١
يستجيب اهلل دعاء املظلوم، فيستبني احلق.. 2

سورة األحقاف اآلية: ٣١.   )١(
سورة األنفال اآلية: 2٤ .  )2(

لتجانس  ياًء؛  يف)يستجوب(  )الواو(  أبدلت  ثم  قبلهام،  الصحيح  الساكن  إىل  الكرسة  وهي 
الكرسة، وبذلك حدث فيه إعالالن: إعالل بالنقل ثم إعالل بالقلب. 

قبلها،  الصحيح  الساكن  إىل  )الكرسة(  العلة  حرف  فيه حركة  نقلت  فقد  )يستبني(  ا  َأمَّ   
وسلمت الياء، ملناسبتها الكرسة. 

)ج( فعل األمر من )أفعل- استفعل( وُيعلُّ تبًعا للمضارع:

: الفعلني )أجيبوا - أفيدوا( أمران   بتأمل ما حتته خط يف املثالني يف املجموعة األوىل نالحظ أنَّ
إىل  الكرسة  وهي  العلة  حرف  حركة  فيهام  نقلت  أْفِيُدوا(   - )أْجِوُبوا  وأصلهام  )أْفَعَل(،  لـ 

الساكن الصحيح قبلهام، ثم قلبت )الواو( ياًء يف )  أجيبوا(؛ لتناسب الكرسة. 

ا )أفيدوا( فقد اكُتفي بنقل حركة الياء - الكرسة - إىل احلرف الساكن الصحيح قبلها،  أمًّ   
وسلمت الياء ملناسبتها الكرسة. 

: الفعل )استجيبوا - استبينوا(  وبتأمل ما حتته خط يف املثالني يف املجموعة الثانية نالحظ أنَّ  
وهي  العلة  حرف  حركة  فيهام  نقلت  استْبِينُوا(  )اسَتْجِوُبوا-  وأصلهام  )اسَتْفِعل(،  وزن  عىل 
الكرسة إىل الساكن الصحيح قبلهام ثم أبدلت )الواو( ياًء يف )استجيبوا(، لتجانس الكرسة، 
فيه  ا )استبينوا( فقد نقلت  أمَّ بالقلب،  بالنقل ثم إعالل  فيه إعالالن: إعالل  وبذلك حدث 

حركة الياء- الكرسة- إىل الساكن الصحيح قبلها، وسلمت الياء؛ ملناسبتها الكرسة. 

)١( الطالب أفيدوا من التجارب.. ١ قال تعاىل: 

2 .)2(  قال تعاىل: 
أهيا الناس استبينوا احلق. 



حيدد مواضع اإلعالل بالنقل يف االسم املشبه للفعل املضارع. 

يستخرج كلامت وقع فيها حرف العلة عينًا يف اسم يشبه املضارع يف وزنه فقط. 

يمثل لكلامت وقع فيها حرف العلة عينًا يف اسم يشبه املضارع يف زيادته دون وزنه. 

يعلل عدم صحة اإلعالل بالنقل يف االسم الشبيه باملضارع يف وزنه دذيادته. 

يربر عدم صحة اإلعالل بالنقل يف االسم املباين للمضارع يف الوزن والزيادة. 

يقبل عىل دراسة اإلعالل بالنقل يف االسم املشبه للفعل املضارع. 

١

6

2
٣
٤
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:
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قل اإلعالل بالنقل
بالن

الل 
إلع

 ا

: الفعلني )يُقول - يبِيع( مضارعان، وأصلهام  بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أنَّ  
الصحيح  الساكن  إىل  الكرسة -  أو  الضمة  العلة -  فيهام حركة حرف  نقلت  -َيْبِيع(  )َيْقُوُل 

قبلهام، فلام كانت احلركة توافق حرف العلة اْكُتِفي باإلعالل بالنقل. 

: الفعلني )  خياف - هياب( مضارعان وأصلهام  وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثاين نالحظ أنَّ   
)خَيَْوُف - هَيَْيُب( نقلت فيهام حركة حرف العلة - الفتحة - إىل الساكن الصحيح قبلهام، فلام 
كانت احلركة ال توافق الواو والياء، ُقِلَبتا ألًفا؛ لتناسب الفتحة، ففيهام إعالالن: أحدمها بالنقل 

والثاين بالقلب، ويكون ذلك فيام كانت عينه مفتوحة يف املضارع. 

: األفعال )ُقل- بِع - َخف( أمر من الثالثي األجوف،  بتأمل ما حتته خط يف األمثلة السابقة نالحظ أنَّ
أصلها )اْقُول - اْبِيع - اْخَوف( نقلت حركة حرف العلة )الواو والياء( إىل الساكن الصحيح قبلهام، 
فاستغنت عن مهزة الوصل، ثم حذفت )الواو - والياء( اللتقائهام ساكنتني مع سكون الالم؛ ألنَّ 

فعل األمر مبني عىل السكون، وبذلك جيتمع فيه إعالل بالنقل، والقلب، واحلذف. 

***

  )د(  مضارع الفعل الثالثي األجوف:

)ه( األمر من الثالثي األجوف:

يقول املؤمن احلق، ويبيع نفسه فداء دينه.. ١

خياف املؤمن ربَّه، وهياب عقابه. . 2

 قل احلق، وبع بالقسطاس املسنقيم، وخف ربَّك البصري. 

 املوضع الثاين
االسم املشبه الفعل املضارع

 قبل البدء يف هذا املوضع نسأل: متى ُيشبه االسم الفعل املضارع؟ وفيم يكون الشبه؟ 
ا.   نقول: يشبه االسم الفعل املضارع إذا كان مشتقًّ

 ويكون الشبه بني االسم واملضارع يف وزنه فقط، أو زيادته فقط، أو وزنه وزيادته. 

 إذا كان حرف العلة عينًا يف اسم يشبه املضارع يف وزنه فقط. . ١
  األمثلة. 

()١( - اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.  قال تعاىل: )  )أ( 

)2( - اهلل ُمستجيٌب دعاء املظلوم.  قال تعاىل:  ) ب( 

إذا كان اسم الفاعل شبيًها للمضارع يف زيادة دون وزنه وذلك إذا صغنا من مصدر الفعل . 2
الثالثي األجوف اسام عىل وزن: )تِْفِعل( فتقول: من )البْيع( )تِبِيع(، ومن: )الَقْول( )تِِقيل(. 

سورة الصافات. اآلية:١6٤ سورة إبراهيم. اآلية: ٤0)١(   )2(
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قل اإلعالل بالنقل
بالن

الل 
إلع

 ا

الفعل  بوزن  )َمْقَوم(  أصلها  )مقام(  كلمة   : أنَّ نالحظ  األوىل  الكريمة  اآلية  يف  خط  حتته  ما   بتأمل 
املضارع )َيْفَعل(- دون زيادته، فامليم ال ُتزاد يف املضارع - وقعت الواو مفتوحة بعد ساكن صحيح، 
فنُقلت حركة حرف العلة وهي الفتحة إىل احلرف الساكن الصحيح قبلها، ثم يقال: حتركت الواو 
ألًفا، لتناسب الفتحة، ويف هذا إعالل  بحسب األصل وانفتح ما قبلها بحسب اآلن فقلبت الواو 

بالنقل والقلب. 

: كلمة )َمَعاش( أصلها )َمْعَيش( بوزن الفعل املضارع )َيْفَعل( دون زيادته، فامليم  ونالحظ أنَّ  
ال تزاد يف املضارع، وقعت الياء مفتوحة بعد ساكن صحيح، فنُقلت حركة حرف العلة وهي الفتحة 
إىل احلرف الساكن الصحيح قبلها، ثم يقال: حتركت الياء بحسب األصل وانفتح ما قبلها بحسب 

اآلن فقلبت ألًفا ، وهذا إعالل بالنقل والقلب. 

بوزن  )ُمْقِوم(  أصلها  )ُمقيم(  كلمة   : أنَّ نالحظ  الثانية  الكريمة  اآلية  يف  خط  حتته  ما    وبتأمل 
الفعل املضارع )ُيْفِعل(- دون زيادته، فامليم ال ُتزاد يف املضارع - وقعت الواو مكسورة بعد ساكن 
صحيح، فنُقلت حركة حرف العلة  وهي الكرسة إىل احلرف الساكن الصحيح قبلها، فقلبت الواو 

ياء، لسكوهنا بعد كرسة.

: كلمة )ُمسَتِجيب( أصلها: )ُمْسَتْجِوب( بوزن الفعل  وبتأمل ما حتته خط يف املثال نالحظ أنَّ   
الواو مكسورة بعد ساكن صحيح،  ُتزاد يف املضارع -  فامليم ال  )َيْسَتْفِعل(-دون زيادته،  املضارع 
ياء،  الواو  فقلبت  قبلها،  الصحيح  الساكن  احلرف  إىل  الكرسة  وهي  العلة  حرف  حركة  فنُقلت 

لسكوهنا بعد كرسة، ويف هذا إعالل بالنقل والقلب. 

  من مواضع اإلعالل بالنقل: 
إذا وقع حرف العلة عينًا يف اسم ُيشبه الفعل املضارع يف وزنه فقط.. ١
إذا وقع حرف العلة عينًا يف اسم ُيشبه الفعل املضارع يف زيادته دون وزنه. . 2

يتضح لنا مما سبق أنَّ اإلعالل بالنقل ال يصحُّ يف:   *

االسم الشبيه باملضارع يف وزنه وزيادته، مثل: )َأْبَيَض - َأْسَوَد(، ومثل اسم التفضيل ِمَن . ١
األجوف )أقَوم ِمْن - أبنَي ِمْن( وال ُيعل، للحفاظ عىل صيغة التفضيل. 

2 . ، االسم املباين الفعل املضارَع يف الوزن والزيادة، مثل )مسواك - ِمْقَود - ِمـْخَيط( الُيعلُّ
ألن هذه األوزان ال تكون يف الفعل املضارع، كام أن زيادة امليم يف أوائلها زيادة ال تكون 

ل الفعل املضارع.  يف أوَّ

***

 يقول ابن مالك: 

 َوِمْثُل فِْعٍل يِف َذا اإلْعالِل اْسُم    َضـاَهى ُمَضاِرًعا وفِـيـِه َوْسُم  

  أما الكلمتان )تِبِيع - وتِِقيل(، فهام مشتقتان من البيع، والقول، عىل وزن )تِْفِعل( بكرس التاء، 
الياء، ألهنا  قبلهام وبقيت  الساكن الصحيح  الياء والواو إىل  نقلت حركة  تِْبِيع، وتِْقِول،  وأصلهام: 
تناسب الكرسة املنقولة، وأبدلت الواو ياًء، لسكوهنا بعد كرسة، وهذا الوزن يشبه املضارع يف زيادته 
من حيث إن التاء يف أوله تكون زائدة يف الفعل املضارع، ولكنه خمالف له يف الوزن؛ ألن املضارع ال 

يأيت مكسور األول يف اللغة الفصحى.
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قل اإلعالل بالنقل
بالن

الل 
إلع

 ا

سورة األنبياء . اآلبة: 7٣  .  )١(

 املوضع الثالث
املصدر املوازن إلفعال واستفعال 

إرادة اهلل ال رادَّ هلا، وإصابة احلق بأمره. . ١

م األمة، واستزادة من اخلري لنفسك.. 2 استقامتك سبيٌل لتقدُّ

١( . ٣() قال تعاىل: )

١

2

٣

٤

5

يستخرج كلامت وقع فيها حرف العلة عينًا ملصدر عىل وزين )إفعال - استفعال( 

حيدد أنوع اإلعالل يف الكلمة التي وقع فيها حرف العلة عينًا ملصدر عىل وزين 
)إفعال - استفعال( .

حيدد موضع حذف تاء التعويض من املصدر املوازن إلفعال واستفعال. 

يمثل لكلامت وقع فيها حرف العلة عينًا ملصدر عىل وزين )إفعال - استفعال( 

ـمصدر املوازن إلفعال واستفعال.  هيتم بدراسة اإلعالل بالنقل يف ال

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:

وأصل  )أراد(،  للفعل  مصدر  )إرادة(  كلمة   : أنَّ نالحظ  األول  املثال  يف  خط  حتته  ما  بتأمل 
املصدر )إرَياد( ُنقلت حركة حرف العلة وهي الفتحة إىل احلرف الساكن الصحيح قبلها، ثم 
لتناسب  ألًفا،  الياء  فقلبت  اآلن  قبلها بحسب  ما  وانفتح  الياء بحسب األصل  يقال: حتركت 
التقاء  إحدامها ختلًُّصا من  فُحذفت  الزائدة -  الكلمة واأللف  ألفان - عني  فاجتمع  الفتحة، 
الثانية،  أنَّ املحذوف هو األلف  بالتاء يف اآلخر، والراجح  ض عن املحذوف  الساكنني، وُعوِّ
بالنقل  إعالل  املصدر  هذا  يف  حتقق  قد  يكون  وهبذا  بسببها،  كان  النطق  ر  وتعذُّ الزائدة  ألهنا 

والقلب والتعويض. 
)إِْصَواب(  املصدر:  للفعل )أصاب(، وأصل  : مصدر  أّنا  )إصابة( نالحظ  وبتأمل كلمة    
ُنقلت حركة الواو - الفتحة - إىل احلرف الساكن الصحيح قبلها، ثم يقال: حتركت الواو بحسب 
األصل وانفتح ما قبلها بحسب اآلن فقلبت ألًفا، لتناسب الفتحة، فاجتمع ألفان - عني الكلمة 
ض عن املحذوف بالتاء يف  واأللف الزائدة - فُحذفت إحدامها ختلًُّصا من التقاء الساكنني، وُعوِّ

اآلخر، والراجح أنَّ املحذوف هو األلف الثانية، ألهنا الزائدة وتعّذر النطق كان بسببها. 
ما  فيهام  قد حدث  استزادة(   - )استقامة   : أنَّ نالحظ  الثاين  املثال  ما حتته خط يف    وبتأمل 

حدث يف )إرادة- إصابة(، فارجع إليهام وطبق ما حدث فيهام. 
: )إقام( مصدر قد حذفت منه تاء التعويض،    وبتأمل ما حتته خط يف اآلية الكريمة نالحظ أنَّ

وهو جائز عند اإلضافة، وحذفها يف غري اإلضافة شاذ.
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قل اإلعالل بالنقل
بالن

الل 
إلع

 ا

قد كان قومك حيسبونك سيًدا    وإخال أنك سيد معيون 

الفعل  من  مفعول  اسم  )مصون(  كلمة   : أنَّ نالحظ  األول  املثال  يف  خط  حتته  ما  بتأمل   
الثالثي األجوف الواوي، وأصله )َمْصُوون( ُنقلت حركة الواو األوىل، -الضمة- إىل الساكن 
الصحيح قبلها، فالتقى ساكنان، فُحذفت إحدى الواوين، والراجح أهنا الثانية، ألهنا زائدة، 

وبقيت الواو األوىل، لـمجانستها الضمة. 

: كلمة )مدين( اسم مفعول من الفعل الثالثي    وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثاين نالحظ أنَّ
قبلها،  الساكن الصحيح  الياء-الضمة-، إىل  ُنقلت حركة  )َمْدُيون(  اليائي، وأصله  األجوف 
قبلها مضموم،  وما  الياء ساكنة  وبقيت  الراجح،  مفعول عىل  واو  فُحذفت  فالتقى ساكنان، 
لئال  الضمة،  ملناسبة  واًوا؛  الياء  تقلب  ومل  اإلعالل،  من  الياء  لتسلم  كرسة،  الضمة  فقلبت 

يلتبس الواوي باليائي، إذا قلنا: )مدون(. 

اإلعالل،  من  سلمت  )معيون(  كلمة   : أنَّ نالحظ  الشاعر  قول  يف  خط  حتته  ما    وبتأمل 
وذلك يف لغة بني متيم. 

: كلمة )مشيب( شاذة، ألهنا اسم مفعول من    وبتأمل ما حتته خط يف املثال الرابع نالحظ أنَّ
ثالثي أجوف واوي، والقياس: )مشوب(. 

يائي،  أجوف  ثالثي  من  مفعول  اسم  ألهنا  أيًضا؛  شاذة  فهي  )مهوب(  كلمة  ا     أمَّ
والقياس: )مهيب(. 

واوي،  أجوفه  ثالثي  فعلها  ألن  )ملوم(؛  فيها  والقياس  شاذة،  فهي  )َمِليم(  كلمة  ا  أمَّ  
وليست من غري الثالثي.



قل
بالن

الل 
إلع

 ا
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 اإلعالل بالنقل

 قال ابن مالك. 

ـا َقـــِمْن   َوَمـا إلْفـَعـاٍل ِمـَن اْلـحـْذِف َوِمـْن    َنـْقــِل َفَمـْفُعــوُل بِـِه َأْيـًض

  •َنــْحـُو َمـبِـيـٍع َوَمــُصــوٍن وَنــَدرْ     َتْصِحيُح ِذي الَواِو ويف ذي اليا اْشَتهْر  
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 

جـ١

جـ2
  )أبيض، وأعور( سلمت الواو والياء يف كل؛ ملشاهبة االسم املضارع يف الوزن والزيادة. •
•  
•  
•  
•  

 



قل اإلعالل بالنقل
بالن

الل 
إلع

 ا
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قل
بالن

الل 
إلع

 ا

عرف اإلعالل بالنقل، واذكر رشوطه، مع التمثيل. . ١
اذكر مواضع اإلعالل بالنقل إمجااًل، ومِثّل لكل موضع.. 2
يف “إقامة، استقامة” تغيري رصيف وضحه. . ٣
علل: امتناع اإلعالل بالنقل يف: . ٤

 )ابيضَّ - مسواك - أهوى - عاود(. 
 بني ما حدث من إعالل وخطواته فيام يأيت: . 5

 )مبيع - إغاثة - معاش - مستجيب - أجيبوا - يستعني – أقم- استقامة - مصوغ(. 
بني وجه الشذوذ يف الكلامت اآلتية: . 6

)مليم - مشيب - مقوود - مهوب(
***

جـ٣

  
 

•   
•  
•   
•  
•  

***

حلذف عالل �ب ١٥ الإ

يميز احلذف يف أحرف العلة من احلذف يف احلروف الصحيحة. 

حيدد مواضع اإلعالل باحلذف. 

حيدد رشوط حذف اهلمزة من املضارع الذي ماضيه عىل وزن أفعل. 

يستخرج أفعااًل مضارعة حذفت اهلمزة منها. 

يميز املشتقات )اسم الفاعل- اسم املفعول- املصدر امليمي- اسم الزمان- اسم 
املكان( بعضها من بعض. 

حيدد علة حذف الفاء من مضارع الفعل املثال الواوي مفتوح الياء  مكسور العني. 

حيدد رشط حذف الفاء من مضارع الفعل املثال الواوي. 

يستخرج أمًرا حذفت واوه. 

يستخرج مثااًل ياِئيًّا مل حتذفه ياؤه )فاء الكلمة(. 

يمثل ملصدر مكسور الفاء. 

يعلل حذف الواو من )يعد- يفي(. 

حيرص عىل دراسة اإلعالل باحلذف. 

يقدر أمهية دراسة اإلعالل باحلذف. 

يقبل عىل دراسة علم الرصف.

١

6

2

7

٣

8

٤

9

5

١0
١١
١٣
١٤
١5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:



138139

قل اإلعالل بالنقل
بالن

الل 
إلع

 ا

       متهيد 

الصحيحة  احلروف  بني  كذلك  ويقع  باحلذف،  إعالًل  ى  فُيسمَّ العلة  أحرف  يف  احلذف    يقع 
ى إعالًل، وسيقترص احلديث هنا عىل املواضع التي تناوهلا ابن مالك  ى حذًفا فقط، ول ُيسمَّ فُيسمَّ

يف األلفية، وهي: 

حذف اهلمزة من الفعل املضارع.   .1
حذف الواو من مضارع الفعل املثال، وأمره ومصدره.   .2

حذف احلرف الصحيح من بعض صيغ الفعل املضعَّف.   .3

: )ُأكرم-ُتكرم-ُيكرم-ُنكرم( أفعال مضارعة    بتأمل ما حتته خط يف املثال األول نالحظ أنَّ
فعلها املايض عىل وزن )َأْفَعل( واألصل يف مضارع األول )ُأَأكرم( هبمزتني األوىل للمضارعة 
والثانية مهزة )أْفَعَل(، واجتامع اهلمزتني يف صدر الكلمة يؤدي إىل الثِّقل، وللتخفيف ُتذف 
بقية الصيغ فحذف اهلمزة فيها كان باحلمل عىل  أما  مهزة )أفعل( ونكتفي هبمزة املضارعة، 

هذه الصيغة، ليكون املضارع عىل سنن واحد، فال ختتلف صيغه. 

: )ُمكِرم - ُمكَرم( مشتق من الفعل )أكرم(    وبتأمل ما حتته خط يف املثال الثاين نالحظ أنَّ
للدللة عىل الفاعل أو املفعول أو الزمان أو املكان أو املصدر امليمي، وقد ُحل عىل املضارع، 

ألهنا فروع عنه، وما جرى يف األصل جيري يف الفرع. 

 أّوًل     حذف مهزة أفعل

أنا ُأكرم الضيف - وأنت ُتكرمه – هو ُيكرمه – نحن ُنكرمه.   .1
أنا ُمكرٌم الضيف - أنَت ُمكَرم - ُهنا ُمْكرم الضيِف - أكرمنا الضيَف  ُمْكَرًما َحسنًا.   .2

قال الشاعر: فإنَّه أهل ألن ُيَؤْكَرما   .3

أحد . 1 أو  بمضارعه  اإلتيان  عند  تذف مهزته  )أفعل(  وزن  الرباعي عىل  الفعل  كان  إذا 
مشتقاته )اسم الفاعل - اسم املفعول - املصدر امليمي - اسم الزمان - اسم املكان(. 

ما جاء عىل خالف ذلك فهو شاذ.. 2

 ***

  ثانيا     حذف فاء الفعل املثال الواوي

َوَف املؤمن بالعهد.. 1 َوَعَد اهلل املؤمنني احلسنى.  
      َيِعُد اهلل املؤمنني احلسنى.     َيِفي املؤمن بالعهد.

ا املؤمن بالعهد.       اللهم ِعْدنا احلسنى.            ِف أيُّ

َوَهَبه اهلل دماثة اخللق.         َوَضَع اهلل الرحة يف قلبك.. 2
      َيَُبه اهلل دماثة اخللق.            َيَضُع اهلل الرحة يف قلبك.

      َهِب الفقري مال.                   َضْع الرحة يف قلبك.

لن َيَذَر اهلل املؤمنني.            لن َيَدع الطالب الفرصة تفوته.. 3

َيْوَجُل املسلم من ربه - َيْوُضؤ وجه املؤمن - ُيوَعد املجتهد باجلائزة. . 4

وقف املتعلم ِوْقَفة املؤدب - وزنت األمر زنة عاقلة - أخلفتنى ِعَد األمر الذي وعدتني. . 5
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قل اإلعالل بالنقل
بالن

الل 
إلع

 ا

: )َوَعَد - َوف( فعالن ماضيان  بتأمل األفعال التي حتتها خط يف املجموحمة األوىل نالحظ أنَّ   
معتال الفاء - مثال واوي - وبتأمل الفعلني )َيِعُد - َيِفي( نجد أهنام مضارعا )َوَعَد - َوَف( وقد 

حذفت منهام الواو. فلامذا؟ 
ياء املضارعة  اللفيف املفروق بعد  الواوي أو  املثال  الفعل  الواو يف مضارع    نقول: وقعت 
الواو.  ُحذفت  لذا  الثقل  إىل  أدَّى  مما  َيْويِف(   - )َيْوِعد  املكسورة  الكلمة  وعني  املفتوحة 
 وبتأمل)ِعد - ِف( نجد أهنام فعال أمر هلذين الفعلني وقد ُحذفت منهام الواو؛ ألن األمر جيري

عىل ُمضارعه.
الـمضارعـة  أحرف  بـعد  وقـعت  إذا  الواو  حـكم  ما  تسأل:  أن    ولك 

)اهلمزة - النون - التاء(؟  األُخرى  لثـالثة  ا
  نقول: ُتذف تلك الواو حتى يطَّرد الباب عىل وترية واحدة، فنقول: )َأِعُد - َأيِف - َنِعُد 

– َنِفي – َتِعُد - َتِفي( ولئال ختتلف صيغ الفعل الواحد. 
: )َوَهَب - َوَضَع( فعالن    وبتأمل األفعال التي حتتها خط يف املجموعة الثانية نالحظ أنَّ
ماضيان معتال الَفاء - مثال واوي - وبتأمل مضارعيهام )َيَُب - َيَضُع( نجد أنه قد حذفت 

منهام الواو، مع أنَّ عني املضارع مفتوحة وليست مكسورة. فلامذا؟ 
  نقول: األصل فيهام )َيْوِهُب - َيْوِضع( بوزن )يفعل( حذفت الواو؛ لوقوعها بني عدوتيها 
الياء املفتوحة والكرسة، وفتحت عني الكلمة ملناسبة حرف احللق )اهلاء - العني(، وبتأمل )َهْب 
 - َضْع( نجد أهنام فعال أمر للفعلني السابقني وقد حذفت منهام الواو أيًضا؛ ألن األمر جيري

عىل مضارعه. 
حرف  فيه  وليس  العني  مفتوح  مضارع  )يَذر(  الفعل   : أنَّ نالحظ  الثالث  املثال    وبتأمل 

حلق، وُحذفت منه الواو، فلامذا كان احلذف؟ 
 نقول: ُحذفت الواو من )َيَذر( باحلمل عىل الفعل الذي بمعناه )يدع(. 

: األفعال )َيْوَجُل-َيوُضؤ-ُيوَعد( مل ُتذف فيها الواو، ألنَّ  وبتأمل املثال الرابع نالحظ أنَّ  
ما بعدها مفتوح يف )َيْوَجُل( أو مضموم يف )َيْوُضؤ( أو أنَّ ما قبلها مضموم يف )ُيْوَعد(. 

: املصدر )وقفة( مصدر نوعي - اسم هيئة - وليس    وبتأمل املثال اخلامس نالحظ أنَّ
ا مل تذف منه الواو، لئال يلتبس اسم اهليئة باملصدر.  مصدًرا عامًّ

ا املصدر )زنًة( فأصله )ِوْزٌن( ُنقلت حركة فاء الكلمة إىل عينها الساكنة؛ لتكون دلياًل    أمَّ
عىل الفاء املحذوفة، ثم ُحذفت الفاء – الواو- لسكوهنا وتعويض التاء عنها. أّما حذف تاء 

العوض يف )ِعَد( فهو شا ذٌّ والقياس )ِعَدة(. 

 يقول ابن مالك: 

َرْد   )فا(َأْمٍر او ُمَضاِرٍع ِمن كـ)وَعْد(    اْحِذْف َويِف كـ)ِعَدٍة( ذاَك اطَّ
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قل اإلعالل بالنقل
بالن

الل 
إلع

 ا

 أ. 

 ب. 

1 .     

2 .
  

   

   

  

 

   

1 . 
2 . 
3 . 

 
 

سورة طه. اآلية: ٩٧.   )1(
سورة الواقعة. اآلية: ٦5 .  )2(

 ثالثا     حذف عني الفعل املضعف

سورة الشورى. اآلية: 33 .   )3(

إذا كان الفعل ماضًيا مضعًفا مكسور العني، أو مضمومها فابن مالك جييز فيه عند إسناده   .1
إىل الضمري املتحرك ثالثة أوجه: 

اإلمتام، نحو: ظلْلت، َلُبْبُت.   )أ( 
حذف الَعني، ونقل حركتها إىل الفاء، نحو: ظِْلُت، وُلْبُت.  ) ب( 

حذف العني، وبقاء حركة الفاء كام هى، تقول: َظْلت، وَلْبُت.  )ج( 

أقررت،  نحو:  اإلمتام،  أحرف وجب  ثالثة  زائًدا عىل  املضعف  املايض  الفعل  كان    فإذا 
وكذلك جيب اإلمتام إذا كان الفعل املايض ثالثيًّا مفتوح العني، نحو: مررت. 

الفعل املضارع املضعف املكسور العني جيوز فيه عند اإلسناد إىل نون النسوة     .2
وجهان، وكذلك األمر منه، ومها: 

اإلمتام، نحو: النسوة يقررن، واقررن يا نسوة.  ) أ( 
حذف العني بعد نقل حركتها إىل الفاء تقول: َيِقْرَن، َوِقْرَن. )ب( 

إل اإلمتام، نحو: قوله  منه  األمر  فيه، ويف  العني مل جيز  املضارع مفتوح  الفعل  فإذا كان    

تعاىل:   )1(. 



قل
بالن

الل 
إلع

 ا

145 144

 اإلعالل بالنقل

  أما املضارع املضموم العني فقد أحلقه ابن مالك باملكسور العني ف جواز الوجهني: اإلمتام أو 

احلذف، تقول: النسوة يغضضن، ويغضن، وف األمر منه تقول: اغضضن يا نسوة، وغضن. 

وإنام فتحت القاف ف قوله تعاىل:  )1(، ألنه أمر من الفعل: قار األجوف،   

ومضارعه: يقار، واملعنى: اجتمعن ف بيوتكن. 

   يقول ابن عقيل: أشار ابن مالك بقوله: ))وقرن نقال(( إىل قراءة نافع وعاصم 

يقر،  بمعنى:  يقر  املكان  ف  قّر  قوهلم:  من  اْقَرْرَن  وأصله:  القاف،  بفتح   

هو  إنام  التخفيف  هذا  ألن  نادر،  وهو  احلركة،  نقل  بعد  باحلذف  خفف  ئم  القطاع،  ابن   حكاه 

لـمكسور العني. 

 وإىل هذا أشار ابن مالك بقوله: 

ظِْلُت َوَظْلُت يِف َظِلْلُت اْسُتْعِماَل    وِقـْرَن يِف اْقـِرْرَن، َوَقـْرَن ُنـِقـَل

سورة األحزاب. اآلية: 33.   )1(

من  واعتباره  بواجب  وليس  جائز،  احلذف  من  النوع  هذا  أن  السابقة  القواعد  من  أدركنا   لعلنا 
احلذف القيايس هو مذهب لبعض األئمة. 

  ويرى بعض العلامء أنه مسموع ف أفعال قليلة يوقف عندها ول يصح القياس عليها، وقيل: 
إن احلذف لغة لبعض العرب وليس بمطرد. 

فائدة:

1 .  ،  

 يف الكلامت التي تتها خط فيام تقدم تغيري رصيف وضحه. 

بني وجه الشذوذ فيام يأيت: . 2

 فهو أهل ألن يؤكرما- يسع – يطأ-يرس-وعد “ مصدر وعد”  - َيِئُس “مضارع يئس” . 

 )ل خُتزنا( فيه حذف اهلمزة يف املضارع ختفيًفا، واملايض: أخزى.  •

 )قرن يف بيوتكن( “بكرس القاف” “واألصل: أْقِررن” “بكرس الراء” حذفت العني  مع نقل حركتها،  •
وأما قرن بالفتح فقد حذفت العني املفتوحة وهذا قليل. 

 )فظلتم( فيها حذفت العني بدون نقل حركتها، واألصل: َظِللتم.  •

جـ1

جـ2

 )يؤكرما( شاذ، ألنه أثبت اهلمزة يف املضارع، والقياس: يكرما بحذف اهلمزة.  •

 )يسع، يطأ( شاذان، ألنه حذفت الواو “ فاء الكلمة”  مع أن املضارع مفتوح العني، والقياس: يوسع،  •
ويوطأ. 

 )يرس( شاذ، ألنه حذف الياء من املثال اليائي، والقياس: َيْيرس.  •

 )ِوعد( مصدر “وعد”  شاذة، لعدم حذف الواو مع استكامل احلذف، والقياس: عدة.  •

 )يئس( “ مضارع يئس”  شاذ، ألن الفاء ياء فال تذف يف املضارع والقياس ييئس.  •



 حيدد املقصود باإلدغام. 

يتعرف عىل الغرض من اإلدغام. 

يميز صور اجتامع املثلني يف كلمة بعضها من بعض. 

يستخرج كلامت هبا مثالن متحركان مدغامن. 

يمثل لكلامت اجتمع فيها املثالن وسكن األول وترك الثاين. 

1
2
3
4
5

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أْن:
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إلد
ا

 اإلعاللبالنقل

146

 هات مضارع الفعل )أكرم( وبني ما حدث فيه من إعالل وسببه. . 1

ملاذ حذفت الواو من الفعل )َيَذَر( ومل تذف من الفعل )ُيوَعد(؟ . 2

( إىل ضمري الرفع املتحرك، وبني ما جاز فيه. . 3 أسند الفعل )ملَّ

ما الذي جيوز يف املضارع املضعف عند إسناده إىل نون النسوة؟ مثل ملا تذكر. . 4

ما سبب الشذوذ يف الكلامت اآلتية؟ وما القياس فيهام؟ يئس )مضارع( - يؤكرم - ِعَد )مصدر( . 5

هات مضارع الفعلني )َوَعَد، َوَف( وبني املحذوف فيهام وسببه. . ٦

٧ . . قال تعاىل: 

  ملاذا حذفت الواو يف الفعل )يلد( ومل تذف يف الفعل )يولد(؟ 

***

 تعريفه: 

اللسان،  يرتفع هبام  بينهام بحيث  اإلتيان بحرفني ساكن فمتحرك من خمرج واحد بال فصل   هو 
وينحط دفعة واحدة. 

 الغرض من اإلدغام: 

املتقاربني بعد جعلهام متامثلني، نحو:  املتامثلني، ويف  التخفيف ويكون يف   الغرض من اإلدغام: 
بك، ادَّكر(.  مون، من رَّ )َيِصِّ

 وسيكون احلديث هنا مقصوًرا عىل إدغام املثلني، ألنه هو الذي ُيْعنى به الرصفيون. 

دغام  ١٦ الإ
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 صور اجتامع املثليني: 

 إذا اجتمع مثالن يف كلمة فال يلو اجتامعهام من ثالث صور: 

أن يتحرك األول ويسكن الثاين.  •

أن يسكن األول ويتحرك الثاين.  •

أن يتحركا مًعا.  •

 الصورة األوىل: حترك األول وسكون الثاين: 

 فإن ترك األول وسكن الثاين امتنع اإلدغام، سواء أكانا يف كلمتني، نحو: )رسول احلسن، كتب 
ابنك(، أم يف كلمة واحدة، نحو: )ظللت وحللت( وإنام امتنع اإلدغام يف هذه الصورة؛ ألنه ل 

سبيل إليه إل بإسكان األول فيلتقي ساكنان. 

ويستثنى من ذلك أمر الواحد املضعف ومضارعه املجزوم بالسكون، فإنه جيوز فيهام: الفك   

.)2(   )1( واإلدغام، نحو: قوله تعاىل: 

 وقول جرير: 

َفُغضَّ الطرَف إنَّك مْن َنمرٍي     َفاَل َكعًبا بلْغَت ول كالًبا 

سورة البقرة. اآلية: 21٧.    )1(
سورة لقامن. اآلية: ٩  ا.   )2(

والفك لغة أهل احلجاز، واإلدغام لغة بني متيم.  

سورة احلاقة اآليتان:28، 2٩.   )1(
سورة يوسف. اآلية: ٧1.  )2(

الصورة الثانية: سكون األول وحترك الثاين: 
نـحو:  كلمـة  يف  أكـانا  سـواء  اإلدغام،  وجـب  ثانـيهمـا،  وتـحـرك  أوهلـمـا  سـكن    إن 

)َردَّ - وشدَّ - ومدعّو - ومريض(، أم يف كلمتني، نحو: )قل لو كان(، )قد دخلوا(.  

ويشرتط لوجوب اإلدغام أربعة أمور: 

تعاىل:  قوله  نحو:  سكت  هاء  أوهلام  كان  فإن  سكت،  هاء  املثلني  أول  يكون  أل    األول: 
حال  ويف  عليها،  للوقف  السكت  هباء  جيء  إنام  ألنه  اإلدغام،  امتنع   )1(

وصلها بام بعدها الوقف عليها منوي الثبوت، وروى عن ورش اإلدغام يف)ماليه هلك(. 

أل يكون أول املثلني حرف مد يف اآلخر، فيمتنع اإلدغام يف، نحو: )يعطي يارس(، وقوله   الثاين: 

)2( لئال يفوت املد باإلدغام.  تعاىل: 

ا منقلًبا عن غريه انقالًبا  ا منقلًبا عن غريه انقالًبا جائًزا، فإن كان مدًّ أل يكون أول املثلني مدًّ  الثالث: 
ي( يف )ُتْؤِوي( جاز  اإلظهار واإلدغام كام جاءت يف  ا( يف )رئيا(، و)ُتوِّ جائًزا، نحو: )ريًّ

القراءات القرآنية. 

مبنيني  وحوول(  )قوول  نحو:  يف،  إدغام  فال  ببناء،  بناء  التباس  إىل  اإلدغام  يؤدي  أل   الرابع: 
)ُفوِعل(  بناء  للتبس  فيهام  املثالن  أدغم  لو  ألنه  وحاول(؟  )قاول،  من   للمجهول، 

َل(.  ببناء )َفعَّ
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سورة الكهف. اآلية: 3٧.   )1(
سورة البقرة. اآلية: 185.    )2(

 ما معنى اإلدغام؟ وما الغرض منه؟ . 1
ما حكم فعل األمر املخاطب به املفرد؟ . 2
متى يكون اإلدغام واجًبا؟ ومتى يكون جائًزا؟ . 3
ملاذا امتنع اإلدغام يف نحو )ظللت، وحللت، ويعطي يارس(؟ . 4
متى يكون اإلدغام رديًئا؟ . 5
يعامل فعل األمر من حيث الفك واإلدغام معاملة املضارع املجزوم، وضح ذلك. . ٦

***

 الصورة الثالثة: )حترك املثلني(: 
 فإن كان يف كلمتني جاز اإلدغام برشطني: 

 األول: أل يكون املثالن مهزتني، فإن كانا مهزتني كان اإلدغام رديًئا، نحو: )قرأ آية(. 

 الثاين: أل يكون احلرف الذي قبلهام ساكنًا صحيًحا، بأن يكون متحرًكا،  نحو: )فرح حسن(، أو 

ساكنًا معتاًل، نحو:  )1(. 

  فإن كان احلرف الذي قبلهام ساكنًا صحيًحا امتنع اإلدغام عند مجهور البرصيني، وأجازه أبو 

 .)3(  ،)2( عمرو ومجاعة من القراء، نحو 

 اجتامع املثلني املتحركني يف كلمة: 

 ،) ، وحبَّ ، وملَّ ( وجب اإلدغام، ومثلها )شدَّ  وإن كان املثالن املتحركان يف كلمة، نحو: )عفَّ
أصلهن: )َشَدَد( بالفتح، و)َمِلَل( بالكرس، و)َحُبَب( بالضم. 

 ***

سورة نوح. اآلية: 1٦.   )3(

 تطبيقات عامة عىل املنهج
التطبيق األول

بني ما حدث من تغيري فيام تته خط من اآليات القرآنية اآلتية:. 1
 .  ،  قال تعاىل: 

،  ،
،  ،

.

2 .،  ،  وقال أيًضا: 
.  ،

مِلَ صحت الواو فيام تته خط يف املثالني األول والثاين؟ ومِلَ أعلت يف املثالني الثالث والرابع؟  

الزهر - الصرب - اليرس - األمر.. 3
صغ من الكلامت السابقة وزن )افتعل(، وبني ما حدث فيه من تغيري.

ما وجه الشذوذ فيام تته خط مما يأيت؟ وما القياس فيه؟   .4

، فإنه أهل ألن يؤكرما.  

وإخال أنك سيد معيون، فام أرق النيام إل كالمها.



152153

غاماإلدغام
إلد
ا

 )شعائر(: األصل )شعاير( أبدلت الياء مهزة لوقوعها بعد ألف اجلمع  وقد كانت يف املفرد مدة زائدة.  •
 )تقوى(: األصل )تقيا( قلبت الياء واًوا، لوقوعها الما )لَفْعَل( اسًم.  •
 )مقام(: األصل َمْقَوم. نقلت حركة الواو إىل الساكن الصحيح قبلها، ثم  قلبت ألفا لتحركها بحسب  •

األصل، وانفتاح ما قبلها بحسب اآلن. 
 )السمء(: أصلها السمو: قلبت الواو مهزة؛ لتطرفها حقيقة إثر ألف زائدة.  •
 )امليزان(: أصلها املِْوَزان، قلبت الواو ياء؛ ملجيئها ساكنة مفردة إثر كرس.  •
 )الداعي(: األصل الداعو، قلبت الواو ياء؛ لتطرفها حقيقة إثر كرس.  •
 )هني(: األصل هيون، اجتمعت الواو والياء يف كلمة واحدة والسابق منهم متأصل يف ذاته وسكونه،  •

فأبدلت الواو ياء، وأدغمت الياء يف الياء. 
  )بالء(: األصل )بالو( أبدلت الواو مهزة؛ لتطرفها حقيقة إثر ألف زائدة.  •
  )احلياة(: أصلها احلَيَوة. أبدلت الواو ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها.  •
  )الدنيا(: األصل الدنوى. أبدلت الواو ياء؛ ملجيئها الما )لـُِفْعَل( صفة.  •

جـ1

 )أساور(: مجع إسورة، صححت الواو مع وقوعها بعد ألف اجلمع األقىص، ألهنا يف املفرد مدة أصلية؛  •
ألن املفرد سوار. 

 )مودة(: صححت الواو يف مودة؛ ألهنا لو أعلت الستحالت إىل بناء جديد فتصري مادة، وبذلك خترج  •
الكلمة عن أصلها. 

 )خائنة(: أعلت الواو يف خائنة؛ واألصل خاونة، وقعت الواو عينا السم فاعل أعلت يف فعله فقلبت مهزة. •
 )امليعاد(: األصل: املوعاد، وقعت الواو ساكنة مفردة إثر كرس فقلبت ياء.  •

جـ2

 )ازدهر(، األصل: ازهتر قلبت التاء دااًل؛ ألن فاء االفتعال زاي.  •
 )اصطرب(، األصل: اصترب، قلبت التاء طاء؛ ألن فاء االفتعال صاد.  •
 )اتَّرَس(، األصل: ايترس، قلبت الياء تاء وأدغمت التاءان؛ لوقوعها فاء يف وزن  )افتعل(.  •
 )ايتمر(، األصل: اْئتمر قلبت اهلمزة الثانية ياء؛ لوقوعها ساكنة بعد كرس. •

جـ٣

 )القصوى( شاذة، لوقوع الواو الما لُفعل صفة ومل تعل، والقياس: )القصيا(.  •
 )يؤكرما(: شاذة، لعدم حذف اهلمزة، والقياس: )يكرم(.  •
 )معيون(: شاذة، لعدم حذف واو مفعول، والقياس: )معني(، وبنو متيم يقولون: )معيون( بدون حذف.  •
ال، والقياس )النوام(.  •  )النيام(: شاذة، ألن الواو قلبت ياء يف وزن ُفعَّ

جـ٤

 التطبيق الثاين إجابة التطبيق الثالث

 بني نوع اإلعالل وسببه فيم يأيت: . 1
 إيتاء – العال- استيفاء - اعتياد - ديمة - مصطاف - مّتق - ُسَميَّة ))تصغري سمء( . 

ملاذا مل تبدل الواو ياء يف ِحَوار، وَرَواح؟ . 2
صغ من الرخاء عل وزن )فعيل( وبني ما حدث فيه من تغيري. . ٣
امجع كلمة )شلو( عل وزن أفعا ل، وبني ما حدث يف اجلمع من تغيري. . ٤
ملاذا مل تبدل الواو ألفا يف )اجتوروا(، وأبدلت يف )اجتازوا(؟ . 5
 هات من الكلمت اآلتية صيغة )افتعل( مبينا ما حيدث فيها مع التوجيه:. 6

)صلح- طهر- طلع- وصف - أمن(.
 ***

زائدة،  • ألف  بعد  تطرفت  ألهنا  مهزة،  الياء  أبدلت  أعطى(  بمعنى  آتى  )مصدر  إئتاي  األصل   )إيتاء(: 
وأبدلت اهلمزة الثانية الساكنة ياء لسكوهنا وكرس اهلمزة األوىل. 

 )العال(: أصلها العلو، أبدلت الواو ألًفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها.  •
الياء األخرية مهزة  لتطرفها بعد ألف زائدة،  • _ أبدلت   )استيفاء(: األصل استوفاي - مصدر استويف 

وأبدلت الواو ياء؛ لسكوهنا بعد كرس. 
 )اعتياد(: األصل اعتواد، أبدلت الواو ياء؛  لوقوعها عينا ملصدر فعل أعلت يف فعله، وقبلها كرسة وبعدها ألف.  •
 )ديمة(: األصل دومة - من الدوام - أبدلت الواو ياء؛ لسكوهنا بعد كرس.  •
 )مصطاف(: األصل مصتيف، أبدلت الياء ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها وأبدلت التاء طاء لوقوعها يف  •

مادة االفتعال بعد الصاد. 
 )متق(: األصل موتقى، الياء األخرية حمذوفة، ألنه منقوص منون، وأبدلت الواو تاء؛ لوقوعها فاء يف  •

االفتعال، ثم أدغمت التاءان. 
 )سمية(: )تصغري سمء( األصل: سميو بإبدال األلف الزائدة ياء، وإدغامها يف ياء التصغري، ورجوع اهلمزة  •

يف سمء إىل أصلها وهو الواو، ألن التصغري يرد األشياء إىل أصلها، ثم أبدلت هذه الواو ياء؛ لتطرفها بعد 
كرس فاجتمع ثالث ياءات، فحذفت إحداها والصحيح أهنا الياء األخرية، وهي الم الكلمة، ئم زيدت 

فيه تاء التأنيث، ألنه أصبح بعد حذف الياء ثالثًيا مؤنًثا بغري عالمة ووزنه عل الصحيح )ُفَعيَّة(. 

جـ1

 إجابة التطبيق الثاين
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مل تعل الواو بإبداهلا ياء يف )ِحَوار( مصدر )حاور(، ألهنا ليست معلة يف الفعل.  •
 ومل تعل يف )رواح( مصدر )راح(، ألن ما قبلها ليس مكسوًرا.  •

جـ2

الياء والواو يف كلمة  • بياء مشددة، واألصل رخيو اجتمعت  الرخاء عل وزن )فعيل( رخّي  يقال من 
واحدة وسبقت إحدامها بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء يف الياء. 

جـ٣

مجع شلو عل أفعال أشالء، واألصل أشالو، أبدلت الواو مهزة لتطرفها حقيقة إثر ألف زائدة.  •

جـ٤

مل تبدل الواو ألفا يف )اجتوروا(، ألهنا وقعت عينًا يف فعل عل وزن )افتعل( وهو دال عل التشارك؛  •
إذ هو بمعنى جتاوروا، وأبدلت الواو ألًفا يف )اجتازوا(؛ ألهنا وقعت عينًا يف فعل عل وزن )افتعل( 

وليس دااًل عل التشارك، ولذلك وجب اإلبدال. 

جـ5

صيغة )افتعل( من صلح: اصطلح، واألصل اصتلح أبدلت التاء طاء، لوقوعها يف وزن )افتعل( بعد  •
التاء طاء  أبدلت  اطتهر  الطاء، واألصل  بتشديد  اطَّهر  الصاد وهي من حروف اإلطباق، ومن طهر: 

لوقوعها يف وزن )افتعل( بعد الطاء وهي من حروف اإلطباق. ووجب إدغام املثلني الطاء يف الطاء. 
 ومن وصف: اتصف، واألصل اوتصف، أبدلت الواو تاء؛ لوقوعها فاء يف وزن )افتعل( ثم أدغمت  •

التاءان. 
ومن أمن: ائتمن، وال يتغري عن حاله إال إذا ُبدئ به فيقال: ايتمن بإبدال اهلمزة الثانية الساكنة ياء، الجتمع  •

اهلمزتني واألوىل مكسورة والثانية ساكنة. 

جـ6

 التطبيق الثالث 

امجع الكلمت اآلتية عل صيغة منتهى اجلموع مبينًا ما قد يعرض هلا من التغيري: . 1
 مصري- سحابة - عائدة - ِمْزَولة - هني. 

صغ من الدعوة اسم عل وزن )َفِعيلة( ثم امجعه مجع تكسري مبينا ما حيدث يف كل من املفرد . 2
واجلمع من التغيريات املختلفة. 

علل ما يأيت: . ٣
 تصحيح الياء يف )صيد( فهو أصيد، وإبداهلا يف صاد الطائر. 

صغ اسم الفاعل من )جار( بمعنى )ظلم(، وبني ما حدث فيها من تغيري. . ٤
امجع كلمة )أمة( عل فِعال، واذكر ما حدث فيها من تغيري. . 5
هات من )حنا حينو( اسًم عل وزن )فعيلة( وبني ما حيدث فيه من تغيري.. 6

 ***

 مجع مصري مصاير بالياء، وال تبدل الياء مهزة؛ ألهنا غري زائدة يف املفرد بل هي أصلية.  •
 )سحابة( جتمع عل: سحائب بإبدال األلف مهزة؛ ألهنا يف املفرد مدة زائدة.  •
 )عائدة( جتمع عل: عوائد واألصل: عواود - الواو األوىل بدل من ألف املفرد؛ ألهنا يف مجع عل وزن    •

)فواعل( والواو الثانية عني الكلمة، فأبدلت الواو الثانية مهزة؛ الجتمع الواوين وبينهم ألف اجلمع األقىص. 
 )ِمْزَولة جتمع عل مزاول(، من غري إبدال، ألن الواو متحركة يف املفرد.  •
 )هنّي جتمع عل هيائن (، واألصل هياون، أبدلت الواو مهزة؛ الجتمع حريف العلة وبينهم ألف اجلمع  •

األقىص. 

جـ1
 إجابة التطبيق الثالث
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وزن )فعيلة( من الدعوة )دعّية(، واألصل: )دعيوة(، اجتمعت الواو، واليا، يف كلمة واحدة. والسابق  •
الياء، واجلمع )دعايا( وأصلها  الياء يف  ياء، وأدغمت  الواو  فأبدلت  ذاته وسكونه  متأصل يف  منهم 
)دعايو(، تطرفت الواو إثر كرسة فقلبت ياء فصارت )دعايى(: قلبت الياء األوىل مهزة، لوقوعها بعد 

ألف اجلمع، فصارت: 
 )دعائى(: فتحت اهلمزة للتخفيف: فصارت:  •
 )دعاَءى(: حتركت الياء وانفتح ما قبلها ألفا، فصارت:  •
 )دعاءا(: اجتمع شبه ثالث ألفات فقلبت اهلمزة ياء، فصارت: دعايا.  •

جـ2

ت الياء يف )صيد( مع حتركها وانفتاح ما قبلها؛ ألهنا عني فْعل جييء الوصف منه عل أفعل. • إنم صحَّ
 وُأْبِدَلت الياء ألفا يف صاد الطائر، واألصل: َصَيَد، ألهنا حتركت وانفتح ما قبلها ومل يكن الوصف منها عل  •

وزن أفعل.

جـ٣

اسم الفاعل من )جار( بمعنى ظلم جائر، واألصل جاور، ألنه من اجلور بمعنى الظلم، وقعت الواو عينا  •
السم فاعل، وقد أعلت يف فعله فقلبت مهزة فقيل جائر. 

جـ٤

***

يقال يف مجع )أَمة( عل فعال إماء، واألصل إماو- تطرفت الواو إثر ألف زائدة فقلبت مهزة.  •

جـ5

االسم املشتق من )حنا حينو( عل وزن )فعيلة( هو )َحنّية( بياء مشددة، واألصل حنيوة اجتمعت الياء والواو  •
يف كلمة واحدة، والسابق منهم متأصل يف ذاته وسكونه، فأبدلت الواو ياء، وأدغمت الياء يف الياء. 

جـ6
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 إجابة التطبيق الرابع

جـ1

)أ(  -  )أيام(، وفيها قلبت الواو ياء، الجتمعها مع الياء، والسابق منهم متأصل يف الذات والسكون     
     وأدغمت الياء يف الياء. 

         - )أداء(: وفيها قلبت الياء مهزة لتطرفها بعد ألف زائدة. 
         - )إيمن(: وفيها أبدلت اهلمزة الثانية الساكنة ياء لتجانس الكرسة التي هي حركة اهلمزة األوىل. 

وزن فاعلة )واصلة( واجلمع )أواصل( واألصل )وواصل( اجتمعت واوان يف صدر الكلمة فوجب  )ب( 
قلب الواو األوىل مهزة؛ ألن الواو الثانية منقلبة عن زائد. 

وزن )فَِعال(: قيام، واألصل قوام وقعت الواو عينًا ملصدر قبلها كرس بعدها ألف،  وهي معلة   .i )ج( 
يف الفعل فقلبت ياء. 

اسم الفاعل: قائم، واألصل قاوم وقعت الواو عينًا السم فاعل أعلت يف فعله فقلبت مهزة.   .ii  
“ قيم”  بالتصحيح أو القلب، ألن الواو وقعت  “ قّوم”   و  وجيمع قائم  عل فّعل فنقول   

عينًا جلمع عل وزن فّعل صحيح الالم. 
ال.  وجيمع عل فعال فتقول “قوام”  بالتصحيح، ألن الواو وقعت عينًا جلمع عل وزن فعَّ  
اسم الفاعل شاٍء، واألصل شايئ وقعت الياء عينًا السم فاعل أعلت يف فعله فقلبت مهزة، فالتقت   )د( 

مهزتان يف الطرف فقلبت الثانية ياء، ثم أعلت إعالل قاٍض. 
اسم الفاعل “داٍن” واألصل “دا نو” تطرفت الواو بعد كرس فقلبت ياء، ثم أعلت إعالل قاٍض.  .i  )ه( 

اسم املفعول “مدنّو” بإدغام واو مفعول يف المه، ألن الفعل عل وزن َفَعَل.  .ii  

أفعل التفضيل “ أدنى” واألصل “ أدنو”  وقعت الواو رابعة بعد فتح فقلبت ياء، ثم قلبت الياء   .iii  
ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وإن قيل: واألصل “ أدنو”  فقلبت الواو ألًفا لتحركها وانفتاح ما 

قبلها لكان صواًبا. 

الفعل املايض “ كان”  واألصل “كون”  حتركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألًفا.   )و( 
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جـ2

جـ٣

يرى ابن مالك جواز التصحيح أو اإلعالل يف الكلمت الثالثة، ألنه ال يفرق بني ما كان عل فعول  )أ( 
سواء أكان يف مجع أو يف مفرد. 

ويرى خمالفوه أن:    
اإلبدال يف “عصيهم” واجب، ألن الواو وقعت الم فعول مجًعا فقلبت ياء، وأدغمت الياء يف الياء...   .i
والتصحيح واإلعالل يف “علّو” جائزان إال أن التصحيح أفصح ألن الواو وقعت الم فعول يف مفرد.  .ii

التصحيح يف “أبو”  شاذ، ألن الواو وقعت الم فعول مجًعا ومل تقلب ياء.   .iii

ألن  الذات  يف  متأصلة  غري  أهنا  رغم  الياء  يف  وأدغمت  ياء  قلبت  الواو  ا”  ألن  يَّ “الرُّ كلمة   )ب(  شذت 
أصلها مهزة. 

وشذت كلمة “رّيا”  اسًم للرائحة، ألن الياء مل تقلب واًوا رغم أهنا وقعت الًما يف اسم عل وزن فْعل.    
)ج(   أعطيت أصحاب احليج صدقة، وال أستاف مع خصومي إال يف احلق.

إذا وقعت الواو أو الياء عينًا السم فاعل فعل ثالثي مل تعل يف فعله جيب التصحيح، مثل: “عاور، عاين”.   .i )أ( 
إذا وقعت الواو ثاين حرفني لينني بينهم ألف مفاعيل تبقى الواو، مثل: دواوين.   .ii  

إذا التقت مهزتان يف موضع العني وكانت اهلمزة األوىل ساكنة جيب اإلدغام، مثل: سآل.   .iii  
إذا وقعت الواو الًما السم عل وزن َفْعل بقيت الواو، مثل: ُحزوى اسم مكان.   .iv  

َأِينُّ من اإلمهال  .i ) ب( 
ُأوىِف بالبناء للمجهول.   .ii  

عالوى   .iii  
مصابيح/ أو / ُكَتيّب   .iv  

مواضع مهزة الوصل يف األفعال:   .i ) ج( 
املايض اخلميس، مثل: انطلَق.   .ii  

املايض السدايس، مثل: استخرَج.   .iii  
أمر الثالثي، مثل: ارضب.  .iv  
أمر اخلميس، مثل: انطلْق.   .v  

أمر السدايس، مثل: استخرْج.  .vi  

 التطبيق اخلامس 

 : قال أمحد شوقي يف مدح الرسول  .1
 وإذا قضيت فال ارتياب كأنم             جاء اخلصوم من السمء قضاُء 
وإذا أخذت العهد أو أعطيته              فـجـميع عهـدك ذمة ووفـاء 

ْ سببه.  يف الكلمت التي حتتها خط يف البيتني السابقني إبدال اذكره، وَبنيِّ )أ( 
هات من الفعل “جاء” ما ييل:  )ب( 

  i.  الفعل املضارع املبني للمجهول.     ii. اسم الفاعل مبينًا ما حيدث  يف كّل من تغيري وعلته. 

صغ من الفعل “أعطيته” ما ييل:  )ج( 

الفعل املضارع            ii. اسم الفاعل               iii. اسم املفعول  .i  

)د(  موضًحا ما حيدث يف كلِّ من تغيري وسببه. 

هات من الفعل “أعطيته” وزن “فعيلة” وامجعه اجلمع األقىص. 

ابن من كلمة “السمء” اسًم مفرًدا عل وزن “ُفُعول” مبينًا رأي ابن مالك،  ورأي خمالفيه يف  ) ه( 
هذا االسم من حيث اإلبدال أو التصحيح. 

استخرج من البيتني السابقني ما ييل:  )و( 
مهزة وصل سمعية.            ii. مهزة قطع.               iii. كلمة هبا إدغام واجب.  .i  

)أ(  قال ابن مالك متحدًثا عن حرف العلة “الياء”:   .2

 وان تكن عينآ لـفعل وصفا    فذاك بالوجهني عنهم يلفى 

حدد الكلمة التي يقصدها ابن مالك يف قوله السابق من بني الكلمت التي حتتها خط فيم   .i
ييل موضًحا رأيه فيها ورأي خمالفيه.

 )   طوبى للمتقني وضوقى للعاصني. قال تعاىل: )

ما الذي جعل علمء الترصيف يقولون إن “ضيزى” بوزن “ُفْعل” مع أن حرفها األول مكسور؟  .ii  
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قال الشاعر:   )ب( 

قد كان قومك حيسبونك سيدا    وإخــال أنك سيـد مـعـيـون

 وردت كلمة “ معيون”  يف البيت السابق موافقة للغة بني متيم، وضح ذلك. 

اذكر القياس الرصيف ملا حتته خط فيم ييل:  )ج( 

  قال تعاىل:   
 قال تعاىل:   قال تعاىل:

 .

اذكر حكم كل قاعدة رصفية فيم يأيت مع التمثيل لكل بمثال واحد:  )أ(   . ٣
إذا التقت مهزتان يف موضع العني وكانت اهلمزة األوىل ساكنة.   .i

إذا وقع حرف العلة بعد ألف مفاعل وكان مدة أصلية.   .ii

إذا وقعت الياء بعد ضمة وكانت ساكنة مفردة يف غري مجع.   .iii

إذا وقعت الياء الًما “لَفْعيل” )بفتح الفاء وسكون العني(  صفة.  .iv

مثل ملا يأيت:  )ب(   
مهزة قلبت واًوا جواًزا.   .i

واو قلبت مهزة جواًزا.   .ii

واو قلبت ياء جواًزا عند مجهور الرصفيني.   .iii

ألف قلبت واًوا.  .iv

اذكر موضعي مهزة الوصل القياسيني يف األسمء مع التمثيل.  )ج(    

 إجابة التطبيق اخلامس
جـ1

جـ2

جاء، وفيه قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. ) أ( 
أعطيته، وفيه قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة بعد فتح.

وفاء، وفيه قلبت الياء مهزة لتطرفها إثر ألف زائدة. 

َيأ، نقلت حركة حرف العلة إىل الساكن الصحيح  جُيْ املضارع املبني للمجهول: جياء، واألصل   .i  )ب( 
قبله، ثم حتركت الياء بحسب األصل وانفتح ما قبلها بحسب اآلن، فقلبت الياء ألًفا. 

اسم الفاعل: جاٍء، واألصل: جايئ وقعت الياء عنًيا السم فاعل، أعلت يف فعله، فقلبت مهزة،   .ii  
فاجتمعت مهزتان يف الطرف فقلبت اهلمزة الثانية ياء، ثم أعلت إعالل قاٍض. 
الفعل املضارع: يعطى بحذف مهزة أفعل، وقلب الواو ياء لتطرفها بعد كرس.   .i  ) ج( 

أعلت  ثم  كرس،  بعد  لتطرفها  ياء  الواو  قلبت  ثم  أفعل،  مهزة  بحذف  معٍط  الفاعل:  اسم   .ii   
إعالل قاٍض. 

اسم املفعول: معطى، بحذفه مهزة “أفعل”  وقلب الواو ياء لوقوعها رابعة بعد فتح، ثم قلبت   .iii  
ألًفا  فقلبت  قبلها،  ما  وانفتح  الواو  حتركت  ابتداء  قيل  وإن  قبلها،  ما  وانفتاح  لتحركها   ألًفا 

لكان صواًبا. 
وزن فعيلة )عطية( واجلمع )عطايا(.  ) د( 

االسم املفرد الذي عل وزن فُعول هو: سمو. ) ه( 

  يرى ابن مالك أن التصحيح والقلب جائزان، ويرى خمالفوه أن التصحيح أفصح من القلب. 
مهزة الوصل السمعية “ال” يف كلمة )اخلصوم( أو أي كلمة هبا )أل(.   .i ) و( 

مهزة قطع يف إذا، أو أخذ، أو أعطى.   .ii  
كلمة هبا إدغام واجب: كأنم، أو ذمة.   .iii  

جائزان.  ويرى  والقلب  التصحيح  أن  يرى  وهو  “ضوقى”  مالك  ابن  يقصدها  التي  الكلمة   .i )أ( 
خمالفوه: أن اإلبدال واجب؛ ألن الياء وقعت عينا لصفة جارية جمرى األسمء  فقلبت واًوا. 

حكم عل )ضيزى( بأهنا عل وزن فعل مع أن احلرف األول مكسور، ألن وزن فعل بكرس الفاء   .ii  
ال وجود له يف الصفات. 

جاءت كلمة )معيون( موافقة؛ للغة متيم ألهنم يصححون اسم املفعول اليائي وال حيذفون منه شيًئا  ) ب( 

القصيا، امتحاذ، للرويا أو للرؤيا، أيمة.   )ج( 
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  تدريبات عامة عىل املنهج
التدريب األول 

قال تعاىل:

)أ(   .  .1

تتبع يف اآلية الكريمة مهزات الوصل، ثم اذكر القيايس منها والسمعي. مع التوجيه.   *
استخرج من اآلية الكريمة كلمتني حدث فيهم إبدال، ووضحه.   *

هات مصدر ما حتته خط، ثم بني حكمه من حيُث اإلبدال أو التصحيح، مع التعليل.   *

)ب(  انقل العبارة اآلتية إىل ورقة إجابتك مكماًل ما هبا من فراغات عل ضوء ما درست: 

 ...... فيجب   ...... جيز......لئال  مل  واحد......  كل  علة،  حرفا  كلمة  يف  كان    )إذا 
واألحق منهم ...... نحو: احليا واهلوى(. 

إذا التقت مهزتان يف موضع العني وكانت اهلمزة األوىل ساكنة وجب اإلدغام، مثل: سآل.   .i ) أ( 
إذا وقع حرف العلة بعد ألف مفاعل وكان مدة أصلية بقي كم هو، مثل: معايش.   .ii  

إذا وقعت الياء بعد ضمة وكانت ساكنة مفردة يف غري مجع قلبت واًوا، مثل: موقن.   .iii  
إذا وقعت الياء الًما لفعل صفة بقيت )للفرق بني األسم، والصفات(، نحو: خزيا.   .iv  

أوم املصلني.   .i )ب( 
أوىف بالبناء للمجهول.   .ii  

صّيم   .iii  
كويتب أوسوهم أو شواعر   .iv  

مهزة الوصل القياسية يف األسمء تكون يف:  ) ج( 
مصدر اخلميس، مثل: انطالق.   .i

ii. مصدر السدايس، مثل: استخراج.

*** 

علل ما يأيت:  )ج(    

صحة الياء يف )هيف (، وإبداهلا مهزة يف )سائر(.   .i  
إبدال األلف ياء يف كل من: )مصابيح، ُغَزيِّل(.   .ii  

صحة الواو يف: )عاور(، )حزوى(.   .iii  
صحة الياء يف: )ُهيام(، )صديا(.   .iv  
شذوذ: )ثرية( مجع ثور، )غاية(.  .v  

تقع الواو عني مجع. فمتى جيب إعالهلا؟ ومتى جيب تصحيحها؟ ومتى جيوز فيها األمران؟ . 2  )أ( 
   مثل لكل ما تذكر. 

قساور-إيثار-بيض-اصطرب.  )ب(   

 ما القاعدة الرصفية التي تشري إليها كل كلمة من الكلمت السابقة؟ 
ملاذا امتنع اإلعالل بالنقل فيم حتته خط مما يأيت:  )ج(   

 بايع عمر أبا بكر-أمجل أثوايب األبيض-أحيا املطر األرض- ما أبني ضوء الشمس-
مقود الفرس ىف يدى؟  

صغ من )قىض( اسم مفعول، ثم بني ما حيدث فيه من تغيري. . 2 )أ( 
يعامل فعل األمر من حيث الفك واإلدغام معاملة املضارع املجزوم.  )ب(   

   فصل الكالم يف ذلك مع التمثيل لكل ما تقول. 
ابن من )محى( اسم املفعول، ثم اذكر ما حيدث فيه من تغيري.  )ج(   

اإلجابة  وضح  تصح؟  ومتى  تعل؟  فمتى  الفاء.  بضم  )لُِفْعَل(  عينا  الياء  كانت  إذا  )د(   
باألمثلة. 

 ***
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التدريب الثاين 

)أ(   ما مهزة الوصل؟ ومتى تأتى يف الفعل؟ مثل ملا تذكر. . 1
الياء مهزه يف )بناء( ومل  الواو مهزة يف )قائل ومل تقلب يف عاور(؟ ومل قلبت  مل قلبت  )ب(   

تقلب يف )راية(؟ 
متى تبدل األلف مهزة؟ ومتى تبدل ياء؟ ومتى تبدل واوا؟ مثل لكل ما تذكر.  )ج(   

قال ابن مالك: . 2

 لساكن صح انقل التحريك من    ذي لـني آت عني فـعـل كأبـن 

ارشح البيت السابق، موضًحا ما فيه من قواعد رصفية، مع التمثيل. 

)أ(   ما احلكم الرصيف إذا بني مفعول من الفعل املعتل العني بالياء أو الواو؟ وضح ذلك . ٣
بالتمثيل. 

)مصابيح- موقن- اضطجع- اتصل(.  )ب(    
حدث يف الكلمت السابقة تغيري رصيف، وضحه، واذكر السبب. 

متى تبدل تاء االفتعال طاء؟ ومتى تبدل داال؟ مثل لكل ما تذكر.  )ج(   

مجع )أول: أوائل( ومجع )أوىل: ُأَول(. فم الفرق بني اجلمعني؟ وملاذا؟ . ٤ )أ( 
بني الكلمت التي هبا إدغام فيم يأيت، وبني حكمه وسببه.  )ب(   

 .    أحبب بعمرو- 

)الغاية - القصوى(. يف الكلمتني السابقتني شذوذ رصيف، فم وجه الشذوذ؟  )ج(   

متاثيل )مجع متثال( - هدايا )مجع هدية( - عص )مجع عصا(.  )د(   
         تتبع الظواهر الرصفية التي حدثت يف كل من اجلموع السابقة. 

متى يمتنع اإلعالل بالنقل يف الفعل؟ وضح ذلك باملثال.  )ه(   

***

 التدريب الثالث 

1 .. )أ(   قال تعال: 

: ))بحسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه  - قال رسول اهلل  -

املسلم((. 

  بني نوع اهلمزة فيم حتته خط فيم سبق، واذكر القيايس منها والسمعي مع ذكر السبب. 

إذا وقعت الواو عينا ملصدر أو مجع، فمتى تقلب ياء؟ ومتى ال تقلب؟ َمثِّل ملا تذكر.  )ب(   

متى تقلب الواو ياء إذا التقت معها؟ ومتى يمتنع قلبها؟ وضح إجابتك باألمثلة.  )ج(   

قال ابن مالك: . 2

 من الم فعل اسم أتى الواو بدل    ياء كـتـقوى غاـبا جا ذا البـدل 

 ارشح البيت السابق، موضًحا ما اشتمل عليه من قواعد رصفية، مع التمثيل. 

)أ(      ما احلكم الرصيف إذا وقعت الياء عينًا لصفة عل وزن )ُفعل( بضم  الفاء؟ مثل ملا تذكر. . ٣
بني  الفرق  فم  مصائب(.  )مصيبة:  مجع  ويف  صحائف(،  )صحيفة:  مجع  يف  تقول  )ب(   

اجلمعني( وما السبب؟  

إذا أسند الفعل )ظل( إىل تاء الفاعل فم األوجه التي جتوز فيه؟ مثل ملا تقول. )ج(   

٤ .،  ، قال اهلل تعاىل:    )أ( 

 .

  يوجد يف الكلمت التي حتتها خط فيم سبق تغيري رصيف، وضحه، واذكر السبب. 
)الغاية - القصوى(. يف الكلمتني السابقتني شذوذ رصيف. فم وجه الشذوذ؟  )ب(   

إذا التقى مثالن فمتى جيوز إدغامهم؟ ومتى جيب فكهم؟ مثل ملا تذكر. )ج(   

 ***
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 التدريب الرابع

قال تعال:  )أ(    

   ىف اآلية الكريمة السابقة مهزات وصل وقطع َبيِّنها، وَبنيِّ حكمها وسببه. 
متى تبدل اهلمزة من الواو أو الياء املتطرفتني؟ ومتى ال تبدل؟ َمّثل لـم تذكر.  )ب(   

إذا كانت الم )ُفعول( واًوا فمذا جيوز فيه؟ وما األجود؟ َمثِّل لـم تذكر.  )ج(   

قال ابن مالك: . 1 )أ( 

 وصحح املفعول من نحو عدا    وأعـلل إن لـم تتحر األجودا 

  ارشح البيت السابق، موضًحا ما اشتمل عليه من قواعد رصفيه، مع التـمثيل. 

بعد  وماذا جيب  قبلها؟  ما  إىل  املفعول  واسم  املصدر،  من  تنقل حركة عن كل  متى  )ب(   
النقل   مثل ملا جتب به. 

)أ(        ما احلكم فيم لو جاء املصدر املعتل عل وزن )إفعال أو استفعال(؟ وضح ذلك . 2
بالتمتيل. 

،  ، تعاىل:  اهلل  قال  )ب(    

  ،

  يف الكلمت التي حتتها خط فيم سبق تغيري رصيف، وضحه، واذكر السبب. 

)أ(        الكلمت اآلتية جاءت خمالفة للقياس الرصيف: فم وجه املخالفة؟ وما القياس؟ . ٣
)داران - اتزن - القصوى(. 

ما رشوط إبدال الواو ياء يف املصدر؟ ومل صحت يف كل من: سوار - لواذ - ِحَول؟  )ب(   

***

التدريب اخلامس

ى بمفاتن الدنيا، وجتنبت  طوبى لك إن أرضيت ربك، ومل تتبع اهلوى، ومل تكن كأناس غوَّ
كبائر الذنوب، ورست عل هنج الرسل سيائد البرش ومصابيح اهلداية. 

 اقرأ العبارة السابقة ثم أجب عن األسئلة التالية: . 1

يف كلمة “طوبى”  إبدال. اذكر نوعه وسببه.  ) أ( 
ذلك  وضح  إبدال؟  الفعل  هبذا  حدث  وهل  وملاذا؟  “أرضيت”؟  يف  اهلمزة  نوع  ما  ) ب( 

تفصيال. 
الكلمة، ومع ذلك سلم من  “اهلوى” حتقق رشط اإلبدال يف حرف من أحرف هذه  ) ج( 

اإلبدال. فم علة ذلك؟ فصل القول موضًحا أصل الكلمة. 
رشوط  استوىف  وزنه  عل  بمثال  ايت  اإلبدال؟  من  السابق  اجلمع  سلم  لِـَم   ” “ُغؤَّ )د( 

اإلبدال، ثم اذكر حكم اإلبدال فيه. 
“الدنيا” بنّي ما حدث بالكلمة السابقة من إبدال، واذكر سببه.  )ه( 

) و(  “كبائر”  هاِت مفرد الكلمة السابقة، ثم اذكر أصل اجلمع، وسبب اإلبدال احلاصل فيه. 
“سيائد” اذكر أصل اجلمع السابق، ثم بني سبب اإلبدال احلاصل فيه.  )ز( 

“مصابيح”  اذكر احلرف املبدل واملبدل منه يف الكلمة السابقة مبينًا سبب اإلبدال.  )ح( 
)ط(  “اهلداية” لِـَم امتنع إبدال الياء مهزة يف الكلمة السابقة؟ وما دليلك؟ 

)أ(  قال ابن مالك: . 2

 من الم فعل اسًم أتى الواو بدل    يـاء كـتـقوى غـالًبـا ذا الـبـدل

 اقرأ بيت ابن مالك ثم أجب عن األسئلة اآلتية: 

أي الكلمت اآلتية تنطبق عليها القاعدة املشار إليها بالبيت السابق:   .i 
)عليا- حيكي- فتوى- قصوى(؟ 

أي الكلمت اآلتية استوفت رشوط اإلبدال هلذا املوضع ومل تبدل شذوًذا:   .ii 
ا- ضيزى- خزيا(؟  )صديا- ريَّ
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اإلدغام

) ب(  i.  يقال: َحِوَرت عينها فهى حوراء- ويقال: فار التنور َفَوَراًنا. 

حتركت الواو وانفتح ما قبلها فيم حتته خط، ومل تقلب ألًفا، وضح ذلك.    

ابن الفعل “اختار” للمجهول ثم اذكر األوجه اجلائزة حلركة مهزته.   .ii  

يف كل مثال مما يأيت كلمة صحَّ فيها حرف العلة، ومل حيدث فيها  إبدال الختالل رشط ما.   .٣ 

حدد الرشط الذي مل يتحقق. 

اجلواء صافية. ) أ( 
أنت مدعو يف احلفل. )ب( 
خار العجل خوارا.  )ج( 

أصبحت الدار خاوية عل عروشها. ) د( 
الفارسان غزوا.  )ه( 

أجب عم يأيت مع التمثيل ملا تذكر:   .٤

إذا التقت مهزتان يف كلمة واحدة - يف غري الطرف - وكانت األوىل  مضمومة والثانية   ) أ( 
ساكنة، فم احلكم؟ 

مل أبدلت الواو تاء يف “اجته” وسلمت يف “اومتن” ؟  ) ب( 
تبدل األلف واًوا يف ثالثة مواضع، اذكر واحًدا منها.  ) ج( 
حتذف مهزة الوصل من كلمة »ابن« برشوط. اذكرها. )د( 

***
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