
  اإلعالل بالتسكين
والثاين نقل حركته إىل الساكن . قَلف حركة حرِف العلَّة، دفعاً للثّ حذواملراد به شيئان األول  
قبله.  

ه كانت ضمةً أَو كسرةً، دفعا فإذا تطرفِت الواو والياُء بعد حرٍف متحرٍك، حذفت حركتهما إن  
ادِي،  الداعي إىل النيدعو"واألصل . قَل كيدعو الداعي إىل النادي، ويقضي القاضي على اجلاينللثّ

  ".ويقضي القاضي على اجلاِين
ون يرِمي"واألصل ". يرمون ويغزون"فإن لَِزم من ذلك اجتماع ساكنني، حذفت الم الكلمة، مثل 

وغزوينَو."  
فالتقى ساكنان الم الكلمة و واو اجلماعة، فحذفت الم . طرحت ضمة الواو والياء دفعاً للثقل(

  .)الكلمة، دفعاً الجتماع الساكنني
  ". غري احلق، ولن أعِصي الداعي ِإليهحةً، مل حتذَف، مثل لن أدعو إىلفإن كانت احلركة فت  
هذا دلْو يشرب منه "وإن تطرفت الواو والياُء بعد حرٍف ساكن، مل تطرح الضمة والكسرةُ، مثل   

  ".ظَيب، وشِربت من دلٍْو، وأَمسكت بظَبٍي
اواً أو ياًء متحركتني، وكان ما قبلَهما ساكناً صحيحاً وجب نقل حركة وإذا كانت عني الكلمة و  

العني إىل الساكن قبلَهما، ألن احلرف الصحيح، أوىل بتحمل احلركِة من حرف الِعلَّة لقوته وضعف 
 و يسمى هذا اإلعالل بإعالل النقل ألنك بعد تسكني حرف العلة تنقل حركته إىل ما حرف الِعلَّة

  .بلهق
وقد يتبعه إعالل بالقلب، أو باحلذف، أو بالقلب واحلذف . واإلعاللُ بالنقِْل، قد يكون نقالً حمضاً  
  .معاً

يقْوم "فإن كانت احلركة املنقولةُ عن حرف الِعلة مجانسةً له، اكتفي بالنقْل كقوم ويبني، واألصل   
نيبوي."  
أَقوم وأَبني "واألصل . ِلب حرفاً يجاِنسها كأقام وأبانَ ويقيم ومقاٍموإن كانت غري مجاِنسٍة له، قُ  

مقْوويقِْوم وم."  
نقلت حركة الواو والياء الساكن قبلهما مث قلبت الواو والياء ألفاً بعد الفتحة، وياء بعد الكسرة (

  ).وهذا ِإعالل بالنقل والقلب. للمجانسة
  .اللُ على أصله كأعولَ إعواالً، واستحوذَ استحواذاًورمبا تركوا ما جيب فيه اإلع

  و ينحصر اإلعالل بالنقل يف أربعة مواضع   
  الفعل املعتل العني إذا سبق بصحيح ساكن :األول 

  بــــ  يكْت  بكت  
  وم   يقْوم ـــ  يقُـــ)  ومقَ(قام 
  ين ـــ  يبِين ـــ  يِب)  ينب(بان 
  ـــ   خيْوف ــــ   خيَوف ــــ خيَافـ) خِوف(خاف



  ــــ   يهيب ــــ   يهيب ــــ يهاب) بهِي(هاب
،  للتخفيف الساكن قبلها و هو القافنقلت الضمة من الواو إىل ) يكْتب (وم،مثليقْ): مويقُ(ل     أص

أما .  إىل الساكن قبلها و هو الباءيبِين ، انتقلت كسرة الياء:  أصلها)ينيِب(و مثل هذا األمر حصل يف 
خياف ، و يهاب فأصلهما خيْوف و يهيب نقلت الفتحة من الواو و الياء إىل الساكن قبلهما ، فصارتا 

خيَوف و يهيب و ألن الفتحة ليست من جنس الواو أو الياء لذا قلبا ألفا فأصبحا خياف و يهاب و 
 يف األصل و فتح ما قبلها اآلن بسبب نقل احلركة و قد حصل هي حترك الواو و الياء:العلة الصرفية 

  :و يستثىن من ذلك. يف خياف و يهاب نقل و قلب 
   
  .ِوم به ، و أبِين بهأفعل التعجب مثل ما أقْومه ،و ما أبينه ،و أقْ .١
ل ، و أبيض ،     أحو: ، أو صفة مشبهة مثل      ) وم منه و أبين   هو أقْ (اسم تفضيل   ) أفعل(على وزن   ما كان    .٢

  . أو امساً كأسود امسا للحية
  .وال ،و ِمكْيال ِمقْول و ِمروحة ، و ِمقْ: ل ما كان على وزن ِمفْعل أو ِمفْعلة أو ِمفْعال مث .٣
  . تجوال ، و تهيام: ما كان بعد واوه أو يائه ألف مثل  .٤
  . سودبيض ،و ِاِا:ما كان بعده مضعفا مثل  .٥
  .أهوى ، و أحيا :ت المه مثل ما أِعلّ .٦
عـِور،و  (ضي ارد منها و هو ما صحت عني ماضيه ارد مثل ،يعور ،و يصيد ،و أعوره يعِوره فإنّ املا        .٧
  .، و قد صحت عينه ) دصِي
  

  .االسم املشبه بالفعل املضارع وزنا فقط مع زيادة ميتاز ا عن الفعل : الثاين 
م ــــ  مقَيقُوم ــــ  مقَوم ــــ مام قْو  

  يعيش  ــــ معيش  ــــ  معيش ــــ معاش 
ـْعل ،و مها من حيث الوزن العروضي) مقام ،و معاش (     أصل   مقْوم ،معيش ،على وزن مف

 حركة مثال ، إلّا أنّ زيادة امليم فيهما ميزما عن الفعل ، مث نِقلت) رح يفْ( يشبهان الفعل املضارع 
  :  الواو و العني إىل ما قبلهما فصارتا 

  .فحصل هنا نقل و قلب ) خياف يهاب (مث قلبت الواو و الياء ألفا كما حدث يف ) وم ، معيش مقَ( 
  املصدر املوازن لإلفعال و االستفعال :الثالث 

  أكرم    ــــ إكرام 
  استقبل  ــــ استقبال 

  امة ـ إقَوام  ــــ إقَاام  ــــ إقَــــ  إقَْوام ـــ)  أقْوم (أقام 
  ةان   ــــ اسِتباا  ــــ اسِتباني ــــ  اسِتبــــ اسِتبيان) بيناست(ناستبا

ـْوام و اسِتبي: ة و استباحة      األصل يف إقام ، و ملّا كانت الواو ) نأقوم ، و استبي(ن من الفعلني اإق
، و لكي  ) ناوام  و استبيإقَ( حركتها إىل ما قبلها فصارتا قلتمتحركة مسبوقة بصحيح ساكن ن



اام ، و إقَ( ألفا فأصبحت الصورة حيصل التجانس الصويت بني الفتحة و حرف العلة قلبت الواو 
، و العلة الصرفية هي أن الواو أو الياء متحركة يف األصل مسبوقة بفتح اآلن ، و هي صورة ) استباان

تى بالتاء عوضا عنه  و يؤانطق باأللفني ألما ساكنان فحينئذ جيب حذف أحدمهيتعذر فيها ال
  .صل إعالل بالنقل و القلب و احلذفو هنا ح) ةإقامة،استبان(

و يقتصر ..) اِم الصلَاِةوإقَ:(.. السيما عند اإلضافة حنوذف التاء مثل قولك أجاب إجاباً،وقد حت     و
   على السماع

  . أعول ، إعواال ، و استحوذ ،اسِتحواذاً: ني الفعل تصح أيضا يف املصدر مثل      و إذا صحت ع
ـُول ، و مِبيع ، و قد سبق احلديث عنهما يف اإلعالل باحلذف : يف صيغة املفعول مثل : الرابع  مق

  .ألما قد حدث فيهما إعالل باحلذف و النقل 
 


