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 اإلعالل بالحذف ..  
 ىو تغيير يطرأ عمى بنية الكممة بحذف بعض حروفيا . 

 أقسام الحذف .. 
 وىو قسمان : قياسي وغير قياسي . 

 الحذف القياسي .. 
 ىو ما كان الحذف فيو لعمة من عمل التصريف ، ويتعمق بالمواضع اآلتية : 

حرررذف  ( الحررررف الزافرررد فررري الاعرررل إذا كررران ماضررريو عمرررى وزن))أفعرررل(( ك حسرررن وأكررررم، في ررر ٔ)
اليمررزف فرري أمممررة مضررارعة، تْررول: ُيْكررِرم و ُيحِسررُن وفرري اسررمي الااعررل والماعررول منررو تْررول: ُمكرررْرِرم 
وُمْحِسن وُمكرَررم وُمْحَسٌن إليو، واألصل: يؤكرم ويؤحسن، فإذا أبدلت اليمزف ىاء كيراق في أراق لم 

 تحذف . 
 م ذلك في الممال ، فار ع اليو. ( فاء الاعل الممال ومصدرُه كوعد َيِعُد عدف ، وقد تْدٕ)
( عررين الاعررل المامرري الررذال عينررو و مررو مررن  ررنس واحررد ، إذا أسررند إلررى ضررمير رفررع متحرررك ٖ)

 ، (ٔ)في وز فيو األو و المامة : اإلتمام ، وحذف العين منْولة حركتيا لمااء
 . وغير منْولة ، كظممت وظررَمت وظررِمت ، وقد تْدم ذلك في المضعف فار ع اليو 

 الحذف غير القياسي .. 
وىو ما كان الحذف فيو ليس لعمة قياسية ، بل لمتخايرف لريس غيرر ، كحرذف اليراء مرن ممرل يرد   

ودم ، إذ أصررميما يرردم ودمررى ، وكحررذف الررواو مررن نحررو ابررن واسررم و رراة ، إذ أصررميا سررمو وبنررو 
 و او ، وحذف التاء من نحو اسطاع وأصميا استطاع .

 التعويــــض ...
أنررواع التغييررر الررذال يطرررأ عمررى طافاررة مررن الكممررات العربيررة حررذف بعررض حررروف الكممررة ،  مررن   

والتعويض عن المحرذوف بحررف رخرر يكرون خمارا   لرو، قرد مررت عمينرا طافارة مرن ىرذه الكممرات ، 

                                                           

 . ٕٛٓ،ٜٕٓ. ينظر:  ذا العرف: ٕٕٙ،ٕٔٙ(عمدف الصرف: ٔ)
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وأكمررر مررا يكررون ذلررك فرري األلارراظ الماميررة ، فعوضرروا عررن الحرررف المالرر  المحررذوف بحرررف ، لررفا 
 حرفين ، ولمصرفيين في ىذا التعويض مذىبان : تبْى الكممة عمى 

(  ررواز أن يكررون الحرررف المعرروض فرري غيررر مكرران المعرروض منررو وىررو الكميررر الغالرر  كصرراة ٔ)
وعدف وابن واسم فالتاء عوض الواو المحذوفة وىي فاء الكممة ، واليمزف في األخيرين عوض الواو 

المعروض منرو كالتراء فري أخرت وبنرت  وىي  م الكممة ، كما ي روز أن يكرون المحرذوف فري مكران
 عمى رأال من ي عميما عوضا  عن الواو ، وكاأللف في اسم إذا  عل من الوسم . 

( ي ترط أن يكون الحرف المعوض في غير مكان المعوض منو ، وىرذا الررأال بنراء عمرى كمررف ٕ)
 ورود التعويض عمى ىذا الو و في معظم الكممات . 

اإلبرردال والتعررويض ، إذ ي ررترط فرري اإلبرردال كررون المبرردل فرري مكرران وعمررى ىررذا فينرراك تبرراين بررين 
 . (ٕ)المبدل منو ، كما أن بين ا عال والتعويض تباينا  

 أحكام أخرى في اإلعالل واإلبدال ... 
 رراء قمرر  الررواو الماتوحررة الترري تْررع فرراء الكممررة ىمررزف فرري أحرررف نحررو أنرراف فرري ونرراف وأَ ررم فرري    
،  ن التسمية (ٗ)وأسماء في اسم إمرأف ، قيل إنيا من الوسامة وليست  ب معوأحد في َوَحد ( ٖ)َوَ م

بالصرراة اكمررر مررن التسررمية بررال مع . و رراء قمبيررا ترراء وىررو غيررر مطرررد كترررا  وت رراه وتترررم مررن 
 . ( ٘)المواترف والتررُّمرَرج والتررّك ف وتْوم من وقيت وتوراف 

تصحح العين إذا اعتمت الام كْوم وىوم وطوم وحّي ، ويكمر ا دغرام فري برا  حرَي ، 
وعنررد سرريبويو ا دغررام أكمررر، ألن ا ّمرراع المممررين المتحررركين مسررتمْل، وي ررترط فرري  ررواز ا دغررام 

 لزوم حركة الحرف الماني ، فتْول : َحّى ، حّيرا ، حّيروا ، حّيت ، حّيتا. قال : 
 كما        عيَّْت ببيضيا الحمامة  عّيـوا   بأمرُىم

                                                           

 . ٕٕٙ،ٖٕٙ،ٕٗٙ(عمدف الصرف: ٕ)

: حميمة بطيفة الْيام، أو التي فييا فتور عند الْيام والْعود والم ي. والو وم : السكوت عمى غيظ، وقد  ( أمرأف أناف رونافٖ)
 و م ي م و ما   وو وما   ، وقالوا : أ م ، عمى البدل.. 

 . ٕٗٙ،  ٖٕٙ، ٕٕٙ( عمدف الصرف: ٗ)

( أال متررواتري٘) ن ، الترراء مبدلررة مررن الررواو ، قررال تعررالى ) مررم ( رراء فرري المسرران ) و رراءوا تترررم ، وتترررّم ) غيررر منررون ومنونررا  
 أرسمنا رسمنا تترم ، ومن العر  من ينونيا ، ومنيم من   يصرف ، ي عل ألايا لمت ني  . 

والتاج : فرخ العْا  ، وىو م خوذ من الولوج ف صمو ولج . التكاف العصا ، ومرا يتكر  عميرو ، والر رل الكميرر ا تكراء . وتروراف 
 مى وزن فوعمة عند الكميرين ، وىي م تْة من ورم الزند . . اصميا ووراف ع
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 (ٙ)جعمت ليا عودين من        نـََشم وآخر من ثــُمامة

أمرررا إذا كانرررت حركرررة الحررررف المررراني بسرررب  حررررف عرررارض لرررم يررردغم ، كمرررا فررري ُمحيَيررررة 
 . (ٚ)وُمحيرِيان ، فالحركة بسب  التاء وألف الممنى ، وىما عارضان

مرفرروعين ،  سررتمْال الضررمة عمييمررا فخااررا ، وكررذا فرري  تسرركن الررواو واليرراء فرري نحررو يغررزو ويرمرري
 نحو الغازال والرامي رفعا   و را   ، والتحريك في الرفع وال ر في الياء  اذ ، كْول  رير : 

 (ٛ)قد كاد يذىب بالدنيا وبيجتيا            موالى ككباش الُعوس ُسّحــاح
 وقول رخر : 

 وارى يمعبن في الصحــــــــراءما إن رأيت وال أرى في مدني          كج

 ومما ورد من التسكين في النص  في الواو قولو : 
  (ٜ)فما سودتني عامر عن وراثٍة           أبى اهلل أن أسمــــو بأم وال أب

 وفي الياء قولو : 
 فمو أن واش باليمامــــــة داره            وداري بأعمى حضرموت اىتدى ليا 

إذا كانررت سرراكنة قبررل البرراء فرري كممررة أو كممتررين كعنبررر و ررنباء فيْررال  تْمرر  النررون ميمررا  
خااؤىرا مرع غيرر  فييما عمبر و مباء ، ونحو سميٌع بصير، وذلك لتعسرر إظيرار النرون السراكنة واؤ
حروف الحمق ،  ن النون الخاية في الغنة معتمدىا األنف، والباء معتمدىا ال اة ، ف بدلت النون 

ا  ألن الميم متوسطة بين النون والباء، إذ فييا الغنة كالنون ، وىي من ال اة كالباء ، ويْال : ميم
 . (ٓٔ)طامة اهلل عمى الخير، أال طانة ) بمة( من الطينة ، وىي الِ ِبّمة والطبيعة

وتبدل عمى قمة مرن  م التعريرف ، قرال رسرول اهلل صرمى اهلل عميرو ورلرو وسرمم : لريس مرن امبرر    
 .  ليس من البر الصيام في السفرصياُم في اْمَسارَرر وا صل امْ 
سمع إبدال الياء من أحد الحرفين المممين إذا ا تمعا نحرو تظنْيرت مرن الظرن ، والتظرنن إعمرال    

ومــا كــان  الظررن ، واألصررل تظننررت ، ونحررو التصرردية فرريمن  عميررا مررن صررد يصررّد، قررال تعررالى 
ـــد البيـــت إال مكـــاء وتصـــدية  قرررال أبرررو عبيررردف : المكررراء : الصررراير ، والتصررردية :  صـــالتيم عن

                                                           

 ( الن م :   ر لماسى . الُممام : نبت   يطول . ٙ)

 . ٕ٘ٙ،ٕٗٙ(عمدف الصرف: ٚ)

 ( العوس: ضر  من الغنم ، أو اسم مكان أو قبيمة ، وسحاح  مع ساح وىو السمين. ٛ)

 بن الطايل العامرال ال عدال. ( سودتني:  عمتني سيدا ،عامر: قبيمة ، والبيت لعامر ٜ)

 . ٕ٘ٙ،ٕٙٙ(عمدف الصرف: ٓٔ)



55 
 

إذا قومــم منــو  التصررايق ورفررع األصرروات ، وأصررمو مررن صررَدْدُت أصرررِدُّ، ومنررو قولررو عررز و ررل 
أال: يض ون ويع ون ، في عرل أحرد الردالين يراء. و )) لرررَبيك (( مرن ألرّ  بالمكران إذا  يصدون 

فيـي تممـى عميـو  وقرال :  فمُيممل ولّيو بالعدلأقام بو . وأْمرمررْرمُت الكتا  وأمميتُو . قال تعالى 
أو أنيمررا لغتران ، ألن تصرررفيما واحررد ، تْررول : أممرى الكتررا  يمميررو إمرراء ، وأممررُو بكــرة وأصــيال 

يكرون بمعنررى يّممرو إمرا  ، وقررالوا : قصريت أظارارال ، حكرراه بعضريم فري ) قصصررت( وي روز أن 
 . (ٔٔ)أنيت عمى أقاصييا

 

                                                           

 . ٕٚٙ،ٕٙٙ(عمدف الصرف: ٔٔ)


