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 . )النقل(اإلعالل بالتسكين 
 األصل الفعل

 َيْدُومُ  –َدَوَم  يدوم –دام 
 َيْزيــِدُ  –َزَيد  يزيد –زاد 
 َيخـَْوفَ  –َف خـَوِ  يخاف –خاف 

 فُ ُيخـْوِ  –أخـَْوَف  يخيف –أخاف 

هـــو ينـــحين المـــ ف اللكيـــل اـــن الحرلـــ   وا حـــان ليم حـــا     وحـــان لـــا   رـــ   اإلعالالالالل بالتسالالالكين  
   -صميما   ناحنا      نقل م حيُ   لى الم ف الصميح   ر    ويحون ان االموال اآليي  :

(  وا حــان المـــ ف اللكيــل عـــين الفكــل   حلـــا اـــن اذاكــال الللـــا ع  اللــوحو     ا صـــل يـــدوم ٔ)
م ويْزيـِد ويقـُْول ويْ يــِع   وللا حان م ف الكر  لكيفا  ال يميلـل الم حـ    ويزيد ويقول وي يع   َيْدوُ 

والم ف الصميح أولى  ها نحن   ونقرت م حيُ  ان حل اكل للا لثرنا  لى الم ف الصميح   ر  
 ي يع .  يقول وو يزيد    أي  لى الدال والزاي والقاف وال اء   اصا ت يُدوم و

مالــ    حلــا يــ ي ذنــ  يرــانل الم حــ  اللنقولــ  لنــ    اــالواو اــالم ف اللكيــل  قــى عرــى 
يرــانل اللــل    رهــا حلــا اــن يــدوم ويقــول   واليــاء يرــانل الحنــ   حلــا اــن يزيــد وي يــُع  اــ ن حــان 

لهــا  حلــا اــن  المــ ف اللكيــل ميــ  لرــانل لرم حــ  اللنقولــ  لنــ   لــى لــا   رــ   رــ  م اــا   لراننــا  
   ايقرـــ  ألفـــا  (ٔ)والـــواو ال يرـــانل الفيمـــ  مـــ  الـــواو  لـــى الخـــاء يخـــاف وأصـــرها َيخــــَْوف  نقرـــت اي

لها  ذن ايم  الواو للا نقرت  لى الخاء  ر ـت الـواو ألفـا   ليم حهـا اـن اذصـل وانفيـا  لـا  لراننا  
  رهــا اآلن . وحلــا اــن يخيــف وأصــرها ُيخـــِْوف نقرــت حنــ   الــواو  لــى الخــاء اقر ــت الــواو لنــحونها 

 .  وانحنا  لا   رها
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ألــا  وا حــان المــ ف النــاحن   ــل اللكيــل لكــيع   أيلــا  اــع  عــعل   لثــل  ــايع و ــاو  وعــّود      
ـــن   ذن اذلــف اــن اذولــين ال يق ــل الم حــ  وا عــعل  النقــل اــن مي هــا يفلــن  لــى  وخــّوف و ّي

 ـين  ـ    االلي ال   اكال أخ ي   اي ك   حولك يلينع ا ععل ان اكرن اليكر  نمـو لـا أ ينـ  وأ
ولــا أ ولــ  وأ ــوم  ــ    ولــا حــان لكيــل الــعم حــ هوي وأميــا لــ ع ييــوالى  عــعالن :  عــعل الكــين 

ععل العم.   وا 
(  وا حـــان المـــ ف اللكيـــل اـــن انـــم لشـــ   لرللـــا    ـــالوزن اقـــ    وحـــان ايـــ  زيـــاد    حلـــ ام ٕ)

الكرـ  اـن حريهلـا  لـى الـ اء  ولكاش   أصرهلا َلـْ َوم وَلْكـَيش  زنـ  )) َلفــَْكل (( نقرـت م حـ  مـ ف
 والكين   اقر ت الواو والياء ألفين ليم حهلا ان اذصل وانفيا  لا   رهلا اآلن . 

خااـــ    ٖ) اـــاد  وا  ( ان يحـــون مـــ ف الكرـــ  اـــن لصـــد  عرـــى وزن ))  اكـــال وانـــيفكال(( ح  الـــ  وا 
وانيقوام   نقرـت م حـ  مـ ف الكرـ   لـى لـا   رـ     وحانيقال  وانيفاد  وانيكاد     و اذصل   وام

ورــ ي ا عــعل النــا ق نفنــ    ومــوات  مــدي االلفــين  كــد القرــ  الليقــاء النــاحنين   وأيــن  اليــاء 
عولـــا  عنهـــا. و ـــد يمـــوف اليـــاء ح رـــا   را ـــا    وال نـــيلا عنـــد االلـــاا     ـــال يكـــالى )) وا  ـــام 

 الصع (( ويقيص  اي  عرى النلا .. 
ف اللمووا  عرى الصميح هن الثاني  لزيايها و   ها لن ال  ف وهو  أي الخريـل ونـي وي    واذل

وعنـــد اذخفـــش  ـــدل عـــين الحرلـــ    و ــــد و د اليصـــميح نـــلاعا   نمـــو أعـــول  عـــواال   وانــــيموو 
 انيمواوا  .

( أن يحــون مــ ف الكرــ  اــن صــيف  انــم اللفكــول نمــو لقــول ول يــع ولــدين   وأصــرها لقــوول ٗ)
 مـوف أمـد اللـدين ايهـا ( ٖ) ار ي ايها ا ععل النـا ق نفنـ  ) النقـل والمـوف( (ٕ)  ولديونول يو 

لع  ر  اللل  حن   ان اليا ن ل ع ينقر  الياء واوا   ايري ل الواوي  اليا ن   و نـو يلـيم يصـمح 
 اليا ن ايقول ل يو  ولديون ولخيو    ولن   ول :
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(الصميح عن ني وي  أن الواو اللمووا  هن الثاني  لزياديهـا و   هـا لـن ال ـ ف خعاـا   لإخفـش  و اللمـووف عنـد  عـين ٖ)
الحرل  ذن الكين حثي ا  لا يك ض لها الموف ان مي  هوا اللولع امواها هنا أولى   ويظه  أث  الخعف ان الليزان وهـو 

 عرى  أي اذخفش)لقول( . 

لفكل( أن يحون لن اذنلاء ن)يم( اقيل شاوان والقيال لدان ول ام   وعند الل  د ال شووو   الشي ا   األا)َلْدَين ول  
ن ركريهلا ) لفكع(  الليصر   اذاكال . و ال ال لى ان ش   الشااي   ن ركريها اكيع اع شووو  و الياء لإللماق وا 

ال و   ر  ا ععل   وال اكيل لفقد  ان الحعم .اشاوان. و ال االشلونن :  ن وزنهلا اكرل ال لفكل وا 
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خال أنك سيد معيالالالالالون       (ٗ)قد كان قومك يحسبونك سيدًا      وا 
و ول شاع هم يصف الخل   )) وح نها يفام  ل يو   (( والقيال ل ي   وعري  لف  عالـ  

 أهل الك اق :
  

ونلع عن  كض الك   يصميح  كض ووات الواو    الوا ثو  لصوون   وا ل لقـوود 
 . (٘) ول(  و ول لقوول   ولنك لدووف)ل ر

 

                                                           

 لن عنت ال رل  كينن : أص ي   الكين ا نا عا ن   وهو لكين عرى القيال. (ٗ)
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