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 االبدال في االفتعال وما تصرف منه .. 
 ( قمب الواو والياء تاًء . ٔ)

إذا كانتتت التتواو واليتتاء فتتاء ليفتمتتات نيتت  مزتتألتيت متتت ىمتتتة أزتتألت تتتاء وأأنمتتت التتتاء فتت  التتتاء   
وذلك لمس  النطت  زرت ا المتيت الستاكت متا التتاء لمتا زينيمتا متت قت ب المصت ج نرتو ات تت واتمتأ 

و تقى   واتس  وأ ميا إز و تمأ وا   تس  . واتقى   وأ ميا إو ت ت وا 
 ( قمب التاء طاء . ٕ)
إذا كانت فاء االفتمات ر فاً  متت رت وا ابطزتا  وىت  ) ال تاأ والاتاأ والطتاء والبتاء( قمزتت   

تاؤه طاء ال ستثقات اجتماع التاء ما الر ا المطز  لمتا زينيمتا متت ات تا  المصت ج وتزتايت ال ت   
صتيت ت الطتاء ألنيتا متت مصت ج ألت التاء مت رت وا اليمتو والمطزت  متت رت وا االستتميء   وا

التتتاء  تقتتوت ا تتطز  وااتتط ب وابطمتتت واأل تتت ا تتتز  وااتتت ب وابتتتمت . وفتت  ابطمتتت ثيثتت  
( قمتتتب الطتتتاء بتتتاء   ابمتتتت . وقتتتتأ  و    ٖ( قمتتتب البتتتاء طتتتاء   اطمتتتتت )ٕ( اببيتتتا  )ٔأوجتتتو )

 زالثيث  قوت تىي    
  (ٔ)م  ل  أحيانًا فيظ  م ظل  عفوًا وي         له  هو الجواد الذي يعطيك نائ      

 ( قمب التاء أاالً ..  ٖ)
إذا كانت فاء االفتمات أاالً  أو ذاالً  أو تايا قمزت التاء أاال الستثقات مج ء التاء زمأىا تقوت     

   اأات واتأج  واتأرت واذأك    وف  ىذا ثيث  أوجو أياًا وى    أذك  واّأك  وأذأك  . 
 ابدال الميم من الواو .. 

تقمب الواو ميمًا ف  ل ب  ) فت ( إذا لت تاا إلى است باى  أو مام  عمى الغالب  تقوت      
ليتتا فتتت جميتتت   فتتالميت ىنتتا زتتأت التتواو ألت أ تتمو ) فتتوه( زتتأليت جممتتو جمتتا تكستتي  عمتتى أفتتواه   

 ي أ األشياء إلى أ وليا وكذا ت غي ه عمى فويو . فرذفوا الياء لص ائيتا –كما عممنا  –والتكسي  
 تص ي اً    ثت ازألوا الميت مت الواو وىما مت مص ج وارأ. 
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فإذا أاتيا إلتى استت بتاى  أو ماتم   أ إلتى أ تمو فيقتات   فتو تيتأ كزيت    وفوىتا جميتت       
   سوت اهلل ) مى اهلل عميو وآلتو وستمت( وز يو الت اب  وقأ يزقى ابزأات ما ابااف  أيااً    قات

  اهلل اطيووم موون ريووك الم ووكلخلوووف فووم الصووائم عنوود   يصووبك  ))  وقتتات  ؤيتت  زتتت المجتتاج
   األوت مااا إلى است باى  والثان  إلى مام .   ))ضمآن وفي البحر فمه

 ابدال الميم من النون .. 
 تقمب النوت ميماً  زش طيت   

 أت تكوت ساكن  . -ٔ
 أت تقا قزت الزاء   سواء كانت الزاء مت كممتيا أو مت ني ىا .  -ٕ

 تق أ   إذا مزمث . وقولو    إذ انبعث أشقاها نرو قولو تمالى 
   من بعثنا من مرقدنا تق أ َمْت زمثنا(ٕ) . 

وىتتتذا ابزتتتأات ألت النطتتت  زتتتالنوت الستتتاكن  قزتتتت الزتتتاء ثقيتتتت   الصتتتتيا مص جتتت  الرتتت فيت )النتتتوت 
مصتت ج الزتتاء متتت النتتوت    والزتتاء( متتا منتتاف ة  تتوتييما   فتقمتتب النتتوت ميمتتاً  ألت المتتيت أقتت ب إلتتى

 .وى  كالنوت ف  الغن 
 

                                                           

 .ٖٕٓ  ٕٕٓ.  ينب   شذا الم ا  ٕٙ٘ ٕٚ٘عمأة ال  ا (ٕ)


