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ABSTRACT 

  

Vowelization that was discussed by many scientists is one of morphological 

phenomena associated with the Holy Quran and its readings. So, this study 

entitled “Vowelization in the Light of the Quran” aims at detecting the various 

researches and different scientists’ views which enriched the morphology 

generally and the vowelization phenomenon particularly. The research is divided 

into two sections ; the first section is about the vowelization by conversion, 

however the seconde one is about the vowelization by deletion. For that, we have 

collected some important samples, using essential references that focused on 

linguistic issues cited in the Quran, including morphological matters, as the books 

of vowelizing the Quran , books dealt with the Quran meanings and some books 

of interpretation from which we picked out the different opinions for discussion 

and comparison in order  to reveal the various scientists’ arguments per issue 

paying attention to the scientific integrity required by scientific research. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017           

 
 120 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

يُعّد اإلعالل إحدى الظواهر الصرفية اليت ارتبطت  بالقرآن الكرمي وقراءاته، وقد أّلف فيه الكثري من العلماء، إال أنين 
قصدت أن أسهم يف هذا اجملال هبذا البحث املتواضع املوسوم ب" ظاهرة اإلعالل يف ضوء القرآن الكرمي " وكان الدافع 

العلمية الراقية  واآلراء الصرفية املتميزة  اليت أثرى هبا العلماء علم الصرف إىل ذلك هو الكشف عن تلك النقاشات 
عامة وموضوع اإلعالل خاصة. وقد قسمت البحث قسمني، قسم لإلعالل بالقلب، وقسم لإلعالل باحلذف،  مجعت 

ملتقدمني كتب ا  فيهما ما تيسر يل من النماذج اليت كانت حمط نظر العلماء واهتمامهم. وقد اعتمدت يف ذلك على
اليت اهتمت باملسائل اللغوية يف القرآن الكرمي  مبا يف ذلك  املسائل الصرفية، ككتب إعراب القرآن وكتب معاين القرآن 
وبعض كتب التفسري اليت مجعت منها اآلراء املختلفة قصد مناقشتها واملقارنة بينها، لعلي أكشف  عن رأي وجيه أو 

الء العلماء من آراء خمتلفة يف املسألة الواحدة ، متوخية يف ذلك األمانة العلمية اليت حجة قوية فيما ذهب  إليه هؤ 
 يقتضيها البحث العلمي
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 مقدمة:
احلمد هلل الذي عّلم بالقلم، عّلم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على أشرف رسول ومعّلم، وعلى آله وصحبه  

 والتابعني، حاملي مشعل العلم إىل يوم الدين.

 أحد موضوعات التصريف اليت مجعها بعض العلماء يف تعريفهم هلذا العلم، كابن مالكيعّد اإلعالل  فإنّ  أّما بعد،   
 .1 »التصريف علم يتعلق ببنية الكلمة وما حلروفها من زيادة وأصالة، وصحة واعتالل وشبه ذلك  «:يف قوله

و اإلعالل وما يتبعه من موضوعات كاإلبدال واإلدغام واإلظهار إّّنا هي ظواهر صوتية وصرفية يف آن واحد، األمر  
الذي جعلها أقرب املوضوعات الصرفية إىل القراءات القرآنية، هلذا حظيت باهتمام كبري من علماء القراءات من جهة، 

التفسري واإلعراب، من جهة أخرى. غري أن اإلعالل ـ كما يبدو يل ـ  ومن دارسي القرآن الكرمي يف جماالته املختلفة،ك
كان أوفر حظا بنقاشات العلماء وآرائهم القيمة اليت أثروه هبا . لذلك ارتأيت أن أركز عليه يف هذا البحث. وقد قسمته 

 صطالحا.قسمني: األول: اإلعالل بالقلب، والثاين: اإلعالل باحلذف، يتصدرمها تعريف اإلعالل لغة وا
َرض، و ُسِّيت حروف العلة بذلك لِلينها وَمْوِِتااإلعالل لغة

َ
 . 2:  هومصدر الفعل املزيد "أعّل"، والِعلَّة امل

، وحروفه  4 »تغيري حرف العلة بقلب أو حذف أو إسكان «.أو3 »هو تغيري حرف العلة للتخفيف«فـ  اصطالحا أما 
 .5األلف والواو والياء، واختلف يف اهلمزة

 

 
 

                                                           

 .71م ص: 2009، 1ينظر ابن مالك حممد الطائي، إجياز التعريف يف علم التصريف ، حتقيق حممد عثمان،القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية،ط 1 

 ) مادة: علل(. .) د ت( دار صادر،  بريوت،  اإلفريقي،  لسان العرب ، ابن منظور حممد بن مكرم 2 

رضي الدين األسرتاباذّي ، شرح  شافية ابن احلاجب يف الصرف، ، ضبط وشرح: حممد نور احلسن و حممد الزفزاف وحممد حيىي عبد   3 
 .3/66م.،1975احلميد، بريوت ، دار الكتب العلمية ، ، 

 .302، ص: 1993، 2فتح اللطيف يف التصريف على البسط والتعريف، اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية، ، طأبو حفص الزموري ،  4 
مرجع سابق، و   3/66ذهب بعضهم إىل عّدها ضمن حروف العلة، ورأى آخرون أهنا حرف صحيح ، ينظرشرح الرضي على الشافية،   5  

 .1/362م. ، 1987،  5فخر الدين قباوة. طرابلس، الدار العربية للكتاب، ط:ابن عصفور األشبيلي، املمتع يف التصريف ،حتقيق 
م ، 2001، 1و املرادي ابن أم قاسم، توضيح املقاصد واملسالك، بشرح ألفية ابن مالك، ، حتقيق عبد الرمحن سليمان، القاهرة، دار الفكر العريب، ط 

6/20. 
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،أي أن حتال الواو و الياء  ألفا،أو حتال األلف واوا أو ياًء ، 6:جعل حرف مكان آخر على وجه اإلحالةومعنى القلب

 أو حتال الواو ياًء أو الياء واوا.
 . 7فهو ضد الزيادة وهو إسقاط حرف من األصول، الفاء أو العني أوالالم الحذف،وأّما  
 . 8" بأنه نقل حركة العني للساكن الصحيح قبلها يف الفعل واالسم قلاإلعالل باإلسكان أو بالنويعّرف  

 .9وسأخّصص احلديث عن القسمني األّولني،أي القلب واحلذف أما اإلسكان فغالبا ما يكون مصاحبا هلما  
 أ ـ  اإلعالل بالقلب: 

أو  وقع فيها هذا النوع من اإلعاللتناول دارسو القرآن خمتلف حاالت القلب انطالقا مما جاء يف القرآن من ألفاظ   
 ذاك. سنتعرف على بعض منها فيما يأيت:

 ـ قلب الواو والياء ألفا
ذهب بعض النحاة إىل حتديد حنو ثالثة عشر شرطا لقلب الواو والياء ألفا، إاّل أّن أهم شرط أّكدوا عليه هو حتّرك   

 .10الواو أو الياء وانفتاح ما قبلهما
من قوله  اْلَمَآبِ وقف عندها بعض دارسي القرآن ليوضح لنا قاعدة قلب الواو والياء ألفا لفظ  ومن األلفاظ اليت    

ُحْسُن اْلَمَآبِ  َواللَُّه ِعْنَدهُ  تعاىل:
 ، إذ قال الطربي:11

وهو مصدر على مثال"َمْفَعل" من قول القائل:"آب الرجل إلينا"، إذا رجع،فهو يؤوب إيابًا وأوبة وأيبًة َومآبًا،  غري » 
أن موضع الفاء منها مهموز، والعني مبدلة من"الواو" إىل"األلف" حبركتها إىل الفتح. فلّما كان حظها احلركة إىل 

 ال" فصارت انقلبت فصارت"ألفا"، كما قيل:"ق -وهو فاء الفعل  -ي قبلها الفتح،وكانت حركتها منقولة إىل احلرف الذ
 

                                                           

 .302ينظر أبو حفص، فتح اللطيف، مرجع سابق،ص:  6 
 .302ينظر املرجع نفسه ص:  7 
 .3/438، ينظر السيوطي جالل الدين، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،حتقيق عبد احلميد هنداوي، القاهرة، املكتبة التوفيقية، ) د ت(، 8 
 ألن حرف العلة قبل أن يقلب أو حُيذف تنقل حركته إىل احلرف الذي قبله. 9 
،و ابن 448ـ  4/441م. ،1998، 1نور الدين، شرح ألفية ابن مالك،تقدمي حسن محد، بريوت، دار الكتب العلمية،.طينظر األمشوين أبو احلسن  10 

ـ 567/  2م ،  1964، 14عقيل هباء الدين عبد اهلل، شرح ألفية ابن مالك، ، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، مصر، املكتبة التجارية الكربى، ط
570 . 

 ،.14آل عمران، 11
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عني الفعل"ألًفا"، ألن حظها الفتح."واملآب" مثل"املقال" و"املعاد" و"اجملال"، كل ذلك"مفَعل" منقولة حركة عينه إىل 

ٌة واوه أو ياءه"ألًفا" لفتحة ما قبلها  .12«فائه، فمصريَّ
الطربي أّن الواو أو الياء إذا وقعت عينا يف الكلمة، وكانت متحركة بالفتح ، وما قبلها فقاعدة القلب كما وضحها 

 ساكن، فإن حركتها تنقل إىل احلرف الذي قبلهاـ فتصري ساكنة مث تنقلب ألفا.
 وكذلك إذا وقعت الواو أو الياء الما للكلمة كما يف " أدىن" من "الدنو" و"املوىل" من " ويل" قال الطربي: 

و"املوىل" يف هذا املوضع"املفَعل"، من:"َوىل فالٌن أمَر ُفالن، فهو يليه َوالية، وهو وليُّه ومواله".وإّنا صارت"الياء"  »
 .13« من"وىل""ألًفا"، النفتاح"الالم" قبلها، اليت هي عنُي االسم 

 أي إّن األلف يف موىل منقلبة عن ياء ، وسبب القلب هو انفتاح ما قبلها.
 من قوله تعاىل: َسْوأَة الزهري لـومثلما تطرقوا إىل علل القلب تطرقوا أيضا إىل موانعه، فقد ذكر أبو حيان يف قراءة  
 فَُأَوارَِي َسْوأََة َأِخي إذ قرأها: "َسَوة" حبذف اهلمزة ، ونقل حركتها إىل الواو ـ  أنه ال جيوز قلب الواو ألفاً لتحركها ،

  . 14ألن احلركة عارضة كما يف "َُسََول" وانفتاح ما قبلها ؛ 
َعَلى من قوله تعاىل: َشَفا وقد استدل بعضهم على القلب، وعلى احلرف املنقلب باإلمالة، قال األخفش يف   

 .16« ملا مل جتز فيه اإلمالة عرف أنه من الواو،  وتثنيته شفوان: »  15َشَفا ُحْفَرة  
َخَوف، قلبت الواو ألفا لتحركها وحترك ما قبلها.وأهل الكوفة مييلون " خاف " واألصل:  «وقال القرطيب يف " خاف": 

 . 17 »ليدلوا على الكسرة من "َفِعلت"
وقصد القرطيب أّن األلف يف خاف أصلها واو، لذلك كان يفرتض أال ُُتال، لكن الكوفيني مييلوهنا ليدلوا على أّن  

 بناء"خاف""فِعل" بكسر العني.
 

     
                                                           

 .6/259،258، )د ت (. ، حتقيق حممود شاكر، طبعة دار املعارف ، ط:  الثانية جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطربي حممد بن جرير ، 12
 .6/142املصدر نفسه،  13
ـ  2مية ، ط الكتب العلينظر أبو حيان األندلسي حممد بن يوسف ، تفسريالبحر احمليط ، حتقيق عادل عبد املوجود وعلي معوض، بريوت، دار  14 

 .3/481م،2007
 .103آل عمران، 15
 . 349،348م،1990األخفش أبو احلسن سعيد بن مسعدة ) األخفش األوسط(،  معاين القرآن، مكتبة اخلاجني،القاهرة،  ، ط: األوىل: ـ ينظر   16
 .269/  2 م ، 2002نشر.ـ القرطيب حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ، بريوت، دار الفكر للطباعة وال 17 
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وباإلضافة إىل األلفاظ اليت جاء فيها القلب خاضعا للقياس، فقد وقف دارسو القرآن عند ألفاظ أخرى رأوا أن القلب 

 . 19قَاُلوا اَل َتوَجلْ  يف قوله تعاىل:  18اَل تَاَجلْ فيها خمالف للقياس،حنو قراءة: 
ألنه من "َوِجل" "يـَْوَجل"، وما كان على "َفِعل" فهو "يَفَعل" تظهر :» اَل تـَْوَجلْ قال األخفش يف تصحيح الواو من   

 .20« فيه الواو، وال تذهب كما تذهب من "يَزِن"؛ ألن "َوَزن" "فـََعل"
 »وزيادة إىل قياس التصحيح يف "يـَْوَجل"، فقد ذكر األخفش لغة بين ُتيم الذين يعّلون الواو فيجعلوهنا ياء  فقال:   

فيقولون:" تِْيَجل" ] أي بكسر حرف املضارعة[؛ ألهنم يقولون يف" َفِعل": "تِْفَعل"، فيكسرون التاء،  وأما بنو ُتيم
واأللف يف " إفَعل" والنون يف "نِفَعل"، وال يكسرون الياء؛ ألن الكسر من الياء فاستثقلوا اجتماع ذلك. وقد كسروا 

حوا مع التاء والنون واأللف. فلو فتحوها استنكروا الواو، ولو فتالياء يف باب" َوِجل" ؛ ألن الواو قد حتولت إىل الياء 
الياء جلاءت الواو، فكسروا الياء ليكون الذي بعدها ياء، إذ كانت الياء أخف مع الياء من الواو مع الياء؛ألنه يفر إىل 

ة كراهة اجتماع ليت قبلها مفتوحالياء من الواو، وال يفر إىل الواو من الياء . قال بعضهم: "يـَْيَجل" فقلبها ياء وترك ا
 .21« الكسرة والياءين

أخف،  ومن قال: تاجل أبدل من الواو ألفا ألهنا »وعّلل النحاس لغة اإلعالل بقلب الواو يف"يـَْوَجل" ألفا أو ياء فقال:  
 .22«"ومن قال: تيجل أبدل منها ياًء ؛ألهنا أخف من الواو، ولغة بين ُتيم:تيَجل ليدلوا على أنه من "فِعل

 .23واكتفى الزجاج بذكر اللغات األربع يف مضارع "وِجل" وهي: يوَجل و ياَجل وييَجل وجِيِل 
وكأننا بالزجاج يف هذه اللغة األخرية أي:"جِيَل" بكسر ياء املضارعة وفتح اجليم، جييز حذف الواو من  مضارع " َوِجل"  

وهو من "َفِعل" "يَفَعل"، وذلك قياسا على حذفها يف "فـََعل" " يَفِعل" حنو: وعد يعد. ويبدو يل أن مسوغ احلذف هو  
مثلما فّر بعضهم من اجتماع الكسرة والياءين يف اللغة اليت ذكرها األخفش، كسر ياء املضارعة يف لغة بين ُتيم؛ إذ 

 ففتحوا ياء املضارعة ـ فّر بعضهم من ذلك حبذف الواو اليت هي فاء الفعل. 
 

                                                           
 م.2010، 2العكربي أبو البقاء، إعراب القراءات الشواذ ،حتقيق حممد أمحد عزوز، بريوت، عامل الكتب،ط ينظر  18
 .5/446،، و البحر احمليط، مرجع سابق 1/749،

 .53احلجر،  19
 .509،508األخفش، معاين القرآن، م س،    20
 .509املصدر نفسه،  21
 .490القرآن، م س،النحاس، إعراب  22
 .3/148ينظر الزجاج،معاين القرآن، م س،  23
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 :24أما ابن جين فقد أجاز يف حنو" يوجل" قلب الواو ألفا النفتاح ما قبلها، وإن كانت ساكنة، حنو قول الشاعر 

أموِق من ََثَنِ      25ومن حديث  يَزِيُدين ِمَقةً                          
َ
 ما حلَِِديِث امل

أموِق" أنه ليس على اهلمز، وإّنا أبدلوا الواو ألفا النفتاح ما قبلها، وإن كانت ساكنة، كما قالوا يف  
َ
فقد رأى يف " امل

يوجل: ياجل، ويف يوتعد: ياتعد،وقد نسب هذه اللغة  إىل احلجازيني، واستشهد بقول الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ 
 26وهو يقصد: موزورات   »ارِجْعَن مْأزورات غري مْأجورات « :

   اْسَتْحَوذَ  ، فناقشوا جميء  27اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَانُ ويف السياق نفسه وقف دارسو القرآن عند قوله تعاىل:  
 بالواو. قال الطربي:

الواوإذا كانت عني الفعل وكانت أن يأيت:"استحاذ عليهم"، ألن  اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَانُ  وكان القياس يف قوله: «
متحركة بالفتح وما قبلها ساكن، جعلت العرب حركتها يف فاء الفعل قبلها، وحوَّلوها"ألًفا"، متبعة حركة ما قبلها،  
كقوهلم:"استحال هذا الشيء عما كان عليه"، من"حال حيول" و"استنار فالن بنور اهلل"، من النور، و"استعاذ باهلل" 

 ورمبا تركوا ذلك على أصله كما قال لبيد:"وأحوذ"، ومل يقل"وأحاذ"، وهبذه اللغة جاء القرآن يف قوله:من"عاذ يعوذ". 
 ُاْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَان«  28. 
على األصل بأن األصل الثالثي منه غري مستعمل، ولو استعملوا "حاذ" ألعّلوا"  اْسَتْحَوذَ  وعّلل الزجاج جميء  

 .29 عليه استحوذ" محال
أما عن قلب الياء ألفا، فقد حبث فيه الدارسون انطالقا من بعض األلفاظ القرآنية حنو:"توراة" و" آية" ، وقراءة قوله   

 ، وغريهذا مما سنتطرق إليه. ،31 »َوال أَْدرَأُْتُكْم ِبهِ  « إذ قرىء   30َواَل أَْدرَاُكْم ِبهِ  تعاىل:
    

                                                           
، بريوت، دار اهو ملالك بن أُساء، ينظر ابن جين أبو الفتح عثمان ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ،حتقيق حممد عبد القادر عط 24

 .4، اهلامش رقم: 2/391م،1998: 1الكتب العلمية ،ط
 .10/385احملبة، من وِمق مِيق مقة فهو وامق و موموق، ينظر اللسان، ) مادة: ومق( املِقة:  25 

 . 2/391ينظرابن جين، احملتسب، م س، 26
 .19اجملادلة، 27 
 .327،326/ 9 ، م س ، تفسري الطربي 28 

 .5/112الزجاج، معاين القرآن ، م س، ينظر29
 .16يونس، 30
 1اء أبو زكريا حييي بن زياد، معاين القرآن ، حتقيق إبراهيم مشس الدين، بريوت ،دار الكتب العلمية ،طنسبت هذه القراءة إىل احلسن، ينظر الفرّ   31
 .1/308م.،2002،
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أهنا "فوعلة" قلبت الواو تاًء، إىل  رأيي البصريني والكوفيني، حبيث ذهب الفريق األولنقل معظم الدارسني يف "توراة" 

وقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وذهب الفريق الثاين إىل أهنا "تفَعلة" قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما 
 . 32لفاحتركت الياء وانفتح ما قبلها، قلبت أقبلها،وقال بعضهم أهنا " تفِعلة" لكن قلبت إىل "تفَعلة"، فلما 

ونقل الطربي أّن هذا الرأي األخري، أي إّن" توراة" "تفِعلة" مث أبدلت فتحة العني كسرة لتنقلب الياء ألفا ـ ذكره الفراء   
ة": " ييف كتاب املصادر، وأّن هذا القلب قد جرى على لغة طيء الذين يقولون يف" التوصية" :" توصاة" ويف" اجلار 

 .33جاراة" 
وكأنه جييز يف توصية توصاة و هذا رديء ، ومل يثبت يف: توفية توفاة   «لكن الزجاج اعرتض على هذا الرأي بقوله:   

 .34« وال يف توقية توقاة
ويف لفظ"آية" ذهب الفراء ـ فيما نقل عنه ابن منظورـ  إىل أهنا كانت يف األصل "أَيَّة" أي على وزن"فْعلة" فثقل عليهم   

التشديد فأَبدلوه أَلفًا النفتاح ما قبل التشديد كما قالوا: "أمَْيا" مبعىن "أَمَّا" . ونقل عن الكسائي قوله يف "آية" بِأهنا 
فراء رّد هذا الرأي بأنه لو كان كذلك ما صغرها "ِإيـَيَّة" ، ورّد الكسائي بأهنم صّغروا عاتكة "فاعلة" منقوصة،لكن ال

وفاطمة، ُعتَـْيكة وُفطَْيمة، فاآلية مثلهما، و رّد الفراء  على هذا أيضا بأنه ليس كذلك؛ أَلن العرب ال تصّغر "فاعلة" 
 .35وز يقولون يف فاطمة:  ُفطَْيمة،أما يف غري االسم العلم،فال جيعلى "فـَُعْيلة" ِإال َأن يكون اُساً يف مذهب ُفالنَة، ف

 ومعىن هذا الرّد أن"آية" لو كانت"فاعلة" لصغرت "أويّة" بالواو. 
الفراء رأيا آخر يف "آية" وهو  قول بعضهم أهّنا  "فاعلة" صرّيت ياؤها اأُلوىل أَلفاً كما فعل حباجة وقاَمة واأَلصل  و ذكر 

 :36وخطّأ الفرّاء هذا الرأي لسببنيحائجة وقائمة. 
 األول:َأّن هذا القلب يكون يف الثالثي،وبناء"فاعلة" ليس ثالثيا.   
 والثاين:أنه لو كان كما قالوا، أي إن الياء األوىل قلبت ألفا، لقيل يف نَواة وَحياة: نايَة وحايَة.  

                                                           
القيسي مكي بن أيب طالب، مشكل إعراب القرآن ، حتقيق حامت صاحل ، و 2/317، و معاين الزجاج، م س،16/180ينظر تفسري الطربي، م س، 32

ابن عطية أبو حممد عبد احلق األندلسي، احملرر  ، و5/  4 ،م س ،  تفسري القرطيب ، و1/149،م.1975مان األعظمي، الضامن، بغداد ،مطبعة سل
 .2/387، وأبو حيان، البحر، م س 272ص:  م.2002ـ 1الوجيزيف تفسري الكتاب العزيز، ، دار ابن حزم ط 

 .16/180ينظر تفسري الطربي، م س، 33

 .2/317س،ينظر معاين الزجاج، م  34 
 .14/56ينظر اللسان، م س، 35 
 ينظر  املصدر نفسه. 36 
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 . 37لة إذا اجتمعا أعّل الثاين ال األّولوقصد الفراء هبذا القول األخري أن القياس يقتضي أّن حريف الع

األصل يف آية:  « و رأى العكربي يف كل وجوه القلب اليت ذكرها هؤالء يف "آية" أهنا خمالفة للقياس ويف ذلك يقول :
اية غأيّة، ألّن فاءها مهزة وعينها والمها ياءان... مث إهنم أبدلوا الياء الساكنة يف أيّة، ألفا على خالف القياس،ومثله 

 وثاية، وقيل: أصلها أيِيه، مث قلبت الياء األوىل ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقيل: أصلها أيَية بفتح األوىل والثانية، مث
فعل يف الياء ما ذكرنا، وكال الوجهني فيه نظر؛ ألن حكم الياءين إذا اجتمعتا يف مثل هذا أن تقلب الثانية لقرهبا من 

يية على فاعلة، وكان القياس أن تدغم فيقال آيّة مثل دابّة، إال أهنا خففت كتخفيف كينونة يف  الطرف، وقيل: أصلها أ
 .38  »كيَّنونة، وهذا ضعيف ألن التخفيف يف ذلك البناء كان لطول الكلمة

أما أبو حيان فرأى يف الوجه األّول من القلب الواقع يف آية، أي القول بأن الياء الساكنة قلبت ألفا ـ بأنّه حممول على   
 .40، وأما بالنسبة للوجهني اآلخرين فقد وافق رأيه رأي   العكربي39قرياط وديوان اإلبدال الواقع يف احلرف الصحيح حنو :

،إذ قرأ : "َوال أَْدرَأُْتُكْم ِبِه". وقد ذكر الطربي   42َواَل أَْدرَاُكْم بِهِ " لقوله تعاىل  41سنقلب الياء ألفا قراءة احل ومن   
أن ال وجه هلذه القراءة حسب بعض البصريني؛ألن الم الفعل ياء، وال جيوز قلبها ألفا أو مهزة إال أن يكون ذلك على 

ألبيات ااستشهد الشاعر يف هذا السياق بالعديد من  لغة بعض بين عقيل الذين يقولون يف"أعطيت": "أعطَأُت"، وقد
 :43الشعرية،اليت قلبت فيها الياء ألفا حنو قول الشاعر

َشهَّرِ 
ُ
 َلَقْد آَذَنْت أَْهَل اْلَيَماََمِة طَيٌِّئ... حِبَْرب  َكَناَصاِة اأَلَغرِّ امل

 يريد: كناصية،  وقول زيد اخليل:
 َيُسوُق األَبَاِعرَاَلَعْمُرَك َما َأْخَشى التََّصْعُلَك َما بـََقا... َعَلى اأَلْرِض قـَْيِسيٌّ 

 

                                                           

 .3/476هـ (،حتقيق عبد احلميد هنداوي، املكتبة التوفيقية، القاهرة) د ت(.،911ينظر مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع جلالل الدين السيوطي) ت 37 
 1979 -هـ  1399، 1القراءات يف مجيع القرآن ، بريوت دار الكتب العلمية ،ط العكربي أبو البقاء، إمالء ما مّن به الرمحن من وجوه اإلعراب و  38 

 .1/33،32م،

 ألن أصلهما: قرّاط ودّوان فأبدلت الراء األوىل والواو األوىل ياءين والدليل على ذلك قوهلم يف اجلمع: قراريط ودواوين. 39 
 .1/312ينظر  أبو حيان، البحر، م س، 40 

، ونسبها أبو حيان إىل ابن عباس ، وابن سريين ، واحلسن ، وأيب رجاء، ينظر 15/43، ، و تفسري الطربي1/308م س ينظر معاين الفراء،  41
 . 5/137البحر،

 .16يونس، 42
 ، ) مادة: نصا(15/327هوُحَرْيث بن َعتاب الطائي، ينظر اللسان، 43 
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فقال "بقا" واألصل بقي، وقد نسبت هذه اللغة إىل طيء حيث قيل بأهنا تصرّي كل ياء انكسر ما قبلها ألًفا، يقولون: 

 .44"هذه جاراة" يقصدون :جارية 
ألن الياء والواو إذا انفتح «أما الفراء فإنه اعرتض على هذه القراءة، أي )َوال أَْدرَأُْتُكْم بِِه(، وعلل اعرتاضه هذا بقوله:   

ولعل احلسن ذهب  «،لكنه مع ذلك حاول توجيه هذه القراءة فقال: 45 »ما قبلهما وسكنتا صحتا ومل تنقلبا إىل ألف
إىل طبيعته وفصاحته فهمزها، ألهنا تضارع "درأت احلد" ، وشبهه. ورمبا غلطت العرب يف احلرف إذا ضارعه آخر من 

ز. وُسعت امرأة من طّي تقول: "رثَْأُت زوجي بأبيات"، ويقولون: " لّبأُت باحلّج" و"حألت اهلمز فيهمزون غري املهمو 
السويق" ، فيغلطون، ألن "حألت"، قد يقال يف دفع العطاش، من اإلبل، و"لبأت": ذهبت به إىل "اللبأ" لَِبأ الشاء، 

 .46   »ى الرائب، فتلك "الرثيئة"و "رثأت زوجي"، ذهبت به إىل "رثيئة اللنب " ، إذا أنت حلبت احلليب عل
فالفرّاء كما يظهر لنا من قوله يعترب هذه اللغة أي قلب الياء مهزة، ممّا غلطت فيه العرب فهمزت ما هو غري مهموز يف  

 األصل؛ ألهنا شبهته باملهموز. 
وجاز هذا البدل ألّن  « لكّن أبا حيان مل ير يف ذلك غلطا؛ ألنه يعترباهلمزة واأللف من واد واحد، ويف ذلك يقول:

 »األلف واهلمزة من واد واحد ، ولذلك إذا حركت األلف انقلبت مهزة كما قالوا يف العامل العأمل ، ويف املشتاق املشتأق
47. 

 مرّ  َوال أَْدرَأُْتُكْم بِِه(:)أما العكربي فرأى يف تفسريه هلذا اللبس الواقع يف قلب الياء ألفا أو مهزة،أن القلب يف قراءة 
 : األوىل: قلبت فيها الياء ألفا لتحركها يف األصل وانفتاح ما قبلها.48مبرحلتني

 والثانية: قلبت فيها األلف مهزة. 
    
 
 

                                                           
 .44/  15تفسري الطربي، م س،  ينظر 44

 .1/308معاين الفراء م س، 45
 املصدر. نفسه 46
 . 5/137أبو حيان، البحر، م س، 47 
 .1/640ينظر العكربي، إعراب القراءات الشواذ، م س، 48 
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يَا َحْسَرتَا وقوله:   49قَاَلْت يَا َويـَْلَتا أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوزٌ ومن الياءات اليت قلبت ألفا،  ياء اإلضافة يف حنو قوله تعاىل:

إّنا  يَا َحْسَرتَاو يَا َويـَْلَتا فقد ذهب مجهور الدارسني إىل أّن األلف يف حنو   50َما فـَرَّْطُت يف َجْنِب اللَّهِ َعَلى 
 .51هي منقلبة عن ياء اإلضافة يف االستغاثة

خف من أ وعّلل الزجاج  وابن جين هذا القلب بأنه إّنا أبدل من الياء والكسرة األلف والفتحة؛ ألن الفتح واأللف 
 .52الياء والكسرة

أصلها ياء، وليست ألف الندبة ـ بقراءة عاصم وأيب عمرو واألعشى  يَا َويـَْلَتا  واستدل بعضهم على أن األلف يف :   
 .53بإمالة األلف إذ هي بدل من الياء

والياء ملا   « أما عن اطراد قلب الياء ألفا  وشيوع  ذلك يف كالم العرب، فإننا جند تفسريه عند الفارسي الذي قال:  
كانت أقرب خمرجا إىل األلف من الواو إليها أبدلت هي من األلف كما أبدلت األلف منها، ومل تبدل األلف من الواو 

عاعيت، وقالوا يف النسب إىل طيء: طائّي، ويف احلرية:حارّي، ويف على هذا احلّد. أال ترى أهنم قالوا: حاحيت، و 
، ومل نعلم األلف 54زبينة:زبايّن، وذهب سيبويه يف آية وغاية إىل أن األلف بدل من الياء الساكنة اليت كانت يف أيّة

 .55 »أبدلت من الواو على هذه الصورة إالّ قليال كـ" ياجل" يف بعض اللغات
 ـ قلب الواو ياًء و الياء واوا 

من مواضع قلب الواو ياًء اليت وقف عندها بعض علماء القرآن اجتماع الواو والياء يف كلمة واحدة يف حنو قوله  
بضم احلاء فإنه  ِمْن ُحِليِِّهْم وأّما قوله: «،  وقد حتدث األخفش عن هذا القلب فقال:  56ِمْن ُحِليِِّهْم :تعاىل

 . 57 »"فـُُعول" وهي مجاعة" احلَْلي"، ومن قال: "ِحليِّهم" يف اللغة األخرى، فلمكان الياء، كما قالوا" ِقِسّي" و" ِعِصّي"

                                                           

 .72هود ، 49 
 .56الزمر، 50 
،  والكشاف 285/ 2، واحملتسب،887، وإعراب القرآن للنحاس،3/51،و معاين الزجاج،21/313، وتفسري الطربي،3/301ينظر معاين الفراء، 51 

 .7/417، وأبو حيان البحر،2/411. و العكربي، القراءات الشواذ ،1622رر الوجيز،، و احمل4/103
 .285/ 2، واحملتسب،م س ،3/51ينظر معاين الزجاج م س ، 52 
 .5/244ينظر البحر، 53 
 سبق أن رأينا أن هذا رأي الفراء، أما اخلليل وسيبويه فمذهبهما أهنا" فَعلة". 54 
، 1د، احلجة للقراء السبعة ، وضع حواشيه وعّلق عليه: كامل مصطفى اهلنداوي، بريوت، دار الكتب العلمية، ،طالفارسي أبو علي احلسن بن أمح 55 

 .1/73م.،2001
 .148األعراف، 56 
 .448معاين األخفش، م س، 57 
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أي إهنم قلبوا الواو ياء وأدغموها يف الياء، وكسروا ما قبلها يف القراءة األوىل، ويف القراءة الثانية كسروا احلرف األول 

 حلركة الثاين .إتباعا 
والياء  « فقال:  58ِمْن ِديَارِِهمْ وحتدث أبو حيان عن الواو املنقلبة يف اجلمع وهي عني الكلمة يف حنو قوله تعاىل:  

يف هذا اجلمع ] يقصد: ديارا[ منقلبة عن واو ، إذ أصله ِدوار ، وهو قياس ، أعين هذا اإلبدال إذا كان مجعًا لواحد 
تناول .  و  59 »معتل العني ، كثوب وحوض ودار ، بشرط أن يكون " فعااًل" صحيح الالم . فإن كان معتله ، مل يبدل

  من قوله تعاىل: نـَْياًل   بلها فتح، وذلك يف سياق الرد على من قالوا يفالطربي احلديث عن الواو الساكنة اليت ق
وكان بعض أهل العلم بكالم العرب يقول: "النيل"   «بأن الياء فيه منقلبة عن واو فقال:    60َواَل يـََناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ نـَْياًل 

فتها ا إنالًة". وقال: كأن "النيل" من الواو أبدلت ياء خلمصدر من قول القائل: "نالين خبري ينولين نواال"، و"أنالين خريً 
وثقل الواو. وليس ذلك مبعروف يف كالم العرب، بل من شأن العرب أن تصحِّح الواو من ذوات الواو، إذا سكنت 

 .61 »وانفتح ما قبلها، كقوهلم: "الَقْول"، و"الَعْول"، و"احلول"، ولو جاز ما قال، جلاز "الَقْيل"
 ومن مسائل  القلب اليت أثارت اهتمام الدارسني، تلك املتعلقة بألفاظ وقع فيها القلب ومل يقع يف مثيالِتا، من ذلك   
ضيِّزى 62 إّنا قضيت «، ويعّلل الفراء هذا احلكم فيقول: 63. فقد ذهب جل الدارسني إىل أهنا "فُعلى" بضم الفاء

احلُبلى، إما بفتح، وإما بضّم; فاملفتوح: سْكَرى وعطشى، واملضموم: األنثى و  على أّوهلا بالضّم، ألن النعوت للمؤنث تأيت
َفُع اْلُمْؤِمِننَي    فإذا كان اُسا ليس بنعت كسر أّوله، كقوله ْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تـَنـْ كسر أّوهلا، ألهنا اسم ليس بنعت،    َوذَكِّ

 .64  »وكذلك الشِّْعَرى كسر أّوهلا، ألهنا اسم ليس بنعت
أهنا " ُضوزى" أي " فُعلى"، لكّنها ُصرّيت " ِفعلى" ؛ألهنم كرهوا ضّم الضاد من"   ضيِّزىوعلى هذا فـاألصل يف    

 .   65ِضيَزى" فتنقلب الياء واوا،  كما فعلوا يف "بيض" وهو"فـُْعل" فكسروا الفاء لتسلم الياء

                                                           

 .85البقرة، 58 
 .1/449البحر، 59 
 .120التوبة، 60 
 .14/564تفسري الطربي، م س، 61 

 .22النجم،  62
/  17،   تفسري القرطيب ، و 4/319.، والزخمشري،الكشاف،5/60،59معاين الزجاج، و،22/526، وتفسري الطربي،3/10،9الفراء، ينظر معاين  63

103. 
 3/10،9ينظر معاين الفراء، م س،  64
 .2/395القيسي، الكشف ،  ، و 5/60،59معاين الزجاج، و،22/526، ، ينظر املصدر السابق ، وتفسري الطربي  65
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اوا على ما حكاه أبو عبيدة من قوهلم: ُضزته، فينبغي أن ومن جعل العني فيه و « لكن الفارسي رّد هذا الرأي إذ قال:  

يقول:ُضوزى، وقد ُحكي ذلك، فأما من جعله من قولك: ِضزته، فكان القياس أن يقول أيضا: ُضوزى، وال حيفل 
لطرف ا بانقالب الياء إىل الواو؛ ألن ذلك إّنا ُكره يف" بِيض" وِعني" مجع بيضاء وعيناء، لقربه من الطرف،وقد بـَُعَد من

حبرف التأنيث، وليست هذه العالمة يف تقدير االنفصال كالتاء، فكان القياس أن ال حُيفل بانقالهبا إىل الواو، كما مل 
يباَل ذلك يف :" ُحوَلل وُعوَطط، وكأهّنم آثروا الكسرة والياء على الضمة والواو من حيث كانت الكسرة والياء أخف، 

 .66 » الصفة شيء على" ِفْعلى" وإّنا هو" فُعلى"ومل خيافوا التباسا حيث مل يكن يف
فكما يظهر من قول الفارسي أن القياس يف "فُعلى" من ِضزته أن يكون ُضوزى، بالضمة والواو، وال يُفعل به ما فُِعل   

بـ"بيض"؛ ألن الواو ليست قريبة من الطرف. لذلك فإن التعليل الذي رآه  صوابا يف جعل ضوزى ضيزى هو إثارهم 
 فة الكسرة والياء على الضمة والواو.خل

.  ومما جاء أيضا من معتل العني بالياء 67مصدرا على وزن "ِفعلى" وصف به  ضيِّزى أما أبو حيان فأجاز أن يكون
. وقد ذهب جل الدارسني يف هذا إىل أنّه   68ُطوَب هَلُْم َوُحْسُن َمَآب   من قوله تعاىل:  طُوَب  على وزن "فُعلى" 

.  لكن 69الطيب، لذلك فإّن الواو فيه منقلبة عن ياء، وذلك لسكوهنا  وانضمام ما قبلها، كما قالوا: ُموسر وُموقن من
،  ووّجه  70« طيىب هلم» نسبها إىل مكوزة األعرايب، ذلك أنه قرأ  ُطوَب  صاحب الكشاف ذكر قراءة أخرى يف 

 . 71يل : بِيض ومِعيشةهذه القراءة إىل أنه كسر الطاء لتسلم الياء ، كما ق
   ُطوَب  وهذه القراءة وإن كانت شاذة إال أهّنا تعرب عن التساؤل الذي يفرتض أن يطرح وهو: مَل حدث القلب يف

 ؟ ضيِّزى ومل حيدث يف
 

                                                           

 .4/6،5ي، احلجة، م س، الفارس 66 
 .8/160ينظرأبو حيان، البحر، م س، 67 
 .29الرعد، 68 

،  2/64، والعكربي، اإلمالء، م س ،2/388الزخمشري، الكشاف، م س، ، و 3/494،  ومعاين النحاس، م س، 3/120ينظر، معاين الزجاج، م س، 69
 .5/380، والبحر،9/316، وتفسري القرطيب، 18/180وتفسري الرازي،

  مل أعثر على هـــــذه القراءة يف  مصـــــــــــــــــــادر القراءات املتوفرة لـــــدي، لكن ابن جين ذكر أهنـــــا قراءة أعرايب حكـــــاهـــــا عنـــــه أبو حـــــامت ، ينظر ابن جين، 70 
تاين يف كتابه الكبري يف القراءَ 1/459اخلصــــائص، ِجســــْ ت ا.، وذكر ذلك أيضــــا صــــاحب اللســــان فقال: " قال ابن جين وحكى أَبو حامت ســــهُل بن حممد الســــِّ

 ،) مادة: طيب(.1/563قال: قرأَ عليَّ أَعرايب باحلرم ِطيىَب هلم فَأَعْدُت فقلُت ُطوب فقال ِطيىب فَأَعْدُت فقلت ُطوب فقال ِطيىَب" ينظراللسان،

 .2/388ينظرالزخمشري، الكشاف،  71 
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وذلك "فُعلى" إذا كانت اُساً. وذلك:  «ولعلنا جند اجلواب عند سيبويه الذي قال يف باب) ما تقلب فيه الياء واوا(:  

 الطوب، والكوسى، ألهنا ال تكون وصفاً بغري ألف والم، فأجريت جمرى األُساء اليت ال تكون وصفاً.
وأما إذا كانت وصفاً بغري ألف والم فإهنا مبنزلة "فـُْعل"  منها، يعين بيٌض. وذلك قوهلم: امرأٌة حيكى. ويدلك على أهنا 

 ون ِفعلى صفًة.فُعلى أنه ال يك
ومثل ذلك: " قسمٌة ضيزى " فإّنا فرقوا بني االسم والصفة يف هذا كما فرقوا بني "فعلى" اُسًا وبني" فعلى" صفة يف 

 .   72 »بنات الياء اليت الياء فيهن الم. وذلك قوهلم: شروى وتقوى يف األُساء
خلت  يكون وصفا إال  " باأللف والالم ، وم ى دفكما هو ظاهر من قول سيبويه أنه ذهب يف بناء "فُعلى" إىل أنه ال 

عليه األلف والالم أجري جمرى األُساء، من ذلك "الطوب" أجري جمرى األُساء بسبب تعريفه بـ"أل"، لذلك قلبت الياء 
 يزى". ضفيه واوا، أما إذا جاء" فُعلى" بغريألف والم، فإنه يعامل معاملة الوصف،فتسلم الياء وال تنقلب واوا، من ذلك "

وبناًء على قول سيبويه فإن" طوب" كان يفرتض أاّل حيدث فيها القلب كما مل حيدث يف "ضيزى" ، ألهنا جاءت    
نـَْيا  جمردة من "أل".  يؤكد ذلك ألفاظ قرآنية أخرى جاءت على "فُعلى"  من ذلك من قوله  اْلُقْصَوى و الدُّ

نـَْيا َوُهْم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوىِإْذ أَنـُْتْم بِاْلُعْدَوِة  تعاىل: . فقد وقف العلماء عند إشكالية جميء األوىل بالياء،أي   73الدُّ
قلبت فيها الواو ياء، وجميء الثانية  بالواو على التصحيح، مع أّن كليهما" فـُْعلى" مما المه واو؛ ألن " الدنيا" من الدنو، 

 و"القصوى" من القصو.
اإلشكالية فقد ذهب فيه مجهور الدارسني إىل القول بأن "الدنيا" جاءت على القياس حيث وأما اجلواب على هذه  

 ،74أبدلت الواو ياًء،أما القصوى فعلى غري قياس
والقصوى تأنيث األقصى ومعظم أهل التصريف فصلوا يف "الُفعلى  « لكّن أبا حيان نقل رأيا خمتلفا عن هذا فقال:  

، وإن كان صفة  75اُساً أبدلت الواو ياء، مث ميثّلون مبا هو صفة حنو الدنيا والعليا والقصيامما المه واو فقالوا: إن كان 
 .76 »أقرت حنو احللوى تأنيث األحلى ، وهلذا قالوا: شّذ القصوى بالواو وهي لغة احلجاز والقصيا لغة ُتيم

                                                           

 .4/364اجليل ) د ت(.، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب ، حتقيق عبد السالم هارون، بريوت ،دار  72 
 42األنفال، 73 
 .802،،و احملرر الوجيز،2/167،البن خالويه، و الكشاف، 1/224،وإ عراب القراءات السبع،349ينظر إعراب القرآن، للنحاس، 74 
 .4/491، و البحر،8/21، و تفسري القرطيب، 1/595و إعراب القراءات الشواذ، 
.، و ابن جين أبو الفتح عثمان، املنصف لشرح كتاب التصريف للمازين، حتقيق عبد القادر 4/364تاب، م س، هذا قول سيبويه و املازين، ينظر الك 75 

 .414، 413أمحد عطا، بريوت لبنان، دار الكتب العلمية، ) د ت(.،
 .4/491أبو حيان ، البحر، م س ،76 
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رحه لرأي ابن جين هذا املذهب يف سياق شفعلى هذا الرأي تكون" الدنيا والقصوى" اُسني وليس صفتني، ويوضح لنا 

إّنا ذكر"العليا والدنيا والقصيا" يف موضع األُساء؛ ألهنا وإن كان أصلها الصفة، فإهّنا اآلن قد أخرجت  «املازين فيقول:
، عإىل مذهب األُساء برتكهم إجراءها وصفا يف أكثر األمر، واستعماهلم إياها استعمال األُساء، كما تقول يف " األجر 

واألبطح، واألبرق": إهنا اآلن أُساء؛ألهنم قد استعملوها استعمال األُساء، وإن كانت يف  األصل صفات. أال تراهم 
قالوا:"أبرق وأبارق، وأجرع وأجارع، فصرفوا "أبرقا وأجرعا"، ومجعومها على مثال: "أمحد وأحامد"، وأبدلوا الالم يف 

 .77  »التعادل، وكانت األُساء أمحل هلذا من الصفات خلفة األُساء"فُعلى" كما أبدلوها يف" َفعلى" لضرب من 
وخالصة القول يف هذين اللفظني أّن " الدنيا" جاءت وفق ما يقتضيه قياس كل فريق، بينما شذت "القصوى" عن  

لى وقد قالوا: "القصوى"  فأجروها ع «قياس الفريقني، لذلك جند بعضهم يسعى جلعلها غريشاذة . قال سيبويه: 
 . 78  »األصل؛ ألهنا قد تكون صفًة باأللف والالم

و يبدو من هذا أن سيبويه ختلى عن رأيه السابق، فأجاز يف"فُعلى" باأللف والالم أن تكون صفة، ولذلك جاءت   
 "القصوى" بالواو.

 قلب الواو والياء همزة
  79ذهب النحاة إىل حتديد أربعة مواضع تقلب فيها الواو و الياء مهزة وهي: 

 ـ إذا تطرفت الواو أو الياء بعد ألف زائدة، حنو دعاء، وبناء، واألصل: دعاو وبناى.1   
 ـ إذا وقعت كل منهما عينا السم فاعل على" فاعل" وأعلت يف فعله، حنو قائل وبائع، وأصلهما قاول وبايع.2  
ة إن كان مدة زائدة يف الواحد، حنو قالدـ  وتبدالن مهزة ، أيضا ، فيما وىل ألف اجلمع الذى على مثال "مفاعل"، 3  

 وقالئد .
ـ تبدل اهلمزة من الواو والياء إذا كانا ثاىن حرفني لينني، توسط بينهما مدة "مفاعل"،حنو أّول وأوائل، فلو توسط بينهما 4

 مدة مفاعيل، امتنع قلب الثاين منهما مهزة، كطواويس.
 

                                                           

 .414ابن جين، املنصف، م س،  77 
 .4/389سيبويه، الكتاب،م س ،  78 
.، و ابن عصفور األشبيلي، املمتع يف التصريف ،حتقيق فخر الدين قباوة. طرابلس، الدار العربية للكتاب، 251ـ  249/ 2شرح ابن عقيل م س،  ينظر 79 

 .328ـ 1/326م.،1987،  5ط:
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ية كما ذكر ذلك النحاة، و دارسوالقرآن الذين استوقفتهم بعض األلفاظ القرآنوقد تقلب الواو مهزة يف غري هذه املواضع   

َوِإَذا الرُُّسُل  من قوله تعاىل: أُقِـَّتتْ  فبحثوا من خالهلا يف شروط  قلب الواو والياء مهزة. من ذلك وقوفهم عند لفظ
؛ [ أُقِـَّتتْ  وإّنا مهزت] يقصد «:  قال الفرّاء:  منقلبة عن واو. أُقِـَّتتْ  ، إذ الحظوا أن اهلمزة يف   80أُقِـَّتتْ 

  :81ألّن الواو إذا كانت أّول حرف وُضمت مُهزت، من ذلك قولك: صلى القوم أحدانا، وأنشدين بعضهم
 حُيلُّ أَحْيَدُه ويقاُل بـَْعٌل ... وِمثُل ُتوُّل  منه افتقارُ                                    

 .82  »حسان،باهلمز، وذلك ألن ضمة الواو ثقيلة، كما كان كسر الياء ثقيالويقولون هذه أجوه 
وأّكد العديد من الدارسني على شرط قلب الواو مهزة وهو أن تكون ضمتها أصلية الزمة، سواء كانت أوال حنو:   

، ،أو   83التنَسُواالزمة كما يف قوله:  وجوه،  أم حشوا حنو: أدؤر، أما إذا كانت ضمتها غري يف قولك :هذا عدوٌّ
 .84فإنه ال جيوز القلب

 . 85وقد رأوا يف هذا القلب أي قلب الواو مهزة أنه مطّرد ولغة فاشية  
، من 86وعلى أساس إطّراد قلب الواو املضمومة مهزة أجاز العديد من الدارسني قراءة " أُِحي" باهلمزة من غري واو   

ىل أهنا من وحيت الثالثي مبنيا للمفعول، فلما انضمت الواو ضما الزما ، فوجهوها  إ  87ُقْل أُوِحيَ   قوله تعاىل:
 .  88 مهزت، ومثلوا لذلك بقوهلم: أُعد يف ُوِعد، وأُرث يف ُوِرث وأُزن وغري ذلك من األلفاظ

وباإلضافة إىل الواو املضمومة اليت قيل أنه يطرد قلبها مهزة، فهناك من قال باطراد قلب الواو املكسورة أيضا. قال   
  .89  »وإّنا يقع اهلمز يف الواو إذا كانت ضمتها  أو كسرِتا الزمة أصلية حنو: ُوجوه ، و ِوشاح «القيسي: 

     
 

                                                           

 .11املرسالت ، 80 
 مل أعثر على قائل هذا البيت. 81
 .3/113ينظر معاين الفراء، 82
 .237البقرة، 83 
 .30/251، و تفسري الرازي، 2/456، و القيسي،الكشف ، 391/ 2،  وابن جين،احملتسب، 4/90احلجة،ينظرالفارسي، 84 
 ،. 2/456، و القيسي،الكشف ، 4/90احلجة،الفارسي، ينظر 85 
 .2/391ن جين، احملتسب، و اب، 1208، و النحاس، إعراب القرآن،87/|3معاين الفراء، نسبت هذه القراءة إىل جؤية بن عائذ األسدي، ينظر 86 
 .1اجلن، 87 
 .2/270. والعكربي،اإلمالء،4/470، والزخمشري، الكشاف، 2/391و احملتسب، ، 1208، و إعراب القرآن،3/87معاين الفراء، ينظر 88 
 .2/456ينظر القيسي،الكشف،م س  89 
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جواز قلب الواو املكسورة مهزة، كما أُطلق يف الواو املضمومة، من ذلك قوهلم: وذكر الزخمشري  أّن  املازين قد أطلق 

 .91، وإشاح وإسادة 90إعاء
ورّد أبو حيان قول الزخمشري املنسوب إىل املازين، فقال بأن جواز القلب يف الواو املضمومة واملكسورة ليس مطلقا    

 .92إّنا هو مقيد بشروط
ب الواو املكسورة مهزة وهو أن تكون أّوال، ال حشوا ، وهذا خبالف الواو املضمومة وقد نّبه الزجاج على شرط قل    

 . 93اليت تبدل مهزة أّوال  وحشوا
و فّصل ابن جين القول يف قلب الواو املضمومة واملكسورة مهزة، وذلك يف سياق شرحه لرأي املازين. فأما الواو املضمومة  

رها، وهي أن تكون أّوال أو حشوا ، وأن يكون ضمها ضما الزما غري عارض  فلم يزد  فيها على الشروط اليت سلف ذك
َنُكمو كضمة اإلعراب، أو الضمة الناجتة عن التقاء الساكنني حنو:قوله تعاىل:   وقوله:   94ال تْنَسُوا الَفْضَل بـَيـْ

َلُونَّ يف أَْمَواِلُكمْ  95لَُتبـْ
 96. 

أّما بالنسبة للواو املكسورة فقد أّكد يف حديثه عن انقالهبا مهزة على الشرط الذي ذكره املازين وهو وقوعها أّوال،       
 .97ال حشوا، كما نّبه على عدم اطّراد اهلمز يف الواو املكسورة اطّراده يف الواو املضمومة

    
 
 
 

                                                           

لب الواو مهزة، وقد نسبها ابن جين إىل سعيد ابن جبري، ينظر ابن حين، [ بق76قصدا بـ"إعاء" قراءة قوله تعاىل: "ِمْن ِوَعاِء َأِخيِه " ] يوسف،   90 
 .  211املنصف،

 .4/470ينظر الزخمشري،الكشاف،  91

 .8/340ينظر أبو حيان، البحر، 92 
 .2/259ينظر معاين الزجاج، 93 
 .237البقرة، 94 
 .186آل عمران،95 
 .199،198ينظر املنصف، 96 
 .210م ن، 97 
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ُهَما راءات الشاذة حنو قراءة قوله تعاىل:وهناك إشكال آخر يف قلب الواو مهزة نشأ عن بعض الق   98َما ُوورَِي َعنـْ

هبمزة  : يُوِقُنونَ  قرأ بعضهم  ، إذ 100َوبِاآْلَِخرَِة ُهْم يُوِقُنونَ  ، وقراءة قوله تعاىل: 99هبمز الواو األوىل أي"أوري"
 .101ساكنة بدل الواو

فقد أجاز فيه النحاس وأبو حيان قلب الواو األوىل مهزة،إال أّن األّول أجاز ذلك يف غري القرآن، أما  ُوورَِي  فأّما  
 .102أبو حيان فأجاز القراءة باهلمز

مل تقلب مهزة    ُوورَِي   فإن قلت : ما للواو املضمومة يف «ومل ير الزخمشرى مسوغا للقلب يف هذا املوضع، فقا ل:  
 . 103  »كما قلبت يف أَوْيصل؟ قلت : ألّن الثانية مّدة كألف وارى

اورت بأن الواو ملا جباهلمز، فقد تردد أبو حيان يف قبوهلا، لكنه مع ذلك وّجهها  يُوِقُنونَ  وكذلك األمر بالنسبة لـ 
وا من هذه مهزة أيضا، إذ قدروا الضمة املضموم فكأن الضمة فيها ، وهم يبدلون من الواو املضمومة مهزة  ، فأبدل

 .104فيها
وخنتم احلديث عن قلب الواو يف أول الكلمة، بالواو املفتوحة ، فقد وقف العكربي وأبوحيان عند لفظ" أحد" فذكرا   

مرأة ا أّن اهلمزة فيه مبدلة من الواو،إال أهّنما نّبها على أّن إبدال الواو املفتوحة مهزة قليل ، جاءت منه ألفاظ قليلة حنو:
 .105أناة: أي وناة ألنّه من الوين

ووافق هذا الرأي رأي النحاة ألهّنم قالوا بعدم جواز القياس على األلفاظ القليلة اليت ُسعت عن العرب كـ" أحد وأناة    
 . 106وأُساء

 

                                                           
 .20األعراف، 98
، 2/73، والكشاف،3/20نسبها  الزخمشري وأبو حيان إىل عبد اهلل، ونسبها النحاس إىل الضحاك وحيي بن كثري، ينظر معاين النحاس، 99 

 .4/279والبحر،
 .4البقرة، 100 
 .1/167نسبت هذه القراءة إىل أيب حية النمري ، ينظر البحر،  101 
 .4/792وأبو حيان،البحر،، 300إعراب القرآن،ينظرالنحاس،  102 
 .2/73الزخمشري،الكشاف،  103 
 .1/167ينظر البحر، 104 
 .8/529.، والبحر،2/297ينظر العكربي،اإلمالء ، 105 
 .3/76، والرضّي،شرح الشافية 211ينظر ابن جين،املنصف، 106 
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 قلب الياء همزة  

َلُكْم ِفيَها َوَجَعْلَنا أّما ما استوقف دارسي القرآن من األلفاظ اليت قلبت فيها الياء مهزة فنذكر منها: قراءة قوله تعاىل:   
َمَعاِيشَ 

باهلمز، األمر الذي جعل الدارسني  يبدون رأيهم يف هذا القلب، ويبحثون  َمَعاِئشَ  :108،إذ قرأ بعضهم107
 يف شروط قلب الياء مهزة يف مثل هذا املوضع.

صفها بالغلط و  فأّما رأيهم يف القراءة فقد ذهب العديد منهم، كاألخفش والنحاس والفارسي وابن عطية والعكربي، إىل  
. قال الفارسي : ومن أعّل فهمز فمجازه  على وجه الغلط؛ ألنّه توهم "معيشة" 109والرداءة، والبعد عن الصواب

 . 110"فعيلة"
ويف تعليلهم لرأيهم هذا أوضحوا أّن الياء يف "معيشة" أصلية وليست زائدة، وإّنا يهمز ما كان على مثال "مفاعل" إذا  

 .111أللف زائدة يف املفرد حنو مدينة ومدائن ، وصحيفة وصحائف جاءت الياء أوالواو أوا
وأّما عن ّعلة التفريق بني الياء اليت تكون أصال والياء اليت تكون حرف مّد زائد، فقد تباينت  بشأهنا أقوال الدارسني.  

هولة، أي ربتها أيضا ألف جمإذ جند الفراء يذكر بشأن قلب الياء الزائدة مهزة أنه ملا كانت الياء ال يعرف هلا أصل وقا
 .112ألف "فعائل"،مهزت

 .113أي إّن الفراء أرجع سبب القلب إىل اجتماع حرفني غري أصليني مها الياء واأللف، فقلبت الياء مهزة 
     ،وذهب الزجاج إىل أنه إّّنا مهزت الياء يف حنو "صحيفة"؛ ألنّه ال حظ هلا يف احلركة، أي يف املفرد

 .114لمة ولزمتها احلركة، يف اجلمع، فأوجبوا فيها اهلمزوقد قربت من آخر الك
                                                           

 .20، واحلجر،10األعراف، 107 
ي األعرج وزيد بن علّي واألعمش وخارجة عن نافع وابن عامر يف رواية، ينظر تفسري الطرب  نسبها الطربي إىل عبد الرمحن األعرج، ونسيها  أبو حيان إىل 108 
 .4/271، والبحر،12/316،
والعكربي،إمالء ما من به  ،686، و ابن عطية،احملرر الوجيز،2/232، والفارسي، احلجة،298، و النحاس،إعراب القرآن،431ينظرمعاين األخفش،  109 

 .269/ 1الرمحن، 
 .2/232ظر احلجة،ين 110 
 .12/316تفسري الطربي ، ، و431ينظرمعاين األخفش،  111 
 .1/251ينظر معاين الفراء، 112 
 ذهب ابن مالك هذا املذهب يف تعليل مهز حنو رسالة ورسائل وصحيفة وصحائف  وركوبة ركائب، فقال:" أما إبدال األلف فألهنا التقت مع ألف 113 

 تيان جملرد املد، فلم يكن بد من  حذف إحدامها أو حتريكها، امتنع احلذف إلجيابه اللبس باملفرد، فتعني حتريك أقرهبما إىلالتكسري وهي مثلها يف الزيادة واإل
الطائي، حملمد بن مالك  ،الطرف، فانقلبت مهزة، ومحلت الياء والواو على األلف لتساويهن يف الزيادة واإلتيان جملرد املّد". ينظرإجياز التعريف يف علم التصريف

 .106،105، ص: 2009، 1تح،حممد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية،ط
 .431معاين األخفش،  114 
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     :واهلمز حلن ال جيوز؛ ألن الواحد "معيشة" فزدت  «ويف عدم مهز حنو" معايش" يقول النحاس

ألف اجلمع وهي ساكنة، والياء ساكنة، فالبد من حتريك، إذ ال سبيل إىل احلذف، واأللف ال حُترك، فحركت 
 . 115 »الياء مبا كان جيب هلا يف الواحد

  تخلص من لويتبني من قول النحاس أنّه طّبق على" معايش" قاعدة التقاء الساكنني،ومعلوم أنه ل
التقاء الساكنني ال يُلجأ إىل القلب ، بل إىل حتريك أحد الساكنني، فلما كان الساكن األول ،أي األلف ،غري 

 ممكن حتريكه، حّرك الساكن الثاين ،أي الياء.
    وذهب ابن خالويه والفارسي يف تفسريعدم قلب ياء"معايش" إىل ربط ذلك بقاعدة اإلعالل اليت

ع يكون مبنيا على الفعل، فُيعّل مثلما يُعّل الفعل،أما إذا مل يكن مبنيا على الفعل حنو مج تشرتط يف االسم أن
 .116التكسري فإنه ُيصّحح 

وتعقيبا على هذا الرأي أتساءل: إذا كان ما ذكر يف سبب عدم قلب ياء"معايش" صحيحا، أفال ينطبق ذلك على    
 ه كذلك مجع تكسري، ومعناه خيتص به االسم دون الفعل، ومن مثّ حنو"صحائف" ، فيقال أنه غري جار على الفعل، وأنّ 

 ال جيوز فيه القلب؟
  " معايش" إىل أن الياء ُحرّكت ومل تقلب ؛ ألهنا يف  األصل حُمرّكة، إذ وذهب العكربي يف تصحيح

 . 117وزهنا يف املفرد:َمْعِيشة، بتحريك الياء 
ا يف زائدة و ال أصل هلا يف احلركة ، فلما اضطر إىل حتريكهأما ياء ضحائف وما شاهبها فعلل  ابن عطية مهزها بأهنا   

 .118اجلمع بّدلت بأجلد منها 
 .119و ما ذهب إليه العكربي وابن عطية، إّنا هو مذهب سيبويه يف التصحيح واهلمز يف هذا النحو من األلفاظ   

    
 
 

                                                           

 . 298النحاس، إعراب القرآن، 115 
 .2/232، والفارسي، احلجة،1/177ينظرإابن خالويه،عراب القراءات السبع،  116 
 .269/ 1 ينظرالعكربي، م س اإلمالء، ، 117 
 .686،ينظر ابن عطية،احملرر، م س 118 
 .4/356ينظر الكتاب، 119 
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باهلمز، إىل  َمَعاِئشَ  أّن اهلمز يف " معائش " إّنا جاء من باب املشاهبة؛ ألنه ذهب يف توجيهه لقراءةورأى الزجاج 

أّن الياء فيها وإن كانت أصلية غري زائدة إاّل أهنا أسكنت بعد نقل حركتها إىل احلرف الذي قبلها؛ ألهنا يف 
 .120اجلمع على ذلك األصل"َمْفِعلة"، فلّما أسكنت أشبهت الياء يف صحيفة، فحمل

ورأى بعضهم أّن مهز" معائش" يدخل يف باب محل العرب األبنية بعضها على بعض، حنو محلهم "َمِسيل املاء"،    
من:"سال يسيل" وهو" مفِعل" على "فعيل"يف اجلمع فقالوا:" أمسلة"، كما قالوا  يف مجع"بعري" وهو"فعيل": "أبعرة". 

، على "فعيل" فقالوا يف اجلمع: "ُمْصران" تشبيًها له جبمع:"بعري" وهو"فعيل" وكذلك محلوا "املصري" وهو"َمْفعل"
 .121على"بـُْعران"

 . 122أما أبو حيان فقد اكتفى بوصف قراءة اهلمز بأهّنا شاذة، لكنها مقبولة؛ ألهّنا مروية عن الثقات  
" باعتبار أن اللغة قوف عند" مصائبويف سياق حبث الدارسني يف لفظ "معايش" وتوجيه قراءته باهلمز، مل يفتهم الو   

 الشائعة فيه هي لغة اهلمز مع أن الواو فيه
 أصلية كما هي الياء يف " معايش".

وأما "مصايب" فكان أصلها "مصاوب"؛ ألن  « فأّما أألخفش فرّد سبب القلب إىل الواو املنقلبة ياًءا يف املفرد، قال
د من أن حُتّرك فيه قلبت الواو يف ذلك املوضع إذا كان األصل من الواو، الياء إذا كان أصلها الواو فجاءت يف موضع الب

فلّما قلبت صارت كأهّنا قد أفسدت ح ى صارت كأهنا الياء الزائدة فلذلك مُهزت، ومل يكن القياس أن ُِتمز. وناس من 
 .123 »العرب يقولون: "املصاِوب" وهي قياس

 ومعىن قول األخفش أنّه ملّا أعلت الواو يف املفرد فصارت كأهنا ياء زائدة، جاز إعالهلا يف اجلمع بقلبها مهزة.     
لكن الزجاج رّد على األخفش قوله بأن اهلمزة يف مصائب وقعت بدال من الواو ؛ ألهنا أعلت يف مصيبة، ووصفه   

 .124ئم، ويف معونة: معائنبالرديء؛ ألنه  يرتتب عليه أن يقال يف مقام:مقا
إّن كّل ف أي إن الزجاج تنبه إىل أّن األخفش أراد أن جيعل القلب يف حنو "مصائب" قياسيا؛ وإذا كان األمر كذلك، 

 واو اعتلت يف املفرد وجب قلبها مهزة يف اجلمع، حنو: مقام ومعونة،إذ أصلهما: َمْقَوم ومْعُونة، فأعلت الواو يف األوىل 

                                                           

 .2/259ينظر معاين الزجاج، 120 
 .2/232، واحلجة للفارسي،12/317ينظر تفسري الطربي، 121 
 .4/271ينظر البحر 122 
 .431معاين األخفش،  123 
 .2/260ينظر معاين الزجاج، 124 
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مع وأعلت يف الثانية باإلسكان، فعلى قياس األخفش فإن هذه الواو اليت أعلت يف املفرد، تعتل أيضا يف اجل بقلبها ألفا،

 فتنقلب مهزة.
أّما رأيه هو، أي الزجاج، يف "مصائب" ، فذهب فيه إىل أن اهلمزة مبدلة من الواو املكسورة، وإن كانت الواو    

، إال أهّنم محلوا الواو املكسورة على املضمومة اليت تنقلب مهزة أوال   125املكسورة ال تبدل مهزة إال إذا وقعت أوال
 .126وحشوا

 .127لكن هذا التوجيه هلمز"مصائب" مل مينع الزجاج من القول بشذوذه، وأن القياس فيه: "مصاوب" بالواو 
قد أشار إليها بعض نة، و وخالصة القول يف هذا أن القاعدة الصرفية املتفق عليها بني النحاة والصرفيني واضحة وبيّ   

الدارسني، وهي أن الياء اليت تقلب مهزة يف مجع التكسري" فعائل" هي اليت تكون حرف مّد يف املفرد،إالّ أنه قد شّذ عن 
لى هذه اليكون" معائش" ع هذه القاعدة حنو: مصائب ومنائر، وال أحد جيرؤ على القول أهنما غري فصيحتني، فلمَ 

 اللغة؟ 
 بالحذفب ـ اإلعالل 

يقّسم احلذف ثالثة أقسام تتعلق بأصول الكلمة وهي: حذف فاء الكلمة أو عينها أو المها، وأما النوع الرابع فيتعلق  
 هذه األقسام  ضعإىل ب يما يأيتحبذف احلرف الزائد حنو مضارع "أفعل" واسم الفاعل واسم املفعول منه.  وسنتطرق ف

 األجوففعل" ـ الحذف من المصدر واسم المفعول من"أ 
 . 129َكِثيًبا َمِهياًل  وقوله تعاىل:  128َوِإقَاَم الصَّاَلةِ جاء ذلك يف حنو قوله تعاىل:     

"إقام" ليناقشوا مسألة احلذف من ناحيتني: من ناحية  130وقد وقف أغلب الدارسني عند اآلية األوىل ، أي املصدر
 بناء "إفعال" واحلذف الواقع فيه، ومن ناحية هاء التعويض الساقطة.

 
 

                                                           

 ينظر املبحث السابق 125 
 .2/260ينظر معاين الزجاج، 126 
 ينظر م ن. 127 
 .37والنور،، 73األنبياء، 128 
 .14املزمل، 129 
 .1286ذكر ابن عطية أن القول يف "إقام" بأنه مصدر حيتاج إىل نظر. ينظر احملرر، 130 
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أقمت وأجرت وأجبت يقال فيه كله إقامة وإجارة  :فإن املصدر من ذوات الثالثة إذا قلت: أفعلت، كقيلك «قال الفراء:

أدخلت؛ ألّن احلرف قد سقطت منه العني، كان ينبغي أن يقال: إقواما وإجوابا فلما وإجابة ال يسقط منه اهلاء. وإّنا 
 . 131 »سكنت الواو وبعدها ألف "اإلفعال" فسكنتا سقطت األوىل منهما، فجعلوا فيه اهلاء كأهنا تكثري للحرف

اء من حنو "إقام" جاز سقوط اهلوشبه الفرّاء حذف العني وتعويضها باهلاء يف  حنو" إقامة" حبذف الفاء يف حنو: ِعدة، وأ
 :132لإلضافة ألن املضاف واملضاف إليه مبنزلة الكلمة الواحدة، واستشهد على ذلك بقول الشاعر

 .133ِإنَّ اخلَِليَط َأَجدُّوا البَـنْيَ فاجْنََرُدوا     وَأْخَلُفوَك ِعَد اأَلْمِر الذي َوَعُدوا
 فاء الكلمة احملذوفة. أي إن الشاعر حذف اهلاء من "عدة" اليت هي عوض من 

ورأى أغلب الدارسني هذا الرأي  يف سقوط اهلاء، منهم الزجاج والنحاس والزخمشري و ابن عطية  وابن األنباري  وأبو   
حذفت التاء؛ ألن املضاف إليه صار  «. بل إن ابن األنباري جعل هذا النوع من احلذف مقيسا إذ قال: 134حيان

 .135 »عوضا عنها، كما صار عوضا عن التنوين، كما صارت"ها" يف  "يا أيها" عوضا عن املضاف إليه
ومقابل هذا اإلمجاع على تعليل سقوط اهلاء من "إقامة" جند أبا حيان يؤكد على أّن هذا الذي ذكر من أن التاء  

 136 فراء،  وأما مذهب البصريني ، فإن التاء من حنو هذا ال تسقط لإلضافةسقطت ألجل اإلضافة إّنا هو مذهب ال
وأما عن الشواهد الشعرية اليت ذكرها الفراء تأكيدا ملذهبه، فقد رّدها أبو حيان ألنّه  يرى أّن سقوط اهلاء يف الشعر إّنا  

 .137هو من الرتخيم الواقع يف غري النداء ضرورة
قف عندها يف "إقام" هي املتعلقة حبذف أحد الساكنني؛ ألهنم مل يتفقوا على الساكن ونقطة اخلالف الثانية اليت ن  

 احملذوف.
    

                                                           

 .2/154معاين الفراء، 131 
 ، ) مادة: غلب ( 651/ 1هو الَفْضُل بن العباس بن ُعْتبة اللِّْهيّب، ينظر اللسان، 132 
 .2/154ينظرمعاين الفراء،  133 
، و ابن األنباري،البيان، 1364وابن عطية، احملرر، 3/186، والزخمشري،الكشاف ،607، والنحاس، إعراب القرآن،4/37، ينظر معاين الزجاج 134 

 .12/280، ،  .، و تفسري القرطيب2/163
 .2/163البيان،  135 
 .6/422ينظرالبحر، 136 
ب عثمان حممد، القاهرة، مكتبة اخلاجني، )د ينظر أبو حيان األندلسي حممد بن يوسف، ارتشاف الضرب من لسان العرب ،حتقيق رج 137 

 .2/503،502ت(.،
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 138ومذهب الفراء كما الحظنا يف قوله السابق، ومعه األخفش كما نُقل عنه

 ،  139أن احملذوف إّنا هو عني الكلمة أي الواو، بعد أن نقلت حركتها إىل احلرف قبلها
 .140النحاس والزخمشري وابن عطية وتبعهما يف هذا الرأي

أي القول بأن احملذوف  من حنو" إقام" إّنا هو األلف الزائدة يف  141وأما املذهب اآلخر املنسوب إىل اخلليل وسيبويه
 142بناء" إفعال"؛ ألن حذف الزائد  أوىل من حذف األصلي، فقد قال به الزجاج وتبعه فيه آخرون

وقد نوقشت هذه املسألة أيضا، أي االختالف حول حذف احلرف الزائد أو األصلي عند التقاء ساكنني، يف اسم    
. ونقل لنا  النحاس وابن األنباري بعضا من حجج  143َكِثيًبا َمِهياًل  املفعول من األجوف، يف حنو قوله تعاىل:

األصل مهيول، فأعّل فألقيت حركة الياء على اهلاء، فالتقى « الفريقني يف اإلعالل الذي حلق هبذا اللفظ. قال النحاس:
ساكنان، واختلف النحويون بعد هذا، فقال اخلليل وسيبويه: حذفت الواواللتقاء الساكنني؛ ألهنا زائدة، وُكسرت اهلاء 

فال  او جاءت ملعىن، فقيل: "مهيل"، وزعم الكسائي والفراء واألخفش أّن هذا خطأ؛ واحلجة هلم أن الو 144جملاورِتا الياء
حُتذف، ولكن ُحذفت الياء فكان يلزمهم على هذا أن يقولوا: مُهول، فاحتجوا بأن اهلاء ُكِسرت جملاورِتا الياء، فلّما 

 .145 »حذفت الياء انقلبت الواو ياء جملاورِتا الكسرة
؛ ألهنا  الفراء واألخفش ويوضح ابن األنباري هذه احلجة األخرية اليت ذكرها النحاس  يف سياق االحتجاج ملذهب 

جتيب على تساؤل مهم وهو: كيف يكون" مهيل" على مذهب اإلعالل هذا، أي القائل حبذف عني الكلمة، أي الياء 
كسروا اهلاء قبل حذف الياء جملاورِتا الياء، فلّما ُحذفت الياء انقلبت الواو ياًء   «، وكان يلزم أن يكون بالواو؟ فيقول:

 . 146 »النكسار ما قبلها
     

                                                           

 .2/456، وابن عصفور،املمتع، 2/394،و ابن األنباري، البيان ،1215ينظر النحاس، إعراب القرآن ،  138 
 .1364، و احملرر،607ينظر إعراب القرآن، 139 
 .1364، واحملررالوجيز،3/186، والكشاف،607ينظرإعراب القرآن، 140 
 .2/455، واملمتع،1215ينظر إعراب القرآن للنحاس، 141 
 .1/147، وتفسري القرطيب،14/173، وتفسري الرازي،5/188ينظر معاين الزجاج، 142 
 .14املزمل، 143 
 .4/448ينظر الكتاب، 144 
 .1215النحاس،إعراب القرآن ، م س،  145 
 .2/394ابن األنباري، البيان، م س، 146 
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ويبدو يل أن هذه احلجة  ختالف قاعدة أصلية  يف اإلعالل ؛ ألّن كسر ما قبل الياء ال يكون يف قاعدة اإلعالل إاّل 

دم استساغة ولعل ع " مهيل" ونية حذف الياء موجودة؟ لتسلم الياء حنو: "بِيض"، وأصله" فـُْعل"، فكيف ُتكسر هاء
بعض الدارسني حلجة  حذف الياء يف حنو"مهيل " هو الذي جعلهم يقولون حبذف الزائد على الرغم من أهنم أحجموا 

 .147عن قول ذلك يف املصدر، منهم الزجاج وابن عطية
احتجاج  كوباإلضافة إىل هذه احلجج اليت ذُكرت ألصحاب املذهبني، فقد جاء يف كتب النحو مزيد منها، من ذل  

وهذا  «ابن جين ملذهب األخفش  حبذف عني" فاعل" من حنو" شاك" وإقرار ألفه؛ ألهنا دليل على  اسم الفاعل. قال:
يف أن احملذوف من باب مقول ومبيع إّنا هو العني؛ من حيث كانت ] يقصد األخفش [أحد ما يقوى قول أيب احلسن 

. ي مرامىمصطفى وقاضي ومرامي فم الفعل لياءي اإلضافة يف حنو الواو دليالً على اسم املفعول... وكذلك حذفت ال
 .148 »وكذلك باب يعد ويزن؛ حذفت فاؤه حلرف املضارعة الزائد. كل ذلك ملا كان الزائد ذا معىن

و من احلجج اليت ذكرها ابن عصفورملذهب اخلليل أّن الساكنني إذا اجتمعا يف كلمة ُحّرك الثاين منهما دون األول،   
فكما يُتوصل إىل إزالة التقائهما بتحريك الثاين منهما، كذلك يُتوصل إىل جتنب التقائهما حبذف الثاين منهما. وأّن 

 .149حذف الزائد أسهل من حذف األصل 
، وأن 150حاب األخفش على هذا بأن احلذف للساكن األول؛ ألن التغرّي الجتماع الساكنني يلحق األولورّد أص   

فحرف معىن يدل على املفعولية، وحذف ما ال معىن له أسهل، كما أنه إذا  151العني لغري معىن، أما واو "مفعول"
 .152كانت ملعىناجتمعت التاءات يف حنو" تذّكرون" حذفت الثانية، ومل حُتذف األوىل حيث  

ونقل أيضا عن األخفش وأصحابه أهنم قالوا : إّنا جاء الزائد للعالمة والعالمة ال حُتذف، فأجيب: إن العالمة ال  
 . 153حُتذف إذا مل توجد عالمة أخرى، ويف "اسم املفعول" وجدت عالمة أخرى وهي امليم، فكان احلذف بالزيادة أوىل

 
                                                           

 .1913احملرر الوجيز ، ، و 5/188ينظر معاين الزجاج، 147 
 .450، 2/451ابن جين،اخلصائص،  148 
 .2/455ينظرابن عصفور،املمتع،   149 
 .235ينظر هدى جنهويتشي، خالف األخفش األوسط عن سيبويه، ، عمان، مكتبة دار الثقافة،)د ت( ، ص: 150 
 هذا الرد ينطبق كذلك على املصدر. 151 
 .3/456ينظرابن عصفور، املمتع،  152 
، 2007،  1بدر الدين حممود بن أمحد العيين، شرح املراح يف التصريف، ، تح عبد الستار جواد، القاهرة، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، طينظر  153 

 .229ص:
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 «أّما ركن الدين األسرتاباذّي فقد رأى أن كالّ من سيبويه واألخفش قد خالف أصله يف هذه املسألة، وعّلل ذلك بقوله: 

أّما سيبويه ، فألن أصله أنه إذا اجتمع ساكنان واألول منهما حرف لني حذف األول، وههنا حذف الثاين. وأما 
ا بعدها ياء أصلية قلبت الياء واوا حمافظة للضمة، وهاهنا مل يراع هذاألخفش فألّن أصله أنّه إذا وقعت الفاء مضمومة و 
 .154 »األصل؛ ألنّه قلب الضمة كسرة مراعاة للياء احملذوفة

ومهما يكن من أمر هذا اخلالف فإن دارسي القرآن مل يُعنوا به إال بالقدر الذي يكشف عن اإلعالل الواقع يف الكلمة   
 على املذهبني ح ى يتضح وزهنا ومعناها.

 حذف الم الكلمة 
ائر النحاة سحظيت األلفاظ  القرآنية اليت جاءت حمذوفة الالم حبّيز من حبوث الدارسني للقرآن، شأهنم يف ذلك شأن 

الذين ناقشوا مسألة حذف الالم من ألفاظ عربية كثرية، حنو:أب وأخ، وابن وبنت، وغري ذلك. وكان اإلشكال املطروح 
 يف نقاشاِتم هو تقدير احلرف احملذوف.

هذا اجلمع عند لفظ " أبناء" ليستوحي منه أصل  يَُذحبُِّوَن أَبـَْناءَُكمْ  وقف الزجاج  يف سياق تفسريه لقوله تعاىل: 
مجع ابن ، واألصل كأنه إّنا مجع بين وبنو، ويقال: ابن بنّي البنوة، فهي تصلح أن تكون"فـََعل"   أَبـَْناءَُكمْ »   :فقال

و"ِفْعل" كأن أصله بناية، والذين قالوا: بنون كأهنم مجعوا"بنا" وبنون، فأبناء مجع "فـََعل" و"ِفْعل". و"بنت" يدل 
  »لت إىل "ِفْعل" كما نقلت ُأخت من"فـََعل" إىل"فـُْعل"، وجيوز أن يكون"فـََعل" نُق155على أنه يستقيم أن يكون ِفْعال"

156. 
فالزجاج يرى أن أصل "ابن"  من حيث الوزن إما"فـََعل" وإما "ِفْعل" ، ومن حيث الالم احملذوفة فهو إّما "بنو" بالواو   

ذي رّجح أن ألخفش الأو"بيْن" بالياء.   لكنه وعلى الرغم من ذكره لالحتمالني يف أصل "ابن" إاّل أنه رّد على قول ا
 يكون احملذوف من "ابن" الواو؛ ألن حذفها أكثر لثقلها، ورأى، أي الزجاج،  أن الياء أيضا حتذف للثقل، واستدل 

 
 
 

                                                           

 .2/796ركن الدين األسرتاباذّي ،شرح الشافية ،  154 
 يدل على أنه "ِفْعل".  قصد أن قوهلم يف اجلمع: بنون يدل على أنه"فـََعل" وقوهلم: يف املؤنث: "بنت" 155 
 1/119معاين الزجاج، 156 
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على رأيه حبذفها من "يد" و"دم"؛ألن األصل فيهما: يدي ودمي، كما ضّعف ، أي الزجاج، حجة من استدل بقوهلم: 

 .158يف التثنية 157هو الواو؛ وذلك ألهّنم يقولون: الفتّوة والفتيان "البنوة" على أن األصل احملذوف
. 159وعلى الرغم من تضعيف الزجاج للرأي القائل بأن أصل "ابن" بالواو، إال أنّه رجع فقال بتساوي الرأيني عنده

خيّطىء الرأي القائل و وخالفا هلذا املوقف جند القيسي يؤكد على أّن أصل "ابن" "َبين" بالياء؛ ألنه مشتق من بىن يبين، 
م: البنّوة، وهو غلط؛ وقد قيل: إن الساقط منه واو لقوهل » بأنّه بالواو، بدليل قوهلم: البنّوة. ويف تعليله ملذهبه هذا يقول:

ة دألن البنّوة  وزهنا:"الُفُعولة" وأصلها البـُُنويَة، فأدغمت الياء يف الواو وُغّلبت الواوللضمتني قبلها، ولو كانت ضمة واح
 .160 »لغرّيت إىل الكسر وُغّلبت الياء، ولكن لو أيت بالياء يف هذا، لوجب تغيري ضمتني فستحيل الكلمة

فكما هو ظاهر من قول القيسي أنه استدل بقوهلم: البنّوة، على أن احلرف الساقط يف "ابن" إّنا هو الياء وليس الواو؛  
ما سنرى ذلك له يف "بنت" كالفراء أيضا الذي ميكن استخالصه من قو  وهذا رأي أّن أصلها " بـُُنويَة" بالياء.  ألنّه رأى

وذكر أبو حيان دليال آخر ملن زعم أن أصل "ابن" بالياء،  وهو جعلهم إيّاه مشتقًا من البناء ، وهو وضع    الحقا
حب اللسان وأورد صا .161الشيء على الشيء ، وهذا االشتقاق يتفق مع كون االبن فرع عن األب ، فهو موضوع عليه

 .162أن العرب تقول : يبين بالياء أكثر من قوهلم: يبنو بالواو،ويف هذا دليل على أن احملذوف من "ابن" ياء
أما "أب" و"أخ"  فلم خيتلفوا فيهما ألهنم استدلوا على أن احملذوف واو بقوهلم:األبوة واألخوة، وقوهلم يف املثىن: "أبوان  

او. إال أن القيسي ذهب يف اعتالل "أب" باحلذف إىل أنه على غري قياس، وقد كان وأخوان"  فرّد احملذوف الذي هوالو 
ولو جرى على أصول االعتالل والقياس لقلت:   » :القياس أن تنقلب الواو ألفا كما يف عصا؛ ألن وزنه "فـََعل" . قال

أباك يف الرفع والنصب واخلفض، ولقلت : أبا يف الرفع والنصب واخلفض مبنزلة عصا وعصاك، وبعض العرب يفعل فيه 
 . 163  »ذلك، ولكن جرى على غري قياس االعتالل يف أكثر اللغات، وحسن ذلك فيه لكثرة استعماله وتصرّفه

     

                                                           

 أي إهنم قالوا : "الفتوة" بالواو شذوذا؛ ألن أصل " ف ى"بالياء بدليل قوهلم يف املثىن: فتيان. 157 
 .1/120،119ينظر  معاين الزجاج،  158 
 .1/120ينظر م ن،  159 
 .2/724القيسي، مشكل إعراب القرآن، 160 
 .1/325البحر،ينظرأبو حيان،  161 
 ، )مادة: بنا(.14/89ينظر اللسان، 162 
 .2/723القيسي،مشكل إعراب القرآن، 163 
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نت وأخت" مذهب "ابن وأخ"، أي إن احملذوف يف "بنت" قد يكون واوا أو ياء،أما يف أخت فإن وُذهب يف " ب 

ضم أول "أخت" ليدل على أن احملذوف واو ، وكسر أول "بنت" ليدل على  احملذوف واو. ونُقل عن الفراء قوله بأنه
 .165. ورّد ابن عطية بأن احلذف والتعليل كالمها على غري قياس164أن احملذوف ياء 

وذكروا أن التاء اليت  حلقت بـ " أخت" و" بنت" إّنا هي بدل من الالم احملذوفة، وليست تاء التأنيث ؛ ألن تاء  
 . 166التأنيث ال يسبقها سكون، وإّنا أشبهت تاء التأنيث الختصاصها باملؤنث

ا بـ "قُفل" و بـَنَـَوة، زيدت التاء وأحلقت خت وبنت ، وكان أصلهما: َأَخَوة،وقيل: ملا حذفت الم الكلمة وتاء التأنيث من أ
 .167و" ِجذع" 

حد من مُحل كل وا» وتساءل العكربي بشأن احلرف احملذوف الذي ُرّد يف "أخوات" ومل يرد يف "بنات" فأجاب: 
 :اجلمعني على مذكره ،  فمذكر بنات مل يُرّد فيه احملذوف بل جاء ناقصا يف اجلمع فقالوا: بنون، وقالوا يف مجع أخ

 .168 »إخوة وإخوان، فرد احملذوف
َوأَلََمٌة  و كان للدارسني وقفة أيضا عند األُساء املؤنثة بالتاء اليت حذفت المها حنو: "عضة  و"أمة"  من قوله تعاىل:

رٌ  ، وقد اتفقوا يف   171أَْلَف َسَنة    و"سنة" من حنو قوله:  170فَاْنِفُروا ثـَُبات   وثُبة من قوله: ،  169ُمْؤِمَنٌة َخيـْ
، وقال النحاس أهنا من 172بعضها حول احلرف احملذوف كما يف "ثبة" إذ كادوا جيمعون على أن احملذوف منها الواو

 .173ثبيت بالياء
 . قال العكربي: 174وذهبوا يف " سنة" إىل جواز كون المها احملذوفة واوا أو هاءً   
» 

                                                           

 .1/174، والعكربي،اإلمالء، ،3/198ينظرالبحر،  164 
 .409ينظر احملرر،  165 
 .1/174، والعكربي،اإلمالء، ،1/188ينظرالزخمشري، الكشاف، 166 
 .1/149سر صناعة اإلعراب ، حتقيق أمحد فريد، القاهرة، املكتبة التوفيقية، )د ت (.،  ، و ابن جين أبو الفتح عثمان،3/198ينظرالبحر،   167 
 .1/174العكربي،اإلمالء، 168 

 .221البقرة،  169
 .71النساء،  170 
 .14، والعنكبوت،96البقرة، 171 

 .3/295البحر، ، و274/ 5، ، رطيب، و تفسري الق186/ 1مالء ، ، والعكربي، اإل454، واحملرر البن عطية ،1/202ينظر املشكل للقيسي، 172
 .2/131معاين القرآن، ينظر  173 

 . وغريهم.236، واحملرر البن عطية،1/125، و معاين الفراء، 319ينظر معاين األخفش، 174 
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 .175 »األصل يف "سنة" سنهة، فالمها هاء لقوهلم: عاملته مساهنة،  وقيل المها واو لقوهلم سنوات 

 :176واستدل أبو حّيان على أّن احملذوف من " أَمة" واو بقوهلم يف اجلمع: أموات، حنو قول الشاعر  
 بالعار   ألَمواتِ ِإذا َترامى بـَُنو ا    أَما اإِلماُء فال يَْدُعوَنين َوَلداً                

وبقوهلم يف املصدر: أمة بينة األمّوة ، ومبا أن وزهنا "فـََعل" فقد نبه على أّن هذا احلذف على غري قياس؛ ألن القياس  
 . 177أن تنقلب الواو ألفا 

اوا فإنه و و: لغة وثبة ومئة وغريها، أنّه إذا كان احملذوف  منه وذكر ابن جين أّن مذهب الفراء فيما حذفت المه ،حن    
يأيت مضموم األول، وإن كان احملذوف ياًء فإنه يأيت مكسور األول. لكّن ابن جين استدل على فساد هذا الرأي 
بقوهلم:سنة وسنوات، فجاؤوا بالواو يف اجلمع وهي ليست مضمومة األول، وكذلك قوهلم يف مجع ِعضة: :عضوات، 

 .178بالواو، وهي مما ُكسر أوله
ىل أن هاء التأنيث يف حنو لغة وثبة،  إّنا هي عوض من الالم احملذوفة، وهذا خبالف التاء يف وذهب ابن جين أيضا إ 

 . 179حنو أخت وبنت، إذ هي بدل من الالم وليست عوضا
ومما سبق يتضح لنا أن الدارسني اتفقوا  يف أغلب األلفاظ على حتديد الالم احملذوفة إذا كانت واوا أو ياًء، كما أهنم  

 االستدالل على احملذوف بالتثنية وباجلمع . لكنهم اختلفوا حول االستدالل باملصدر وحبركة أول الكلمة. اتفقوا على
 :وهبذا نأيت إىل هناية هذا البحث ونلخص نتائجه فيما يأيت   

  ،ذهب معظم الدارسني يف قلب الواو الساكنة بعد فتحة الفا حنو"ياجل" إىل أنه خمالف للقياس
 العرب. لكنه لغة من لغات

  .ذهب الزجاج يف تعليل  تصحيح واو "استحوذ" إىل أن األصل الثالثي منه غري مستعمل 
   أجاز العديد من الدارسني قلب الياء املتحركة اليت قبلها كسرة ألفا محال على لغة بعض العرب، ومل

 جيز الزجاج والنحاس ذلك.
 

                                                           

 .1/282اإلمالء، 175 
 .44/  14ينظر اللسان، البيت للقتال الكاليب، وقد جاء الشاهد يف اللسان: بـَُنو اإِلْمواِن، أي مجعت األمة مجع"إخوان".   176 
 .2/165ينظرأبو حيان، البحر، 177 
 .1/227ينظرابن جين،  اخلصائص،  178 
 .2/285ينظر م ن ،   179 
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 ذهب مجهور الدارسني إىل أن األلف يف حنو   يَا َويـَْلَتا و ،  يَا َحْسَرتَا   منقلبة عن ياء

 اإلضافة.
  ،ذهب معظم الدارسني يف "ضيزى" إىل أن الياء سلمت ومل تنقلب بسبب كسرهم للحرف األّول

 وذهب بعضهم إىل أهنا منقلبة عن واو لكسرهم احلرف األول. 
  بعضهم  الذي تنقلب واوه ياًء، وقالاختلفوا يف " فُعلى" مما المه واو، فقال بعضهم بأن االسم هو

 بأن الصفة هي اليت يقع فيها القلب، ومثل كال الفريقني بـ" دنيا وعليا".
  أمجع الدارسون على جواز قلب الواو املضمومة ضما الزما مهزة، واختلفوا حول الواوين إذا كانت

 الثانية حرف مّد، كما اختلفوا حول الواو املكسورة.
 "معائش"  باهلمز بني خمّطىء هلا وبني جميزمحال على "فعائل" الذي تكون ياؤه اختلفوا يف قراءة

 غريأصلية.
  ذهب الفراء وقلة من الدارسني يف مصدر "أفعل" األجوف و اسم املفعول إىل أن احملذوف عني

الكلمة، وذهب آخرون إىل خمالفة هذا الرأي يف اسم املفعول من "أفعل" املعتل العني بالياء.حنو:" 
 هيل".م
 :ذهب أغلب الدارسني يف سقوط اهلاء من قوله تعاىل  َِوِإقَاَم الصَّاَلة  إىل تعليل ذلك باإلضافة

 اتباعا ملذهب الفراء، وخالفهم أبو حيان اتباعا للبصريني.
  اتفقوا على االستدالل على الم الكلمة احملذوف، بالتثنية وباجلمع .إاّل يف "بنت" واختلفوا حول

 ملصدر وحبركة أول الكلمة.االستدالل با
 المصادر والمراجع:قائمة 
 القرآن الكريم 

حممد  حتقيق عبد األمري،  معاين القرآن، األخفش أبو احلسن سعيد بن مسعدة ) األخفش األوسط(
 .2003، 1الورد، بريوت، عامل الكتب، ، ط

  أويل ، األقاويل يف وجوه التـ الزخمشري حممود بن عمر ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون
 م. 2006،  1ضبط وتوثيق أيب عبد اهلل الداين،بريوت ،دار الكتاب العريب ،ط
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  ابن األنباري أبو الربكات عبد الرمحن، البيان يف غريب إعراب القرآن،  ضبط وتعليق بركات يوسف

 هّبود، دار األرقم بريوت لبنان،) د ت(.
  ،إصالح املنطق، ،حتقيق أمحد حممد شاكر،وعبد السالم هارون، ابن السكيت يعقوب بن إسحاق

 مصر، دار املعارف ) دت(.
  ابن جين أبو الفتح عثمان ، اخلصائص ،حتقيق عبد احلميد هنداوي،بريوت،دار الكتب

 م.2007العلمية،.
  ابن جني أبو الفتح عثمان ، المقتضب من كالم العرب، ،تحقيق محمد عبد المقصود، القاهرة

 بة الثقافة الدينية )د ت(.،مكت
  ابن جين أبو الفتح عثمان ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ،حتقيق حممد عبد

 م .1998: 1القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية ،ط
  ،ابن جين أبو الفتح عثمان، املنصف لشرح كتاب التصريف للمازين، حتقيق عبد القادر أمحد عطا

 وت لبنان، دار الكتب العلمية، ) د ت(.بري 
  ابن جين أبو الفتح عثمان، سر صناعة اإلعراب ، حتقيق أمحد فريد، القاهرة، املكتبة التوفيقية، )د ت

.) 
  ،ابن خالويه أبو عبد اهلل احلسني ، احلجة يف القراءات السبع  ، حتقيق :عبد العال سامل مكرم، بريوت

 م.1981، 4القاهرة ، دار الشروق، ط
  ،ابن خالويه أبو عبد اهلل احلسني ، خمتصر يف شواذ القرآن) أو القراءات الشاذة( نشره ج. براجسرتاسر

 م.1934مصر، املطبعة الرمحانية 
  ،ابن خالويه أبو عبد اهلل احلسني إعراب القراءات السبع وعللها. حتقيق عبد الرمحن العثيمني. القاهرة

 م.1992، 1مكتبة اخلاجني، ، ط
  ،ابن خالويه أبو عبد اهلل احلسني، إعراب ثالثني سورة من القرآن، حتقيق حممد ابراهيم سليم، اجلزائر

 دار اهلدى ) د ت(.
  ،ابن عصفور األشبيلي، املمتع يف التصريف ،حتقيق فخر الدين قباوة. طرابلس، الدار العربية للكتاب

 م.1987،  5ط:
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   ابن عطية أبو حممد عبد احلق األندلسي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ، دار ابن حزم ط

 ،م.2002ـ 1
  ،ابن عقيل هباء الدين عبد اهلل، شرح ألفية ابن مالك، ، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، مصر

 م. 1964، 14املكتبة التجارية الكربى، ط
   ابن مالك حممد الطائي، إجياز التعريف يف علم التصريف ، حتقيق حممد عثمان، مكتبة الثقافة

 م2009، 1الدينية،ط
 ، د ت( دار صادر،  بريوت،  ابن منظور حممد بن مكرم اإلفريقي،  لسان العرب (. 
 بريوت،  داابن هشام األنصاري،  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ، شرح حممد عبد احلميد، صي

 م.2001املكتبة العصرية، ،
  أبو حفص الزموري ، فتح اللطيف يف التصريف على البسط والتعريف، اجلزائر، ديوان املطبوعات

 اجلامعية، 
  ،أبو حيان األندلسي حممد بن يوسف ، تفسريالبحر احمليط ، حتقيق عادل عبد املوجود وعلي معوض

 .م2007ـ  2بريوت، دار الكتب العلمية ، ط 
  ،أبو حيان األندلسي حممد بن يوسف، ارتشاف الضرب من لسان العرب ،حتقيق رجب عثمان حممد

 القاهرة، مكتبة اخلاجني، )د ت(.
  أمحد بن فارس ، الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها،  حتقيق، عمر الطباع، بريوت، مكتبة

 م.1993 1املعارف ط
  ح ألفية ابن مالك،تقدمي حسن محد، بريوت، دار الكتب األمشوين أبو احلسن نور الدين، شر

 م.1998، 1العلمية،.ط
  بدر الدين حممود بن أمحد العيين، شرح املراح يف التصريف، ، تح عبد الستار جواد، القاهرة،مؤسسة

 ،2007،  1املختار للنشر والتوزيع، ط
  م.2003، 1ناشرون، طخدجية احلديثي، أبنية الصرف يف كتاب سيبويه،بريوت ،مكتبة لبنان 
  رضي الدين األسرتاباذّي ، شرح  شافية ابن احلاجب يف الصرف، ، ضبط وشرح: حممد نور احلسن

 م.1975و حممد الزفزاف وحممد حيىي عبد احلميد، بريوت ، دار الكتب العلمية ، ، 
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 ديث ، احل إسحاق  ،معاين القرآن وإعرابه، حتقيق عبد اجلليل شليب،  القاهرة ،دارو الزجاج أب

 م.2004،
 .)سيبويه أيب بشر عمرو بن عثمان، الكتاب ، حتقيق عبد السالم هارون، بريوت ،دار اجليل ) د ت 
  السيوطي جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن ،حتقيق: حممود مرسي وحممد هيكل، القاهرة، دار

 م.2008. 1السالم للطباعة، ،ط
  بة شرح مجع اجلوامع ،حتقيق عبد احلميد هنداوي، القاهرة، املكتالسيوطي جالل الدين، مهع اهلوامع يف

 التوفيقية، ) د ت(.
  صاحل أمني آغا ، التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند الفرّاء يف معاين القرآن، بريوت.دار

 املعرفة،)دت(
 م.1993، 2ط
  2وت، عامل الكتب،طالعكربي أبو البقاء ،إعراب القراءات الشواذ،حتقيق حممد أمحد عزوز،بري ،

 م.2010
  ،العكربي أبو البقاء، إمالء ما مّن به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن ، بريوت

 م 1979 -هـ  1399، 1دار الكتب العلمية ،ط 
  ، الفارسي أبو علي احلسن بن أمحد ، التكملة ، حتقيق كاظم حبر املرجان، بريوت ، عامل الكتب

 م.2001،
 لفارسي أبو علي احلسن بن أمحد، احلجة للقراء السبعة ، وضع حواشيه وعّلق عليه: كامل مصطفى ا

 م.2001، 1اهلنداوي، بريوت ،دار الكتب العلمية، ،ط
  الفرّاء أبو زكريا حييي بن زياد، معاين القرآن ، حتقيق إبراهيم مشس الدين، بريوت ،دار الكتب العلمية

 م.2002، 1،ط
  م .2002بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن ، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر.القرطيب حممد 
  القيسي مكي بن أيب طالب مشكل إعراب القرآن ، حتقيق حامت صاحل الضامن، بغداد ،مطبعة سلمان

 م.1975األعظمي، ، 
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  ، ،م.2010املربد أبو العباس ، املقتضب، حتقيق عبد اخلالق عضيمة، بريوت، عامل الكتب 
 )مسلم أبو احلسني بن احلجاج،  اجلامع الصحيح، بريوت .دار الفكر ،)د ت 
  ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، حتقيق عبد الرحيم مكي بن أيب طالب القيسي

 م.2007الطرهوين، القاهرة ،دار احلديث ،
  ،النحاس أبو جعفر بن إُساعيل ، معاين القرآن ، حتقيق الشيخ حممد علي الصابوين، مكة املكرمة

 م. 1988، 1مركز إحياء الرتاث االسالمي، ط
 2النحاس أبو جعفر بن إُساعيل، إعراب القرآن ، اعتىن به الشيخ خالد العلي، دار املعرفة بريوت، ط 

 م.2008ـ 
 ألوسط عن سيبويه، ، عمان، مكتبة دار الثقافة،)د ت(هدى جنهويتشي، خالف األخفش ا 
 هـ (،حتقيق عبد احلميد هنداوي، 911مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع جلالل الدين السيوطي) ت

 املكتبة التوفيقية، القاهرة) د ت(.
 م.2001، 1يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي. بريوت ، املكتبة العصرية.ط 

 
 


