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التحويل الصرفي من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول في القراءات القرآنية 

 المتواترة "السبع الطوال نموذًجا"

 :المستخلص

يهدف هذا البحث إلى محاولة الكشف عن  التحويل الصرفي من المبني للمعلوم إلى      

المبني للمجهول في القراءات القرآنية المتواترة وذلك في السبع الطوال، وقد توصل 

البحث إلى جملة من النتائج لعل أبرزها: أنه بلغ عدد التحويالت الصرفية من المبني 

( أفعال ماضية 10( موضًعا، منها )31هول في السبع الطوال )للمعلوم إلى المبني للمج

 فعاًل مضارًعا ثالثيًّا، وقد توزعت على صيغ متعددة. 21ثالثية، و

Abstract: 

     The aim of the research is to detect the morphological 

conversion from the active voice to the passive voice in the seven 

longs Suraas. The research reached a number of results, perhaps 

the most prominent of which are that: The number of 

morphological transfers from the active voice to the passive voice 

in The Seven Longs Suraas reached (31) places, including (10) 

triple past verbs, and (21) present three-dimensional verbs, and 

they were distributed in multiple forms. 

  : مقدمة  

فإن النص القرآني نص عربي بليغ فصيح معجز في أسلوبه وبيانه، ولعل ما زاد      

 إعجازه تعدد القراءات فيه فقد أُنِزل على سبعة أحرف، فها هو عمر بن الخطَّاب 

، َيْقَرأُ ُسوَرةَ الفُْرقَاِن َعلَى َغْيِر َما أَْقَرُؤَها، َوَكاَن يقول: َسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن َحِكيم ْبِن ِحَزام  

 ِ أَْقَرأَنِيَها، َوِكْدُت أَْن أَْعَجَل َعلَْيِه، ثُمَّ أَْمَهْلتُهُ َحتَّى اْنَصَرَف، ثُمَّ لَبَّْبتُهُ بِِردَائِِه، ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل َّللاَّ

ِ فَِجئْ  ،  فَقُْلُت: إِن ِي َسِمْعُت َهذَا يَْقَرأُ َعلَى َغْيِر َما أَْقَرأْتَنِيَها، فَقَاَل ِلي: ملسو هيلع هللا ىلصُت بِِه َرُسوَل َّللاَّ

، فَقََرأُْت، «اْقَرأْ »، ثُمَّ قَاَل ِلي: «َهَكذَا أُْنِزَلتْ »، فَقََرأَ، قَاَل: «اْقَرأْ »، ثُمَّ قَاَل لَهُ: «أَْرِسْلهُ »

، فَاْقَرُءوا ِمْنهُ َما تَيَسَّرَ َهَكذَ »فَقَاَل:  «ا أُْنِزَلْت إِنَّ القُْرآَن أُْنِزَل َعلَى َسْبعَِة أَْحُرف 
(1)

. 

ثم إن القراءات القرآنية مادة من مواد الدرس اللغوي لذا انكب علماء اللغة العربية      

وية على دراستها. ومن هنا رأت الباحثة أن تطبق عليها أشهر وأحدث النظريات اللغ

وهي )التوليدية التحويلية( والتي تُعنَى بدراسة التركيب األساس وتحويل هذا التركيب 

إلى تركيب آخر، ولقد وقع االختيار على التحويل الصرفي من المبني للمعلوم إلى المبني 

 للمجهول.

                                           
(1)

، كتاب الخصومات، باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من 2419صحيح البخاري، ح 

 .3/122البيوت بعد المعرفة، 
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ويكمن الهدف من الدراسة الكشف عن هذه المواضع وحصرها ثم دراستها صرفيًّا،      

كما آمل أن يجيب ني أتطلَّع إلى أن يكون هذا البحث إضافةً جديدةً للمكتبة العربية، كما أنَّ 

 هذا البحث على عدد من التساؤالت أهمها: 

 ما المقصود بالتحويل الصرفي؟ .1

 ما هي أنواع التحويالت الصرفية الواقعة في القراءات القرآنية المتواترة؟ .2

 أسه؟هل المبني للمجهول منقول وليس أصاًل بر .3

كم بلغ عدد التحويالت الصرفية من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني   .4

 للمجهول في السبع الطوال؟

ما التغيرات الصرفية التي حصلت للفعل بعد التحويل؟ وهل قراءة المبني للمجهول  .5

 محولة عن قراءة المبني للمعلوم؟ 

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

 وأسباب اختياره فيما يلي:تكمن أهمية الموضوع 

 القرآن الكريم؛ مصدر التشريع وعمدة الملة. أنه متعلق بكتاب هللا  .1

 .أنه متعلق بعلم القراءات؛ أَجلُّ العلوم قدًرا، وألصقها بكتاب هللا  .2

أن الدراسات التي ترتبط بالقرآن والقراءات هي أكثر قيمةً ونفعًا من تلك الدراسات  .3

 التي لم ترتبط بهما.

 ارتباط هذا الموضوع بالصرف وباللسانيات الحديثة. .4

صلة هذا الموضوع بالخالف الصرفي؛ فمسألة المبني للمجهول منقول أم بنية  .5

لة هي من المسائل الخالفية بين المدرستين: البصرية والكوفية.  ُمحوَّ

الرغبة في دراسة هذا الموضوع )التحويل الصرفي من صيغة المبني للمعلوم إلى  .6

المبني للمجهول في القراءات القرآنية المتواترة(، فلم تقف الباحثة على َمْن صيغة 

 درس هذا الموضوع من الناحية الصرفية.

 لكل هذه األسباب وغيرها قامت الباحثة بدراسة هذا الموضوع.

 :الدراسات السابقة 

لنحو حظي موضوع التحويل باهتمام من قبل العديد من الباحثين والدارسين لعلم ا     

ْت  والصرف والداللة واللسانيات، وقد وقعُت على عدد  من الرسائل العلمية التي خصَّ

دراستها في التحويل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول في القراءات القرآنية؛ إال 

، وهو موضوع هذا البحث، -حسب ما وقفُت عليه-أنه لم تُفَرد له دراسة صرفية مستقلة 
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ا إلى القيام بهذه الدراسة، وسأذكر أبرز الدراسات واألبحاث التي وقفُت وقد  دفعني هذ

 عليها، مع عرض مختصر لهذه الدراسات:

 ( 2006الطبطبائي، عبد المحسن أحمد ،)تغيُّر صيغ األفعال بين القراءات م

 .27، الكويت: حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، العدد القرآنية

ير صيغ األفعال باختالف القراءات القرآنية، وقد جاء الحديث يذكر الباحث صور تغ     

عن صورة التحويل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول وأثر هذا التغيير على 

اإلعراب في ثالث صفحات ونصف، وتختلف هذه الدراسة عن دراستي في كون دراسته 

 نحوية ال صرفية.

 ( 2017الهجري، محمد سعيد )للمعلوم والفعل المبني للمجهول  الفعل المبنيم

، مجلة العلوم والبحوث اإلسالمية بالخرطوم، نظرة داللية من خالل القراءات العشر

 .18، المجلد 2العدد 

تناول الباحث الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول في اصطالح النحاة، ثم تطرق      

أسهب في الحديث عن أغراض  إلى قضية المبني للمجهول أصٌل أم بنيةٌ محولة، كما

حذف الفاعل وذكره في القرآن، ثم يذكر الباحث مثااًل لكلمة وردْت للقارئ نفسه في 

موضوعين تارة بالبناء للمعلوم وتارة بالبناء للمجهول؛ ليوضح الفرق الداللي بينهما، 

ال ويلتقي هذا البحث مع دراستي في قضية المبني للمجهول أهو أصل أم بنية محولة، إ

أنه يخلص إلى أن هذا الخالف ال طائل فيه، بخالف بحثي، وسيظهر ذلك في نتائج 

 البحث.

 ( 2020درويش، عامر سليمان )التحول الداللي بين البناء للمعلوم والبناء م

، بيروت: مجلة جيل الدراسات األدبية الفكرية، للمجهول في القراءات القرآنية

 .59العدد 

القراءات القرآنية المتواترة التي حدث للفعل الوارد فيها يستعرض الباحث بعض      

تغيير في بنائه من خالل تحويله من فعل مبني للمعلوم إلى فعل مبني للمجهول وبيان 

الداللة التي أنتجها اختالف الصيغتين في الخطاب القرآني في اآلية الواحدة، فاهتم 

وم والبناء للمجهول وهذا خارج حدود الباحث بدراسة التحويل الداللي بين البناء للمعل

 بحثي.

 ( 2020شحاته، حسين خميس )التناوب بين صيغتي المبني للمعلوم والمجهول م

، جرجا: حولية كلية اللغة العربية، العدد في القراءات القرآنية وأثره في الداللة

 .4، المجلد 24

مقارنتها بما ورد يحصر الباحث المواضع التي وردت في رواية حفص بالمعلوم و     

في غيرها من القراءات بصيغة المجهول، وهدفه من هذه المقارنة هو رصد الدالالت 
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المتولدة عن إنابة صيغة المبني للمجهول مناب صيغة المبني للمعلوم في سياق واحد، 

 ويتضح لنا بأن دراسته داللية ال صرفية.

يل من المبني للمعلوم إلى المبني هذا ما وقفُت عليه من الدراسات المتعلقة بالتحو     

للمجهول في القراءات القرآنية، ووجدتُّها تختلف عن بحثي عرًضا ومنهًجا، باإلضافة 

إلى أنه لم يكن في هذه الدراسات دراسة صرفية، وال شك بأني قد استفدت من هذه 

ل، الدراسات في إحالتها لعدد من المصادر والمراجع التي أفادتهم في موضوع التحوي

كما أنني ال أزعم بحصري للدراسات التي تناولت المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول 

في القراءات القرآنية، فربما فاتني شيء منها من غير قصد مني، إال أنه حسبي بأني 

 بذلت قصارى جهدي.

 :خطة البحث 
وقد اقتضت دراسة هذا الموضوع أن تشتمل على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة      

 وتليها الفهارس، وذلك على النحو التالي:

: فقد ألقيت فيها الضوء على أهداف البحث، وأهميته، وأسباب اختياره، المقدمة     

 وخطة البحث ومنهجه، والدراسات السابقة.

 عريًفا بالقراءات القرآنية العشر المتواترة.: وفيه ذكرت تالتمهيد     

وفيه أوردت التعريف بالتحويل وأنواعه الواردة  : الدراسة النظرية،المبحث األول     

في القراءات القرآنية المتواترة، وكذا التعريف بالمبني للمعلوم والمبني للمجهول 

 باعتباره أحد هذه األنواع وموضوع الدراسة.

( موضعًا من مواضع 31وتشتمل على عدد: ): الدراسة التطبيقية، انيالمبحث الث     

التحويل الصرفي في القراءات القرآنية المتواترة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول 

 في السبع الطوال.

 وتضمنت أبرز النتائج التي تمخَّض عنها البحث، والتوصيات. الخاتمة:     

 ، وتشمل:الفهارس     

  المراجع.فهرس 

 .فهرس الموضوعات 

 :منهج البحث 
 انتهجت الباحثة المنهج الوصفي واالستقرائي والتحليلي، واتخذت فيه عدة إجراءات:     

 كتابة اآليات بالرسم العثماني. .1

االكتفاء باإلشارة في الهامش عند تكرار التحويل من المبني للمعلوم إلى المبني  .2

 للمجهول في الكلمة القرآنية. 

 الترجمة لألعالم المذكورين في البحث؛ خشية اإلطالة.عدم  .3
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اللجوء في بعض المواضع إلى دراسة الكلمة دالليًّا ونحويًّا؛ لمعرفة األصل المحول  .4

 عنه.

 تمهيد

يتناول هذا البحث التحويل الصرفي من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول الواردة      

عرض تعريفًا موجًزا بالقراءات القرآنية العشر في القراءات العشر المتواترة، لذا سأ

 المتواترة ليكون توطئة لهذا البحث.

 تعريف القراءات: -أواًل 

 :لغة 
ى كالم هللاِ تعالى الذي   جمع قراءة وهي مصدر قرأ قراءةً وقرآنًا بمعنى: تال، ويُسمَّ

َي قُرآٌن؛ ألنه يجمع ملسو هيلع هللا ىلص أنزله على نبيه  ِكتابًا وقُْرآنًا، ومعنى القُرآن: الجمع، وُسم ِ

(2)هنَّ من خن ُّٱحن: السور، فيضمها. وقوله تعالى
أي: جمعه  

وقرآته
(3)

 . 

 :اصطالًحا  
، ولكني سأذكر تعريفين -ولست بصدد عرضها-لعلماء للقراءات، تعددت تعريفات ا

 من أشهر تلك التعريفات وأدقها: 

علم بكيفية أداء كلمات القرآن، واختالفها »تعريف ابن اإلمام الجزري لها بـ:  األول:

«معزًوا لناقله
(4)

. 

هو علم يُعَرف به كيفية النطق »تعريف الشيخ عبد الفتاح قاضي لها بقوله:  الثاني:

«بالكلمات القرآنية، وطريق أدائها اتفاقًا واختالفًا مع عزو كل وجه لناقله
(5)

. 

وهما تعريفان متقاربان إال أن الشيخ عبد الفتاح القاضي زاد أوجه اتفاق القراء،      

 ات.والذي يظهر أنها من علم القراء

 التواتر في القراءات: -ثانيًا

يحدد ابن الجزري في مقدمة )طيبة النشر في القراءات العشر( األركان الثالثة      

 الضابطة والمحددة للقراءات المتواترة:

ْسِم اْحتَِمااًل َيحْ    ِويفَُكــــلُّ َما َواَفــــــــــــــــَق َوْجهَ نَْحِو              َوَكــــــاَن ِللرَّ

                                           
(2)

 .18سورة القيامة، اآلية:  
(3)

، )بيروت: دار صادر، 3، طلسان العربينظر: جمال الدين ابن منظور األنصاري،  

 .560-13/555هـ(، 1414
(4)

 .49هـ(، 1419، )مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، منجد المقرئين ومرشد الطالبين 
(5)

 ، )بيروت: دارالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة 

 .7الكتب العربي، د.ت(، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــاَلثَةُ األَْركَ    انُ َوَصــــــــــــحَّ ِإْسنَادًا ُهَو اْلقُْرآُن               فََهِذِه الثَـّ

َوَحْيثُــــــــــــــــَما َيْختَلَّ ُرْكٌن أَثِْبِت              ُشــــــــــــــذُوذَهُ لَْو أَنَّهُ فِي السَّْبعَةِ  
(6)

 

 فاألركان الثالثة هي:

كل قراءة وافقت العربية مطلقًا، ولو بوجه من اإلعراب، نحو قوله تعالى:  .1

َّ ميىي خي حي جي يه ٱُّٱىه
(7)

، فقد قرأ حمزة ِبـَجر ِ 

)األرحاِم(
(8)

عطفًا على محل الجار والمجرور 
(9)

. 

كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديًرا، ويُقصد بالتقدير: ما  .2

(10)َّ ين ىن منُّٱيحتمله رسم المصحف، نحو قوله تعالى: 
، فقد ُكتِبَت بغير األلف 

﴾ باأللف منٱ﴿ في جميع المصاحف إال أن هناك من قرأ 
(11)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص.كل قراءة صح سندها إلى النبي  .3

إن القراءات التي جمعت هذه األركان الثالثة هي القراءات العشر، وال      

يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر
(12)

، وأصحاب هذه القراءات هم
(13)

 : 

 القارئ نافع، وله راويان: قالون وورش. .1

 القارئ ابن كثير، وله راويان: البزي وقنبل. .2

 سوسي.القارئ أبو عمرو، وله راويان: الدوري وال .3

 القارئ ابن عامر، وله راويان: هشام وابن ذكوان. .4

 القارئ عاصم، وله راويان: شعبة وحفص. .5

                                           
(6)

 .32م(، 2012تحقيق: محمد تميم الزعبي، )دمشق: دار الغوثاني للدراسات القرآنية،  
(7)

 .1سورة النساء، اآلية:  
(8)

، تحقيق: مجدي شرح طيبة النشر في القراءات العشرينظر: محب الدين محمد النويري،  

 .2/260 م(،2003ية، محمد سرور سعد باسلوم، )بيروت: دار الكتب العلم
(9)

مكتبة الكليات األزهرية، )القاهرة:  القراءات وأثرها في علوم العربية،ينظر: محمد محمد،  

 .2/215(، م1984
(10)

 .4سورة الفاتحة، اآلية:  
(11)

، )مكة المكرمة: دار عالم منجد المقرئين ومرشد الطالبينينظر: محمد محمد بن الجزري،  

 .18هـ(، 1419الفوائد، 
(12)

أحمد محمود عبد ، تحقيق: غيث النفع في القراءات السبعينظر: علي بن محمد الصفاقسي،  

 .14م(، 2004، )بيروت: دار الكتب العلمية، السميع الشافعي
(13)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .1/234م(، 2018للدراسات القرآنية، 
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 القارئ حمزة، وله راويان: خلف وخالد. .6

 القارئ الكسائي، وله راويان: الدوري وأبو الحارث. .7

 القارئ أبو جعفر، وله راويان: ابن وردان وابن جماز. .8

 ح.القارئ يعقوب، وله راويان: رويس ورو .9

 القارئ خلف، وله راويان: إسحاق وإدريس. .10

 المبحث األول: الدراسة النظرية.

قبل الشروع بالدراسة التطبيقية يجدر بالباحثة التعريف بالتحويل وبأنواعه الواقعة      

في القراءات القرآنية المتواترة، وكذا التعريف بالمبني للمعلوم والمبني للمجهول 

 وموضوع الدراسة. باعتباره أحد هذه األنواع

 التعريف بالتحويل: -أواًل 

  :لغة 

الناظر لكتب المعاجم سيجد أن معنى التحويل فيها يصب في معنى واحد وهو:      

التغيير والنقل
(14)

 . 

 :اصطالًحا 

لعل أدق التعاريف الواردة عن التحويل الصرفي هو ما ذكرته الباحثة هالة قزع:      

«تحويل بعض الصيغ الصرفية إلى صيغ أخرى محتملة الوجه في العربية»
(15)

، فهذا 

التعريف يُْظِهر لنا تطابق المعنى اللغوي واالصطالحي فما التحويل إال تغير صيغة إلى 

 أخرى.

، لذا سأكتفي بذكر األنواع التي -ال يسع المقام لذكرها هنا- عديدة وللتحويل أنواع     

 تقع في القراءات القرآنية المتواترة، وهي:

بين التخفيف والتشديد .1
(16)

(17) َّزث رث يتٱُّٱ، وذلك نحو قوله تعالى: 
 

                                           
(14)

، تحقيق: مهدي المخزومي إبراهيم السامرائي، العينالخليل بن أحمد الفراهيدي،  ينظر: 

، لسان العربجمال الدين بن منظور األنصاري، . 298)بيروت: دار ومكتبة الهالل، د.ت(، 

، مجمل اللغة، أحمد بن فارس القزويني. 186-1/184، ه(1414، )بيروت: دار صادر، 3ط

إبراهيم . 258(، م1986ان، )بيروت: مؤسسة الرسالة، زهير عبد المحسن سلطتحقيق: 

، )اإلسكندرية: دار المعجم الوسيطمصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار، 

 . 209الدعوة، د.ت(، 
(15)

مجلة الجامعة اإلسالمية ظاهرة التحويل الصرفي في معلقة طرفة بن العبد )دراسة داللية(،  

 .2م(: 2017، )1العدد ، للبحوث اإلنسانية
(16)

، )اإلسكندرية: دار ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفيةينظر: محمود سليمان ياقوت،  

 .32-29م(، 1985المعرفة الجامعية، 
(17)

 .12سورة التكوير، اآلية:  
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﴾ على قراءتين، وهمازثفقد اختلف القراء العشرة في قوله: ﴿  
(18)

: 

َرْت﴾، أي: بتشديد قراءة ابن ذكوان وحفص ونافع  - وأبي جعفر ورويس وهي: ﴿ُسع ِ

 العين.

 قراءة الباقين وهي: ﴿ُسِعَرْت﴾، أي: بالتخفيف. -

بين الفتح والكسر .2
(19)

 ىن من خن حن جن يمٱُّٱ، وذلك مثل قوله تعالى: 
(20)َّين

 

﴾ على قراءتين، وهماجنفقد اختلف القراء العشرة في قوله: ﴿
(21)

: 

﴾، أي:  -  بفتح الراء.قراءة حفص وحمزة وهي: ﴿الِبرَّ

﴾، أي: بضم الراء. -  قراءة الباقين وهي: ﴿البِرُّ

بين الفتح والضم .3
(22)

 حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ، وذلك مثل قوله تعالى: 
(23)َّمم خم

 

﴾ على قراءتين، وهماممفقد اختلف القراء العشرة في قوله: ﴿
(24)

: 

 قراءة شعبة وهي: ﴿نُُصوًحا﴾، أي: بضم النون. -

 : بفتح النون.قراءة الباقين وهي: ﴿َنُصوًحا﴾، أي -

بين االسم والفعل .4
(25)

(26) هس ُّٱمس: ، وذلك مثل قوله تعالى
 

                                           
(18)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2724م(، 2018للدراسات القرآنية، 
(19)

، )اإلسكندرية: دار ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفيةينظر: محمود سليمان ياقوت،  

 .32-29م(، 1985المعرفة الجامعية، 
(20)

 .177سورة البقرة، اآلية:  
(21)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2199(،  م2018للدراسات القرآنية، 
(22)

 .32-29، مرجع سابقينظر: ياقوت،  
(23)

 .8سورة التحريم، اآلية:  
(24)

 .2692/ 4، مرجع سابقينظر: ابن الجزري،  
(25)

 .32-29، مرجع سابقينظر: ياقوت،  
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فقد اختلف القراء العشرة في قوله: على قراءتين، وهما
(27)

: 

قراءة يعقوب وهي: ﴿أَتْبَاُعَك﴾، أي: بفتح الهمزة وسكون التاء وضم العين وألف  -

 قبلها.

التاء وفتح العين دون ﴾، أي: بوصل الهمزة وفتح وتشديد هشقراءة الباقين وهي: ﴿ -

 ألف.

بين المفرد والجمع .5
(28)

(29) َّرث   يت ىت نت ُّٱ: ، وذلك مثل قوله تعالى
 

﴾ على قراءتين، وهمارثفقد اختلف القراء العشرة في قوله: ﴿
(30)

: 

قراءة حمزة والكسائي وخلف وأبي جعفر وهي: ﴿ِعبَادَهُ﴾، أي: بكسر العين وفتح  -

 الباء وألف بعدها.

 ﴾، أي: بفتح العين وسكون الباء دون ألف.رث﴿قراءة الباقين وهي:  -

بين )فَاِعل( و)فِْعل( .6
(31)

 خن حنٱُّٱ، وذلك مثل قوله تعالى: 
(32)َّمنىن

 

﴾ على قراءتين، وهمامنفقد اختلف القراء العشرة في قوله: ﴿
(33)

: 

﴾، أي: بفتح الحاء وكسر الفاء وألف منقراءة حمزة والكسائي وخلف وهي: ﴿ -

 قبلها.

 ﴾، أي: بكسر الحاء وسكون الفاء دون ألف.ْفًظاحِ قراءة الباقين وهي: ﴿ -

                                                                                                       
(26)

 .111سورة الشعراء، اآلية:  
(27)

 .4/2514، مرجع سابقينظر: ابن الجزري،  
(28)

، )اإلسكندرية: دار ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفيةينظر: محمود سليمان ياقوت،  

 .32-29م(، 1985المعرفة الجامعية، 
(29)

 .36سورة الزمر، اآلية:  
(30)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2600م(، 2018للدراسات القرآنية، 
(31)

 .32-29، مرجع سابقينظر: ياقوت،  
(32)

 .64سورة يوسف، اآلية:  
(33)

 .4/2394، مرجع سابقينظر: ابن الجزري،  
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بين )إِْفعَال( و)فُْعل( .7
(34)

 ىل مل خل ٱُّٱ، وذلك مثل قوله تعالى: 
(35)َّيلجم

  

﴾ على قراءتين، وهمايلجمفقد اختلف القراء العشرة في قوله: ﴿
(36)

: 

قراءة عاصم وحمزة والكسائي وهي: ﴿ِإْحَسانًا﴾، أي: بهمزة مكسورة وسكون الحاء  -

 وألف بعدها.وفتح السين 

 ﴾، أي: بحاء مضمومة وسكون السين وبال ألف.ُحْسنًاقراءة الباقين وهي: ﴿ -

بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول: وهو موضوع هذه الدراسة، ففي القراءات  .8

القرآنية المتواترة نجد بعض اآليات تُغي ِر الصيغة الفعلية؛ فتُقَرأ تارة بصيغة 

 المبني للمجهول. المبني للمعلوم وتارة بصيغة 

 التعريف بالمبني للمعلوم والمبني للمجهول: -ثانيًا

 :التعريف بالمبني للمعلوم . أ

 :لغة  

المبني: اسم مفعول من بنى وهي بمعنى التشييد أو التركيب -
(37)

. 

المعلوم: بمعنى العلم -
(38)

وكذلك بمعنى المعروف 
(39)

. 

معروف هو مبني وهذا ينطبق على التعريف االصطالحي، فكل تركيب فاعله 

 للمعلوم.

 :اصطالًحا 

                                           
(34)

 .32-29، مرجع سابقينظر: ياقوت،  
(35)

 .15سورة األحقاف، اآلية:  
(36)

 .4/2634، مرجع سابقينظر: ابن الجزري،  
(37)

، )بيروت: دار صادر، 3، طلسان العربينظر: جمال الدين ابن منظور األنصاري،  

، تحقيق: المحكم والمحيط األعظم علي بن إسماعيل بن سيده،. 14/94، 3/244هـ(، 1414

أبو القاسم محمود . 10/499م(، 2000عبد الحميد هنداوي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

ية، ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، )بيروت: دار الكتب العلمأساس البالغةالزمخشري، 

، )بيروت: عالم الكتب، معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر،  .1/78م(، 1998

 .2/1544م(، 2008
(38)

، )القاهرة: محمد إبراهيم سليم، تحقيق: الفروق اللغويةينظر: أبو هالل الحسن العسكري،  

 .1/95(، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، د.ت
(39)

 .25204، )د.م: مؤسسة الغني للنشر، د.ت(، معجم الغنيعبد الغني أبو العزم، ينظر:  
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ي فاعله»ذكر محمد خير الدين تعريفًا مختصًرا للمبني للمعلوم وهو:       «ما ُسم ِ
(40)

 ،

الفعل الذي يحتفظ بحركاته األصلية ويصحبه »كما يمكن تعريفه بما عرفه أحمد مختار: 

«للمجهول فاعلُه اسًما ظاهًرا أو ضميًرا بارًزا أو مستتًرا، وخالفه المبني  
(41)

. 

 :التعريف بالمبني للمجهول . ب

  :لغة 

 المبني: قد سبق التعريف به. -

المجهول: اسم مفعول من الجهل وهو نقيض العلم أي غير معلوم -
(42)

. وهذا ينطبق 

 على المعنى االصطالحي، فكل تركيب غير معلوم فاعله هو مبني للمجهول.

  :اصطالًحا 

كل فعل ُحذف فاعله وأقيم غيره مقامه؛ لغرض ما، معدواًل عن صيغة المبني       

للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول
(43)

، وفق قواعد صرفية يحكمها الفعل سواء أكان 

ماضيًا أم مضارًعا، صحيًحا أم معتاًل، مجردًا أم مزيدًا
(44)

، وهذا يعني أن صيغة 

لة عن أصل، وهو المبني للمعلوم، وهذا ما تؤكده النظرية  المبني للمجهول ُمحوَّ

 التوليدية التحويلية الحديثة، فهي تقرر أن لكل جملة بُْنيَتَْين: 

البنية العميقة: وهي األصل، والتي يجب أن تتصف بخمس صفات وهي: أن تكون  -

 بسيطةً، تامةً، معلومةً، صريحةً، مثبتةً. 

                                           
(40)

، تحقيق: عبد الرزاق بن المنهل المأهول بالبناء للمجهولينظر: محمد خير الدين الشافعي،  

 .407 هـ(،1421فراج الصاعدي، )المدينة المنورة: الجامعة اإلسالمية، 
(41)

 .253/ 1، مرجع سابق 
(42)

، )بيروت: جامع العلوم في اصطالحات الفنونعبد النبي بن عبد الرسول األحمد، ينظر:  

 .3/150م(، 2000دار الكتب العلمية، 
(43)

، تحقيق: زبدة األقوال في شرح قصيدة أبنية األفعالينظر: بدر الدين محمد بن الناظم،  

شرح د العييني، . بدر الدين محمو55م(، 1989ناصر حسن علي، )دمشق: المطبعة التعاونية، 

. 112م(، 1990، تحقيق: عبد الستار جواد، )بغداد: مطبعة الرشيد، المراح في التصريف

، تحقيق: بديع إيميل، )بيروت: دار الكتب العلمية، شرح المفصلموفق الدين بن يعيش، 

، تحقيق: محمود جاسم الدرويش، علل النحو. محمد بن عبد هللا بن الوراق، 7/71م(، 2001

 .216م(، 2002د: بيت الحكمة، )بغدا
(44)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .49م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
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ي تفتقد إحدى صفات البنية العميقة أو البنية السطحية: وهي الصيغة المحولة، والت -

أكثر
(45)

. 

ومما ال شك فيه أن تراثنا اللغوي كان قد سبق هذه النظرية في ذلك، وقد ُعِرَفت      

باسم قضية األصل والفرع
(46)

، إال أن قضية األصلية والفرعية في صيغة المبني 

د ذكر األزهري للمجهول هي من المسائل الخالفية بين مدرستي البصرة والكوفة، فق

بأن في هذه المسألة قولين
(47)

: 

د وابن الطراوة، يرون أنهما أصالن ليس أحدهما متفرًعا عن  .1 الكوفيون والمبر ِ

اآلخر
(48)

زعموا أنَّ كالًّ منهما أصٌل برأسه، »وحجتهم في ذلك ما ذكره ابن عالن:  

، فلو كان قالوا: ألنَّه جاءت أفعاٌل مالزمة للبناء للمفعول كُزِهَي، وُزِكمَ  ، وُجنَّ ، وُحمَّ

«فرًعا عن المبني للفاعل لَلَِزم أال يوجد إال حيث يوجد األصل
(49)

. 

وممن انتصر لهذا المذهب ابن مالك الذي يرى بأن المبني للمجهول بناًء أصياًل،      

 فهو يرى بأن األبنية ثالثة رابعها المبني للمجهول، حيث يقول في ذلك:

 (50)َوُضمَّ َواْكِسِر الثَّاِنَي ِمْن           ِفْعـــــــــــــــــــــــــِل ُثََلِثي ٍّ َوِزْد َنْحَو ُضِمنْ َواْفَتــــــــــْح 

                                           
(45)

، )دمشق: دار طالس قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثينظر: مازن الوعر،  

قواعد تحويلية للغة . محمد علي الخولي، 150،148م(، 1988للدراسات والترجمة والنشر، 

 .134-131م(، 1981، )الرياض: دار المريخ للنشر، العربية
(46)

، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، األصول في النحوينظر: محمد بن السري بن سراج،  

، تحقيق: حسن التكملة. أبو علي الحسن الفارسي، 3/282)بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت(، 

. أبو الفتح عثمان بن 330م(، 1981شاذلي فرهود، )جامعة الرياض: عمادة شؤون المكتبات، 

. 1/393، تحقيق: محمد علي النجار، )بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت(، لخصائصجني، ا

د ناجي القيسي وحاتم الضامن وحسين ، تحقيق: أحمدقائق التصريفالقاسم بن سعيد المؤدب، 

. سيبويه عمرو بن عثمان، 393م(، 1978تورال، )بغداد: مطبوعات المجمع العلمي العراقي، 

محمد بن . 3/365م(، 1988، تحقيق: عبد السالم هارون، )القاهرة: مكتبة الخانجي، الكتاب

الم الكتب، د.ت(، ، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، )بيروت: عالمقتضبيزيد المبرد، 

1/115. 
(47)

، )بيروت: دار شرح التصريح على التوضيحينظر: جمال الدين أبو محمد األزهري،  

 .2/357الكتب، د.ت(، 
(48)

، )بيروت: دار شرح التصريح على التوضيحينظر: جمال الدين أبو محمد األزهري،  

 .2/357الكتب، د.ت(، 
(49)

، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، )بيروت: دار الفاعلإتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير  

 .3،2م(، 2001الكتب العلمية، 
(50)

 .63، )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، ألفية ابن مالك في النحو والصرف 
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جمهور البصريين أن الفعل المبني للمجهول ليس أصاًل، وإنما هو منقول ومتفرع  .2

منقواًل من ِمْن فَعل مفتوحة العين أو مكسورة؛ ألنها متعدية قبل النقل، وال يكون 

فَعَُل؛ ألنه غير متعد   قبل النقل
(51)

، وأما حجتهم في أن المبني للمجهول ليس أصاًل 

 برأسه فهي: 

لو أن المبني للمجهول أصاًل لكان يلزم أن تُقَلب الواو ياًء، ثم تُْدَغم في الياء في  -

 ُسوير، ولوجب عند اجتماع الواوين في أول الكلمة إبدال األولى همزة في نحو:

وُوِري، فلم يحصل ال اإلبدال وال اإلدغام وهذا دليل على أن المبني للمجهول فرع 

وتابع للمبني للمعلوم وهو َساَيَر وَواَرى
(52)

. 

أن الفاعل الزم للفعل فهو يعد جزًءا منه، والمفعول غير الزم -
(53)

. 

 أن ما استدل به الكوفيون أمكن رده بما يلي: -

أن لنا جموًعا لم يُْسَمع لها واحد »صل، أال ترى إن العرب تستغني بالفرع عن األ  .أ

كعباديد، وأبابيل والجمع فرع األفراد اتفاقًا، فلو كان ما ذكرتم صحيًحا لزم كون 

«الجمع أصاًل برأسه وأنتم ال تقولون به
(54)

، وكذلك وجود مصغرات لم ينطق 

بمَكبَّر لها أصاًل، مثل: ُكميت
(55)

 . 

عن العرب هي مالزمة للبناء للمجهول في  أن األفعال الماضية التي وردت .ب

الصورة اللفظية ال في الحقيقة وما بعدها فاعل ال نائب فاعل
(56)

، أو أن هذه 

األفعال التي الزمت البناء للمجهول يمكن عد ها من األفعال األصلية وهي معدودة 

ال تحتم أصالة كل مبني للمجهول
(57)

  . 

                                           
(51)

 .2/357، مرجع سابقينظر: األزهري،  
(52)

الكتب  ، تحقيق: بديع إيميل، )بيروت: دارشرح المفصلينظر: موفق الدين بن يعيش،  

 .1/309م(، 2001العلمية، 
(53)

، )بيروت: دار 4، طشرح قطر الندى وبل الصدىينظر: عبد هللا جمال الدين األنصاري،  

 .171م(، 2004الكتب العلمية، 
(54)

، )بيروت: دار الكتب، شرح التصريح على التوضيحجمال الدين أبو محمد األزهري،  

 .2/357د.ت(، 
(55)

، تحقيق: أحمد عفيفي، عنقود الزواهر في الصرفلقوشجي، ينظر: عالء الدين علي ا 

 .396م(، 2001)القاهرة: مطبعة دار الكتب، 
(56)

، )بيروت: مؤسسة ضياء السالك إلى أوضح المسالكينظر: محمد عبد العزيز النجار،  

 .2/60م(، 2001الرسالة، 
(57)

م(، 2008عالم الكتب، ، )بيروت: معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر، ينظر:  

1/16. 
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قصد بأن هذا البناء أصلي، بل أراد التنبيه على ولعل ابن مالك حين قال ُضِمن لم ي    

صيغة المبني للمجهول وكيفية بنائه
(58)

. 

وتميل الباحثة إلى أنَّ المبني للمجهول منقول وليس أصاًل برأسه، مستندة إلى ما تقدم      

 من األدلة.

في  كما يمكن القول بأن النظرية التوليدية التحويلية ما هي إال امتداد لما يعرف     

 التراث بقضية األصلية والفرعية.

 المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية.
إن من الظواهر اللغوية في القراءات القرآنية تغيُّر صيغ األفعال في اآلية نفسها،      

ومن صور هذا التغيير تحويل الفعل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، وليحصل 

 حدوث تغيرات على بنية الكلمة.هذا التحويل كان ال بد من 

بت نفسي لدراسة مواضع التحويل الصرفي من المبني  -بفضل هللا-وإني       قد نصَّ

للمعلوم إلى المبني للمجهول الواردة في السبع الطوال، وهي: )البقرة، آل عمران، 

النساء، المائدة، األنعام، األعراف، التوبة واألنفال
(59)

معًا( 
(60)

. 

 :البقرةسورة  -أواًل 

بلغ عدد األفعال المحولة من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول في      

 سورة البقرة وفق ما أظهره الجرد ثمانية مواضع، وهي:

 مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱخل: قال تعالى .1
(61)جيَّ يه مهىه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم

  

وهي﴾ على ثالث قراءات، يناختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(62)

: 

 قراءة نافع وأبي جعفر وهي: ﴿يُّْغفَْر﴾، أي: بياء مضمومة وفتح الفاء. -

                                           
(58)

، رسالة ماجستير، جامعة صيغ األفعال بين القياس والسماعينظر: موضي حميد السبيعي،  

 .37م(، 1986أم القرى، مكة المكرمة )
(59)

 لم أجد موضعًا فيها يتعلق بدراستي في هذا البحث. 
(60)

، ني القرآن وإعرابهمعاعلى أرجح أقوال العلماء. ينظر: إبراهيم بن السري الزجاج،  

. محيي السنة الحسين 3/186 م(،1988تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، )بيروت: عالم الكتب، 

، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، )بيروت: دار إحياء معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، 

 .3/65ه(، 1420التراث العربي، 
(61)

 .58سورة البقرة، اآلية:  
(62)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشربن محمد بن الجزري، ينظر: محمد  

 .4/2167م(، 2018للدراسات القرآنية، 
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 قراءة ابن عامر وهي: ﴿تُْغفَْر﴾، أي: بتاء مضمومة وفتح الفاء. -

 قراءة الباقين وهي: ﴿نَّْغِفْر﴾، أي: بنون مفتوحة وكسر الفاء. -

 

محولة عن األصل، : أن قراءة اإلمام نافع وأبي جعفر هي قراءة ويتبين من ذلك     

 ويمكن تمثيلها في الرسم اآلتي:

 البنية العميقة: يَْغِفر             البنية السطحية: يُْغفَر     

وكذلك قراءة ابن عامر هي قراءة محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها في الرسم      

 اآلتي:

 البنية العميقة: تَْغِفر               البنية السطحية: تُْغفَر     

 أما قراءة الباقين فهي قراءة على األصل.      

أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )نَْغِفر( فعل مضارع ويبدو     
(63)

ثالثي  

مجرد
(64)

وكسرها في صحيح سالم من باب )فَعَل، يَْفِعل( بفتح العين في الماضي  

المضارع
(65)

. 

ل من المضارع الثالثي المجرد       أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل ُمحوَّ

ت الياُء وفُتَِحت الفاُء في قراءة نافع  وأبي جعفر فصارت على  الصحيح السالم، ولذا ُضمَّ

ت التاُء وفُتَِحت  الفاُء فصارت على وزن )يُْفعَل(، وكذلك في قراءة ابن عامر  حيث ُضمَّ

وزن )تُْفعَل(
(66)

. 

                                           
(63)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .1/135م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(64)

تحقيق: محمد عوض مرعب، )بيروت: دار  ،تهذيب اللغةينظر: محمد بن أحمد األزهري،  

 .8/113م(، 2001اإلحياء العربي، 
(65)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .26،23م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
(66)

ر للفعل وقد ورد تحويل من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول في موضع آخ 

 لك اك يق ىق يف ىف   يث ىث نث مث زث رث يت ىت   نتُّٱ ﴾ وذلك في قوله تعالى: مك﴿

، فقد قرأ ابن عامر ونافع وأبو جعفر 161سورة األعراف، اآلية: َّ  يل ىل يكمل ىك   مك

ويعقوب الفعل بتاء مضمومة مع فتح الفاء ﴿تُْغفَْر﴾ وهي قراءة محولة عن األصل، أما بقية القراء 

فقد وردت على األصل أي مبنية للمعلوم بنون مفتوحة وكسر الفاء ﴿نَّْغِفْر﴾، ينظر: محمد بن 

م(، 2018، )بيروت: دار الغوثاني للدراسات القرآنية، شر القراءات العشرنمحمد بن الجزري، 

4/2325. 
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 جنحن مم خم حم جمُّقال تعالى:  .2
(67)

 

اختلف القراء العشرة في قوله: على قراءتين، وهما القراءات:
(68)

: 

 قراءة نافع ويعقوب وهي: ﴿تَْسأَْل﴾، أي: بفتح التاء. -

 قراءة الباقين وهي: ﴿تُْسأَْل﴾، أي: بضم التاء. -

هي قراءة محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها في  : أن قراءة الباقينويتبين من ذلك     

 الرسم اآلتي:

 البنية العميقة: تَْسأَْل                البنية السطحية: تُْسأَْل     

 أما قراءة نافع ويعقوب فهي على األصل.     

أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )تَْسأَْل( فعل مضارع ويبدو     
(69)

ثالثي  

مجرد صحيح مهموز من باب )فَعَل، يَْفعَل( بفتح العين في الماضي والمضارع
(70)

. 

ل من المضارع الثالثي المجرد       أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل ُمحوَّ

ت التاُء، فصارت على وزن )تُْفعَل(.  الصحيح المهموز، ولذا ُضمَّ

 نت مت زت رت يب ىب نبُّٱقال تعالى:  .3
 اك يق يفىق ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت
(71)َّنن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

 

﴾ على قراءتين، وهمايكاختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(72)

: 

 ﴾، أي: بضم الياء.يَُرْونَ قراءة ابن عامر وهي: ﴿ -

 قراءة الباقين وهي: ﴿يََرْوَن﴾، أي: بفتح الياء. -

                                           
(67)

 .119سورة البقرة، اآلية:  
(68)

 .4/2184، مرجع سابقينظر: ابن الجزري،  
(69)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .1/248م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(70)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .26،24م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
(71)

 .165سورة البقرة، اآلية:  
(72)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2192م(، 2018للدراسات القرآنية، 
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لة عن األصل، ويمكن تمثيلها : أن قراءة ابن عامر هي قراءة ويتبين من ذلك      ُمحوَّ

 في الرسم اآلتي:

 البنية العميقة: يََرْوَن               البنية السطحية: يَُرْوَن     

 أما قراءة الباقين فهي على األصل. 

أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )يََرْوَن( فعل مضارع ويبدو      
(73)

ثالثي  

مجرد صحيح مهموز
(74)

ن باب )فَعَل، َيْفعَل( بفتح العين في الماضي والمضارعم 
(75)

. 

أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من المضارع الثالثي          

ت الياُء، فصارت على وزن )يُْفعَل(.  المجرد الصحيح المهموز، ولذا ُضمَّ

 ويجدر اإلشارة إلى مسألتين:     

لمجيئها ساكنة قبل  -األلف-بالحذف، ُحِذف منه الم الكلمة يرون(، فيه إعالل »)أن  . أ

واو الجماعة الساكنة، ثم فُتِح ما قبل الواو داللة على األلف المحذوفة، وكانت 

قد ُحِذَفت تخفيفًا قبل إسناده إلى واو الجماعة، ووزنه )يفون(  -عين الكلمة-الهمزة 

«بفتح الفاء
(76)

. 

فعل معتل ناقص ال صحيح مهموز، وذلك لعلتين، ترى الدراسة أن الفعل رأى هو  . ب

 هما:

ما »أنه ال يمكن القول بأنه مهموز؛ ألنه من أقسام الصحيح، فتعريف المهموز هو:  -

«خلت أصوله من أحرف العلة، وهي األلف، والواو، والياء
(77)

، ورأى به حرف 

 علة.

 وجود الهمز ال يمنع من القول باعتالل الفعل.  -

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ معٱُّٱ: قال تعالى .4
(78)َّمل خل حل جل لكمك خك

 

                                           
(73)

 .1/328، مرجع سابقينظر: صافي،  
(74)

، تحقيق: علي توفيق المفتاح في الصرفينظر: عبد القاهر بن عبد الرحمن الفارسي،  

 .81م(، 1987الحمد، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 
(75)

 .26، مرجع سابقينظر: الحمالوي،  
(76)

، فوائد نحوية هامةالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع ينظر: محمود صافي،  

 .1/330م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(77)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، )المنصورة: دار شذا العرف في فن الصرفأحمد الحمالوي،  

 .23م(، 2015الغد الجديد، 
(78)

 .210سورة البقرة، اآلية:  
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﴾ على قراءتين، وهماخلاختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(79)

: 

 قراءة يعقوب وهي: ﴿تَْرِجُع﴾، أي: بفتح التاء وكسر الجيم. -

 قراءة الباقين وهي: ﴿تُْرَجُع﴾، أي: بضم التاء وفتح الجيم. -

محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها في : أن قراءة الباقين هي قراءة ويتبين من ذلك

 الرسم اآلتي:

 البنية العميقة: تَْرِجُع                البنية السطحية: تُْرَجُع     

 أما قراءة يعقوب فهي على األصل.     

 

أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )تَْرِجُع( فعل مضارع ويبدو     
(80)

ثالثي  

ب )فَعَل، يَْفِعل( بفتح العين في الماضي وكسرها في مجرد صحيح سالم من با

المضارع
(81)

. 

أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من المضارع الثالثي المجرد      

ت التاُء وفُتِحت الجيُم، فصارت على وزن )تُْفعَُل( الصحيح السالم، ولذا ُضمَّ
(82)

. 

                                           
(79)

الغوثاني  ، )بيروت: دارنشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2202م(، 2018للدراسات القرآنية، 
(80)

دار اإلرشاد ، ط، )حمص: إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أحمد درويشينظر:  

 .2/18هـ(، 14415، للشئون الجامعية
(81)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .26،23م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
(82)

وقد ورد تحويل من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول في موضعين آخرين  

 ( وهما:خلللفعل )

 خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئُّٱقال تعالى:  -
 مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث متهت
 جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض مص حصخص
 جم هل  مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  حفخف

 .233سورة البقرة، اآلية:  حن جن مم خم حم
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 ىت نت مت زت رت يب ىبُّٱقال تعالى:  .5
 اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

 جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
(83)َّجت هب مب خب حب

 

﴾ على قراءتين، وهمايثاختلف القراء العشرة في ﴿ القراءات:
(84)

: 

 قراءة أبي جعفر وهي: ﴿ِليُْحَكَم﴾، أي: بضم الياء وفتح الكاف. -

 الكاف.قراءة الباقين وهي: ﴿ِلَيْحُكَم﴾، أي: بفتح الياء وضم  -

: أن قراءة أبي جعفر هي قراءة محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها ويتبين من ذلك     

 في الرسم اآلتي:

 البنية العميقة: َيْحُكَم                البنية السطحية: يُْحَكَم     

 أما قراءة الباقين فهي على األصل.      

أن الفعل )يَْحُكَم( فعل مضارع أن قراءة المبني للمعلوم تدل على ويبدو         
(85)

ثالثي  

مجرد صحيح سالم من باب )فَعَل، يَْفعُل( بفتح العين في الماضي وضمها في 

المضارع
(86)

. 

                                                                                                       

 مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك خكُّٱقال تعالى:  -
 .281سورة البقرة، اآلية:  حن جن

فقد قرأ يعقوب وأبو عمرو الفعل بفتح التاء وكسر الجيم ﴿تَْرِجعُوَن﴾، أما بقية القراء فبضم  

نشر التاء وفتح الجيم ﴿تُْرَجعُوَن﴾ وهي قراءة محولة. ينظر: محمد بن محمد بن الجزري، 

 .4/2228،2205م(، 2018، )بيروت: دار الغوثاني للدراسات القرآنية، القراءات العشر
(83)

 .213سورة البقرة، اآلية:  
(84)

 .4/2203، مرجع سابقينظر: ابن الجزري،  
(85)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .1/436م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(86)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفظر: أحمد الحمالوي، ين 

 .26،23م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
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أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من المضارع الثالثي المجرد      

ت الياُء وفُتِحت الكاُف، فصارت  على وزن يُْفعَلالصحيح السالم، ولذا ُضمَّ
(87)

. 

 مب حبخب جب هئ مئ خئ جئحئ ييُّٱقال تعالى:  .6
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس
 خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ جعمع مظ
(88) َّمك لك

 

﴾ على قراءتين، وهماجحاختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(89)

: 

 الياء.قراءة حمزة وأبي جعفر ويعقوب وهي: ﴿يَُخافَآ﴾، أي: بضم  -

 قراءة الباقين وهي: ﴿يََخافَآ﴾، أي: بفتح الياء. -

: أن قراءة حمزة وأبي جعفر ويعقوب هي قراءة محولة عن األصل، ويتبين من ذلك     

 ويمكن تمثيلها في الرسم اآلتي:

 البنية العميقة: َيَخافَآ               البنية السطحية: يَُخافَآ     

 أما قراءة الباقين فهي على األصل.     

أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )يََخافَآ( فعل مضارع ويبدو     
(90)

ثالثي  

مجرد معتل أجوف من باب )فَِعل، يَْفعَل( بكسر العين في الماضي وفتحها في 

المضارع
(91)

. 

                                           
(87)

 جم يل ىل مل خل ُّٱوكذا قُِرئت في موضع آخر في قوله تعالى:  
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم
القراءات نشر . ينظر: محمد بن محمد بن الجزري، 23سورة آل عمران، اآلية: َّ يه ىه

 .4/2235م(، 2018، )بيروت: دار الغوثاني للدراسات القرآنية، العشر
(88)

 .229سورة البقرة، اآلية:  
(89)

 .4/2204، مرجع سابقينظر: ابن الجزري،  
(90)

 .1/475، مرجع سابقينظر: صافي،  
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ن المضارع الثالثي المجرد أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول م     

ت الياُء، فصارت على وزن يُْفعَل.  المعتل األجوف، ولذا ُضمَّ

إلى أن الفعل )يخاف( فيه إعالل بالقلب، فأصله )يخَوف( قُِلبت  ويجدر اإلشارة          

الواو همزة، وذلك ألن كل واو تحركت وانفتح ما قبلها تُقلَب ألفًا
(92)

. 

 سورة آل عمران: -ثانيًا

بلغ عدد األفعال المحولة من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول      

في سورة آل عمران وفق ما أظهره الجرد أربعة مواضع
(93)

 ، وهي:

 مت خت حت   جت هب مب خب حب ٱُّٱقال تعالى:  .1
 حص مس حسخس جس   مخ جخ مح جح مج حج مث هت

(94)َّخص
 

وهما﴾ على قراءتين، هباختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(95)

: 

قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وهي: ﴿قُتَِل﴾ أي: بضم القاف وكسر  -

 التاء.

 قراءة الباقين وهي: ﴿قَاتََل﴾، أي: بفتح القاف والتاء وألف بينهما. -

: أن قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب هي قراءة ويتبين من ذلك     

 الرسم اآلتي:محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها في 

 البنية العميقة: قَتََل                 البنية السطحية: قُتَِل     

 أما قراءة الباقين فهي على األصل.     

أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )قَاتَل( فعل ماض   ويبدو     
(96)

ثالثي مزيد  

بحرف فهو على وزن فاَعل
(97)

، كما أنه صحيح سالم
(98)

. 

                                                                                                       
(91)

 .26،24، مرجع سابقينظر: الحمالوي،  
(92)

تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، )بيروت: عالم ، المقتضبمحمد بن يزيد المبرد، ينظر:  

 .1/115الكتب، د.ت(، 
(93)

 .21سبق اإلشارة إلى أحد المواضع في الهامش. ينظر:  
(94)

 .146سورة آل عمران، اآلية:  
(95)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2245م(، 2018للدراسات القرآنية، 
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أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من الماضي الثالثي المجرد           

الصحيح السالم والذي هو من باب )فَعَل، يَْفعُل(
(99)

ت القاُف وُكِسرت التاُء،  ، ولذا ُضمَّ

 فصارت على وزن )فُِعل(. 

معلوم في هذه أن قراءة المبني للمجهول لم تكن محولة عن قراءة المبني لل الظاهر     

اآلية فلو كانت محولة عنها لقال: قوتل؛ ألن الماضي الزائد بألف فاعل تُبدَل ألفه 

واًوا
(100)

. 

 من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لكُّٱ. قال تعالى: 2
(101) َّجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ننىن

 

﴾ على قراءتين، وهماملاختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(102)

: 

﴾ أي: بفتح الياء وضم الغين.قراءة ابن كثير وأبي  -  عمرو وعاصم وهي: ﴿يَغُلَّ

﴾، أي: بضم الياء وفتح الغين. -  قراءة الباقين وهي: ﴿يُغَلَّ

: أن قراءة الباقين هي قراءة محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها في ويتبين من ذلك     

 الرسم اآلتي:

 ة: يُغَلَّ     البنية العميقة: يُِغلَّ                 البنية السطحي

 أما قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم فهي على األصل.     

( فعل مضارع ويبدو      أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )يَغُلَّ
(103)

ثالثي  

مجرد صحيح
(104)

مضعف من باب )فَعَل، يَْفعُل( بفتح العين في الماضي وضمها في  

المضارع
(105)

. 

                                                                                                       
(96)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .2/327م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(97)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .34م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
(98)

 .23، المرجع السابقإال أنها ليست حرفًا أصليًا، ينظر:  األلف وإن كانت حرف علة 
(99)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .26،25،23م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
(100)

(، م1954دار إحياء التراث القديم، ، )بيروت: المنصفينظر: أبو الفتح عثمان بن جني،  

1/291. 
(101)

 .161سورة آل عمران، اآلية:  
(102)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2246م(، 2018للدراسات القرآنية، 



 جلني ناصر الزرقي  ..التحويل الصرفي من المبني للمعلوم

 

 

92 

ي للمجهول فتدل على أن الفعل محول من المضارع الثالثي المزيد أما قراءة المبن     

( الصحيح المضعف بالهمزة أي: من )أغلَّ يُِغلَّ
(106)

، ولذا فُتِحت الغين، فصارت على 

وزن )يُْفعَل(
(107)

. 

  

أن قراءة المبني للمجهول لم تكن محولة عن قراءة المبني للمعلوم، فالضمة  والظاهر     

على الياء هي من أصل الكلمة، وِذْكُر علماء القراءات لها ما هو إال للتفريق بين 

القراءتين الواردة في اآلية، فليس القصد إثبات أنها ليست من أصل الكلمة، وقد يتساءل 

ما في بنائه للمجهول يكون يُغَلَّ أي على وزن )يُْفعَل(، أحدهم كيف تم معرفة ذلك وكاله

فالقاعدة تقول: عند بناء الفعل المضارع الصحيح للمجهول يَُضم أوله ما لم يُكن مضموًما 

ويُفتَح ما قبل آخره
(108)

 ، فكان ال بد من العودة إلى اإلعراب والداللة:

 وهو فعل مضارع فاعله :) ضمير مستتر يعود على  قراءة المبني للمعلوم )يَغُلَّ

)نبي(
(109)

، فالفعل هنا الزم؛ ألنه من َغلَّ 
(110)

نفى الغلول عن النبي، »، والمعنى: 

وأضاف الفعل إليه، ونفاه عنه أن يفعله، وقد ثبت أن الغلول وقع من غيره، فال 

يُحسن أن ينفي الغلول عن غيره؛ ألنه أمر قد وقع، وإنما ينفي الغلول عنه، وهي 

«لمغانم. فالمعنى ما كان لنبي أن يخون من معه في الغنيمةالخيانة في ا
(111)

. 

                                                                                                       
(103)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .2/357، م(1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(104)

 .26،24،23، مرجع سابقينظر: الحمالوي،  
(105)

، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآنينظر: محمد األمين الهرري،  

 .5/258، م(2001تحقيق: هاشم محمد علي بن حسين مهدي، )بيروت: دار طوق نجاة، 
(106)

، تحقيق: مجدي القراءات العشرشرح طيبة النشر في ينظر: محب الدين محمد النويري،  

 .2/249 م(،2003محمد سرور سعد باسلوم، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
(107)

، تحقيق: محمد عوض مرعب، )بيروت: تهذيب اللغةينظر: محمد بن أحمد األزهري،  

 .8/21م(، 2001دار اإلحياء العربي، 
(108)

أحمد أحمد شتيوي، ، تحقيق: شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .49م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
(109)

، تحقيق: عبد الرحمن إعراب القراءات السبع وعللهاينظر: الحسين بن أحمد بن خالويه،  

 .1/122م(، 1992بن سليمان العثيمين، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 
(110)

 .45، مرجع سابقينظر: الحمالوي،  
(111)

، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاطالب القيسي، ينظر: مكي بن أبي  

 .363م(، 1984تحقيق: محيي الدين رمضان، )بيروت، مؤسسة الرسالة، 
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  فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير :) قراءة المبني للمجهول )يُغَلَّ

مستر تقديره هو، فقد انتقل المفعول به إلى موقع الفاعل
(112)

، ويظهر لنا بأن الفعل 

( متعد  ، فهو محول من فعل مزيد بالهمزة أي من )أغلَّ  يُِغلَّ
(113)

أنه »، والمعنى: 

حمله على النفي عن أصحاب النبي، أن يخونونه في المغانم، وفيه معنى النهي عن 

«فعل ذلك
(114)

 . 

 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ. قال تعالى: 3
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم
(115) َّخي

 

﴾ على قراءتين، وهماخناختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(116)

: 

 حمزة وهي: ﴿َسيُْكتَُب﴾، أي: بياء مضمومة وفتح التاء.قراءة  -

 قراءة الباقين وهي: ﴿َسنَْكتُُب﴾، أي: بنون مفتوحة وضم التاء. -

: أن قراءة حمزة هي قراءة محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها في ويتبين من ذلك

 الرسم اآلتي:

 يُْكتَُب      البنية العميقة: َسيَْكتُُب               البنية السطحية: سَ 

 أما قراءة الباقين فهي على األصل.     

أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )َسنَْكتُُب( فعل مضارع ويبدو     
(117)

ثالثي  

مجرد صحيح سالم من باب )َفعَل، يَْفعُل( بفتح العين في الماضي وضمها المضارع
(118)

. 

                                           
(112)

 .1/122، مرجع سابقينظر: ابن خالويه،  
(113)

 .45، مرجع سابقينظر: الحمالوي،  
(114)

 .363، مرجع سابقينظر: القيسي،  
(115)

 .181سورة آل عمران، اآلية:  
(116)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2251م(، 2018للدراسات القرآنية، 
(117)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .2/390م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(118)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .26،23م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
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أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من المضارع الثالثي المجرد      

ت الياُء وفُتِحت التاُء، فصارت على وزن )يُْفعَل(.  الصحيح السالم، ولذا ُضمَّ

 سورة النساء: -ثالثًا

بلغ عدد األفعال المحولة من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول      

 رة النساء وفق ما أظهره الجرد تسعة مواضع، وهي:في سو

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىتُّٱ: قال تعالى .1
(119)َّلك اك ىقيق

 

﴾ على قراءتين، وهمااكاختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(120)

 : 

 قراءة ابن عامر وشعبة وهي: ﴿َوَسيُْصلَْوَن﴾، أي: بضم الياء. -

 بفتح الياء.قراءة الباقين وهي: ﴿َوَسَيْصلَْوَن﴾، أي:  -

: أن قراءة ابن عامر وشعبة هي قراءة محولة عن األصل، ويمكن ويتبين من ذلك

 تمثيلها في الرسم اآلتي:

 البنية العميقة: َسيُْصلُْوَن               البنية السطحية: َسيُْصلَْوَن   

 أما قراءة الباقين فهي على األصل.     

دل على أن الفعل )َيْصلَْوَن( فعل مضارعأن قراءة المبني للمعلوم ت ويبدو     
(121)

ثالثي  

مجرد
(122)

معتل ناقص 
(123)

من باب )فَِعل، يَْفعَل( بكسر العين في الماضي وفتحها  

المضارع
(124)

 ، وهي على وزن )يَْفعَلون(.

                                           
(119)

 .10سورة النساء، اآلية:  
(120)

 .4/2259، مرجع سابقينظر: ابن الجزري،  
(121)

، هامةالجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية ينظر: محمود صافي،  

 .2/448م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(122)

مكتبة الكليات )القاهرة:  القراءات وأثرها في علوم العربية،ينظر: محمد محمد محمد،  

 .1/412(، م1984األزهرية، 
(123)

شتيوي،  ، تحقيق: أحمد أحمدشذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .24م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
(124)

، تحقيق: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرىينظر:  

دار الفكر )بيروت:  حسين بن عبد هللا العمري ومطهر بن علي اإلرياني ويوسف محمد عبد هللا،

 .6/3808(، م1999المعاصر، 
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أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من المضارع الثالثي المزيد      

لَى يُصِلي(بالهمزة أي: من )أَصْ 
(125)

المعتل الناقص 
(126)

، ولذا فُتَِحت الالُم، فصارت 

 على وزن )يُْفعَلون(. 

أن الفعل )َسَيْصلَْوَن( فيه إعالل بالحذف، فقد ُحِذفت األلف أي:  ويجدر اإلشارة إلى     

الم الفعل؛ لمجيئها ساكنة وبعدها حرف ساكن "واو الجماعة"، ووزن الفعل بعد الحذف 

)َسيَْفعَون( بفتح الياء
(127)

 ، وبضمها عند بناء الفعل للمجهول "َسيُْفعَون".

محولة عن قراءة المبني للمعلوم، فالضمة  أن قراءة المبني للمجهول لم تكن والظاهر     

على الياء هي من أصل الكلمة، وِذْكُر علماء القراءات لها وعدم ذكرهم لفتح الالم ما هو 

إال للتفريق بين القراءتين الواردة في اآلية، وقد يتساءل أحدهم كيف تم معرفة ذلك 

ل: عند بناء الفعل المضارع وكالهما في بنائه للمجهول يكون )يُْصلَْوَن(، فالقاعدة تقو

 الصحيح للمجهول 

يضم أوله ما لم يكن مضموًما ويُْفتَح ما قبل آخره
(128)

، فكان ال بد من العودة إلى الداللة 

 والنحو:

 قراءة المبني للمعلوم )َيْصلَْوَن(: فعل مضارع والواو فاعله، وسعيًرا مفعول به
(129)

 ،

َصِلي فالفعل هنا متعد   لمفعول واحد؛ ألنه مضارع
(130)

يأمر هللا من »، والمعنى: 

يصليهم سعيًرا، فلم يضف الفعل إليهم في الحقيقة. إنما أقيموا مقام من له الفعل في 

«الحقيقة
(131)

، أي: يدخلهم هللا النار كي يصلوا حرها
(132)

. 

  قراءة المبني للمجهول )يُْصَلْوَن(: فعل مضارع والواو نائب الفاعل، فقد انتقل

موقع الفاعل، وسعيًرا مفعول ثان  المفعول به إلى 
(133)

، ويظهر لنا بأن الفعل متعد   

                                           
(125)

 .1/412، ع سابقمرجينظر: محمد،  
(126)

 .24، مرجع سابقينظر: الحمالوي،  
(127)

 .2/449، مرجع سابقينظر: صافي،  
(128)

 .49 مرجع سابق،ينظر: الحمالوي،  
(129)

، تحقيق: عبد الرحمن إعراب القراءات السبع وعللهاينظر: الحسين بن أحمد بن خالويه،  

 .1/129م(، 1992بن سليمان العثيمين، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 
(130)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .45م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
(131)

، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاينظر: مكي بن أبي طالب القيسي،  

 .378م(، 1984تحقيق: محيي الدين رمضان، )بيروت، مؤسسة الرسالة، 
(132)

، )الرياض: جامعة الملك سعود، معاني القراءاتينظر: محمد بن أحمد الهروي،  

 .1/293م(، 1991
(133)

 .1/129، مرجع سابقينظر: ابن خالويه،  
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لمفعولين، فهو محول من فعل مزيد بالهمزة أي من )أَْصلَى يُصِلي(
(134)

، والمعنى: 

«أضاف الفعل إليهم»
(135)

، أي: يقاسون حرها
(136)

. 

وإن كان الزجاج يرى بأن القراءتين بمعنى واحد؛ ألن من )أصلى( النار فقد      

ِليََهاصَ 
(137)

، واألول عندي هو األصوب؛ ألن كل زيادة في المبنى زيادة في 

المعنى
(138)

. 

 ىن نن زنمن رن مم ام ىليل مل يك ىك ُّٱقال تعالى:  .2
 هئجب مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين

 مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ
 حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض
 مل خل جلحل مك لك خك

﴾ على قراءتين، وهمامغالعشرة في قوله: ﴿اختلف القراء القراءات: 
(139)

: 

 قراءة ابن كثير وابن عامر وشعبة وهي: ﴿يُوَصى﴾، أي: بفتح الصاد. -

 قراءة الباقين وهي: ﴿يُوِصى﴾، أي: بكسر الصاد. -

: أن قراءة ابن كثير وابن عامر وشعبة هي قراءة محولة عن ويتبين من ذلك

 األصل، ويمكن تمثيلها في الرسم اآلتي:

 بنية العميقة: يُوِصى               البنية السطحية: يُوَصى     ال

                                           
(134)

 .45، مرجع سابقينظر: الحمالوي،  
(135)

 .378، مرجع سابقينظر: القيسي،  
(136)

 .1/293، مرجع سابقينظر: الهروي،  
(137)

، تحقيق: ماجد حسن الذهبي، )دمشق: الشركة المتحدة للتوزيع، فعلتفَعَْلت وأينظر:  

 .58م(، 1983
(138)

، )بيروت: المهذب في علم التصريفينظر: صالح مهدي الفرطوسي وهاشم طه شالش،  

 .31هـ(، 1432مطابع بيروت الحديثة، 
(139)

 ، )بيروت: دار الغوثانينشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2260م(، 2018للدراسات القرآنية، 



 م2021أكتوبر  (  17العدد )  - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للدراسات االسالمية والشرعية

 

 

97 

 أما قراءة الباقين فهي على األصل.  

أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )يُوِصى( الذي على وزن  ويبدو     

يُْفِعل
(140)

هو مضارع )أَْوَصى( 
(141)

الثالثي المزيد الهمزة فهو على وزن )أَْفعَل(، كما  

ه معتل ناقصأن
(142)

. 

أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من المضارع الثالثي المزيد      

بالهمزة المعتل الناقص، ولذا فُتِحت الصادُ، فصارت على وزن )يُْفعَل(
(143)

. 

                                           
(140)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .23م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
(141)

، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المحكم والمحيط األعظم علي بن إسماعيل بن سيده،ينظر:  

 .8/394م(، 2000، )بيروت: دار الكتب العلمية
(142)

 .23، مرجع سابقينظر: الحمالوي،  
(143)

وقد ورد تحويل من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول في موضع آخر  

 خم حم جم يل ىل ملٱُّٱ( وذلك في قوله تعالى: مغللفعل )
 يهجي ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي
  يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ

 ىق يف ىف يث  ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت
  نن من زن رن مم يلام ىل مل  يك ىك مك لك اك يق
 هئجب مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن

، فقد قرأ ابن 12سورة النساء، اآلية:  َّخت حت جت مبهب خب حب

كثير وابن عامر وعاصم الفعل بفتح الصاد وذلك في قوله: ﴿يُوَصى﴾ وهي قراءة محولة عن 

األصل، أما بقية القراء فقد وردت على األصل أي مبنية للمعلوم بكسر الصاد ﴿يُوِصى﴾. ينظر: 

ار الغوثاني للدراسات القرآنية، ، )بيروت: دنشر القراءات العشرمحمد بن محمد بن الجزري، 

 .4/2161م(، 2018
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أن الفعل )يوصي( في القراءتين ُحِذف منها الهمزة تخفيفًا؛ ألن  ويجدر اإلشارة إلى     

يؤوصياألصل 
(144)

، كما أن في قراءة )يُوَصى( إعالل بالقلب، فقد قُِلب حرف العلة 

ألفًا
(145)

. 

 ممىم خم حم جم يل ىل ملُّٱ: قال تعالى .3

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي
(146)َّرت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ

 

﴾ على قراءتين، وهمامناختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(147)

: 

﴾، أي: بضم الهمزة قراءة  - حفص وحمزة والكسائي وخلف وأبي جعفر وهي: ﴿أُِحلَّ

 وكسر الحاء.

﴾، أي: بفتح الهمزة والحاء. -  قراءة الباقين وهي: ﴿أََحلَّ

: أن قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف وأبي جعفر هي قراءة ويتبين من ذلك     

 محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها في الرسم اآلتي:

 العميقة: أََحلَّ                البنية السطحية: أُِحلَّ     البنية 

 أما قراءة الباقين فهي على األصل.     

( فعل ماض   ويبدو      أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )أََحلَّ
(148)

ثالثي مزيد  

بهمزة على وزن أَْفعَل كما أنه صحيح مضعف
(149)

. 

                                           
(144)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .2/458م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(145)

م(، 1999، )بيروت: دار الكتب العلمية، معاني القراءاتينظر: محمد بن أحمد األزهري،  

121. 
(146)

 .24سورة النساء، اآلية:  
(147)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2263م(، 2018للدراسات القرآنية، 
(148)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .3/6م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(149)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .34،24م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
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هول فتدل على أن الفعل محول من المضارع الثالثي المزيد أما قراءة المبني للمج      

ت الهمزةُ وُكِسرت الحاُء، فصارت على وزن  بالهمزة الصحيح المضعف، ولذا ُضمَّ

 )أُْفِعل(.

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت متٱُّٱقال تعالى:  .4
 ممرن ام يل ملىل يك ىك لكمك اك يق ىق يف

 خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

(150)َّخص حص مس حسخس جس مخ جخ جحمح مج حج
 

﴾ على قراءتين، وهماخئاختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(151)

: 

﴾، أي: بفتح الهمزة والصاد. -  قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف وهي: ﴿أَْحَصنَّ

﴾، أي: بضم الهمزة وكسر الصاد. -  قراءة الباقين وهي: ﴿أُْحِصنَّ

هي قراءة محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها في : أن قراءة الباقين ويتبين من ذلك     

 الرسم اآلتي:

 البنية العميقة: أَْحَصنَّ              البنية السطحية: أُْحِصنَّ    

 أما قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف فهي على األصل.     

( فعل ماض   ويبدو      أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )أَْحَصنَّ
(152)

ثالثي  

مزيد بهمزة فهو على وزن أَْفَعل كما أنه صحيح سالم
(153)

. 

أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من الماضي الثالثي المزيد      

ت الهمزةُ وُكِسرت الصادُ، فصارت على وزن أُْفِعل.  بالهمزة الصحيح السالم، ولذا ُضمَّ

                                           
(150)

 .25سورة النساء، اآلية:  
(151)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2263م(، 2018للدراسات القرآنية، 
(152)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .3/11م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(153)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

، تحقيق: غةمجمل الل، أحمد بن فارس القزويني. 23م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 

 .1/237م(، 1986زهير عبد المحسن سلطان، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 
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 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يبُّٱقال تعالى:  .5
(154)َّىق يف ىف يث ىث

 

﴾ على قراءتين، وهماىثاختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(155)

: 

قراءة شعبة وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وروح وهي: ﴿يُْدَخلُوَن﴾، أي: بضم  -

 الياء وفتح الخاء.

 قراءة الباقين وهي: ﴿يَْدُخلُوَن﴾، أي: بفتح الياء وضم الخاء. -

قراءة شعبة وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وروح هي قراءة : أن ويتبين من ذلك     

 محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها في الرسم اآلتي:

 البنية العميقة: َيْدُخلُوَن                البنية السطحية: يُْدَخلُوَن     

 أما قراءة الباقين فهي على األصل.     

لى أن الفعل )َيْدُخلُوَن( فعل مضارعأن قراءة المبني للمعلوم تدل ع ويبدو     
(156)

ثالثي  

مجرد صحيح سالم من باب )فَعَل، يَْفعُل( بفتح العين في الماضي وضمها في 

المضارع
(157)

 ، وهي على وزن )يَْفعُلون(.

أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من المضارع الثالثي المجرد      

ت  الياُء وفُتَِحت الخاُء، فصارت على وزن )يُْفعَلون(. الصحيح السالم، ولذا ُضمَّ

 مت زت رت يب ىب نب مب زبُّٱقال تعالى:  .6
 لك اك يق ىق يف ىثىف نث مث زث رث يت ىت نت

(158)َّيل ىل مل يك ىك مك
 

اختلف القراء العشرة في هذه اآلية في موضعين القراءات:
(159)

: 

                                           
(154)

 .124سورة النساء، اآلية:  
(155)

 4/2272، مرجع سابقينظر: ابن الجزري،  
(156)

 .3/182، مرجع سابقينظر: صافي،  
(157)

 .26-24، مرجع سابقينظر: الحمالوي،  
(158)

 .136سورة النساء، اآلية:  
(159)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2274م(، 2018للدراسات القرآنية، 
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 ﴿فوردْت قراءتين، وهما:نت ﴾ 

َل﴾، أي: بضم النون وكسر الزاي.قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وهي:  -  ﴿نُز ِ

َل﴾، أي: بفتح النون والزاي. -  قراءة الباقين وهي: ﴿نَزَّ

: أن قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر هي قراءة محولة عن ويتبين من ذلك     

 األصل، ويمكن تمثيلها في الرسم اآلتي:

َل                البنية السطحي َل     البنية العميقة: نَزَّ  ة: نُز ِ

 أما قراءة الباقين فهي على األصل.     

َل( فعل ماض   ويبدو      أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )نَزَّ
(160)

ثالثي مزيد  

بالتضعيف فهو على وزن )فَعَّل( كما أنه صحيح سالم
(161)

. 

أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من الماضي الثالثي المزيد      

ت النوُن وُكِسرت الزاي، فصارت على وزن  بالتضعيف الصحيح السالم، ولذا ُضمَّ

ل( )فُع ِ
(162)

. 

 ﴿وردْت قراءتين، وهي:مث ﴾ 

ر قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وهي: ﴿أُنِزَل﴾، أي: بضم الهمزة وكس -

 الزاي.

 قراءة الباقين وهي: ﴿أَنَزَل﴾، أي: بفتح الهمزة والزاي. -

أن قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر هي قراءة محولة عن  ويتبين من ذلك:

 األصل، ويمكن تمثيلها في الرسم اآلتي:

                                           
(160)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .3/203م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(161)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، رف في فن الصرفشذا العينظر: أحمد الحمالوي،  

 .34،24م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
(162)

وقد ورد تحويل من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول في موضع آخر  

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱحض( وذلك في قوله تعالى: نتللفعل )
 خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف

، فقد قرأ عاصم ويعقوب الفعل بفتح 140سورة النساء، اآلية:  َّهن من خن حن جن مم

َل﴾  َل﴾ وهي قراءة على األصل، أما بقية القراء فبضم النون وكسر الزاي ﴿نُز ِ النون والزاي ﴿نَزَّ

 .4/2274، مرجع سابقوهذه قراءة محولة عن األصل. ينظر: ابن الجزري، 
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 البنية العميقة: أَنَزَل                البنية السطحية: أُنِزَل     

 الباقين فهي على األصل.أما قراءة       

أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )أَنَزَل( فعل ماض   ويبدو    
(163)

ثالثي مزيد  

بالهمزة فهو على وزن أَْفعَل كما أنه صحيح سالم
(164)

. 

أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من الماضي الثالثي المزيد      

ت الهمزةُ وُكِسرت الزاي، فصارت على وزن )أُفِعل(.بالهمزة الصحيح السالم  ، ولذا ُضمَّ

 سورة المائدة: -رابعًا

بلغ عدد األفعال المحولة من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول      

 في سورة المائدة وفق ما أظهره الجرد موضعًا واحدًا، وهو:

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثُّٱقال تعالى: 
 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
(165) َّحف

 

﴾ على قراءتين، وهماحصاختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(166)

: 

﴾، أي: بكسر الهمزة وفتح التاء والحاء.  -  قراءة حفص وهي: ﴿اْستََحقَّ

﴾، أي: بضم الهمزة والتاء وكسر الحاء. -  قراءة الباقين وهي: ﴿اُْستُِحقَّ

الباقين هي قراءة محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها في : أن قراءة ويتبين من ذلك     

 الرسم اآلتي:

 البنية العميقة: ِاْستََحقَّ                البنية السطحية: اُْستُِحقَّ     

 أما قراءة حفص فهي على األصل.     

( فعل ماض   ويبدو      أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )ِاْستََحقَّ
(167)

ثالثي  

مزيد بثالثة أحرف فهو على وزن )اْستَْفعَل( كما أنه صحيح مضعف
(168)

. 

                                           
(163)

، القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةالجدول في إعراب ينظر: محمود صافي،  

 .3/203م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(164)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .34،24م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
(165)

 .107سورة المائدة، اآلية:  
(166)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشر، ينظر: محمد بن محمد بن الجزري 

 .4/2282م(، 2018للدراسات القرآنية، 
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أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من الماضي الثالثي المزيد      

ت الهمزةُ والتاُء وُكِسرت الحاُء، فصارت  بثالثة أحرف الصحيح المضعف، ولذا ُضمَّ

 على وزن )اْستُْفِعل(.

 سورة األنعام: -خامًسا

بلغ عدد األفعال المحولة من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول في      

 سورة األنعام على وفق ما أظهره الجرد أربعة مواضع، وهي:

 مع جع حطمظ مض خض حض جض مصُّٱ: قال تعالى .1
(169)َّجغ

 

﴾ على قراءتين، وهماجضاختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(170)

: 

شعبة وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب وهي: ﴿َيْصِرْف﴾، أي: بفتح الياء قراءة  -

 وكسر الراء.

 قراءة الباقين وهي: ﴿يُْصَرْف﴾، أي: بضم الياء وفتح الراء. -

: أن قراءة الباقين هي قراءة محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها في ويتبين من ذلك     

 الرسم اآلتي:

 البنية العميقة: َيْصِرْف                البنية السطحية: يُْصَرْف     

 أما قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب فهي على األصل.      

أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )َيْصِرْف( فعل مضارع ويبدو     
(171)

 

تح العين في الماضي وكسرها في ثالثي مجرد صحيح سالم من باب )فَعَل، يَْفِعل( بف

المضارع
(172)

. 

                                                                                                       
(167)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .4/48م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(168)

مد شتيوي، ، تحقيق: أحمد أحشذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .35،24م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
(169)

 .16سورة األنعام، اآلية:  
(170)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2284م(، 2018للدراسات القرآنية، 
(171)

 .3/100، مرجع سابقينظر: صافي،  
(172)

 .26،24 ،مرجع سابقينظر: الحمالوي،  
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أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من المضارع الثالثي المجرد      

ت الياُء وفُتِحت الراُء، فصارت على وزن )يُْفعَل(.  الصحيح السالم، ولذا ُضمَّ

 خم حم جم يل ىل مل خلُّٱقال تعالى:  .2
 ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

(173)ٌّ ٍّ ََّّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي
 

اختلف القراء العشرة في هذه اآلية في موضعين القراءات:
(174)

: 

 :فوردْت قراءتين، وهما 

َل﴾، أي: بضم الفاء وكسر  - قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وهي: ﴿فُص ِ

 الصاد.

َل﴾، أي: بفتح الفاء والصاد. -  قراءة الباقين وهي: ﴿َفصَّ

كثير وأبي عمرو وابن عامر هي قراءة محولة عن : أن قراءة ابن ويتبين من ذلك

 األصل، ويمكن تمثيلها في الرسم اآلتي:

َل         َل               البنية السطحية: فُص ِ  البنية العميقة: َفصَّ

 أما قراءة الباقين فهي على األصل.     

َل( فعل م ويبدو      اض  أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )فَصَّ
(175)

ثالثي  

مزيد بالتضعيف فهو على وزن )فَعَّل( كما أنه صحيح سالم
(176)

 . 

أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من الماضي الثالثي المزيد      

ل(. ت الفاُء وُكِسرت الصادُ فصارت على وزن )فُع ِ  بالتضعيف الصحيح السالم، ولذا ُضمَّ

 ﴿وردْت قراءتين، وهما:من ﴾ 

َم﴾، أي: بفتح الحاء والراء. -  قراءة نافع وأبي جعفر ويعقوب وحفص وهي: ﴿َحرَّ

                                           
(173)

 .119سورة األنعام، اآلية:  
(174)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2298م(، 2018للدراسات القرآنية، 
(175)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .3/265م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(176)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .26،24م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
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َم﴾، أي: بضم الحاء وكسر الراء. -  قراءة الباقين وهي: ﴿ُحر ِ

: أن قراءة الباقين هي قراءة محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها في ويتبين من ذلك     

 الرسم اآلتي:

َم      َم               البنية السطحية: ُحر ِ  البنية العميقة: َحرَّ

 أما قراءة نافع وأبي جعفر ويعقوب وحفص فهي على األصل.     

َم( فعل ماض   ويبدو      أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )َحرَّ
(177)

ثالثي مزيد  

بالتضعيف فهو على وزن )فَعَّل( كما أنه صحيح سالم
(178)

 . 

أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من الماضي الثالثي المزيد      

ل(. ت الحاُء وُكِسرت الراُء فصارت على وزن )فُع ِ  بالتضعيف الصحيح السالم، ولذا ُضمَّ

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس ٱُّٱمخقال تعالى:  .3
 خف حف مغجف جغ مع جع مظ مضحط خض
(179)مفَّ

 

﴾ على قراءتين، وهماجساختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(180)

: 

 قراءة ابن عامر وهي: ﴿ُزي َِن﴾، أي: بضم الزاي وكسر الياء. -

 قراءة الباقين وهي: ﴿َزيََّن﴾، أي: بفتح الزاي والياء. -

: أن قراءة ابن عامر هي قراءة محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها ويتبين من ذلك     

 ي:في الرسم اآلت

 البنية العميقة: َزيََّن                البنية السطحية: ُزي َِن    

 أما قراءة الباقين فهي على األصل.

أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )َزيََّن( فعل ماض   ويبدو     
(181)

ثالثي مزيد  

بالتضعيف فهو على وزن )فَعَّل( كما أنه معتل أجوف
(182)

 . 

                                           
(177)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .3/265م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(178)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفأحمد الحمالوي،  ينظر: 

 .26،24م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
(179)

 .137سورة األنعام، اآلية:  
(180)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2301م(، 2018للدراسات القرآنية، 
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أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من الماضي الثالثي المزيد      

ت الزاي وُكِسرت الياُء، فصارت على وزن  بالتضعيف المعتل األجوف، ولذا ُضمَّ

ل(.  )فُع ِ

 سورة األعراف: -سادًسا

ل في بلغ عدد األفعال المحولة من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهو     

سورة األعراف وفق ما أظهره الجرد موضعين
(183)

 ، وهما:

(184)َِّّ ٰر ُّٱقال تعالى: 
 

اختلف القراء العشرة على قراءتين، وهما القراءات:
(185)

: 

قراءة ابن ذكوان وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وهي: ﴿تَْخُرُجوَن﴾، أي: بفتح  -

 التاء وضم الراء.

 بضم التاء وفتح الراء.قراءة الباقين وهي: ﴿تُْخَرُجوَن﴾، أي:  -

: أن قراءة الباقين هي قراءة محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها في ويتبين من ذلك     

 الرسم اآلتي:

 البنية العميقة: تَْخُرُجوَن                البنية السطحية: تُْخَرُجوَن     

 .أما قراءة ابن ذكوان وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف فهي على األصل     

أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )تَْخُرُجوَن( فعل مضارع ويبدو     
(186)

 

ثالثي مجرد صحيح سالم من باب )فَعَل، َيْفعُل( بفتح العين في الماضي وضمها في 

المضارع
(187)

 وهي على وزن )تَْفعُلون(. 

أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من المضارع الثالثي المجرد      

ت التاء، فصارت على وزن )تُْفعَلون(.  الصحيح المهموز، ولذا ُضمَّ

 

                                                                                                       
(181)

 .3/297، مرجع سابقصافي، ينظر:  
(182)

 .34،24، مرجع سابقينظر: الحمالوي،  
(183)

 .17سبق اإلشارة إلى أحد المواضع في الهامش، ينظر:  
(184)

 .25سورة األعراف، اآلية:  
(185)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2315م(، 2018للدراسات القرآنية، 
(186)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .3/382م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(187)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .26،23م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
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 سورة التوبة: -سابعًا

بلغ عدد األفعال المحولة من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول في      

 سورة التوبة على وفق ما أظهره الجرد ثالثة مواضع، وهي:

 مم خم جمحم يل ىل مل خلُّٱقال تعالى:  .1
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

(188)َّٰر ٰذ يي ىي خيمي حي
 

قراءات، وهي﴾ على ثالث خماختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(189)

: 

﴾، أي: بضم الياء وفتح الضاد. -  قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف وهي: ﴿يَُضلُّ

﴾، أي: بضم الياء وكسر الضاد. -  قراءة يعقوب وهي: ﴿يُِضلُّ

﴾، أي: بفتح الياء وكسر الضاد. -  قراءة الباقين وهي: ﴿َيِضلُّ

قراءة محولة عن : أن قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف هي ويتبين من ذلك     

 األصل، ويمكن تمثيلها في الرسم اآلتي:

 البنية العميقة: يُِضلُّ               البنية السطحية: يَُضلُّ     

 أما قراءة يعقوب والباقين فهي على األصل.     

 أن في اآلية قراءتين مبنية للمعلوم، وتفصيلها فيما يلي: ويبدو

( تدل على - ( الثالثي قراءة الباقين )َيِضلُّ أن الفعل مضارع )َضلَّ
(190)

المجرد  

الصحيح المضعف من باب )فَِعل، يَْفعَل( بكسر العين في الماضي وفتحها في 

المضارع
(191)

. 

                                           
(188)

 .37سورة التوبة، اآلية:  
(189)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2346م(، 2018للدراسات القرآنية، 
(190)

مكتبة الكليات )القاهرة:  القراءات وأثرها في علوم العربية،ينظر: محمد محمد محمد،  

 .1/414(، م1984األزهرية، 
(191)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، ي فن الصرفشذا العرف فينظر: أحمد الحمالوي،  

 .26،24م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
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( والتي هي على وزن )يُْفعَل(، تدل على أن الفعل مضارع  - قراءة يعقوب )يُِضلُّ

) )أََضلَّ
(192)

ا أنه صحيح الثالثي المزيد بالهمزة فهو على وزن )أَْفَعل( كم 

مضعف
(193)

. 

أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من المضارع الثالثي المزيد      

) بالهمزة أي من )أََضلَّ يُِضلُّ
(194)

، الصحيح المضعف، ولذا فُِتحت الضادُ، فصارت على 

 وزن )يُْفعَل(.

الجمهور، فالضمة أن قراءة المبني للمجهول محولة عن قراءة يعقوب ال  والظاهر     

على الياء هي من أصل الكلمة، وِذْكُر علماء القراءات لها ما هو إال للتفريق بين 

القراءات الواردة في اآلية، فليس القصد بأنها ليست من أصل الكلمة، وقد يتساءل أحدهم 

كيف تم معرفة ذلك وكالهما في بنائه للمجهول يكون يَُضلَّ أي على وزن )يُْفعَل(، 

عدة تقول: عند بناء الفعل المضارع الصحيح للمجهول يَُضم أوله ما لم يكن مضموًما فالقا

ويُفتَح ما قبل آخره
(195)

 ، فكان ال بد من العودة إلى اإلعراب والداللة:

 )(: وهو فعل مضارع فاعله )الذين كفروا قراءة الباقين )َيِضلُّ
(196)

، فالفعل هنا 

الزم؛ ألنه ِمْن َضلَّ 
(197)

أضيف الفعل الى الكفار؛ ألنهم هم »، والمعنى: 

«تأخير، ألنهم يحلون ما حرم هللاالضالون في أنفسهم بذلك 
(198)

. 

  فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يعود على لفظ الجاللة :) قراءة يعقوب )يُِضلُّ

   مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّٱ: )هللا( تعالى المتقدم في قوله
(199)َّ  خب حب جب هئ

، والذين كفروا مفعول به
(200)

؛  ، فالفعل هنا متعد  

                                           
(192)

 .1/414 مرجع سابق،ينظر: محمد،  
(193)

 .34،24، مرجع سابقينظر: الحمالوي،  
(194)

مكتبة الكليات )القاهرة:  القراءات وأثرها في علوم العربية،ينظر: محمد محمد محمد،  

 .1/414(، م1984األزهرية، 
(195)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .49م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
(196)

 .1/414 مرجع سابق،ينظر: محمد،  
(197)

 .45، مرجع سابقينظر: الحمالوي،  
(198)

 .1/414 مرجع سابق،ينظر: محمد،  
(199)

 .36سورة التوبة، اآلية:  
(200)

 .1/414 مرجع سابق،ينظر: محمد،  
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( المزيد بالهمزة ألنه مضارع )أََضلَّ
(201)

، والمعنى: يضل هللا به الذين كفروا 

أتباعهم
(202)

 . 

  فعل مضارع ونائب :) قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر )يَُضلَّ

الفاعل )الذين كفروا(
(203)

فقد انتقل المفعول به إلى موقع الفاعل، ويظهر لنا  

) ، فهو محول من فعل مزيد بالهمزة أي من )أََضلَّ يُِضلُّ بأن الفعل متعد  
(204)

 ،

أن كبراءهم يحملونهم على تأخير حرمة الشهر الحرام، فيضلونهم »والمعنى: 

«بذلك
(205)

. 

 من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مكُّٱقال تعالى:  .2
(206)َّزي ري ٰى ين ىن نن

 

اختلف القراء العشرة في قوله: على قراءتين، وهما القراءات:
(207)

: 

 قراءة عاصم وهي: ﴿نَْعُف﴾، أي: بنون مفتوحة وضم الفاء. -

 قراءة الباقين وهي: ﴿يُْعَف﴾، أي: بياء مضمومة وفتح الفاء. -

: أن قراءة الباقين هي قراءة محولة عن األصل، ويمكن تمثيلها في ويتبين من ذلك     

 اآلتي:الرسم 

 البنية العميقة: نَّْعُف                 البنية السطحية: يُّْعَف     

 أما قراءة عاصم فهي على األصل.  

أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )نَْعُف( فعل مضارع ويبدو     
(208)

ثالثي  

في مجرد معتل ناقص من باب )فَعَل، َيْفعُل( بفتح العين في الماضي وبضمها 

المضارع
(209)

 ، وهي على وزن )نَْفُع(.

                                           
(201)

 .45، مرجع سابقينظر: الحمالوي،  
(202)

، تحقيق: صدقي محمد جميل، البحر المحيط في التفسيرينظر: أبو حيان محمد األندلسي،  

 .5/417هـ(، 1420)بيروت: دار الفكر، 
(203)

 .1/414 مرجع سابق،ينظر: محمد،  
(204)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، فن الصرفشذا العرف في ينظر: أحمد الحمالوي،  

 .45م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
(205)

مكتبة الكليات )القاهرة:  القراءات وأثرها في علوم العربية،ينظر: محمد محمد محمد،  

 .1/414(، م1984األزهرية، 
(206)

 .66سورة التوبة، اآلية:  
(207)

، )بيروت: دار الغوثاني العشر نشر القراءاتينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2348م(، 2018للدراسات القرآنية، 
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أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من المضارع الثالثي المجرد      

ت الياُء وفُتِحت الفاُء، فصارت على وزن )نُْفَع(.  المعتل الناقص، ولذا ُضمَّ

لحذف بسبب الجزم، أن في الفعل )نَّْعُف( في القراءتين إعالل با ويجدر اإلشارة إلى     

فقد ُحِذفت الم الكلمة
(210)

. 

 يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زثُّ. قال تعالى: 3
 ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
(211)َّ زي ري ٰى ين

 

﴾ في الكلمتين على قراءتين، وهمامثاختلف القراء العشرة في قوله: ﴿ القراءات:
(212)

 : 

َس﴾، أي: بضم الهمزة وكسر  -  السين األولى.قراءة نافع وابن عامر وهي: ﴿أُس ِ

  قراءة الباقين وهي: ﴿أَسََّس﴾، أي: بفتح الهمزة والسين األولى. -

: أن قراءة نافع وابن عامر هي قراءة محولة عن األصل، ويمكن ويتبين من ذلك

 تمثيلها في الرسم اآلتي:

َس         البنية العميقة: أَسََّس               البنية السطحية: أُس ِ

 أما قراءة الباقين فهي على األصل.     

أن قراءة المبني للمعلوم تدل على أن الفعل )أَسََّس( فعل مضارع ويبدو     
(213)

ثالثي  

مزيد بالتضعيف فهو على وزن فَعَّل
(214)

كما أنه صحيح مهموز 
(215)

. 

                                                                                                       
(208)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .4/382م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(209)

 .26،24،(، مرجع سابقينظر: الحمالوي،  
(210)

 .4/382، مرجع سابقينظر: صافي،  
(211)

 .109سورة التوبة، اآلية:  
(212)

، )بيروت: دار الغوثاني نشر القراءات العشرينظر: محمد بن محمد بن الجزري،  

 .4/2351م(، 2018للدراسات القرآنية، 
(213)

، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامةينظر: محمود صافي،  

 .6/35م(، 1995، )دمشق: دار الرشيد، 3ط
(214)

، تحقيق: محمد عوض مرعب، )بيروت: تهذيب اللغةينظر: محمد بن أحمد األزهري،  

 .6/6.  12/96م(، 2001دار اإلحياء العربي، 
(215)

، تحقيق: أحمد أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفينظر: أحمد الحمالوي،  

 .24م(، 2015)المنصورة: دار الغد الجديد، 
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 أما قراءة المبني للمجهول فتدل على أن الفعل محول من المضارع الثالثي المزيد     

ت الهمزةُ وُكِسرت السين األولى، فصارت على  بالتضعيف الصحيح المهموز، ولذا ُضمَّ

ل(.  وزن )فُع ِ

 خاتمة

بعد حمد هللا الذي يسر إتمام هذا العمل، وبعد تناول التحويل الصرفي من المبني       

 ا"،للمعلوم إلى المبني للمجهول في القراءات القرآنية المتواترة "السبع الطوال نموذجً 

 توجز الدراسة أبرز النتائج التي وصلت إليها، وهي:
تطابق المعنى اللغوي واالصطالحي للتحويل، فما التحويل إال تغير صيغة إلى  .1

 أخرى.

 أنواع التحويل في الصيغ الصرفية في القراءات القرآنية المتواترة ثمانية أنواع. .2

امتداد لما يعرف في التراث بقضية النظرية التوليدية التحويلية الحديثة ما هي إال  .3

 األصلية والفرعية.

 المبني للمجهول منقول وليس أصاًل برأسه. .4

لم يكن التحويل في بعض المواضع من قراءة المبني للمعلوم إلى قراءة المبني  .5

 للمجهول.

بلغ عدد التحويالت الصرفية من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول في السبع  .6

فعاًل مضارًعا ثالثيًّا،  21( أفعال ماضية ثالثية، و10عًا، منها )( موض31الطوال )

 وقد توزعت على صيغ متعددة.

 :التوصيات 

توصي الباحثة بدراسة التحويالت الصرفية الواردة في القراءات القرآنية المتواترة      

منها والشاذة صرفيًّا ودالليًّا ونحويًّا، كما توصي بدراسة هذه المواضع دالليًّا وكنت 

 عازمة على ذلك إال أن ضيق الوقت منعني من ذلك.

  وسل  على نبي المرسلين.وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا
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 فهرس المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم 

 ( 2000األحمد، عبد النبي بن عبد الرسول )جامع العلوم في اصطالحات الفنونم ،

 بيروت: دار الكتب العلمية.

  )بيروت: شرح التصريح على التوضيحاألزهري، جمال الدين أبو محمد )د.ت ،

 دار الكتب.

 ،محمد بن أحمد: األزهري 

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.معاني القراءاتم( 1999) -

 ، تحقيق: محمد عوض مرعب، بيروت: دار اإلحياء العربي.تهذيب اللغةم( 2001) -

 ( 1420األندلسي، أبو حيان محمد )تحقيق: صدقي البحر المحيط في التفسيرهـ ،

 محمد جميل، بيروت: دار الفكر.

 4، طشرح قطر الندى وبل الصدىم( 2004ل الدين )األنصاري، عبد هللا جما ،

 بيروت: دار الكتب العلمية.

 ( 1422البخاري، محمد بن إسماعيل )تحقيق: محمد زهير بن صحيح البخاريهـ ،

 دار طوق النجاة.، بيروت: ناصر الناصر

  شرحان على مراح األرواح في علم م( 1959)بديكنقوز، شمس الدين أحمد

 القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده.، 3، طالصرف

 ( 1420البغوي، محيي السنة الحسين )تحقيق: عبد معالم التنزيل في تفسير القرآنه ،

 الرزاق المهدي، بيروت: دار إحياء التراث العربي

 :ابن الجزري، محمد بن محمد 

ميم الزعبي، دمشق: ، تحقيق: محمد تطيبة النشر في القراءات العشرم( 2012)  -

 دار الغوثاني للدراسات القرآنية.

 ، بيروت: دار الغوثاني للدراسات القرآنية.نشر القراءات العشرم( 2018)  -

 ، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد.منجد المقرئين ومرشد الطالبينه( 1419)  -

 :ابن جني، أبو الفتح عثمان 

 لقديم.دار إحياء التراث ا، بيروت: المنصفم( 1954)  -
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 ، تحقيق: محمد علي النجار، بيروت: دار الكتاب العربي.لخصائص)د.ت( ا  -

 ( 2015الحمالوي، أحمد )تحقيق: أحمد شتيوي، شذا العرف في فن الصرفم ،

 المنصورة: دار الغد الجديد.

  ،شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم م(1999نشوان بن سعيد )الحميري ،

، حسين بن عبد هللا العمري ومطهر بن علي اإلرياني ويوسف محمد عبد هللاتحقيق: 

 دار الفكر المعاصر.بيروت: 

 ( 1992ابن خالويه، الحسين بن أحمد )تحقيق: إعراب القراءات السبع وعللهام ،

 عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، القاهرة: مكتبة الخانجي.

 ( 1981الخولي، محمد علي )الرياض: دار المريخ ة للغة العربيةقواعد تحويليم ،

 للنشر.

  ،دار ، ط، حمص: إعراب القرآن وبيانهه( 1415)محيي الدين بن أحمد درويش

 .اإلرشاد للشئون الجامعية

 ( 1988الزجاج، إبراهيم بن السري )تحقيق: عبد الجليل معاني القرآن وإعرابهم ،

  عبده شلبي، بيروت: عالم الكتب.

 ( 1998الزمخشري، أبو القاسم محمود )تحقيق: محمد باسل عيون أساس البالغةم ،

 السود، بيروت: دار الكتب العلمية.

 ( 1986السبيعي، موضي حميد )رسالة صيغ األفعال بين القياس والسماعم ،

 ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

  )قيق: عبد الحسين الفتلي، ، تحاألصول في النحوابن سراج، محمد بن السري )د.ت

 بيروت: مؤسسة الرسالة.

 ( 1983السراج، إبراهيم بن السري )تحقيق: ماجد حسن الذهبي، فَعَْلت وأفعلتم ،

 دمشق: الشركة المتحدة للتوزيع.

 ( 1988سيبويه، عمرو بن عثمان )تحقيق: عبد السالم هارون، القاهرة: الكتابم ،

 مكتبة الخانجي.

  ،تحقيق: عبد الحميد المحكم والمحيط األعظم م(2000إسماعيل )علي بن ابن سيدة ،

 هنداوي، بيروت: دار الكتب العلمية.
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 ( 1421الشافعي، محمد خير الدين )تحقيق: عبد المنهل المأهول بالبناء للمجهوله ،

 الرزاق بن فراج الصاعدي، المدينة المنورة: الجامعة اإلسالمية.

 ( 1995صافي، محمود )إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية الجدول في م

 ، دمشق: دار الرشيد.3، طهامة

 ( 2001الصديقي، ابن عالن )تحقيق: إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعلم ،

 إبراهيم شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية.

 ( 2004الصفاقسي، علي بن محمد )د أحم، تحقيق: غيث النفع في القراءات السبعم

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.محمود عبد السميع الشافعي

  )د.م: مؤسسة الغني للنشر.معجم الغنيأبو العزم، عبد الغني )د.ت ، 

  )محمد إبراهيم سليم، تحقيق: الفروق اللغويةالعسكري، أبو هالل الحسن )د.ت ،

 .دار العلم والثقافة للنشر والتوزيعالقاهرة: 

 ( 2008عمر، أحمد مختار )بيروت: عالم الكتب.معجم اللغة العربية المعاصرةم ، 

 ( 1990العييني، بدر الدين محمود )تحقيق: عبد شرح المراح في التصريفم ،

 الستار جواد، بغداد: مطبعة الرشيد.

  ،زهير عبد المحسن ، تحقيق: مجمل اللغةم( 1986) أحمد القزوينيابن فارس

 سسة الرسالة.سلطان، بيروت: مؤ

 ( 1987الفارسي، عبد القاهر بن عبد الرحمن )تحقيق: علي المفتاح في الصرفم ،

 توفيق الحمد، بيروت: مؤسسة الرسالة.

 ( 1981الفارسي، أبو علي الحسن )تحقيق: حسن شاذلي فرهود، جامعة التكملةم ،

 الرياض: عمادة شؤون المكتبات. 

  )تحقيق: مهدي المخزومي إبراهيم العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد )د.ت ،

 السامرائي، بيروت: دار ومكتبة الهالل.

 ( 1432الفرطوسي، صالح مهدي وشالش، هاشم طه )المهذب في علم ه

 ، بيروت: مطابع بيروت الحديثة.التصريف

  )البدور الزاهرة في القراءات العشر القاضي، عبد الفتاح بن عبد الغني )د.ت

 ، بيروت: دار الكتب العربي.طبية والدرةالمتواترة من طريقي الشا
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 ( ظاهرة التحويل الصرفي في معلقة طرفة بن العبد 2017قزع، هالة ذياب )م

 .1، العدد مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية)دراسة داللية(، 

 ( 2001القوشجي، عالء الدين علي )تحقيق: أحمد عنقود الزواهر في الصرفم ،

 مطبعة دار الكتب.عفيفي، القاهرة: 

 ( 1984القيسي، مكي بن أبي طالب )الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها م

 ، تحقيق: محيي الدين رمضان، بيروت، مؤسسة الرسالة.وحججها

  )بيروت: ألفية ابن مالك في النحو والصرفابن مالك، جمال الدين محمد )د.ت ،

 دار الكتب العلمية.

  )تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، بيروت: المقتضبالمبرد، محمد بن يزيد )د.ت ،

 عالم الكتب.

 ( 1984محمد، محمد )مكتبة الكليات القاهرة:  القراءات وأثرها في علوم العربية،م

 األزهرية.

  )المعجم مصطفى، إبراهيم والزيات، أحمد وعبد القادر، حامد والنجار، محمد )د.ت

 كندرية: دار الدعوة.، اإلسالوسيط

 ( 1414ابن منظور، جمال الدين األنصاري )بيروت: دار 3، طلسان العربه ،

 صادر.

 ( 1978المؤدب، القاسم بن سعيد )تحقيق: أحمد ناجي القيسي دقائق التصريفم ،

 وحاتم الضامن وحسين تورال، بغداد: مطبوعات المجمع العلمي العراقي.

 ( 1989ابن الناظم، بدر الدين محمد )زبدة األقوال في شرح قصيدة أبنية األفعالم ،

 تحقيق: ناصر حسن علي، دمشق: المطبعة التعاونية.

 ( 2001النجار، محمد عبد العزيز )بيروت: ضياء السالك إلى أوضح المسالكم ،

 مؤسسة الرسالة.

 ( 2003النويري، محب الدين محمد )شرح طيبة النشر في القراءات العشرم ،

 تحقيق: مجدي محمد سرور سعد باسلوم، بيروت: دار الكتب العلمية.

 ( 2001الهرري، محمد األمين )تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم م

 ، تحقيق: هاشم محمد علي بن حسين مهدي، بيروت: دار طوق نجاة.القرآن

 ( 1991الهروي، محمد بن أحمد )ملك سعود.، الرياض: جامعة المعاني القراءاتم 
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 ( 2002ابن الوراق، محمد بن عبد هللا )تحقيق: محمود جاسم علل النحوم ،

 الدرويش، بغداد: بيت الحكمة.

 ( 1988الوعر، مازن )دمشق: دار قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثم ،

 طالس للدراسات والترجمة والنشر.

 ( 1985ياقوت، محمود سليمان )اإلسكندرية: صرفيةظاهرة التحويل في الصيغ الم ،

 دار المعرفة الجامعية.

 ( 2001ابن يعيش، موفق الدين )تحقيق: بديع إيميل، بيروت: دار شرح المفصلم ،

 الكتب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


