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 اإلبدال إىل اهلمزة وأحرف العلة يف ضوء كتاب
 )) إعراب ثالثني سورة مه القرآن الكريم ((

 ( ـھ073البه خالويه ) ت 
 

  خليل رشيد أحمد د . 
 

   بسم اهلل الرمحن الرحيم
  المقدمة:

الحمد هلل الذي علَّم بالقلم َعلَّم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والّسالم على خيِر خلقو 
 د وعلى آلو وصحبو أجمعين .محم

 أّما بعد :
فال شك أّن جهوَد علماء اللغة العربية القدماء عظيمٌة وقد نالت  إعاتاب الاميتو، و  
نقدح بقيمتها العلمية التاريخية، ولكن األمر الذي  شك فيو أيضًا، أّن اللغة عمل عقلي إنساني 

ود والوقتوف عليهتا جتزء متن الوفتاء، تستحق المراجعة والتطوير، ونحست  أّن مراجعتة تلتك الاهت
 ونغترف منها ما نراه مفيداً ونعدل عن الذي غيره خيٌر منو . 

يهدف البحث إلى استعراض اإلبدال إلى الهمزة وأحرف العلة   لرصتدىا وجمعهتا، إذ 
كفانا القدماُء تلك المؤونة، بل لمراجعتها، أما الغاية من المراجعة فهو ما لوحظ من اختالف في 

تطلبات الدرس اللغوي بين علماء العربية القدماء والدارستين المحتدثين، ويعتود ىتذا ا ختتالف م
إلى طبيعة التفكير، فالقدماء قد ينطلقون ابتداًء من تقرير الظاىرة بوصفها وصفاً ظاىريًا، ولكنهم 

الدارستين    يكتفون بهذا الوصف الظاىري التقريري بل ياعلونو قانونًا، وىذا أمتر فيتو نظتر عنتد
المحتتتدثين، ألّن الوصتتتف الظتتتاىري   يصتتتلة لبيتتتان كيفيتتتة التغييتتتر الصتتتوتي   إذ التغييتتتر الصتتتوتي 

 مسألة متعلقة بطبيعة األصوات وصفاتها الصوتية .
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(، فتي كتابتو  ھ ٖٓٚوسوف نكتفي في تتبو جهود القدماء بما ذكره ابن خالويو ) ت 
لك أن ىذا الكتتاب يكتاد أْن يكتون مالتتماًل علتى )إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم ( . وذ

الصرف والنحتو واللغتة، إذ قتال ابتن خالويتو فتي مقدمتة كتابتو : )) ىتذا كتتاب ذكترت فيتو إعتراب 
ثالثين سورة من المفصَّل بالرح أصول كل حرف وتلخيص فروعو، وذكرت فيو غري  متا أشتكل 

 . (ٔ)منو وتبيين مصادره وتثنيتو وَجْمَعُو ... (( 
ن خالويو علم من أعالم المؤسستين للمنظومتة الفكريتة المتكاملتة فتي العلتوم اللغويتة واب

العربية، فهو صاح  مكانة عالية ويتمتو بغزارة إنتتاج لغتوي، ممتا جعلتو متورداً لكثيتر متن العلمتاء 
المعاصرين لو والتالين لزمانو . فكتابتو ) إعتراب ثالثتين ستورة ( كتتاب يتضتمن جهتود ابتن خالويتو 

قيو . وخطتي في البحث تتتلخص فتي تقستيم المتادة العلميتة علتى ثالثتة مباحتث، خصصت  وساب
المبحتتتث األول لابتتتدال إلتتتى الهمتتتزة، وتتضتتتمن إبتتتدال األلتتتف، والهتتتاء، والتتتواو، واليتتتاء ىمتتتزةً  . 
وعرض  فتي المبحتث الثتاني لابتدال إلتى األلتف، حيتث اختتص بسبتدال الستين، والتواو، واليتاء، 

 الثالث فقد بحث  فيو إبدال الهمزة، والياء واوًا، وإبدال الهمزة والواو ياًء .  ألفًا، أما المبحث
أما أىم المصادر التي اعتمدت عليهتا فتي ىتذا البحتث، فقتد تنوعت  بتين الكتت  التتي 
اشتتتتتمل  علتتتتى القواعتتتتد التصتتتتريفية العربيتتتتة القديمتتتتة، أمثال:كتاب)ستتتتر صتتتتناعة اإلعتتتتراب( بن 

محدثين في ىذا الحقتل، كتتاب )القتراءات القرآنيتة فتي ضتوء (،  ومن جهود ال ھٕٜٖجني)ت 
علم اللغة الحديث( و )المنهج الصوتي للبنية العربية ( لعبد الصبور شاىين، وكتتاب )الدراستات 
اللهاية والصوتية عند ابن جني( للدكتور حسام سعيد النعيمتي، وكتتاب )الصترف الواضتة( لعبتد 

 الابار النايلة .
مد هلل الذي ىتدانا لايمتان واإلستالم، والصتالة والستالم علتى رستولو وختامًا، نقول الح

 محمد خير األنام وعلى آلو وصحبو الكرام .
 

                                           

 . ٖ( إعراب ثالثين سورة : ٔ)
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 المبحث األول
 إلى الهمزة  (ٔ)اإلبدال 

 

 إبدال األلف ىمزة: -ٔ
.قائاًل: (ٕ) َو َ الضَّالِّينَ ( لذلك في تفسير قولو تعالى: ھ ٖٓٚيمثل ابن خالويو )ت 

وعلل أيوب ذلك بقولو: ))إّن المدة  (٘)بالهمزة(( (ٗ) ))و  الّضألَّين(( .(ٖ)وب السِّختياني))قرأ أي
 .(ٙ)التي مددتموىا انتم لَِتْحَتِازوا بها بين الساكنين ىي ىذه الهمزُة التي ىمزُت((

( تفسيراً صوتيًا، قائاًل: ))واعلتم أن أصتل ىتذه، ھ ٕٜٖفي حين َفّسرىا ابن جني )ت 
ضاللين( و)الفاعلون( من ضتلَّ يضتل ، فكتره اجتمتاف حترفين متحتركين متن جتن  واحتد ونحوه:)ال

علتتتى غيتتتر الصتتتور المحتملتتتة فتتتي ذلك،فأستتتكن  التتتالم األولتتتى وأدغمتتت  فتتتي األختتتر ، فتتتالتقى 
ساكنان: األلف والالم األولى المدغمة فزيد في مدة األلف، واعتمتدت وطتأة المتد، فكتان ذلتك 

 .(ٚ)نحواً من تحريك األلف...((
ويقول في موضو آخر:))وذلك أنّو كره اجتماف الساكنين: األلتف والتالم األولى،فحتّرك 
األلف  لتقائهما، فانقلب  ىمزًة، ألن األلف حرٌف ضعيف واسو المخرِج،  يحتمل الحركتة... 

ويقول العكبري:       (ٛ) فسذا اضطروا إلى تحريكو قلبوه إلى أقرب الحروف منو، وىو الهمزة ((
)فمن أبدل األلف ىنا ىمزًة، قال: فررُت من الامِو بين الساكنين، فأبدلتها ىمزًة   ألنها أختها )

 .(ٜ)في المخرِج وحركتها بالفتة لأللف، لئال يلتقي ساكنان(( 
وىكتتتذا تبتتتين أن متتتذى  علمتتتاء العربيتتتة فتتتي ىمتتتِز )الّضتتتألّين( ىتتتو التتتتخلص متتتن التقتتتاء 

ترآباذي عن العاَّاج أنو كان يهمتز )العألم()الختأتم( ولتي  ، بينما نقل الرضي ا س(ٓٔ)الساكنين 
 ، وأنالد قولو: (ٔٔ)ذلك ِفراراً من الساكنين، ولكن لتقارب مخرجي األلف والهمزة 

 (ٕٔ)فخنِدٌف ىامُة ىذا العألِم 
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وير  المحدثون ))أّن اللغة العربية تحاول التخلص ما أمكنها ذلك من المقطو المديد 
. وفتي (ٖٔ)بمصتوت طويتل فتي المقطتو المقفتل، وتحولتو إلتى مقطتو قصتير...((ألنّها تكره النطق 

 ضوء ذلك يمكن تفسير ىمز كلمة )الّضألّين( بما يأتي:
األلف مصوت و  يلتقي ساكنان لوجودىما عند الساكن إنمتا رأوا أنّ  المتحتدث ىمتز 

تخلصتوا منهتا  ىذه األلف، ألّن المقطو الذي وقع  فيو مغلق وفيتو مصتوت طويتل وتلتك كراىيتةٌ 
بتالهمز، فتحتول إلتى مقطعتين وىتو انتقتال متن نبتر الطتول إلتى نبتر التتوتر، واختتاروا الهمتزة ولتتي  
غيرىا من أحرف اإلبدال وىي الواو والياء،  ّن اختيارىما يبقي المقطو طوياًل، فيكون: الّضْولّين 

 .(ٗٔ)أو الّضْيلين
( وسيلة من وسائل التخلص من التقاء وىكذا تبين أّن إبدال األلف ىمزًة في )الّضالين 

الساكنين عند القدماء، أمتا المحتدثون فيترون أنَّ الهمتزة )الّضتألّين( لهتا وظيفتتان: إقفتال المقطتو 
 .  (٘ٔ)المفتوح، وتقوية النبِر 

 إبدال الهاء ىمزة: -ٕ
ة : ))وىتتذه الهمتتز (ٙٔ) ُخِلتتَق ِمتتن مَّتتاء َداِفتتقٍ  قتتال ابتتن خالويتتو فتتي تفستتير قولتتو تعتتالى:

مبدلة ٌ من ىاٍء وذلك أّن األصل في ماٍء )َمَوٌه(   فقلبوا من الواو ألفاً فصتار )متاه( ثتم أبتدلوا متن 
 . (ٚٔ)الهاء ىمزًة فصار )ماء( كما تر ((

ويوضة ابن جني قول ابن خالويو، قائاًل: ))وأما إبدال الهمزة عن الهاء فقولهم: )متاء( 
او ألفا، وقلب  الهاء ىمزًة، فصار )ماء(كما تتر  ، وقتد واصلو:)َمَوه( لقولهم )أمواه(، لقلب  الو 

 . (ٛٔ)قالوا أيضا في الامو )أمواء( فهذه الهمزة بدٌل من )ىا( أمواه(( 
وقال الفيومي: ))الماُء: أصلُو موه، فقلب  الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، فاجتمو 

  ألنها ُأعلَّت  مترًة، والعترُب   تامتو علتى حرفاِن خفيَّاِن، فقلب  الهاء ىمزًة، ولم تقل  األلف 
. تبتين متن (ٜٔ)الحرِف إعاللين، ولهذا يُرُد إلى أصلو في الامِو والتصتغير، فيقتاُل: ميتاه ومويتو(( 

 تصاريف الكلمة أن أصل الهمزة في بناِء لفظٍة )الماء( ىي ىاء.
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اات، قائاًل:  وعلل الدكتور عبد الصبور شاىين اإلبدال في ىذا الموضو باختالف الله
. ويقول الدكتور (ٕٓ)))ربّما كان إبدال الهمزة ىاًء أوعيناً من الظواىر الكثيرة في لهاات العرب((

حسام النعيمي: ))ويمكن أن يُفّسر ىذا اإلبدال بأنو من القياس الخاطئ، إذ سمو المتكلم كلمة 
الهمتتز فوجتتد فتتي ىمتتز  )متتاء( بتتالهمز فتتي المفتترد فاتتاء بهتتا فتتي الامتتو، أو ألنّتتو ممتتن يميتتل إلتتى

 .            (ٕٔ)المفرد ما يعينو على ىمز الامو((
ومن البتاحثين َمتْن يتر  ))أّن الهمتز فتي المفترد والامتو ىتو إقفتال للمقطتو بعتد حتذف 

. وإذا تأملنتتتا مختتترج الهتتتاء والهمتتتزة، ناتتتد أّن مخرجيهمتتتا متتتن أقصتتتى (ٕٕ)متتتاء(( ←الهتتاء:  متتتاه 
دثون الهمتتزَة والهتتاء بأنهمتتا حناريتتان   ألن الهمتتزة ، ويصتتف دارستتو األصتتوات المحتت(ٖٕ)الحلتتق

.ويبدو أّن ىذا (ٕٗ)تنطق بانطباق الوترين الصوتين فانفراجهما، والهاء بتباعد الوترين وانسدادىما 
 التداني في المخرج قد برَّر إبدال الهاء ىمزة.

 إبدال الواو ىمزة: -ٖ
 الهمزة بدل من الواو غير المدية: -أ

َمِلتتتِك النَّتتتاِس ِإلَتتتِو فتتتي معتتترض تفستتتيره لفظتتتة )إلتتتو( فتتتي قولتتتو تعتتتالى: قتتتال ابتتتن خالويتتتو 
النَّاسِ 

: ))وإ ٌه وزنو ِفَعاٌل، فاء الفعل ىمزة مبدلة ٌ من واٍو، كما يقال: في وعاء إعتاء، وفتي (ٕ٘)
. وأشتار ستيبويو إلتى أّن التواو المضتمومة ممتا ياتوز إبتدال الهمتزة مكانهتا، أّمتا (ٕٙ)وشاٌح إشتاح((

 . (ٕٚ)رة فسبدالها كثير، وأما المفتوحة فسبدالها لي  بمطّردالمكسو 
وَردَّ الدكتور عبد الصبور شاىين ىذا اإلبدال، ألّن مخرج الهمزة والواو متباعدان، و   

حست  رأي  –، والتفستير المقنتو لهتذه الظتاىرة (ٕٛ)توجد بينهما عالقة صوتية تاعلهما يتبتاد ن
كلماتها بحركة، ولذلك تحذف الواو ألنها نصتف حركتة، وأبقيت  أّن العربية   تبدأ   –المحدثين 

 . (ٜٕ)الحركة التي بعدىا لتكون مو الهمزة بدية جديدة
ومن المحدثين من وافق القدماء في ىذا اإلبدال، قائاًل: ))إّن الهمزة وقع  بدً  من   

يبويو، بقولتو: ))إّن . واألرجتة متا ذىت  إليتو ست(ٖٓ)الواو غير المديتة التتي تمثتل المتزدوج النتازل((
 . (ٖٔ)ىذه الواو ضعيفة تحذف وتبدل، فأرادوا أْن يضعوا مكانها حرفاً أجلد منها(( 
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 ب_ إبدال الهمزة من ألف التأنيث:
:  (ٕٖ) ِإياَلِفِهتْم رِْحلَتَة الالِّتَتاء َوالصَّتْيفِ  قال ابن خالويو في معرض تفسير قولو تعالى:

وقبلهتتا ألتتٌف قلبتتوا متتن التتواو )َياْلتتتو(. فتتالواو لمتتا تطّرفتت   ))واألصتتل )الالتتتاو(   ألنّتتو متتن )شتتتا(
.والقاعدة الصرفية، تقول: ))إذا تطرف  الواو أو الياء، أي كانتا في آخر الكلمة بعتد (ٖٖ)((ىمزةً 

.ويميل كلٌّ من ابن جني والرضي ا ستترباذي إلتى جعلتو (ٖٗ)ألف زائدة، تقل  ُكلٍّ منهما ىمزةً ((
 :(ٖ٘)على مرحلتين

 ى: قلب  الواو ألفاً لتطرفها وضعفها، وكون األلف زائدة قبلها، صار التقدير شتاا.األول
الثانيتتة: جعتتل، األلتتف المنقلبتتة ىمتتزًة، كراىيتتة حتتذف أحتتدىما، فيعتتود الممتتدود مقصتتورًا، فحركتتوا 
األلف اآلخرة،  لتقائهما، فانقلب  ىمزة فصارت: شتاء. فالهمزة في الحقيقة إنما ىتي بتدل متن 

 واأللف التي أبدل  الهمزُة عنها بدٌل من الواو.األلف، 
  لذلك أنكر الدكتور عبد الصبور شاىين  (ٖٙ)وتفسير القدماء غير مقنو عند المحدثين

أْن تكون الهمزة في نحو: بناء، وكساء، وشتاء بدً  من ياء أو واو أو ألف. وذى  إلى أّن الذي 
صوت اللين   علتى ستبيل اإلبتدال بتل متن  حدث إنما إقفال لمقطو مفتوح بسحالل الهمزة محل

أجتتل تصتتحية نهايتتة الكلمتتة، وذلتتك أّن األصتتل: بنتتاي، وكستتاي، وشتتتاو، ولمتتا كتتان األصتتل فتتي 
الوقتتف ىتتو الستتكون،فسّن ىتتذا معنتتاه أّن العربتتي يكتتره الوقتتف علتتى مقطتتو مفتتتوح ولتتذا يعمتتد إلتتى 

ي النطتق ىهنتا  يزيتد علتى  إغالقو، فأغلق المقطو في ىتذه الكلمتات بتالهمز التذي ىتو وظيفتتو فت
 .(ٖٚ)كونو قفاًل مقطعياً 

وَرّد التتدكتور حستتام النعيمتتي عليتتو، بتتأّن متتا ذكتتره التتدكتور عبتتد الصتتبور شتتاىين موافتتٌق 
لعلمتتاء العتترب متتو إصتتراره بعتتدم وجتتود اإلبتتدال، إذ واقتتو الحتتال يالتتهد بأنتتو حتترف فتتي موضتتو 

 .(ٖٛ)حرف، ثم أخذ يفّند أقوالو 
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 إبدال الياء ىمزة: -ٗ
لَتى السَّتَرائِرُ   ال ابن خالويتو فتي تفستير قولتو تعتالى:ق : ))والّسترائر جمتو (ٜٖ) يَتتْوَم تُتبتْ

سريرٍة. وإنما ُىِمَزْت الَياُء في الامو ولي  في الواحد ىمٌز،  ّن في الامو قبل اليتاء ألفتاً وىتي 
 .(ٓٗ)قبيلٌة وقبائل((ساكنٌة، فاجتمو ساكنان، فقلبوا الياء ىمزًة وكسروىا  لتقاء الساكنين، ومثلو 

والقاعتتتتدة الصتتتتترفية فيهتتتتا: إذا كتتتتتان حتتتتترف المتتتتد األلتتتتتف أو التتتتتواو واليتتتتاء مزيتتتتتداً فتتتتتي 
صتتحائف،  –المفرد.ووقتتو بعتتد ألتتف مفاعتتل )صتتيغة منتهتتى الامتتوف( يبتتدل ىمتتزة، نحو:صتتحيفة 

ة سرائر. فلو كان حرف المّد أصتليًا، أي: غيتَر مزيتد، أو كتان غيتر َمتدّ  –قبائل، وسريرة  –وقبيلة 
 .(ٔٗ)قساور  –لم يبدل، نحو: قسورة 

وذى  ابن جني إلى أّن أصَل القل  في ىذا الموضو لأللف، فلّما ُجِمَعْ  على فعائل 
وقعتتتْ  ألتتتُف الامتتتو ثالثتتتة قبتتتل األلتتتف، فتتتالتقى ألفتتتان وصتتتورتها )ستتتراار( ولتتتو حتتتذف  أو ىمتتتا 

الامتتو  بُتتّد لتتو متتن أْن  ))لبطلتت  د لتتة الامتتو، ولتتو حتتذف  الثانيتتة لتغيّتتر بنتتاء الامتتو ألن ىتتذا
 . (ٕٗ)يكون بعد ألفو الثانية حرف مكسور بينها وبين حرف اإلعراب فيكون كمفاعل((

أّما المحدثون فقد اختلفوا في آرائهم فمنهم من ذى  إلى أّن كراىية النطق بالصوام  
، فتتي حتتين (ٖٗ)الضتتعيفة متتو مصتتوت متتن جنستتها أو بعتت  متتا يغايرىتتا ستتب  فتتي قلتت  اليتتاء ىمتتزة

أو الهمتتتز، قتتتائاًل:إّن العلتتتة قتتتد حتتتذف   (ٗٗ)  التتتدكتور عبتتتد الصتتتبور شتتتاىين إلتتتى مبتتتدأ النبتتترذىتتت
 .(٘ٗ)فتااورت   ألف وكسرة   ففصل بينهما بهذه الهمزة

وير  الدكتور حسام النعيمي ))أنّو يمكن أْن يقال أّن الهمز ىهنا كتان نوعتاً متن القيتاس 
ليتتل: إّن األمثلتتة التتتي جتتاءت معللتتة علتتى أّن . وقتتال التتدكتور عبتتد القتتادر عبتتد الا(ٙٗ)الختتاطئ((

صوتي الواو والياء تقلبان إلى ىمزة، نحو: صحائف، عاائز، وقصائد، تبدو متعسفة، ولعتل َمتردَّ 
األمتر إلتى التاتتان  الصتوتي والنبتر القصتتدي، التذي   يحقتق إ  بتتالهمز، باإلضتافة إلتى جوانتت  

 .(ٚٗ)الوظيفية الصوتية 
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القتتتدماء متتتن علتتتة قلتتت  اليتتتاء ىمتتتزة ىتتتي التتتتخلص متتتن التقتتتاء يبتتتدو أّن متتتا ذىتتت  إليتتتو  
الساكنين وىذا   يختلف كثيراً عن وجهة نظر المحدثين، كون علة القل  في ىتذا الموضتو ىتو 

 التاان  الصوتي   غير.
 

 المبحث الثاني
 اإلبدال إلى أللف

 إبدال السين ألفًا: -ٔ
َقْد َخاَب قال ابن خالويو مفسرًا قولو تعالى: : ))واأللتف فتي َدسَّتى (ٛٗ) َمتن َدسَّتاَىاََ

 . (ٜٗ)مبدلة ٌ من سيٍن كراىية اجتماف ثالث سينات، واألصل من َدّسَسها، أي أخفاىا(( 
أنَّ دسَّاىا من دسَّسُ  بُدلُ  بع  ستيناتها يتاًء...  –واهلل أعلم  –قال الفرَّاء: ))ونر  

 .(ٓ٘)والعرب تبدل في المالدد الحرف منو بالياء والواو(( 
لعتدم التقتارب  –كما ذى  إليتو ابتن خالويتو   –والواقو انّو   إبدال بين السين واأللف 

، أّمتتا األلتتف عنتتد (ٔ٘)فتتي المختترج أو الصتتفة، فالستتين مخرجهتتا متتن بتتين األستتنان وفويتتق الثنايتتا 
، وعند المحدثين مخرجتو متن وستل اللستان متو متا (ٕ٘)القدماء من أقصى الحلق كمخرج الهمزة

، (ٗ٘). والسين صوت مهموس رِْخٌو، ويوصتف باإلستتفال وا نفتتاح(ٖ٘)لحنك األعلىيحاذيو من ا
 .(٘٘)أّما األلف فيوصف بأنّو من األصوات الماهورة

ويمكن تفسير قول ابن خالويو بظاىرة المخالفة فقد عترف علمتاء العربيتِة ىتذه الظتاىرة 
، أو كراىيتتة اجتمتتاف (ٙ٘)ف وستتمَّوىا مستتميات منهتتا: كراىيتتة اجتمتتاف المثلتتين أو كراىيتتة التضتتعي

 .(ٛ٘)، أو توالي األمثال مكروٌه، وما إلى ذلك (ٚ٘) حرفين من جن  واحد
والغري  أن يذى  الدكتور إبراىيم أني  إلى القول: ))ولم يفطن علماء العربية القدماء 

ولتتتم يولوىتتتتا متتتتا تستتتتحق متتتتن عنايتتتة، واضتتتتطرب تفستتتتيرىم  –يعنتتتي المخالفتتتتة  –لهتتتذه الظتتتتاىرة 
 .(ٜ٘)لها((



 )) إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم (( اإلبدال إلى الهمزة وأحرف العلة في ضوء كتاب
 د . خليل رشيد أحمد 

ٔ٘ٙ 

 

 

يمكن القول أن ما ذى  إليو ابن خالويو وغيره من علماء العربية دليٌل على أن البحث 
الصتتوتي عنتتد العتترب لتتم يكتتن بمنتتأ  عتتن فهتتم ظتتاىرة المخالفتتة، صتتحيٌة أن عرضتتهم لهتتا شتتأن 
المباحث األخر ،   يرقى إلى مستو  ما بلغو الدرس الصوتي الحتديث، ولكتن ينبغتي أن تؤختذ 

 .(ٓٙ)بميزان عصورىا 
 إبدال الواو ألفًا: -ٕ

الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍف َوآَمنَتُهم مِّْن َخْوفٍ   َفّسر ابن خالويو قولو تعالى:
، قائاًل: (ٔٙ)

))والمصدر خاف يخاف خوفاً فهو خائف. واألصل َخِوَف، فصتارت التواو ألفتاً لتحر كهتا وانفتتاح 
 .   (ٕٙ)ما قبلها "

ركت  التتواو واليتاء فتي كتتل فعتل مضتتارف اعتلت  عينتتو. والقاعتدة الصترفية فيهتتا: ))إذا تح
نقلتت  الضتتمة والكستترة والفتحتتة إلتتى الحتترف الصتتحية الستتاكن قبلهمتتا، وبقيتتتا ستتاكنتين ستتكوناً 
مرستتتاًل إْن كتتتان قبتتتل التتتواو ضتتتمة وقبتتتل اليتتتاء كستتترة، وقلبتتت  التتتواو واليتتتاء ألفتتتاً إْن كتتتان قبلهمتتتا 

 .(ٖٙ)فتحة((
ومتا (ٗٙ)متى تحركتتا وانفتتة متا قبلهمتا قلبتتا ألفتًا(( وقال ابن جني: ))حكم الياء والواو،

تحترك التواو  -يتضتمن إبتدال التواو واليتاء الفتاً شترطين ىمتا: أ نذى  إليو ابن خالويو والصر فيو 
 والياء 
 انفتاح ما قبلهما. -ب

))قلب  فيهما الواو  (٘ٙ)وتعليلو أّن ما كان على وزن )فَتُعَل و َفِعَل( نحو: َطُول و َخِوفَ 
اء ألفتتاً استتتثقاً  للضتتمة فتتي التتواو والكستترة فتتي التتواو واليتتاء، فقلبتت  التتواو واليتتاء إلتتى أختتف واليتت

 .(ٙٙ)حروف العلة وىو األلف لسكون العينات من جن  الحركة وتابعة لها((
ََ [ -َِ / ف -ََ / و -أّما المحدثون فيرون أّن اللفظ مؤلف من ثالث مقتاطو   خ 

ََ [ ولكن يعوض -ََ / / ف -ََ -لوسل بحذفو   خ والذي يحدث ىو التخلص من المقطو ا
[ ويتكتون لتدينا لفتظ متن مقطعتين   ختا / َف [ -ََ -خ  ←ََ -عن ذلك بمطتل فتحتة   خ  ََ

(ٙٚ). 
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الَّتِذي َأْختَرَج اْلَمْرَعتى ومثلو أيضًا ما جاء في تفسير ابن خالويو لقولو تعالى: ََ (ٙٛ) ،
  (ٜٙ)لتحر كها وانفتاح ما قبلها((إذ قال: ))واألصل الَمْرَعي، فانقلب  الياُء ألفاً 

         

 املبحث الثالث
 (70)اإلبدال إىل الواو والياء

 اإلبدال إلى الواو: -ٔ
 إبدال الهمزة واوًا: -أ
 الهمزة األصلية الواقعة بين حركتين: -

متتتة واحتتتدة،   تُعتتتل  إ  ذىبتتت  القاعتتتدة الصتتترفية إلتتتى أنّتتتو إذا اجتمعتتت  ىمزتتتتان فتتتي كل
الثقتتَل   يحصتتل إ  بهتتا فتتال تخلتتو الهمزتان:إمتتا أْن تكتتون األولتتى متحركتتة والثانيتتة    ألنّ الثانيتتة

ساكنة، أو بالعك  ، أو تكونا متحركتين.فسْن كانت  األولتى متحركتة والثانيتة ستاكنة،فتبدل الثانيتة 
 .(ٔٚ)من جن  حركة األولى 

وأوتتتوا معنتتاه أعطتتوا. : " (ٕٚ) الَّتتِذيَن ُأوتُتتوا يقتتول ابتتن خالويتتو فتتي تفستتير قولتتو تعتتالى:
 .(ٖٚ)واألصل )أأتوا( بهمزتين، فصارت الهمزة الثانية واواً  نضمام ما قبلها "

وىكذا ير  الصرفيون أّن الناطق قد أسقل الهمزة الثانيتة وعتّوض مكانهتا حركتة قصتيرة 
 .(ٗٚ)ماانسة لما قبلها فتحول  حركة الهمزة األولى من قصيرة إلى طويلة

بد الصبور شاىين ىذا اإلبدال بقولتو: إّن تعتوي  الهمتزة لتم يكتن إ  وقد َردَّ الدكتور ع
بحركة قصيرة )ضمة( وىو ما يزلزل قاعدة الصرفيين، فضاًل عن أننا   نقول باإلبدال كمتا قتالوا، 

 .(٘ٚ)بل مارد التعوي  الموقعي للمحافظة على اإليقاف 
 إبدال الياء واوًا:  -ب

، ))والتواو فتي (ٙٚ) فَأَْلَهَمَهتا ُفُاوَرَىتا َوتَتْقَواَىتاالى: قال ابن خالويو في تفسير قولو تع
 .             (ٚٚ)تقو  مبدلة من ياء والتاء في أّولها مبدلٌة من واو، واألصل )َوْقَي(.(( 
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وير  ابن جني أّن علة قل  الياء واواً في )تقو ( ىي للتفريق بين ما جاء على )ُفعلى( 
: ))وممتا قلبت  يتاؤه واواً للتصترف وتعتوي  التواو متن كثترة دختول من األستماء والصتفات، قتائالً 

اليتتتاء عليهتتتا، وللفتتترق أيضتتتاً بتتتين ا ستتتم والصتتتفة قتتتوُلهم: )الالَّتتترو  والفتتتتو  والبقتتتو  والتقتتتو  
 .(ٛٚ) والّرعو  والثنو  والّتقو (...((

 والقاعتدة الصتترفية فتتي ذلتتك: ))أْن تكتتون التواو  متتاً  ستتم موصتتوف علتتى وزن )فَتْعلَتتى(
بفتتتة الفتتاء وستتكون العتتين متتن فعتتل واوي التتالم أو يائيتتو، نحتتو: تقتتو ، وأصتتلها: تقيتتا، فسنّهتتا متتن 

 .(ٜٚ)يقي( فالياء التي في آخر الكلمة صارت واوًا(( –)وقى 
ووافق الدكتور عبد الصبور شاىين الصرفيين في حدوث اإلبدال فتي ىتذا الموضتو، إذ 

ث فيها إبداٌل للياءِ  واوًا، تبعاً للمأثور من كالم العرب، قال: ))وأّما القاعدة الرابعة فهي التي حد
 .(ٓٛ)فقيل في: تَتْقَيا:تقو ،وفي َشْريا: شرو ((

وير  بعت  البتاحثين أّن ىتذه المستألة ))مستألة لهايتة اختياريتة. وبيتان ذلتك أّن العلتة  
ومتنهم متن  تحذف في األفعال الماضية وعند إعادتها في تصاريف أخر  كان منهم من يأتي بيتاءٍ 

 .(ٔٛ)يأتي بواو((
 اإلبدال إلى الياء: -ٕ
 إبدال الهمزة ياًء: -أ

، (ٕٛ) ِإَذا َجتتتتاء َنْصتتتتُر اللَّتتتتِو َواْلَفتتتتْتةُ   قتتتتال ابتتتتن خالويتتتتو فتتتتي تفستتتتيره اآليتتتتة الكريمتتتتة:
، واألصل جائىٌء، فاستثقلوا الامو بين ىمزتين (ٖٛ)))والمصدر جاء يايء ِجْيَئاً ومايئاً فهو جاءٍ 

فلينوا الثانية فصارت ياًء  نكسار ما قبلها، وحذفوىا لسكونها وسكون التنوين، فصار جاٍء مثتل 
 .               (ٗٛ)قاضٍ  ورامٍ  "

، وابتتتتتتتن (٘ٛ)متتتتتتا ذىتتتتتتت  إليتتتتتتو ابتتتتتتتن خالويتتتتتتو ىتتتتتتتو متتتتتتذى  القتتتتتتتدماء أمثتتتتتتال: ستتتتتتتيبويو 
قلب  ىمزًة لوقوعها عينًا  سم فاعتِل فعتٍل أعلت  فيتو فوجتد ىمزتتان ،وتفسيره))أّن الياء (ٙٛ)جني

 .(ٚٛ)في الطرف، قلب  الثانية ياًء فصار جائي ثم اعل إعالل قاضٍ ((
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. (ٛٛ)ويبدو مما سبق أّن القدماء لاؤوا إلى إبدال الهمزة ياًء في )جتاء( طلبتاً للتخفيتف
، ولتتي  األمتتر كتتذلك عنتتد المحتتدثين، بتتل والمالتتكلة أّن القتتدماء افترضتتوا أّن الهمتتزة قلبتت  يتتاءً 

 يعترضون على ىذه الخطوات التي افترضها القدماء في إبدال الهمزة ياًء.
يقول الدكتور عبد الصبور شاىين: ))وقد عتذب الصترفيون أنفستهم، وعتذبوا الدارستين 

تستهيل . وَحتل  المالتكلة ىتو:))أّن متن أراد ال(ٜٛ) معهم في تصتور ىتذه المراحتل ا فتراضتية...((
 .(ٜٓ)في المضارف حذف الهمزة وعوض عنها بمطل الفتحة((

 إبدال الواو ياًء: -ب
 أْن تاتمو الواو والياء في كلمة واحدة: -ٔ

ينِ قال ابن خالويو في تفسير قولو تعالى:  ،:))فسذا جمع  اليتوم، (ٜٔ) َماِلِك يَتْوِم الدِّ
 .(ٕٜ)َمْ  الياُء في الياء((قل : أيّام، واألصل أَيْتَواٌم، قلب  الواو ياًء وُأْدغِ 

وذىتتت  الصتتترفيون فتتتي تفستتتيرىا إلتتتى أّن التتتواو إذا التقتتت  فتتتي كلمتتتة اليتتتاَء، وستتتبق   
إحتتتداىما بالستتتكون أيتهمتتتا كان ،وجتتت  قلتتت  التتتواو يتتتاًء وإدغامهتتتا فتتتي اليتتتاء نحتتتو قولهم:ستتتّيد، 

 .            (ٖٜ)ومّي ،وىّين
ضتو تعلتياًل صتوتيًا، قتد   يغيتر وعلل الدكتور عبتد الصتبور شتاىين القلت  فتي ىتذا المو 

من األمر شيئًا، سو  أنّو ذى  إلى أّن الهروب من تتابو المزدوج يكون سبباً في قلت  التواو يتاًء 
 .(ٜ٘). ومن المحدثين َمْن ير  أّن قل  الواو ياًء اتااه خاص بلهاة أىل الحااز (ٜٗ)
 أن تكون الواو  ماً في اسم المفعول من الناقص اليائي: -ٕ

: ))واألصتل (ٜٙ) اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً   ل ابن خالويو مفسرًا قولو تعالى:قا
)) . وىذا يعني أّن علة القل  في ىذا (ٜٚ)في َمْرضية )َمْرضّوة(، فقلبوا من الواو ياًء   ألنها أخف 

 الموضو عند ابن خالويو ىي التخفيف.
( )َمْرُضتْوٌو( التذي ماضتيو )رضتو( فتقلت  التواو والنظرية الصرفية فيتو: أّن أصتل )م رضتي 

يتتاًء )مرضتتوي(   فاجتمعتت  التتواو واليتتاء، وكانتت  األولتتى متأصتتلة ذاتتتاً وستتكوناً فتقلتت  إلتتى يتتاء، 
 ) ( ثقيلة، وتخفيفو )َمْرِضي   .(ٜٛ)وتدغم )ّمرُضي 
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))اليتاء  وبّين الدكتور عبتد الصتبور شتاىين علتة قلت  التواو يتاًء فتي )مرضتية(، قتائاًل: أنّ 
أيستتتر نطقتتتاً متتتن التتتواو، وبخاصتتتة فتتتي نهايتتتة الكلمتتتة إلتتتى جانتتت  أّن اليتتتاء متتتن خصتتتائص النطتتتق 

 .(ٜٜ)الحضرمي، كما أّن الكسرة كذلك، في مقابل ما تعوده البدو من إيثار الواو والضمة((
وتبتتّين ممتتا تقتتدم أنّتتو   ختتالف بتتين القتتدماء والمحتتدثين فتتي علتتة قلتت  التتواو يتتاًء فتتي 

يث اجمعوا على أّن علة القل  ىي طلٌ  للتخفيف.بيد أّن القدماء فّستروىا تفستيراً )مرضية(، ح
 صوتيًا، والمحدثون يرونها ظاىرة لهاية.

 

 نتائج البحث
ننتهي من ىذا البحث إلى أن الدارسين القدماء يطلقون على اإلبدال قلبتًا، و  يفرقتون 

القرآن الكريم( دليٌل على ذلك، وكتذلك  بين ا ثنين وما جاء في كتاب )إعراب ثالثين سورة من
تستتمية ابتتن الستتكي  كتابتتو )القلتت  واإلبتتدال( وىتتو يريتتد بهمتتا اإلبتتدال وحتتده. أمتتا النتتتائج التتتي 

 توصلنا إليها في ىذا البحث فيمكن إياازىا بما يأتي:
من  إن ا ختالف بين القدماء والمحدثين يعود إلى طبيعة التفكير، فالقدماء ينطلقون ابتداءً  -ٔ

تقتتدير الظتتاىرة بوصتتفها وصتتفا ظاىريتتًا، ولكتتنهم   يكتفتتون بهتتذا الوصتتف الظتتاىري التقتتديري بتتل 
 ياعلونو قانونًا.

يتتر  القتتدماء أّن الصتتوت قتتد يتبتتدل متتن شتتكل إلتتى شتتكل، فتتالواو قتتد تنقلتت  ىمتتزًة أو يتتاًء،  -ٕ
صفاتو الخاصة التي  والياء تنقل  واواً أو ألفًا، وىذا متوقف فيو عند المحدثين،  ن لكل صوتٍ 

يختلتتف بهتتا عتتن غيتتره متتن األصتتوات   لتتذلك  بتتد متتن التفكيتتر بوستتائل أختتر  لتفستتير التغييتتر   
 تصادم المسلمات الصوتية.

لم يعالج القدماء في دروسهم الصرفية الكلمة مقطعيًا، إذ لعلهم لم ينتبهتوا إلتى أىميتة كتون   -ٖ
م يكونتوا بمنتأ  عتن فهتم بعت  الظتواىر األختر   الكلمة مؤلفة من عدد من المقاطو.بيتد أنّهتم لت

كظاىرة المخالفة، صحية أّن عرضهم لهتا   يرقتى إلتى مستتو  متا بلغتو التدرس الصتوتي، ولكتن 
 ينبغي أْن تؤخذ بميزان عصورىا.



 
 (ٕٔٔٓ)أيار          (ٖالعدد )        (ٛٔالمالد )  

ٔٙٔ 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

_ ير  القدماء أّن إبدال حروف العلتة ىمتزًة وستيلٌة متن وستائل التتخلص متن التقتاء الستاكنين، ٗ
قلت  ألتف التأنيتث ىمتزًة فتي )الالتتاء( وقلت  اليتاء ىمتزًة فتي )السترائر(، أمتا نحو: )الّضتألّين(، و 

 المحدثون فيرونو وسيلة إلقفال المقطو المفتوح، وتقوية النبر. 
يقو الخالف بين القدماء والمحدثين في تفسير بع  التغيرات الصوتية، إذ يذى  القتدماء  -٘

نحو: قل  الواو ألفاً في )خاف(، أو من قبيل إلى أنّها من قبيل القل ، قل  الصوت إلى آخر، 
اإلبدال، أي إبدال صوت بصوت، نحتو: إبتدال الهمتزة واواً فتي )أوتتوا(. ولكتن المحتدثين يرونتو 

 من قبيل الحذف والتعوي .             
ير  المحدثون أّن المدود ىي نتياة عن مطل حركة قصيرة، فاأللف ناتاتة عتن مطتل فتحتة  -ٙ

خاف، وواو الَمّد ناتاة عن مطتل الضتمة تعويضتاً عتن  ←ف الواو، مثل: خوف تعويضًا عن حذ
 أيّام. ←أوتوا، والياء ناتاة عن مطل الكسرة، مثل: أيوام  ←حذف الهمزة، مثل: أأتوا

 

 ثب  المصادر والمراجو
 )بعد كتاب اهلل )َجّل َجاللو 

 إبراىيم أني  )دكتور(. -ٔ
 م.5775نالو المصرية، القاىرة ، مكتبة األ5األصوات اللغوية، ط  -أ

 م.5751، مكتبة األنالو المصرية، ٕمن أسرار اللغة، ط  -ب
أحمتتد بتتن محمتتد بتتن أحمتتد الحمتتالوي: شتتذا العتترف فتتي فتتن الصتترف، تحقيتتق: د.يوستتف  -ٕ

 م.4001=  ھ5241، دار الكتاب العربي _ بيروت، ٔمحمد، ط  الاليخ 
م مكترم )دكتتور(: معاتم القتراءات القرآنيتة، ط أحمد مختار عمر )دكتور(، وعبد العال سال -ٖ

 م.ٜٛٛٔ، مطبوعات جامعة كوي ، ٕ
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أبو أوس إبراىيم الالمسان )دكتور(: اإلبدال إلى الهمزة وأحترف العلتة فتي ضتوء كتتاب ستر  -ٗ
  –صناعة اإلعراب  بن جني، حوليتات اآلداب والعلتوم ا جتماعيتة، مالت  النالتر العلمتي 

 م(.ٕٕٓٓ –ٕٔٓٓ= ) ھٖٕٗٔ –ٕٕٗٔجامعة الكوي ، 
 (.ھ ٕٜٖت  –ابن جني )أبو الفتة عثمان  -٘

 م.ٜٜٓٔبغداد،  –، دار الالؤون الثقافية العامة ٗالخصائص، ط  -أ
سر صناعة اإلعراب، تحقيتق: محمتد حستن إستماعيل وصتاحبو، دار الكتت  العلميتة  -ب

 م.ٕٓٓٓ=  ھ5245، ٔبيروت، ط   –
عنهتتا، تحقيتتق: علتتي الناتتدي  ات واإليضتتاحالمحتستت  فتتي تبتتين وجتتوه شتتواذ القتتراء -ج

 م.ٕٗٓٓ=  ھٕٗٗٔوعبد الفتاح إسماعيل شلبي، القاىرة،   ناصيف،
، تحقيتتق: إبتتراىيم مصتتطفى، وعبتتد اهلل أمتتين، ٔالمنصتتف شتترح تصتتريف المتتازني، ط  -د

 م.ٜٗ٘ٔ=  ھٖٖٚٔمصر،  –مطيعة مصطفى الحلبي 
، ٔنى بو: خليل متأمون شتيحا،ط(: الصحاح، اعتھ ٓٓٗ –الاوىري )إسماعيل بن حماد  -ٙ

 م. ٕ٘ٓٓ/  ھ ٕٙٗٔبيروت،  –دار المعرفة 
حستتام ستتعيد النعيمتتي )دكتتتور(: الدراستتات اللهايتتة والصتتوتية عنتتد ابتتن جنتتي، دار الرشتتيد  -ٚ

 م.ٜٓٛٔبغداد،  –للنالر واإلعالم 
 الازائر. –حسن رمضان فحلة: بهاة الطرف في فن الصرف، دار الهد   -ٛ
(: المبدف في التصريف، تحقيق: د. عبد ھ ٘ٗٚ –دلسي )محمد بن يوسف أبو حيان األن -ٜ

 م. ٕٜٛٔ/  ھ ٕٓٗٔالكوي ، –، دار العروبة للنالر والتوزيو ٔالحميد السيد طل ، ط
(: إعراب ثالثين ستورة متن القترآن الكتريم،دار ھ ٖٓٚ –ابن خالويو )الحسين بن احمد  -ٓٔ

 بيروت، )د. ت(. –السرور 
بغتداد،  –م العطية )دكتور(: البحث الصوتي عنتد العترب، دار جتاحظ للنالتر خليل إبراىي -ٔٔ

 م. ٖٜٛٔ
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: العتتتتتين، تحقيتتتتتق: د. مهتتتتتدي المخزومتتتتتي ھ٘ٚٔت  –خليتتتتتل بتتتتتن أحمتتتتتد الفراىيتتتتتدي  -ٕٔ
 م.ٜٛٛٔ –ٜٓٛٔبغداد،  –ود.إبراىيم السامرائي، دار الرشيد للنالر 

=    ھٜٖ٘ٔصاحبيو، بيروت، الرضي ا سترآبادي: شرح الالافية، تحقيق: محمد نور و  -ٖٔ
 م. ٜ٘ٚٔ

، مطبعتتتتة دار  ٕ(:األشتتتتباه والنظتتتتائر فتتتتي النحتتتتو، طھ ٜٔٔ –الستتتتيوطي )جتتتتالل التتتتدين  -ٗٔ
 . ھ ٜٖ٘ٔحيدر أباد،  –المعارف العثمانية 

،  ٕستتيبويو )أبتتو شتتيد عمتترو بتتن عثمتتان(: الكتتتاب، تحقيتتق: عبتتد الستتالم محمتتد ىتتارون،ط -٘ٔ
 م.ٕٜٛٔ=  ھٕٓٗٔمكتبة الخاناي _ القاىرة، 

   ھٜٖٚٔصتتتبحي الصتتتتالة )دكتتتتتور(: دراستتتتات فتتتتي فقتتتتو اللغتتتتة، مطبعتتتتة جامعتتتتة دمالتتتتق،  -ٙٔ
 م. ٜٓٙٔ=

(: اإلبتتتدال، تحقيتتتق   ھ ٖٔ٘ت  –أبتتتو الطيتتت  اللغتتتوي )عبتتتد الواحتتتد بتتتن علتتتي الحلبتتتي  -ٚٔ
  م،ٜٔٙٔ/  ٔلعلمتتي العربتتي بدمالتتق، جوشتترح: عزالتتدين التنتتوخي، مطبوعتتات المامتتو ا

 م.ٜ٘ٙٔ/  ٕج
 م.ٜٛٛٔ – ھٛٓٗٔبد الابار علوان النايلة: الصرف الواضة، جامعة بغداد، ع -ٛٔ
  –، مطبعتة ا عتصتام ٕعبد السميو شبانو: القواعد والتطبيقات في اإلبدال واإلعتالل، ط -ٜٔ

 م.ٜ٘٘ٔ=  ھٖٗٚٔالقاىرة، 
 عبد الصبور شاىين )دكتور(. -ٕٓ

 م.ٜٙٙٔالقلم، القاىرة،  الحديث، دار ةالقراءات القرآنية في ضوء علم اللغ -أ  
 م.ٜٓٛٔ=  ھٓٓٗٔالمنهج الصوتي للبنية العربية، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -ب 

  –، دار الفكترٔعبد العزيز الصيغ )دكتور(: المصطلة الصوتي فتي الدراستات العربيتة، ط -ٕٔ
 م.ٕٓٓٓ=  ھٕٔٗٔدمالق، 
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    –طتتورًا، دار الفكتتر العربتتي عبتتد الغفتتار حامتتد ىتتالل )دكتتتور(: اللهاتتات العربيتتة نالتتأًة وت -ٕٕ
 م.ٜٜٛٔ=  ھٛٔٗٔالقاىرة، 

 م ٜٜٚٔعمان،  -عبد القادر عبد الاليل )دكتور(: علم الصرف الصوتي،دار أزمنة  - ٖٕ
،   ٔ(: مااز القرآن،تحقيق: احمد فريد المزيدي، طھ ٖٕٔ –أبو عبيدة )معمر بن مثنى  -ٕٗ

 م. ٕٙٓٓ=  ھ ٕٚٗٔبيروت،  –دار الكت  العلمية 
 ٙٔٗٔبيتروت،   –العااج )ديوان العااج(، تحقيق: د. عزة حسن، دار الالترق العربتي  -ٕ٘

 م. ٜٜ٘ٔ=  ھ
(: الممتتتتتتو فتتتتتي ھ ٜٙٙت  –ابتتتتن عصتتتتتفور األشتتتتتبيلي)أبو الحستتتتتن علتتتتي بتتتتتن عبتتتتتد اهلل  -ٕٙ

 ھٜٖٛٔبيروت، –، دار األفاق الاديدة ٖالتصريف،   تحقيق: د. فخر الدين قباوة، ط
 م. ٜٛٚٔ= 

(: إعراب القراءات الالواذ، تحقيق: محمد السيد احمد    ھ ٙٔٙ –ري )أبو البقاء العكب -ٕٚ
 م. ٜٜٙٔبيروت،  –، عالم الكت  ٔعزوز، ط

(: شتترح المتتراح فتتي التصتتريف، حققتتو ھ ٘٘ٛ –العينتتي )بتتدر التتدين محمتتود بتتن احمتتد  -ٕٛ
=  ھ ٕٛٗٔالقتتاىرة، –، مؤسستتة المختتتار للنالتترٔوعلتتق   عليو:د.عبتتد الستتتار جتتواد،ط

 م. ٕٚٓٓ
(: معتتاني القتترآن، قتتدم لتتو: إبتتراىيم شتتم  التتدين، دار   ھ ٕٚٓ –الفتتراء )يحيتتى بتتن زيتتاد  -ٜٕ

 م. ٕٕٓٓ/  ھ ٖٕٗٔ، ٔبيروت، ط –الكت  العلمية 
 م ٕٓٓٓالقاىرة،  –كمال بالر )دكتور(: علم األصوات، دار غري  للطباعة والنالر  -ٖٓ
تحقيتتق: محمتتد عبتتد الختتالق عضتتيمة،   (: المقتضتت ، ھ ٕ٘ٛ –المبتترد )محمتتد بتتن يزيتتد  -ٖٔ

 م. 5772 ،ٖالقاىرة، ط –المال  األعلى للالؤون اإلسالمية 
ىت(: الكفايتة فتي النحتو، تحقيتق: استحاق جتاد    ٜٔٛمحمد بن عبداهلل بن محمود )ت  – ٕٖ 

 م. ٕ٘ٓٓىت = ٕ٘ٗٔ، ٔبيروت، ط –اهلل الاعبري، دار ابن حزم 
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   ح تستتهيل الفوائتتد وتكميتتل المقاصتتد،ىتتت(: شتتر  ٜٗٚت  –المتترادي )الحستتن بتتن قاستتم  – ٖٖ
ىتتتت =    ٕٛٗٔ، ٔالقتتتاىرة،ط –دراستتتة وتحقيتتتق: د. ناصتتتر حستتتين علتتتي، دار ستتتعد التتتدين 

 م ٕٛٓٓ
: الرعايتتة لتاويتتد القتتراءة وتحقيتتق لفتتظ التتتالوة،   ھ ٖٚٗ –مكتتي بتتن أبتتي طالتت  القيستتي  -ٖٗ

 سسة قرطبة، )د. ت(.          ، مؤ ٔتحقيق: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وتحقيق التراث، ط
(: لستتتتان العتتترب، دار صتتتادر _ بيتتتتروت،    ھ ٔٔٚت  –ابتتتن منظتتتور )محمتتتتد بتتتن مكتتترم  -ٖ٘

 م.ٜٙ٘ٔ=  ھ ٖ٘ٚٔ
مي فاضتل الابتوري )دكتتورة(: القتراءات القرآنيتة بتين التدرس الصتوتي القتديم والحتديث،  -ٖٙ

 م.ٕٓٓٓبغداد،  –، دار الالؤون الثقافية ٔط
 

 هوامش البحث

_____________________ 
( وقتد فَتتتّرق الصتترفيون فتتي مؤلفتتاتهم بتتين اإلبتتدال والتعتتوي  والقلتت  وبيانتتاً للنستتبة بينهتتا،فهم ٔ)

 يعرفون:
 _ اإلبدال: بأنو َجْعُل حرف مكان حرف آخر مطلقًا، نحو)اصطبر( أصلها من )اصتبر(.

ٌء أكتتان المعتتوض فتتي غيتتر مكتتان _ والتعتتوي : بأنتتو جعتتل حتترف خلفتتاً عتتن حتترف آختتر ستتوا
 المعوض عنو، نحو )ِعدة( أصلها )ِوْعٌد(، أو في موضعو.

_ والقلتت : بأنتتو جعتتل حتترف متتن حتتروف العلتتة والهمزة،مكتتان حتترف منهتتا،نحو: )صتتال( أصتتلها 
)صتتول(.وعليو يمكتتن القتتول بتتاّن ُكتتّل قلتتت  إبتتدال و  عك ،وقتتد ختترج التعتتوي  عتتن تعريتتتف 

 القل  بقيد اإلطالق. اإلبدال بقيد المكان. وخرج
،والقواعد والتطبيقات فتي اإلبتدال واإلعتالل /عبتد ٕٚٙ-ٕٙٙ/ٔينظر: الخصائص/ابن جني: 

 ، ٜ-ٗالسميو شبانة:
، واللهاات العربيتة نالتأًة وتطتوراً / د.عبتد الغفتار ٜ/ٔواإلبدال/ ابو الطي  اللغوي )المقدمة(: 

 ٚٛىالل )الهامش(: 



 )) إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم (( اإلبدال إلى الهمزة وأحرف العلة في ضوء كتاب
 د . خليل رشيد أحمد 

ٔٙٙ 

 

 

 
 ٚالفاتحة:  (ٕ) 
ن أبتتي تميمتتة كيستتان الّستتختياني، بفتتتة الستتين وكستترىا البصتتري الحتتافظ متتن ىتتو: أيتتوب بتت (ٖ) 

.ينظتتتر: ھ ٖٔٔ، وتتتتوفي ستتتنة ھ ٙٙأعتتتالم المحتتتدثين والزىتتتاد، كتتتان متتتن المتتتوالي، ولتتتد ستتتنة 
 .. ٖٛ/ٕاألعالم:

، ٕٗٔ/ ٔوىي متن القتراءات الالتاذة واإلبتدال فيهتا شتاذ. ينظتر: المحتست  /ابتن جنتي:  (ٗ) 
 .ٖ٘ين الدرس الصوتي القديم والحديث / د.مي فاضل الابوري: والقراءات القرآنية ب

 ٖٗ( إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم: ٘)

 ٖٗالمصدر نفسو:  (ٙ) 
 . ٕٗٔ/  ٔ( المحتس : ٚ)

 .      ٙٛ/  ٔسر صناعة اإلعراب:  (ٛ) 
 .ٗٓٔ/  ٔ( إعراب القراءات الالواذ: ٔ)

 .ٕٕٗراح: ، وشرح المٜٖٔ/  ٖ( ينظر: شرح الالافية: ٕ)

 .ٜٖٔ/  ٖ( ينظر: شرح الالافية: ٖ)

 .ٕ٘ٛ( ينظر: ديوان العاَّاج: ٗ)

-ٚٙ، وينظر: القراءات القرآنية:ٕٓٔ( الدراسات اللهاية والصوتية / د. حسام النعيمي: ٘)  
ٙٛ ،ٕٔٛ. 

 –ٕٓٔ، والدراستتات الصتتوتية واللهايتتة:ٕٛٔينظتتر: القتتراءات القرآنيتتة / د. متتي فاضتتل: (6)
ٖٔٓ. 

 .ٙٛ: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ( ينظرٚ)

 .ٙالطارق:  (ٙٔ)
 .٘ٗإعراب ثالثين سورة:  (ٚٔ) 
 .ٕٗٔ/ ٖ، وينظر: شرح الالافية: ٕٔٔ/ ٔ( سر صناعة اإلعراب: ٔ) 
 -متتوه  –، والصتتحاح ٔٓٔ/ٗ –متتوه  –، وينظتتر: العتين ٖٛٓ –متتوه  –( المصتباح المنيتتر ٕ)

ٔٓٔٓ . 



 
 (ٕٔٔٓ)أيار          (ٖالعدد )        (ٛٔالمالد )  

ٔٙٚ 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

 
 .ٗٚ: القراءات القرآنية (ٕٓ) 
 .ٔٔٔالدراسات الصوتية واللهاية:  (ٕٔ) 
 .ٙٗاإلبدال إلى الهمزة:  (ٕٕ) 
 ٜٛ، واألصوات اللغوية / د.ابراىيم أني :ٖٖٗ/ ٗ، والكتاب:ٜٖٗ/ ٖينظر: العين:  (ٖٕ)  

 ،ٜٓ. 
، والقراءات القرآنية في ضوء ٕٜٔ، علم األصوات: ٚٛ – ٙٛ( ينظر: األصوات اللغوية: ٚ)

 علم اللغة 
  .ٙٛ الحديث: 

 .ٖالناس:  (ٛ)

 . ٜٖٔ، ٜٔٔ، ٙ٘/ ٖ، وشرح الالافية:  ٜٖٕ( ينظر: إعراب ثالثين سورة: ٕٙ) 
 .ٖٖٔ/  ٗ( ينظر: الكتاب: ٕٚ) 
 .ٛٛ( ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ٕٛ) 
 .ٛٛ – ٔٛ( ينظر: المصدر نفسو: ٜٕ) 
 .ٗٗلحديث: ( القراءات القرآنية بين الدرس الصوتي القديم وآٖ) 
 .ٖٖٔ/  ٗ( الكتاب: 31) 
 ٕقريش:  (ٕٖ) 
 .ٜٚٔإعراب ثالثين سورة:  (33) 
، وشترح ٜٖٔ/ ٖ، وينظر: شرح الالافية:  ٕٕٖالصرف الواضة / عبد الابار علوان النايلة:  (34) 

 .ٕٗٙ، والكفاية في النحو:  ٜٓٗ/ ٕالفوائد:   تسهيل
 .ٜٖٔ/ ٖية: ، وشرح الالافٚٓٔ/ ٔينظر: سر صناعة اإلعراب:  (35) 
 .ٜٓٔ –ٛٓٔ، والدراسات اللهاية والصوتية: ٚٚٔينظر: المنهج الصوتي:  (36) 
 .ٚٛ-ٔٛ( ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: 2) 
 .ٜٖ٘ينظر: الدراسات اللهاية والصوتية:  (3) 



 )) إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم (( اإلبدال إلى الهمزة وأحرف العلة في ضوء كتاب
 د . خليل رشيد أحمد 

ٔٙٛ 

 

 

 
 .ٜالطارق:  (ٜٖ) 
 .ٜٗإعراب ثالثين سورة:  (ٓٗ) 
، والكفاية في ٜٓٚ/ ٕوما بعدىا، وشرح تسهيل الفوائد: ٛٛ/ ٖينظر: شرح الالافية:  (ٔٗ) 

 النحو: 
 .ٕٖٙ، والصرف الواضة: ٕٗٙ  
 .ٕٖٙ/  ٔالمنصف /  بن جني:  (ٕٗ) 
 .ٖٗٙينظر: الدراسات اللهاية والصوتية:  (ٖٗ) 
ىو))نالاط ذاتتي للمتتكلم يتنام عنتو نتوف متن البتروز ألحتد األصتوات أو المقتاطو قياستاً  (ٗٗ) 

 ((. لما يحيل بو
 .ٕٔٛالمصطلة الصوتي في الدراسات العربية:    
 .ٖٔٔ: في ضوء علم اللغة الحديث ينظر: القراءات القرآنية(45) 
 ٖٗٙالدراسات اللهاية والصوتية:  (ٙٗ) 
 . ٖٕٗينظر: علم الصرف الصوتي:  (ٚٗ) 
 .ٓٔالالم :  (48) 
)دّسستتها( باإلمالتتة، ٓٙٔ /ٛ، ورد فتتي معاتتم القتتراءات القرآنيتتة: ٕٓٔإعتتراب ثالثتتين ستتورة:  (ٜٗ) 

 حمزة، والكسائي، وأبي عمرو، وخلف، وورش. وىي قراءة:
 .ٜٕٔ. وينظر: مااز القرآن: ٚ٘ٔ/  ٖ( معاني القرآن: ٖ)

 .ٖٖٗ/ ٗ، والكتاب: ٛ٘/ ٔينظر: العين  (ٔ٘) 
 .ٖٛ/  ٔينظر: سر صناعة اإلعراب:  (ٕ٘) 
 .ٕٓٓينظر: القراءات القرآنية:  (ٖ٘) 
 .ٕٕٛ –ٕٔٛ، ودراسات في فقو اللغة: ٕٔٔ/ ٔة اإلعراب: ينظر: سر صناع (ٗ٘) 
 .ٖٗٗ/ ٗينظر: الكتاب:  (٘٘) 
 .ٕٗٗ/  ٗ( ينظر:المصدر نفسو: ٜ)

 .ٕ٘ٗ/  ٔ( ينظر: المقتض : ٓٔ)



 
 (ٕٔٔٓ)أيار          (ٖالعدد )        (ٛٔالمالد )  

ٜٔٙ 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

 
   .ٛٔ/  ٔ( ينظر: األشباه والنظائر: ٔٔ)

 .ٜٗٔ( األصوات اللغوية: ٕٔ)

 .  ٜٔ( ينظر: في البحث الصوتي عند العرب: ٔ)
 .ٗقريش:  (ٔٙ) 
 .ٕٓٓإعراب ثالثين سورة:  (ٕٙ) 
 .ٖٔٗالصرف الواضة:  (ٖٙ) 
ومتتتتا بعتتتتدىا، والصتتتترف  ٚٙ/  ٖ، وينظتتتتر: شتتتترح الالتتتتافية: ٖٛٓ/ ٕستتتتر صتتتتناعة اإلعتتتتراب:  (ٗٙ) 

 .ٖٖٚالواضة: 
 .ٔ٘/ ٕينظر: المنصف:  (٘ٙ) 
 .ٖٛٗ/ ٕالممتو في التصريف / ابن عصفور ا شبيلي:  (ٙٙ) 
 .ٖٔٚ، والدراسات اللهاية والصوتية: ٜ٘ٔ –ٜٗٔينظر: المنهج الصوتي:  (ٚٙ) 
 .ٗاألعلى:  (ٛٙ) 
 .ٓٙ،ٚ٘، وينظر: المصدر نفسو: ٙ٘إعراب ثالثين سورة:  (ٜٙ) 
وقد جمعنا بين الواو والياء فتي حيتز واحتد، ألّن حكمهتا واحتد والقاعتدة المطبقتة عليهتا  (ٓٚ) 

 واحدة.
، والكفايتة ٜٚٚ/  ٕائد: وما بعدىا، وشرح تسهيل الفو  ٙٗ/  ٖينظر: شرح الالافية:  (ٔٚ) 

 في النحو: 
 .ٖٗ، والقواعد والتصنيفات: ٕٓٔ، وشذا العرف / أحمد الحمالوي: ٕٕٙ  
 .ٗالبَتّينة:  (ٕٚ) 
 .٘ٗٔإعراب ثالثين سورة:  (ٖٚ) 
 .ٕٛٔينظر: المنهج الصوتي:  (ٗٚ) 
 .ٖٛٔينظر: المصدر نفسو:  (٘ٚ) 
 .ٛالالم :  (ٙٚ) 



 )) إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم (( اإلبدال إلى الهمزة وأحرف العلة في ضوء كتاب
 د . خليل رشيد أحمد 

ٔٚٓ 

 

 

 
ىتا( باإلمالتة، ىتي: قتراءة: حمتزة، والكستائي، وأبتي، ، و)تقوآٓٔإعراب ثالثتين ستورة:  (ٚٚ) 

 .ٓٙٔ/ ٛوخلف، وورش. ينظر: معام القراءات القرآنية: 
 .  ٕٓٚ، وينظر: الكفاية في النحو: ٜٖٕ/ ٕسر صناعة اإلعراب:  (ٛٚ) 
/ ٕهيل الفوائد: ، وشرح تسٕٔٔ/  ٖ، وينظر: شرح الالافية: ٖٖٙالصرف الواضة:  (ٜٚ)  

ٖٔٓٔ  
 .ٕٜٔصوتي: المنهج ال (ٓٛ) 
 .ٜٛاإلبدال إلى الهمزة:  (ٔٛ) 
 .ٔالفتة:  (ٕٛ) 
/ ٛىتتي قتتراءة: حمتتزة، ىالتتام، وابتتن ذكتتوان، وخلتتف: باإلمالتتة. ينظتتر: معاتتم القتتراءات:  (ٖٛ) 

ٕٙٔ. 
 .ٕٚٔإعراب ثالثين سورة:  (ٗٛ) 
 .ٖٕٚ/ ٗينظر: الكتاب:  (٘ٛ) 
 ٖٓٚ –ٖٛٙ/ ٕينظر: سر صناعة اإلعراب:  (ٙٛ) 
 ٜٕٖ –ٕٖٛ،والصرف الواضة: ٛٔٔ،وينظر: شذا العرف: ٖٙقات: القواعد والتطبي (ٚٛ)  
 .ٜٖٙ/ ٕينظر: سر صناعة اإلعراب:  (ٛٛ) 
 .ٖٖٓ –ٜٕٖ، وينظر: الصرف الوضة: ٔٛٔالمنهج الصوتي:  (ٜٛ) 
 .ٓٓٔاإلبدال إلى الهمزة:  (ٜٓ) 
 .ٗالفاتحة:  (ٜٔ) 
 .ٕٗإعراب ثالثين سورة:  (ٕٜ) 
/  ٕ، وشتترح تستتهيل الفوائتتد: ٜٙ/  ٖالتتافية: ، وشتترح الٕٗٗ/  ٕينظتتر: المنصتتف:  (ٖٜ) 

 .ٖٖٗ، والصرف الواضة: ٖٕٔ –ٕٕٔ، شذا العرف:٘ٓٓٔ
 .ٜٓٔ –ٜٛٔينظر: المنهج الصوتي:  (ٜٗ) 
 .ٛٙٔينظر: اللهاات العربية:  (ٜ٘) 
 . ٕٛالفار:  (ٜٙ) 



 
 (ٕٔٔٓ)أيار          (ٖالعدد )        (ٛٔالمالد )  

ٔٚٔ 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

 
 .ٛٗٔ/ ٛ، وينظر: معام القراءات القرآنية: ٙٛإعراب ثالثين سورة:  (ٜٚ) 
، وبهاتة الطترف فتي فتن ٗٙٔ، شتذا العترف:ٓٔٓٔ/  ٕيل الفوائتد: ينظر: شترح تسته (ٜٛ) 

 .ٖٖٗ:  . والصرف الواضةٖٚٔالصرف / رمضان مخلة: 
 .ٜٓٔالمنهج الصوتي:  (ٜٜ) 
 


