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ABSTRACT 

 

Quran Ttranscription Phenomena are varied such as: alternation, displacement, 

ellipsis, addition and conjunction. This research focuses particularly on the ellipsis 

of the Arabic Letter "al-waw" in the Holy Quran Transcription; in a try to find 

answers for plenty of questions raised about the rules for such ellipsis taking into 

consideration its morphological and syntactic context. Hence, this research is 

certain to prove that the regulations, implications, and benefits of this ellipsis are of 

major importance and cannot be ignored or passed by superficially. 
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اصةلصَّامُا
 

 الوقزوف   البحز:: هزذا وغايز  والوصز,، والفصز,  والززدد،، واحلذف، واهلمز، البدل،: فمنها القرآين، الرَّسم ظواهر تكثر
 هبزا، املتعّلقز  الّتسزاالت  مزن كثزر عزن واإلجابز  وضزوابهها، وحتديزد أصزوهلا القزرآين  الرَّسزم يف الزواو َحزذفف   ظاهر، على

زز    ززع ها وأحكامهززاب بعززد خفادهززا وَكشف  قواعززد الرَّسززم القززرآين هلززذا أ َّ  والصززرفقَّ ب لبقززا  النحويَّزز  ومسززتود ا سززقاقها يف َوضف
 .عنها اإلعراض   أو جتاه ل ها ُي كن ت وفوائد
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امقد يم :
زز صزز, بززه مززن علززو  عنززوا  ززا يتَّ  ومززن َ َّ  هلززم كلزز ، حززت َ َّ  به  ع ززفززبقبلوا علززى َ ف  املسززلم ، القززرآ  الكززرو قلززو َ  ب  مززح ح 

ززفزَ  :سززاعد علززىت   مززن العلززو   كثززرر   حززت اجتمزز  لززه هبمضززوا يتداوسززوي  فومعرفزز  أوامززرو ويواهقززه ر آدتززه،وتززدب    أحكامززه م  هف
وعلمززاا  ا  املصززاح ،تَّززوك   ،علمززاا القززرآ  :ظززاهر، اعتزز  هبززا ,َ كَّ َشزز فقززد ،سززم القززرآينرَّ ال م  لفززع  هززا ومززن أجلّ    والدواسززا 

  تف بَ ت  ك    و اللغ 
 
ز  اا وحزديثم قزدُيم ز   مَّزعلمزاا األ   نَ ه زفَ ب عك فا  منذ بدا تزدوين العلزو  اإلسزةمق  عص عصزرا احلاضزرؤلَّ فقه امل

وتزذكر  القزرآين، بز  يف وضزوم مزنهل الرسزموت   نبز  عزن كلز ،فزا م ت  ؤلَّ ت م  َجزرَ فخَ   تزهقَّ وأهّ   القرآينسم هذا الرَّ  عص مكاي 
املشزتغل  بعلزو  القزرآ   ر  ظَزيَ  الز  كايزت  ز,َّ  صزوله وضزوابهه وقواعزدوسزم أ  هلزذا الرَّ  تكايز، فقزد  ظهر أحكامزهوت   فوائدو،
 ،كثزر منهزاهم يف  ر  ظَزأيّه اختلفزت وجهزا  يَ  دَ قف بزَ ب كش  عنهااليف م  اوت قلَّ  من  تف حَ ونََ  ،اجدوا هلا تفسرم لقالكرو 

   .وت طائ,َ 
اوُصَورُُهايفاللبَّسماللقبآن:لحلذُفامفهومها

 ب   ابَّززالدَّ  ب  يَززت  مززن َشززعرن ومززن كَ فف َحززذَ  :ه، ومنززهالشزز ا عسززقاط   َحززذفف  ": قززال ابززن منظززوو بيف اللغزز  اإلسززقا    احلززذف  
 1."   ذف ن: أخَ أ

ززززوجززززود وَ     دَ املززززراد يف الكتابزززز  َعزززز واحلززززذف   ثّ زززز ز  مف املنهززززو، بززززه، واحززززذوف مززززن حززززروف اهلجززززاا يف , احلززززرف يف الكتابزززز  ُي 
 .والة   والنو   والقاا  والواو  املصاح : األل 

  القرآين سمعند علماا الرَّ  واحلذف  
 
 2:ثةث   ص َوو  رين على تبخّ  امل

ززفف يف الكلمزز  يزَ  رَ عشززاو، عص قززرااا  أ َخزز؛الإلشددثر افُاذْاَحددإحدددل ثا اَ وعكف َوَعزز: كقولززه ها،  س  َ ع ززبَ ى أوف َسززوف  م  دف  ]البقززر،  م لَززقزف لَ   ف

َ رما بزَ شف َح ب  يَ ,  الرّ  س  رف ن يز  ذ  و الَّ وه   :وقوله   [10 َز: وقولزه  ،[15]البقزر،  ه  ت  حفَ ن وَ دَ يَ   ف  ]البقزر، وان زآمَ  نَ يف ذ  هللاَ والَّز و َ ع  د  ي 

                                                           

   حتققق     من احقق   داو املعاوف  القاهر،  )حذف(.ابن منظوو  لسثناللربب: ي نظر 1
  داو الصززحاب  للزز اث حتققززق  ززال الززدين  مززد شززرف،  املززاوغا التويسزز  ،بحامنظومدد امددورداللظيفددسنايفارسددمارحددبفاللقددبآنشددب دلةدداالحلدد لن :ي نظززر 2

داو الصزحاب   ، مزد علز  خلز  احلسزقاقزرأو ويقحزه   عل   مزد الضزبا   ومس اللطثلبنيايفارسماوضبطاللكخثبالملبني، (15)ص  2115  0   طنها
 (.32  )ص2112  0   طنها  لل اث
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َزززز)، وقززززراا، حَ يف الززززرّ   (:مَ دَ الززززرّ  )، وقززززراا، اَ دف َعززززوَ  (:اَ دف اَعززززوَ )جززززاا موافقمززززا قززززراا،  فقهززززا األلزززز  ف  ذف فَحزززز  [2  (: َ وف ع  د  اي 
 وف ع  دَ َيف َ .1   

و،  ومززا ي يتكززرَّ   و منهززادو  مماثلهززا، فقكززو  يف الكلمززا  مززا تكززرَّ  مززن بكلمزز  مززا ت يززت   ؛الالخخصددثرافُاذْاَحددوللثثنةدد ا
  ف  ذف كحَ 

 
 ذكَّ األل  من اجلمو  السامل  امل

 
 ... عخل.نك  لَ  ا،ذَ ن، هَ حفَ الرَّ  يف مث,:األل   ف  ذف ث ، وحَ ؤيَّ ر، وامل

ولَززوف  :قولززه  د( يفاَعززقزف األلزز  مززن كلمزز  )امل   ف  ذف دو  يظائرهززا، كَحززمززن بكلمزز   مززا يززت    ؛لالقخصددثرافُاذْاوللثثلثدد اَحدد
زززت مف يف امل قَعزززد   تَزَلفف األلززز  مزززن كلمززز   ف  ذف َحزززكزززذا و  ،يفسزززها يف سزززائر ا د  ه يف الكلمززز وعثبات ززز  [22 ]األيفزززال تَزَواَعزززدف  ف تخف

  َوغفزَم أ  [202 ]البقزر، هللا   ,  قف ب  وا يف َسزوا وَجَهزد  ر  اجَ هَ  نَ يف ذ  وا والَّ ن  آمَ  نَ يف ذ  الَّ  ع َّ :  وا( يف قولهر  اجَ ه يف )هَ وا( وعثبات  َهد  اجَ )
 . متشاهبتا  يف النو  واللف  الصقغت

احذُفاللولوايفاللبَّسماللقبآن:
 ف  ذف َحززززيف    ومنززززه مززززا ينززززدواب  اتختصززززاو، ف  ذف َحززززنززززدواب يف    منززززه مززززا ي الشززززري : الززززواو يف املصززززح  ف  ذف َحزززز

 اتقتصاو.
ززت يَ احنززو: كلمزز  اجتمزز  فقهززا واوا ،  ,ّ  يف ك زز لخخصددثر لاللددولوُاافَاذياُحددفقززد  زز   َ و  تزَ سف  بزز  املصززاح  يف شزز ا   ةفَ وت خ 

التعلقز, الزذن  ووهز ( ز ف  لَزثزف اجتمزا  امل  )ى سزمَّ أو مزا ي   زسزم   يف الرَّ فقتَزتَّ كراه  اجتما  صووت  م    وهذا احلذف   من كل ،
كزو  يمزن اإلشزاو، عص أ  الزواو هنزا قزد  دَّ أيب عمزرو الزداين وغزرو ، وت ب ز القزرآينب مزن مثز, سزمم علمزاا الرَّ عظَزمال علقه م  

َوا وف ويَز   حنززو:صزوو،م للهمزز، ، وت ها دار دَ عفززبزَ   َ قَز، وت املكسززوو، عكا وَ  ر ها أل زدَ عفززبزَ   َ قَزعكا وَ  م  َسزز، فززاهلمز، املفتوحز  ت تز رف  َ دف
هزززذو  دَ عفزززاهلمزززز، بزَ  ت  َعزززقزَ كا وَ ع ا احلزززالوكزززذ 2 ب لزززجية عتمززز  يف الكتابززز  ألفزززا  وداا  وواوا ها واور دَ عفزززبزَ   َ قَزززاملضزززموم  عكا وَ 

ثّ ززز,و  3 احزززداه ، واكتفزززاام إفقتَزززتَّ جلمززز  بززز  صزززووت  م  اكراهززز    باألحزززرف   اختصزززاوما احلزززذف   ُي 
 
زززعززز  يف وَ بَ تزَّ الهريقززز  امل  م  سف

ثف   مزن معز  غزرّ  ، وهذا ت ي  خرىاأل   ف  ذف صوو، واحد،، وحَ  م  سف ا  على وَ تَّ ة ، فقد جرى الك  الكلما  ال  عتم  فقها م 
 .الكلم  أو من طريق  قراا ا

                                                           

 (.52  51: 3اب/  021  22: 0اب  )2112  0  دمشق   داو سعد الدين للهباع  والنشر  عبد اللهق  اخلهقب   د.مرجماللقبلءلت :ي نظر 1
  2100  0   بزززرو   داو البشزززائر اإلسزززةمق   حزززا  صزززام الضزززامن أ. د.ققزززق   حتالزززداين  لملقنددد ايفامربمددد امبسدددوهامصدددثح ار ددداال مصدددثري نظززر:  2

 (.212)ص
 (.23  )ص0221  دمشق  عحقاا ال اث القدومديري    عز، احلسن د.حتققق   الداين  لحملكمايفانقطالملصح ي نظر:  3
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 1:ه ب أوبع  مواض  فقط من أوبع  أفعال يفز وهو مراد  الباح: يف ََبفث ه  ز  للقخصثر ا للولوُا فَاذياوحُا
 .[00 ]اإلسراا رف  د َعاَاو   خلَ  رّ  لشَّ ا      سَ ويَدف   اإليف  :الفع, )يَدف  ( يف قوله  -
 .[22 ]الشووى قَّ احلَ  ق  َ, وي   اط  وَُيفح  هللا  البَ  :الفع, )ُيح ( يف قوله  -
 .[2 ]القمر ا  ي ك ر   ف الدَّا   عص شَ َ  يَدف   وف م يزَ ه  نزف فتَزَولَّ عَ : الفع, )يَدف  ( يف قوله  -
 .[02]العلق  َسَندف   الزََّ ي َق َ  :الفع, )يَدف  ( يف قوله  -

 .  أمَّا يف سائر املواض  ال  وود  فقها هذو األفعال فالواو فقها م ثَبتر
ب سزواا يف مواضز  كثزر، فَ القزاا ح زذ  يزرى حز   القزاا، ففز  ف  ذف َحزو الزواو  ف  ذف سم القرآين املقاويز  بز  َحزيف الرَّ ت ُت كن و 

ززز  يف اهزززار  آخ   أ  يف كلمززز ال يف َدوفاب   أكزززا :  واضززز امل يف أوبعززز  عتَّ  فف ذَ ي فزززالزززواو ي  نزززد   بضزززمرما  أ اأصزززلق    ,  عفزززف  أ  يف  م  سف
تقدّ م 

 
يف  يكزو مزا  اادوم  ز يقزق  القزاا ز عص أ  الواو َمَردَّ هذا ولع,َّ   دو  األمساامن على األفعال  ه  ف  ذف ، وقد اقتصر حَ امل

أل  زدد،  باأللزز    يلقزهمزا  ا يت يف هنايز  الكلمزز  كثزرم أيعنزدما  ز العلّزز  فَ رف َحز زأ  الزواو فضزةم عززن هنايز  الفواصز, القرآيقز ، 
زكزن م  تسزم القزرآين ي الزواو يف الرَّ  دَ عفزاألل  بزَ   فَ رف الزواو صزوو، اهلمزز،، والزواو َحز :كلز  ,َ علزى واو اجلماعز ، بز, َ َز ،م ر قتص 

 يف أغلب املواض .  اتم ثبزَ الواو م   ,َ عَ ا جَ ممَّ   ألفعال   ص,  ألمساا أسواا اتَّ  بالعّل  األصل 
ا رَ َتظَزاهَ ا وع ف َمزك  ب  وف دف َصزَغتف قز ل  َقزفزَ   عص هللا   َ وف تز زع ف تزَ  : قولزه كلمز  )َصزال ح( يف  مزن فَ م عص أّ  الزواو ح زذ  ه  ض زعف بزَ  بَ هَ كَ و 
 ال  ,  وصَ يف بف  تو  وج  وف َو مَ هللَا ه   إ َّ ه  فَ قف لَ عَ 

 
َ ن  م  ؤف ح  امل    ف

َ
فتكزو  الكلمز   عمزا  وودَّو غزرهم ، [2]التحزرو  رر قزف ه  ظَ   َ ل  َد كَ عف    بزَ كَ ةئ  وامل

 2.فَ ذف ، وت حَ ي ؤدن عن      واحدر أبيه 
زدَّ بصَّزب  فَ يفزر  ,  قَ  عص أَجزا  تَ رف ت أخَّزوف  ّ  لَزوَ  : يف قولزه اوكزذ َ احل   الصَّز نَ َ، وأك زنف م  بزن  قزرأ أبزو عمزرو   فقزد[01 ]املنزافقو   ف

وجبزز    تلتقاا الساكن  بالواو ف  ذف وابن  قصن، وقرأ الباقو  َبَ   والقزيدن  احلسن البصرن :ووافقه   َ وف وأك   العةا:
ززز: أيزززه وأى ز/هززز223/ عزززن خالزززد بزززن خزززدار املهلززز  البصزززرن ,َ وي ق ززز 3 النزززو    ب  لزززواو  َ وف وأك 

 
 ز  اإلمزززا  صزززحَ يف امل

                                                           

 .20مسر الهالب  و   253دلق, احلرا  و  ،022املقن  ي نظر:  1
 .20مسر الهالب  و   252دلق, احلرا  و ، 022 املقن ي نظر:  2
  2112  3   بزززرو   داو الكتززب العلمقزز   وضزز  حواشززقه الشززقم أيزز  مهززر،  الززدمقاط   إحتددثفامءددلءاللب ددبايفاللقددبلءلتال ريردد اع ددبي نظززر:  3

 (.123)ص
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  ز    عثما صحَ م  
 
 ههنزا م عص أ  الزواوه  ض زعف بزَ  بَ َهزكَ ومزن َ َّ    1م  جف والزنَّ  :و يف، وأكثزر   اممزدَ  اجيمزتل    مم  صحَ وأيه وأى امل

هززززا تَ مف زَ عهزززوف، وع  جَ امل فايصزززب    تَ بف َصزززفنَ   اتسزززتفها   لفزززاا تَ بفززززوعكا أجَ "اا: الفزززرَّ  زززذوفر ومسمزززا م ثبَزززتر لفظمزززاب قزززال 
ززرفَتا  عص أَجزز,  َقر يفزز :املنززافق  مززن كلزز  قولززه يف بفصززوا ر  علززى موضزز   بو أك ززنف  : َ دف دَ وَ  بب  فَبصَّززدََّ، وأك ززنف لَززوفت أخَّ

 ها، فتقزول:دَ عفزو على مزا بزَ على أ  تردَّ  والنصب     َ ز  موقعها بغر الفاا ج    َ قَ وَ عك كا  الفع, عكا  ب   زف جَ   ,ّ   ألهنا يف بالفاا
زز :قززراا، عبززد هللا بززن مسززعود يف  وهزز   َ وف وأك زز أل  ب كلزز  صززوا م اوأوى ..اا.رَّ ق ززال    عفزز لززواو ، وقززد قززرأ هبززا بزَ  ب َ وف وأك 

 (نمَ قف لَ س ز)و (نحفَ الزرَّ )أت تزرى أهنزم يكتبزو   بالكزة  زاد يف  وت زنقَ لكثزر، مزا ت ز برادت ز  وهز مزن الكتزا  تف فَ ذ  الواو و ا ح ز
زززوقزززد أ    فلهزززذا جزززاز   والقزززراا، إثبا زززا  األلززز  م  رف هَزززب   ويَزززدف    :مزززن قولزززه  و َسزززَندف   الزَّ ي قَززز َ  :ت الزززواو مزززن قولزززههَ ق  سف

لشَّرّ   َ احل   الصَّ  نَ م    َ وف وأك   :على جواز فهذا شاهدر  ..  عثبا  الواو.والقراا، على يقَّ   اإليفسا       ".2 ف
ها يف قرااتنززا وع  ي تكززن فقهززا عززوز يصززب  قززد و املززذكوو، بقولززه: " ويف موضزز  آخززر علَّززق الفززرَّاا علززى قززراا، ابززن مسززعود 

    عفزززيف بزَ  ووأيزززت    ( وأشزززباههنَ مَ قف لَ اهلجزززاا، كمزززا أسزززقهوا األلززز  مزززن )س ززز    عفزززط الزززواو يف بزَ سزززق  الزززواوب أل  العزززر  قزززد ت  
 3."بغر واو ب[22 ]طه ق ةفزَ  :وتق  فزَ هللا:  د  بف مصاح  عَ 

كززن هززا ، وت ُي  فق  شززكّ  أ ف ي   كززن ألحززد  ر، ت ُي  تززوات  ، وهزز  قززراا، م  ا ززذوفم  ا  واوم لززعلززى أ  هنا تززدل   ب َ وف أك ززو  :فقززراا،
أو حركز  أو حزذف هماب  زدد، حزرف تكزو  ا د  مزنكثزر يف  ا يف القزرآ  ي يكزن فقزه يف األصز,، و حرفمز اا أ ف يزيدواللق رَّ 

زاَل ب أل  عز بَ تزَّ   م  نَّ ألّ  القزراا، س ز بكزن القزراا، بزهمن وجوو العربق ب لكن ت ُي   اهم جف وَ  م واف ق م  ب قزال سزقبويه: "القزراا، ت ل 
 4.القراا، الس نَّ "

  املواضززز  يف أوبعززز  زالزززواو  ف  ذف ف يف تعلقززز, َحزززةينبغززز  للباحززز: قبززز, بقزززا  اتخزززتو 
 
 القزززرآين سزززمبززز  علمزززاا الرَّ  ز  تقدّ مزززامل

قّ ز الواو النحوي بو  يضز   َحزرفَف مزدّ  كمزا يف مثز,: ق ول زوا  فزابن سزقنا الزواو مزن  بَ َهزوَ  :ي نهزق بزه كمزا يف مثز, احرفمز أ  ُي 
قّ ز بقنهما يف املخزر  (  وُي  ابب قزال: "وأمَّزا لك,ّ  من الواوين اصهةحماب فق سمّ  : األول )حرفما صامتما(  والثاين )حرفما م صوّ ًتم

ايعزه يف ايضزغاطه َسزهفح   الواو الصامت  فإهنا حتدث حق: حتدث الفاا  ولكن بَضغفط  وَحففز  للهواا ضعق  ت يبلز  أ  ُي 

                                                           

 .122اإلحتاف و ، 021 املقن ر: ي نظ 1
 (.22  25: ص0  )اب2  الفرَّاا  حتققق: أحد يوس  نا يت  و مد عل  النجاو  اهلقجي  املصري  العام  للكتا    مرثناللقبآن 2
 .021: 3معاين القرآ   3
 (.022ص: 0  )اب0222  3  سقبويه  حتققق  مد عبد السة  هاوو   مكتب  اخلان   القاهر،   للكخثب 4
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 وأمَّززالشززف ... 
 
,  بززه أ  خمرجهمززا مزز  عطززة، اهلززواا مزز  أدم تضززققق للمخززراب وَمقفزز   فززبظن  مَّ هززا الضَّززخت  ت  وأ  صززوّ  ا الززواو امل

ف زه   1 ..."و،فَ َسل    عص  صزوّ   الهويز,  وَحذف
 
وي تَّب على هذا التمققز أ  الواو احذوف يف الرَّسم القزرآين مزا هزو عتَّ امل

تقدّ مزز  فقززطب ممَّززا بلدتلزز  مززا باملواضزز     عفززيف بزَ يكززو  بتقصززرو 
 
ثزفل ززه  واقتصززر علززى أوبعزز  املواضزز  امل مززا ينفزز   لززذا يَززَدَو م 

  أ َكَهززَب علقززه د. كمززال بشززرب 
 
 يززدل   هوأيزز  املصززاح  آَ  ك ت بَززت   ي يكززن م هَّززردمااحلركززا  ثةث ق بززتعلّ ززأسززلو  الكتابزز  امل

وهزو  بالهريزق املعهزود هبزا، واملعزروف لزدى أصزحاهبا: على أ  الكتابز  العربقز  يف هزذا الشزب  كايزت تتزبوجح بز  طزريق 
والزززذن ي عززز   با الزززذن ايتقززز, علقهزززا مزززن أخوا زززا السزززامقَّ اإلشزززاو، عص هزززذو احلركزززا  يف الكتابززز ، والهريزززق اجلديزززد     دَ َعززز

 2.امراح, اتيتقال دائمم  هذا شب   أ  بتصوير هذو احلركا   لرموز، و 
صزوّ  الزواو  ز  مف اتستقراو يف عثبا  وَ  العصرين اجلاهل  واإلسةم  يقورت ؤكّ د و 

 
: ومزن كلز   هزار  الكلمز  وآخ   َدوفاب  يف  امل

زيف يزَ  (وزُت  )كلم  و ، /،. 2/خ سن  ؤوَّ م   ش  قف يف يزَ  ( زأيلول) أن ( زألول)كلم   ( تنزوخ) وكلمز ، / 225/ؤوّخ سزن  م ز ش  قف
زيف يزَ  تظهر ز قبائ,    مف جل َ لقبقل  أو  اامسم ز   زؤوَّخ (اجلمزال األول  ّ  أ  ) ش  قف

  ملزوكهم، وو ، الشزعو )، والكلمزا  / 251/ امل
 ؤوَّخاو،مَّ النَّ ) ش  قف يف يزَ  كسلول(

 3./ 322/ سن  ( امل
عنزه  اكتفزاام  املزذكوو، األفعزالأوبعز   آخزرمزن  فَ ذ  ح   الواوعص أ   ي النحو  بَزعف   و  القرآين سمعلماا الرَّ     عف بزَ  بَ هَ كَ  وقد
 4.تلتقاا الساكن  ف ه  ذف ف  يف الوص,ب فحَ على اللَّ  ة م للخطّ  َحف  فَ ذ  ح   هآخرو  عص أي بَ هَ ، وكَ ه  لَ بزف   قزَ مَّ  لضَّ 

فبسزقهوها، ووجزدوا الزواو سزاقه  مزن     من الزواومَّ الواو يف هؤتا األوبع  أهنم اكتفوا  لضَّ  ف  ذف حَ     لَّ وع  "قال األيباون: 
 5."ف على اللَّ  فب ا اخلط    لسكوهنا وسكو  الة  بف اللَّ 

                                                           

 (.22ص)  وعا  جمم  اللغ  العربق  يف دمشقمهب  يىي مر علمو  مد حّسا  الهّقا ،  :حتققق  بن سقنا  ارسبثباحدو الحلبوفرسثل ا 1
 (.23  )ص0222  القاهر،  او غريب للنشرد  كمال بشر    د.درلسثتايفاعةلماللةلة ي نظر:  2
، 022: ص1اب / 020: ص1اب / 222: ص01اب)  2110  2   د. جزززواد علززز ، داو الّسزززاق   لملفصددداايفاخرادددباللردددبباقبددداالإلسدددله :ي نظزززر 3
 (.225: ص01اب
، 022املقنز  و  ( 251: ص0اب  )0250  دمشزق  حتققق  قز  الزدين عبزد الزرحن ومضزا   األيباون   يفاكخثباهللااءإاءثحاللوق اولاليخدلي نظر:  4
 .252دلق, احلرا  و 
 .251: 0ا عيضام الوق  واتبتدا 5
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ألّ   بمنزه طر لَزوهزذا غَ " :قزالفعص عثبا  الواو يف الوق  يف هزذو الكلمزا ،  بَ هَ األيباون كة  السجستاين الذن كَ  دَّ ووَ 
علزى اجلمز  كزا   مزا يزدل   ف  ذف الفعز,، فزإكا جزاز َحز ت    ف  ذف من حَ  اجلم  أغل    واو   ف  ذف اجلم ، فحَ  واوَ  تف فَ ذَ العر  حَ 

 1." أسه,َ على مع م  ما ت يدل   ف  ذف حَ 
 بالززواو مززن اللفززز  يف حززال الوصززز, ت  هَ قَ َسززز"قزززال الززداين:  بالزززواو تلتقززاا السززاكن ف  ذف َحزز رحدددُد ثعك  هززا تعلززقة : 

فزز  عززاملوا يف كثززر مززن الكتابزز  اللَّ  سززم، وكلزز  مززن حقزز:  يف الرَّ  تف هَ قَ وكززذل  َسزز  بززه ,  َصززوف ل مززا تز  لسززكوهنا وسززكو  أوَّ 
  َ ب ززوتَ   يف النهززق الفقفمزز فَ فززالواو ح ززذ   2 "يف اخلززطّ   فبسززقهوهنَّ   علززى كلزز  وبنززوا اخلززطَّ   والوصزز, دو  األصزز, والقهزز 

زيف الرَّ  ه  ف زذف يف النهق حَ  ه  فَ ذف حَ  الزواو  ب هزذا التعلقز, ي عز ض علقزه  تقتصزاو علزى َحزذفف  ولكزنف  3 َبزال النهزق ااعتبزاوم  بم  سف
ززمسف  وا يف وَ رَ ا  َجززتَّززأ  الك   اصززحقحم   فززإ  كززا  التقززى فقهززا سززاكنا املواضزز  مززن دو  أ َخززَر يف هززذو  فزز  لقززرآ  علززى اللَّ ا م  ه 

ثفزَ, )ُيحزو( َوَوَد يف  كما ي فهم من كزة  الزداين  ز رَ خَ ا  أ  ،، وعلى األص, والقه  مرَّ والوص, مرَّ  ز فكقز  ي فسَّزر أ  فعزةم م 
 اا  َشزا يَ َمز و هللا  ح زَُيف  :موضع : يف أحدها ح ذ َف واو وب وهو أحد أوبع  املواض   ويف ا خر أ ثبزت واو وب وهزو قولزه 

   وهو يف هذا الثاين ساكنر م لفَتق   لساكن ت   التعري ؟[32 ]الرعد
 و  رَ َصزقَ  نف مزنهم َمز ب، ولكزنف يف كةمهزا العزر  َسزَنن   علزى فر ذف َحزهزو ، و ه  لَزبزف   قزَ مَّ الزواو اكتفزاام  لضَّز ف  ذف حَ  وللخرةلةاالآلخب

بضزمَّ   الزواومزن  "ي كتفزى...اا: قزال الفزرَّ  ابأصزلق   الزواو وع  كزا  جزائزر  هواو اجلماعز ، وآخزرو  كهبزوا عص أيز ف  ذف على حَ 
 ب، وهزز  واو  ززا   الززواوَ  سززقط العززر   ، وقززد ت    ومززا أشززبههاإليفَسززا       دف يَزز   و:الزََّ ي قَزز َ     دف نَ َسزز :قولززه ثفزز,  م   مززا قبلهززاب

، ويف رَ دف َضززقَزز (:واب  رَ َضزز)  قبلهززا، فقززالوا يف مَّ اكتفززاام  لضَّزز ، أيشززدين يف هززواز  وعلقززا قززق     ر غَززوهزز  ل    ال  دف قَززقَزز: (قززالوا)  
 م:ه  ض  عف بزَ 

اوااد  وا َمزززززززززززززززززززززززززنف أوَ ا َشزززززززززززززززززززززززززاا  َضزززززززززززززززززززززززززر  ا َمزززززززززززززززززززززززززعكَ 
ا

ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززرَ أَحزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز م  ه  وف ل ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززوت أَيف ا اااوَ در ض 
ا  م:ه  ض  عف وأيشدين بزَ  (...عكا ما شاالوا) :أواد

اع نفزززززززززززززززززززززززززززد نا   ا َكزززززززززززززززززززززززززززبَّزززززززززززززززززززززززززززو أ َّ األط  لَزززززززززززززززززززززززززززفزَ 
ا

اا،  َسزززززززززززززززززززززززززززززاا  األ  بَّزززززززززززززززززززززززززززززاألط    َ اَ  َمزززززززززززززززززززززززززززززوَكزززززززززززززززززززززززززززززا
ا  4.("كايوا) أواد:

                                                           

 .221: 0عيضام الوق  واتبتداا  1
 .25احكم يف يقط املصاح   2
 .(25: 21اب)  0222  الداو التويسق  للنشر   مد الهاهر ابن عاشوو  للخحباباوللخنوابي نظر:  3
 .20: 0معاين القرآ   4
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هما، فزإ  العزر  حتزذف    ومزا قبز, القزاا مكسزوور   نا ، وما قب, الواو مضمو ر سكَّ دا أو واو ت   ,  وك  "وقال يف موض  آخر: 
 1."  من الواو، و لكسر، من القاامَّ وجتتزئ  لضَّ 
ززعلززى  اا يززدل  فكززة  الفززرَّ  احلززذف  هززذا هززوّ  ومززا ي  ل ززه   ي يَ   أ سززاكنر  َول قَززه  ، اضززمرم   أ اأصززلق   :كززا أذف سززواا أ  الززواو ي 

    عف ل ابزن جزّا يف معززرض حديثزه عزن َضززاقزز بركز احل هزذو عزن عشززبا النزاجم  مززدّ  هزو تقصزرر للمزا قبز, احززذوف  ف حركز 
ز زذَ  حلركزز  أشزق  الهزا وأ  حتم      )األلزز  والزواو والقززاا(العلَّز ف  ر  أحف رف ت وعكا كزا  احلزز": اف لفقفمززمنهززا يف غرهزا، وأهنززا حت 

زز  به  ف ززذف يتحامزز, بنفسززه حززت يززدعو عص اخ امززه وحَ  , احلركزز  الزائززد، علقززه فقززه أحززرى وأحجززى، كززا  أب  يضززع  عززن حتم 
ززا يَ ,  عكَ قفززواللَّ  : تعززاصهللا وكلزز  حنززو قززول ززب  الكَ : و  [22 ]الكهزز     بفززا يزَ نَّززا ك  َمزز  َ ل ززكَ : ، و[2 ]الفجززر ر  سف  قزف

 
]الرعززد  ال  َعززتزَ ر  امل

 قال األسود بن يعفر:... و [2
زززززززززززززززززززززززفَبحلفَ  ززززززززززززززززززززززز تَ قف زززززززززززززززززززززززأ   قَ يفزززززززززززززززززززززززر  م طَ اه  رَ أ خف ام  ته 
ا صَح  بة واو ب للوق  علقها كذل " َ قَ ي   َ    الزَّ دف نَ سَ : و ،,َ اط  البَ  ح  هللا  وَُيف : وي ريد: )أوتهم(  

 
 2.  ك ت َبتف يف امل

زززيَ  ,َ بَزززأقزف عزززن الكسزززائ  يقززز, ابزززن منظزززوو قولزززه: "و  ، ت أَيف  ه  ب  ر  ضف مزززن  مزززا حكزززاو سزززقبويه و، ويظزززر مضزززموم  الزززة  دو  واو  ل 
 3."و  : ت أدف قوهلم

علزى  تقزدَّ  زكمزا   ز، وآخزرو  ، ولزق  هلجز م أو لغز م شزعري ر  ضزروو،ر  بوكثرو  على أ  هذا احلذف عند قق  وأسد وهزواز 
 وحديثما وكةمما. له  لنثر قرااا    دل    وي ستلغ ر  هذكر أيياا على واو اجلماع ، والفرَّ  رر قتص  أيّه م  

ا  عص أهنززا وكهززب أبززو حقَّزز 4 املززقم بضززمّ   بم  ت  ي زز :قززرأ ابززن  قصززن  [233]البقززر،   َ اعَ َضززل َمززنف أواَد أ ف ي ززت مَّ الرَّ  :ففزز  قولززه 
( حويززو جهززا النوخرَّ  5 قززراا، جماهززد  ابززن   بَ َهززوكَ  6 مصززدون   أ  كززة  منهمززا حززرفر حززةم علززى )مززا( يف  بعلززى عهززال )أ ف

                                                           

 .25: 2معاين القرآ   1
 (.222: 2  )اب0222  2املصري  العام  للكتا      ابن جا  حتققق  مد عل  النجاو  اهلق  لخلصثئص 2
 لسا  العر  )ألو(. 3
: 0اب  )2111 البعززز:   جامعزززهبوعزززا    مو مزززد علززز  حزززد هللا  مزززاز  مبزززاو  د. :حتققزززق  ابزززن هشزززا   عدددتاكخددد ال عثراددد امةدددلاللةلبةددد ي نظزززر:  4
 (.022ص
 (.223: ص2اب  )2111  برو   داو الفكر  زهر حقداعت  به   ا حق وأب  للبحبالحملةط 5
 .223: 2البحر احقط و ، 022: 0مغا اللبقب ي نظر:  6
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ززعف هشززا  عص أ  قززول بزَ   واألظهززر منززه قززول  "  قززال:  أل  اجلمزز  علززى معزز  )َمززن(، بنر َسززحَ  (بأ ف يتّمززوا) :م ع  األصزز,ه  ض 
( الناصب   1."اجلماع  عيه على عهال )أ ف

 :بزززن يعمزززر وابزززن أيب عسزززحق ، قزززرأ يزززىي[012]األيعزززا   نَ َسزززن أحف ذ  ى الَّزززلَزززاممزززا عَ اَ  ُتََ تَزززى الك  َسزززوف ا م  نَزززقزف آتزَ    َّ  :يف قولزززه و 
 ن  سَ أحفعزن (  و هزو أحسزن  )ملبتزدأ  زذوف، أن:  رر بَززعلزى أيزه خَ  حزوي  خرَّجزووالنأ  ا  أبزو حقَّز ,َ َقزويزَ  2 النو  بضمّ   ب

 3.فبق  )أحسن (  منه الضمر ، وهو الواو فَ ذ  ح   ماض   ,  عف )الذن( هنا  ع  اجلم ، و)أحسن ( صل  ف  أ   التبيزن
 لَزدف أفزف قَز :قوله  ويف

 
جهزا احلزاا، وخرَّ  بضزمّ   بح  لَزأفزف  :فصزرّ  الزخمشزرن قزراا، طلحز  بزن م   رَ َكزكَ   [0]املؤمنزو    َ وف نز زم  ؤف َح امل

 4.قبله  اكتفاام  لّضمّ  فَ ، وأ  الواو قد ح ذ  أكلوين الباغق:   :غ على أهنا على ل  
 أن: فسقكو   وبه و ون يف مواض . 5ب((ك نف َفَسقَ  م  ح  يف الرَّ  و  دَّ ا يز قَ ع َّ مَ : ))وكذا قوله 
 6.((َ  يب ج ن نر وف ك  أ ف يَ  ىشَ  أخف وعيّن  )) :وأيضما قوله 

 7.يدو  قا   حكى السقوط  عن العر : الزَّ و 
ت  لغزز ر  قززق  وأسززد وهززواز  مززا َوَوَد عززنفززإّ  النثززر ت ضززروو، فقززه، و   علززى أيززه ضززروو، ابَ يف الشززعر خ ززرّ   جززاافززإكا كززا  مززا 

هززذا الضززمر ،  ف  ذف وَحزز": ب قززالا أبززو حقَّززوخززالفهم  8 علززى هززذا ابززن هشززا  واملززرادن كمززا يقزز, البغززدادن  اتفززق وو،ر ضززر 
م, كتا    وخ َّ  ...تفعله العر  ب مَّ  لضَّ  واتجتزاا    9."هللا علقه أصحابنا هذا احلذف  لضروو،، فة ي 

لَزه ب  مَّ عنزه  لضَّز الزواو اكتفزاام  فَ ذف عص أ  حَ  بَزعف   احدث  بَ هَ كَ قد و  يف احلبشزق  والعبيز   يلقاهزا    عامَّزظزاهر،ر سزامقَّ  قَزبزف
 1.وا وامق 

                                                           

 .023: 0 مغا اللبقب 1
 .212: 2البحر احقط و ، 21: 2مغا اللبقب ي نظر:  2
 .212: 2البحر احقط ي نظر:  3
  0   بزرو   داو الكتزب العلمقز   وواجعزه يوسز  احلمزادنشرحه وضبهه   الزخمشرن، للك ثفاعتاحقثئقاللخنزاااوعةونال قثوااايفاوجوهاللخأواا 4

 (.122: ص5اب  )0223
 .(2253وقم احلدي:  / 5: ص5اب)  برو  /داو ابن كثر، دمشق   ابن حجر العسقةين  إطبلفالملسندالملرخةلياأبطبلفالملسندالحلنبةليي نظر:  5
 (.220  )ص0222 ،2   دمشق  مهبوعا  جمم  اللغ  العربق   اإلله يبها بد عأ. د. حتققق   العكبن  إعبلبالحلداثاللنبويي نظر:  6
 (.212: ص0  )اب0222   برو  مؤسس  الرسال  عبد العال ساي مكر ، د.حتققق   السقوط  ,  الهلولم ايفاشبحامج الجلولم ي نظر:  7
 (.232: ص1  مكتب  اخلان   القاهر،  )اب  هاوو  مد عبد السة حتققق  البغدادن  خزلن ال دباول البثبالسثناللرببي نظر:  8
 .212: 2البحر احقط  9
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اخثمت :
صحقح أ  النحوي  حاولوا بقا  أسزبا  َحزذفف  الزواو ز وغزرو ز يف مواضزعه مزن الرسزم القزرآين  وخرَّجزوو لرعزا  حنويز  

زذف منهزا شز اب أن عهنزم   مقبول  لديهم يف علمهم  لكنهم تع ضهم املواضز  الز  حزو  الكلمز  يفسزها مزن دو  أ  ي 
زروا الفزر، بز  احلزذف واإلثبزا    زرين علزى توجقزه مزا خزال  يف لغز  أو ضزروو،ب مزن دو  أ  ي فسّ  كايوا يف عملهزم م قَتص 

كتفزى بتوجقههزا حنزود  أو صزرفق اب أل  فقهزا مسزح  أو أ  ي بقّ نوا َسبَزَبه   واحلق  أ  َمثفَ, هزذو الظزواهر يف الرسزم القزرآين ت ي  
بَّآ  قوله  َر وعاَّ لَزه  حَلَزاف ظ وف َ  :ععجازي  ه  من خم    ولعلَّزه يصزح  فقهزا قزول بعضزهم: "مزا [2]احلجزر  عاَّ حَنفن  يَززَّلفَنا الذّ كف

زم  القزرآ  وت شزعر،ر واحزد،ر  وع زا هزو توققز  مزن النز     وهزو الزذن أَمزَره م أ  يكتبزوو علزى للصحاب  وت لغزرهم يف َوسف
ابزه العزيزز اهلقجي  املعروف  من زدد، األل  وي قصاهناب ألسراو ت  تدن علقها العقول  وهو سر  من األسراو خ َّ هللا بزه كت

قهَّعز  
 
... ]فهزو[  نزلز  األلفزاا واحلزروف امل زر ب فَرمسف ه  أيضما م عفج  زر دو  سائر الكتب السماوي   وكما أ  َيظفَم القرآ  م عفج 

الزز  يف أوائزز, السززووب فززإ  هلززا أسززراوما عظقمزز  ومعززاين كثززر،  وأكثززر  النززا  ت يهتززدو  عص أسززراوها  وت ي ززدوكو  شززقجيما مززن 
َف الزواو يف  2  اإلهلق  ال  أ شَر علقها  فكذل  أمر  الرَّسم الذن يف القرآ  حرفما حرفما"املعاين وعلقه يرى الباحز: أ  َحزذف

كزن هزذا التوجقزه فقمزا ي  الرسم القرآين ع ا كا  ألسبا  بقايق  ععجازي  أبزفَعَد من توجقهه حنود  يف لغ   أو ضروو،   يعزمب ُي 
 حلَزأفزف و:  ،[012]األيعزا   نَسزأحف   و: [233]البقزر،  ي زت مّ  سم القرآين  من مثَ, ما تقدَّ  من قراا،:يق  فقه خةفر يف الرَّ 

 يصبما ووفعما  أمَّا غرو ممَّا تداوَكه النققضا  ز احلذف  واإلثبا   ز يف موضع  خمتلف ب فة ُي كن فقه. ب[0]املؤمنو  
 
 
 
ا
ا
ا

                                                                                                                                                                                           

 (.000ص)  35العدد   "للصبلعاينياللقب لءاوللنحث " جمل  جمم  اللغ  العربق  يف َبثهأحد اجلندن يف  د. وككر  1
 (.010  )ص0220القاهر،    ابن املباو   مهبع  مصهفى البايب احلل   لإليبازامتاكلهاسةدياعبداللرزاز 2
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الملصثدراولملبلج 
ا

 الكرو.القرآ  
 .0220اإلبريز من كة  سقدن عبد العزيز  ابن املباو   مهبع  مصهفى البايب احلل   القاهر،  

  داو الكتززب العلمقزز   وضزز  حواشززقه الشززقم أيزز  مهززر،  الززدمقاط   عحتززاف فضززةا البشززر يف القززرااا  األوبعزز  عشززر
 .2112  3   برو 

 .برو  /داو ابن كثر، دمشق   ابن حجر العسقةين  عطراف املسند املعتل  أبطراف املسند احلنبل 
 ،2   دمشززززق  مهبوعززززا  جممزززز  اللغزززز  العربقزززز   عبززززد اإللززززه يبهززززا أ. د. حتققززززق   العكززززبن  ععززززرا  احلززززدي: النبززززون

0222. 
 .0250  دمشق  حتققق  ق  الدين عبد الرحن ومضا   األيباون   يف كتا  هللا اعيضام الوق  واتبتدا

 .2111  برو   داو الفكر  زهر حقداعت  به   حقا  وأب  قطالبحر اح
 .0222  الداو التويسق  للنشر   مد الهاهر ابن عاشوو  التحرير والتنوير

   مكتب  اخلان   القاهر،.حتققق  مد عبد السة  هاوو   البغدادن  خزاي  األد  ولب لبا  لسا  العر 
 .0222  2النجاو  اهلق  املصري  العام  للكتا    اخلصائ   ابن جا  حتققق  مد عل  

 .0222  القاهر،  او غريب للنشرد  كمال بشر    د.دواسا  يف علم اللغ 
 حتققززق  ززال الززدين  مززد شززرف،  املززاوغا التويسزز  رم منظومزز  مززوود الظمززآ  يف وسززم أحززرف القززرآ ،ب شززدلقزز, احلززرا 

 .2115  0   طنها  داو الصحاب  لل اث
مهبوعزا  جممز  اللغز  العربقز    يزىي مزر علزمو  مد حّسزا  الهقّزا ،  :حتققق  بن سقنا  اأسبا  حدوث احلروفوسال  

 .يف دمشق
داو الصزحاب   قرأو ويقحزه  مزد علز  خلز  احلسزقا،  عل   مد الضبا   مسر الهالب  يف وسم وضبط الكتا  املب 

 .2112  0   طنها  لل اث
   د. أحد اجلندن.35العدد   يف جمل  جمم  اللغ  العربق  يف َبثهب َب:ر والنحا،الصرا  ب  القرّاا 

 .0222  3الكتا   سقبويه  حتققق  مد عبد السة  هاوو   مكتب  اخلان   القاهر،   
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  شززرحه وضززبهه وواجعززه يوسزز  احلمززادن  الكشززاف عززن حقززائق التنزيزز, وعقززو  األقاويزز, يف وجززوو التبويزز,، الزخمشززرن
 .0223  0   برو   الكتب العلمق  داو

   حتققق     من احقق   داو املعاوف  القاهر،.ابن منظوو  لسا  العر 
 .0221  دمشق  مديري  عحقاا ال اث القدو  عز، احلسن د.حتققق   الداين  احكم يف يقط املصح 

 .2  اهلقجي  املصري  العام  للكتا    معاين القرآ   الفرَّاا  حتققق: أحد يوس  نا يت  و مد عل  النجاو
 .2112  0  دمشق   داو سعد الدين للهباع  والنشر  عبد اللهق  اخلهقب   د.معجم القرااا 

 البعز:  هبوعزا  جامعز   مو مد عل  حزد هللا  ماز  مباو  د. :حتققق  ابن هشا  عن كتب األعاويب  مغا اللبقب
2111  . 

 .2110  2   د. جواد عل ، داو الّساق   سة املفص, يف ًتويم العر  قب, اإل
  داو البشزززائر اإلسزززةمق   حززا  صزززام الضززامن أ. د.ققزززق   حتالززداين  املقنزز  يف معرفززز  مرسززو  مصزززاح  أهزز, األمصزززاو

 .2100  0   برو 
 .0222   برو  مؤسس  الرسال  عبد العال ساي مكر ، د.حتققق   السقوط   ه  اهلوام  يف شرم    اجلوام 

ا
 




