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 حممد بن سعد الشواي .د
 سـعود بـن حممد مامإلا جامعةب والرصف النحو قسم ىف مشارك أستاذ •

 .سالميةإلا
 يةسالمإلا سعود بن حممد مامإلا جامعة املاجستريمن درجة عىل حصل •

ـه ـة املســائل  (بأطروحـت ـة النحوـي ـارى القاســم رشح ىف والرصفـي   األنـب
ّللمفضليات ّ(  

ـن حمـمـد ـمـامإلا جامـعـة  ـمـن اـلـدكتوراه درـجـة ـعـىل حـصـل •  ـسـعود ـب
 أبـى عنـد  الشـاذة للقـراءات ّالنحـوي  التأويل  (بأطروحته  سالميةإلا

 ) املحيط البحر ىف حيان
 



 
 

  
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 


 علمه البيان ،الذي علم القرآن خلق اإلنسان     احلمد اهللا املنان، الرمحن 

 ونور ،ًوصالة وسالما عىل أرشف اخللق حممد الذي أويت فصاحة اللسان
 :                              البيان، وبعد

ً     فقد قرأت كثريا مما سطرته كتب القراءات عن ياء املتكلم، ورأيت 
 فيها، مع إغفال اجلانب ًعندهم اختالفا يف تصنيف خالف القراء العرشة

 نحو تفريقهم بني املنادى وغريه يف ،ّالنحوي هلذه الياء سوى إشارات يسرية
اختالف القراء يف حذف الياء وإثباهتا إذا كانت يف حمل اجلر باإلضافة 

وألن موافقة العربية ركن من أركان القراءة الصحيحة  رأيت أن أصنف ،
 فبدأت ،املوقع اإلعرايب لياء املتكلماختالف القراء يف ياء املتكلم حسب 

أن تكون يف حمل : بالوجه األول، وهو أن تكون يف حمل نصب وفيه إعرابان 
 أو تكون يف حمل النصب ،وذلك إذا اتصلت بالفعل،نصب عىل املفعولية

وأخواهتا، وأتبعته الوجه الثاين وهو أن تكون يف حمل جر وفيه ) ّإن(ب
 وأن تكون يف حمل جر  ،حمل جر  باحلرفأن تكون يف : إعرابان أيضا 

 .باإلضافة 
 واالستعامل ،     وحاولت يف هذا البحث الربط بني اختالف القراء

 . مع التوسع يف ذكر اختالف العلامء يف بعض املسائل،النحوي
     وهذا البحث حماولة لربط اختالف القراء يف ياء املتكلم بأحكامها 

 ، والظرف،أبواب  الضمري(  نحوية  متفرقة النحوية بعد مجعها من أبواب



 

 

 

 )  . والنداء ،واإلضافة
ً وأن يكون مفتاحا لبحوث ،ً     أقدم هذا البحث راجيا أن ينتفع به قارئه

 .أخرى أعمق يف هذا املوضوع
                                                                        



 
 

  
 



 

 

 

 


 
:  وهـي تتصـل بـأنواع الكلمـة الثالثـة ،املتكلم أحد الضامئر املتصلة      ياء 

 : ولكن إعراهبا عىل وجهني ،االسم والفعل واحلرف
 :وهلا يف هذه احلالة إعرابان  : النصب – الوجه األول

 أن تكون يف حمل نصب عىل املفعولية وذلـك إذا اتصـلت – اإلعراب األول
َرمنيْأك:  نحو ،بالفعل بأنواعه الثالثة ُ ويْكرمني،َ ْ وأكرمني ،ِ ِ ْ َ. 

  :)١(وللياء يف هذه احلالة ثالثة أوجه 
َأكرمني:  وهو األصل ،إثبات الياء مفتوحة -١ َ َ وأكرمني ،َ ويكرمني،َ ْ ِ. 
ْ أكرمني،إثبات الياء ساكنة -٢ َ ْ وأكرمني ،ْ ويكرمني،َ ْ ِ. 
 ١٥ الفجـر فيقـول ريب أكـرمن  نحـو قولـه تعـاىل ،حذف الياء -٣

 وعىل هذه األوجـه الثالثـة البـد ،١٦ الفجرأهانن فيقول ريب 
  .)٢(من نون الوقاية قبل الياء 

 


 :قسمت كتب القراءات البحث يف هذه الياء قسمني 
–

 : الياء التي بعدها مهزة مفتوحة -١
                                                

  .٩٢٢ارتشاف الرضب : ينظر )  ١(
  .٥٧ / ٢، تعليق الفرائد ٩٨، ٩٧/  ١أوضح املسالك : ينظر )  ٢(



 
 

  
 

 واتفق القراء الـعرشة )١(ًاء يف سبعة عرش موضعا من القرآن وردت هذه الي
 األعـراف  أرين أنظـر إليـك  هـي )٢(عىل إسكان الياء يف أربعة مواضع 

ــي أال  ،١٤٣ ــي أـكــن  و ،٤٩ التوـبــة ّ وال تفتـن  ،٤٧ ـهــود  ترمحـن
  .٤٣ مريم فاتبعني أهدك 

 فـاذكروين ضـعني واختلفوا يف ما بقي ففتح اليـاء ابـن كثـري وحـده يف مو
 وفتح ابن ،٦٠ غافر  ادعوين أستجب لكم  و ،١٥٢ البقرة أذكركم 

 ، واتفق ابن كثري،٢٦ غافر ذروين أقتل ًكثري واألصفهاين ياء واحدة يف 
 ١٣ يوسـف ليحزننـي أن  وأبو جعفر عىل فـتح أربـع يـاءات يف ،ونافع

ـي أعمــى و ـد  و،١٢٥ طــه  وحرشتـن ـأمروين أعـب  ،٦٤لزمــر   اّ أـت
 واتفق نافع وأبو جعفر عىل فـتح اليـاء يف ،١٧ األحقاف أتعدانني أن و

 واتفق نافع وأبو جعفـر والبـزي عـىل فـتح ،٤٠ النمل  ليبلوين أأشكر 
أراين يف :  وبقي بعد هذا أربعة مواضع ،٥١ هود  فطرين أفال الياء يف 
ـي أن  أو و ،٣٦ يوســف  أراين أمحــل  و ،٣٦ يوســف أعرص  زعـن
  .١٥ األحقاف  أوزعني أن أشكر  و ،١٩ النمل أشكر 

ٍويف هذه األربع اتبع القراء مذهبهم يف كل يـاء بعـدها مهـزة مفتوحـة 
ـافع ـا ـن ـري،ففتحـه ـن كـث ـرو، واـب ـو عـم ـر، وأـب ـو جعـف ـاقي ، وأـب  وأســكنها ـب

 .)٣(العرشة

                                                
  .٣٤٢غاية االختصار )  ١(
، إيضاح الرموز ومفتاح ١٦٧ / ١، النرش يف القراءات العرش ٣٦٣الكنز يف القراءات العرش )  ٢(

  .٢٥١الكنوز 
  .١٦٤ / ٢، النرش ٣٦٦الكنز يف القراءات العرش : ينظر )  ٣(



 

 

 

 : الياء التي بعدها مهزة مكسورة -٢
 اتفق القراء العرشة عىل إسكان الياء ً،اوردت هذه الياء يف أحد عرش موضع

  فأنظرين إىل و ،١٤ األعراف  قال أنظرين إىل  : )١(يف ثامنية مواضع 
  يصدقني إين و ،٣٣ يوسف  يدعونني إليه  و ،٧٩ ص ،٣٦احلجر 

 غـافر  وتدعونني إليـه  ،٤١ غافر  وتدعونني إىل  و ،٣٤القصص 
  .١٠املنافقون   لوال أخرتني إىل  و ،٤٣

 ،٦٩ الكهف  ستجدين إن شاء اهللا : يف قوله تعاىل : وبقي ثالثة مواضع 
  .١٠٢ والصافات ،٢٧والقصص 

  .)٢( وأسكنها الباقون ، وأبو جعفر،فتح الياء فيها نافع
 
 :  الياء التي بعدها مهزة مضمومة -٣

ًإال مـرة واحـدة       مل ترد ياء املتكلم متصلة بالفعل وبعدها مهزة مضمومة 
 .)٣( والعرشة متفقون عىل إسكان هذه الياء ،٩٧ الكهف  آتوين افرغ يف 

 :الياء التي بعدها ساكن  -٤
 وكل ما ورد من ، أو فاء فعل،)أل (        الساكن بعد الياء إما أن يكون الم 

وذلـك مخسـة مواضـع ) ْأل ( ًهذه الياءات متصال بالفعل جاءت بعـده الم 
 مسـني  و ،٨٣ األنبيـاء ّمسني الرض  و ،٣٠ مريم اب آتاين الكت
ـي  و ،٣٨ الزمــر  إن أرادين اهللا  و ،٤١ ص الشــيطان   وإن أهلكـن

                                                
  .١٦٩ / ٢النرش ، ٣٦٧الكنز يف القراءات العرش : ينظر )  ١(
  .١٦٧ / ٢، النرش ٣٦٨الكنز : ينظر )  ٢(
  .١٧٠ /٢، النرش ٣٧٠الكنز )  ٣(



 
 

  
 

  .٢٨ امللك اهللا
  .)١( وفتحها باقي العرشة ،ويف هذه املواضع أسكن محزة الياء

 

–
 :ع        وهو ثالثة أنوا

 : الياء التي بعدها ساكن -١
 واخشـون :          واملتصل بالفعل من هذا النـوع ورد يف ثالثـة مواضـع 

  إن يـردن الـرمحن  و ،٣٦ النمـل  فام آتاين اهللا   و ٣ املائدةاليوم 
  . ٢٣يس 

 ـفـاتفق  واخـشـون الـيـوم فأـمـا :      والـقـراء خمتلـفـون يف ـهـذه الـيـاءات 
 فام آتـاين  وأما )٢(ً وانفرد يعقوب بإثباهتا وقفا ً،فها وصالالعرشة عىل حذ

ـاء مفتوـحـة يف الوـصـل ـنـافع وأـبـو ـجــعفراهللا   ، وأـبـو عـمـرو،ً فأثـبـت الـي
 ، وأثبتهـا يف الوقــف أبـو عمـرو، ورويس عن يعقوب، وحفـص،وقالـون
 فأثبت ياءهـا يف الوقـف  إن يردن الرمحن  وأما ،)٣( وحفـص ،وقالـون

 وحـذفها البـاقون ،ً وأثبتها حمركة يف الوصل أبو جعفر،أبو جعفريعقوب و
ًوصال ووقفا ً)٤(.  

 : الياء التي بعدها متحرك وهي وسط آية -٢
 ،١٨٦ البقـرة  إذا دعـان فليسـتجيبوا : ًومجلة الوارد منها عرشون يـاء 
                                                

  .١٧٠ /٢، النرش ٣٧٣الكنز )  ١(
  .٣٨٣، الكنز ٣٦٥غاية االختصار )  ٢(
  .١٨٨ – ١٨٧ / ٢، النرش ٣٨٣، الكنز ٣٦٥غاية االختصار )  ٣(
 .املصادر السابقة )  ٤(



 

 

 

 آل  ومـن اتـبعن وقـل  و ،١٩٧ البقـرة  واتقون يا أويل األلبـاب و
  واخشـون وال  و ،١٧٥ آل عمـران  وخـافون إن  و ،٢٠عمـران 
ـدة    ـثـم كـيـدون ـفـال  و ،٨٠ األنـعـام  وـقـد ـهـدان وال ، و ٤٤املاـئ

 هـود  ال ختـزون يف  و ،٤٦ هـود  فال تسألن ما  و ،١٩٥األعراف 
  بام أرشكتمون من قبل  و ،٦٦ يوسف  حتى تؤتوين موثقا  و ،٧٨

ـراهيم  ـ و ،٢٢إـب ـئن أـخ ـدين  و ،٦٢ اإلرساء رتن إىل  ـل  عـسـى أن ـهي
ـف ريب ـا أـقـل  و ،٢٤ الكـه ـرن أـن ـف  إن ـت ـؤتني  و ،٣٩ الكـه  أن ـي

 أال تتبعن  و ،٦٦ الكهف  عىل أن تعلمن مما  و ،٤٠ الكهف خريا
  واتبعون أهدكم  ،٣٦ النمل  أمتدونن بامل  و ،٩٣ طه أفعصيت 

  .)١( ٦١  الزخرف اتبعون هذا  و ،٣٨غافر 
 ،٢٧ النحـل  تشـاقون فـيهم ً     وزاد نافع عليها واحدة يف قولـه تعـاىل 

  .)٢(ًحيث قرأها بكرس النون خمففة 
 َّ فـال تسـألن مـا      وهي عند ابن كثري تسـع عرشة ؛ ألنه يفتح الياء يف 

 فأما اخـتالفهم يف هـذه املواضـع ففيـه ،)٣( بفتح النون وتشديدها ،٤٦هود 
ًت كثرية فيعقوب يثبت الياء يف اجلميع وصال ووقــفاتفصيال  وابـن كــثري ،ً

 ،٦٦ يوـســـف  تؤـتــون : يثـبــت الـيــاء يف اـحلــالني يف ـســـبعة مواـضــع
  أمتدونن بامل  و  ، واألربع التي يف الكهف،٦٢ اإلسـراء وأخرتن 

  .٣٦النمل 
                                                

  .١٨١ – ١٨٠ / ٢، النرش ٣٨٤ / ١، الكنز ٣٦٧ / ١ار غاية االختص: ينظر )  ١(
  .٢٤١التبرصة )  ٢(
  .٢٢٣التبرصة )  ٣(



 
 

  
 

 الوصـل  وإسامعيل عن نافع واجلميـع يف، وأبو عمرو،     وأثبت أبو جعفر
 .دون وقف 

 وهي املذكور عند ابـن كثـري إال ،ً     وأثبت قالون وورش تسـعا يف الوصل
 ،٦٦ يوسف  تؤتون  بدل ،٢٠ آل عمران  ومن اتبعن أهنم جعـلوا 

 ِّ فـال تسـألن  و ،١٨٦ البقرة  إذا دعان : وزاد ورش إثبات ياءين 
  .)١( ٤٦هود 

 
 :ي رأس آية  الياء التي بعدها متحرك وه-٣

ً    وردت الـيـاء متـصـلة بالفـعـل وـهـي ـعـىل ـهـذه الـصـفة يف تـسـعة ومخـسـني 
 .تركت رسدها هنا خشية اإلطالة ٢ًموضعا 

 أن  وأثبـت ورش سـبع يـاءات يف ،    وقد أثبت ياءها يف احلالني يعقوب
  ـلـرتدين  و ،٢٣ ـيـس  وال ينـقـذون  و ،٣٤ القـصـص يـكـذبون 

 الـدخان  فاعتزلون  و ،٢٠ الدخان ون  أن ترمج و ،٥٦الصافات 
  .١٦ الفجر  أهانن  و ،١٥ الفجر  أكرمن  و ،٢١

  أكـرمن  واملسـييبي عن نافع ، وقالون،     وأثبت أبو جعفر وإسـامعيل
  .١٦ الفجر أهانن  و،١٥الفجر 

ً    وحذف باقي العرشة الياء يف املواضع كلها وصال ووقفا  ً)٣(.  
د عرض مـذاهب القـراء يف يـاء املـتكلم املتصـلة بالفعـل يتضـح لنـا      وبع

                                                
 . وما بعدها ١٨٢/ ٢، النرش ٣٨٥ - ٣٨٤ / ١، الكنز ٣٦٨ – ٣٦٧ / ١غاية االختصار )  ١(
  .١٩٢ – ١٩٠ / ٢، النرش ٣٨٨ – ٣٨٦ / ١، الكنز ٣٧٣ – ٣٦٩غاية االختصار :  ينظر  )٢(
 .ادر السابقة املص  )٣(



 

 

 

 : ييل ما
اختالف القراء مل خيرج عن األوجه الثالثة املذكورة يف هذه الياء عند  -١

 . وحذفها ، وإثباهتا مفتوحة،إثبات الياء الساكنة:  وهي ،النحويني
ـف  -٢ ـه ختتـل ـدها فباختالـف ـا بـع ـي ـعـىل ـم ـاء مبـن ـن الـي ـراء ـم ـف الـق ّموـق

 فام بعده مهزة خيتلف عام بعده حـرف صـحيح ومـا بعـده ،بهممذاه
 .متحرك خيتلف عام بعده ساكن وهكذا 

للقـراء تفـصـيالت كثـرية يف ـهـذه اليـاء مبنـيـة عـىل قواـعـد ـصـوتية مل  -٣
يتطرق هلا النحويون يف حديثهم عن هذه الياء حيث ال جتد عندهم 

 الكـالم  واخـترصواً، بل ذكروا األوجـه الثالثـة إمجـاال،ّأي تفصيل
ًفيها اختصارا عجيبا  ً. 

 
ـاين  ـراب الـث ــ : اإلـع أو إحــدى ) ّإن ( ًأن تـكـون يف حمــل نصــب اســام ـل

 :أخواهتا 
وأخواهتا باليـاء مـن حيـث حكـم ) ّإن ( حتدث النحويون عن اتصال 

 وال عـن حركـة اليـاء ،ً ومل أجد هلم حديثا عن حـذف اليـاء،)١(نون الوقاية 
 .حال إثباهتا 

 ،وأخواهتـا) ّإن ( ّه أن نـون الوقايـة تـدخل قبـل اليـاء يف وملخص ما ذكرو
 : وورد حذفها عىل التفصيل التايل 

                                                
 ١، رشح األلفية البن جابر ٦٨، رشح ابن الناظم لأللفية ٢٢٦رشح الكافية الشافية : ينظر )  ١(

  .٢٢٤ – ٢٢٢ / ١، اهلمع ١٨٦ – ١٨٤



 
 

  
 

ــد -١ ــرتجح احلـــذف بـع ــل (   ـي ــاىل ) ّلـع ــه تـع ــه قوـل ــغ ومـن ــيل أبـل  لـع
 : ومن اإلثبات قول الشاعر ،)١(األسباب

ِفقلت أعرياين القدوم لعلني                    أخط هبا قربا ألبيض ماجد ً 
ـا ليتنــي قــدمت حليــايت : نحــو ) ليــت ( جيــب اإلثبــات بعــد  -٢   ـي

 :  وورد احلذف يف رضورة الشعر ومنه قول زيد اخليل ،٢٤الفجر
 كمنية جابر إذا قال ليتي                    أصادفه وأفقد جل مايل

و ) ّكأن ( و ) ّأن ( و ) ّإن (  جواز اإلثبات واحلذف من غري ترجيح بعد -٣
ً إين آنسـت نـارا  كقولـه تعـاىل ،)ّلكن (   إننـي ، وقولـه تعـاىل ٢ ِّ

 .٣ معكام أسمع وأرى 


ِ     مل يفصل علامء القراءات هذا القسـم عـام قبلـه ْ  فـالنون عنـدهم تصـنف ،َ
 إال أن هـذا املبحـث خيتلـف عـن ،حسب ما بعدها وليس حسـب مـا قبلهـا

 بل ،يه اختالف يف حذف الياء وبقائها فليس ف،مبحث الياء املنصوبة بالفعل
 :االختالف يف الفتح واإلسكان عىل النحو التايل 

يف ) ّإن ( وردت هذه الياء متصلة بـ  : الياء التي بعدها مهزة مفتوحة -١
 يوسف ،٣٣ ،٣٠ البقرة  إين أعلم :  منها )٤(تسعة وثالثني موضعا 

 األنفال ،٥٩ األعراف ،١٥ األنعام ،٢٨ املائدة ّ إين أخاف  و ،٨٦

                                                
  .٣٦غافر )  ١(
  . ٢٩، القصص ٧، النمل ١٠طه )  ٢(
 ٤٦  طه )٣(
  .١٦٤ – ١٦٣ / ٢ ، النرش٣٦٤ – ٣٦٣، الكنز ٣٤٢ – ٣٣٩ / ١غاية االختصار : ينظر )  ٤(



 

 

 

ــونس ،٤٨  ،١٣٥ ،١٢ الشـــعراء ،٤٥ مـــريم ،٨٤ ،٢٦ هـــود ،١٥ ـي
 احلرش ،٢١ األحقـاف ،٣٢ ،٣٠ ،٢٦ غـافر ،١٣ الزمـر ،٣٤القصص 

١٦.  
 آل ّ أين أخلـق لكـم : املفتوحـة يف ثالثـة مواضـع ) ّأن (       ومتصلة بـ 

  .١٠٢لصافات  اّ أين أذبحك  و ،٤٩ احلجر ّ أين أنا  و ،٤٩عمران 
 األحقـاف ،٢٩هود . ّ ولكني أراكم : يف موضعني ) ّلكن ( ومتصلة بـ 

٢٣. 
 و ،٤٦ يوسـف ّ لعيل أرجع : يف ستة مواضع ) ّلعل ( ومتصلة بـ 

 املؤمنـون ّ ولعـيل أعمـل  و ،٢٩ و القصـص ،١٠ طـه لعيل آتيكم 
  .٣٦ غافر ّ لعيل أبلغ  و ،٣٨ القصص ّلعيل أطلع  و،١٠٠

 وأبا عمرو حيركـون اليـاء يف ،ًفأما اختالفهم فيها فإن نافعا وأبا جعفر
ـف ّ إين أراين  ـافع،٣٦ يف املوضــعني يوـس ـتح ـن ـري، وـف ـن كـث ـو ، واـب  وأـب

 .يف مواضعها الستة ) لعيل (  وأبو جعفر ياء ، وابن عامر،عمرو
: وضعني  يف املّ لكني أراكم ّ والبزي ياء ، وأبو عمرو،     وفتح املدنيان

  .٨٤ هود ّ إين أراكم ، و ٢٣ واألحقاف ،٢٩هود 
 ، وأيب جعـفـر، وأيب عـمـرو، واـبـن كـثـري،     أـمـا ـمـا بـقـي ـفـالفتح عـنـد ـنـافع

  .)١(واإلسكان عند باقي العرشة 
يف ) ّإن ( ًوردت هذه اليـاء متصـلة بــ  : الياء التي بعدها مهزة مكسورة -٢

ً إين إذا : ثالثة مواضـع   األنبيـاء  إين إلـه  و ،٢٤ ويـس ،٣١ هـود ّ

                                                
  .١٦٦ – ١٦٤ / ٢، النرش ٣٦٦ – ٣٦٥ / ١، الكنز ٣٤٥ – ٣٤٢ / ١غاية االختصار : ينظر )  ١(



 
 

  
 

 ) .         ّإن(ً ومل ترد متصلة بغري ،٢٩
 ساكنة عند بـاقي ، وأيب جعفر، وأيب عمرو،    وهذه الياء مفتوحة عند نافع

  .)١(العرشة 
) إن ( وردت هـذه اليـاء متصـلة بــ  : الياء التي بعـدها مهـزة مضـمومة -٣

 إين  و ،٣٦ آل عـمـران  أعـيـذها  وإين: املكـســورة يف ثامنـيـة مواـضـع 
إين  و ،١١٥ املائدة  فإين أعذبه  و ،٢٧ والقصص ،٢٩ املائدة أريد 

 إين  و ،٥٤ هـود  إين أشـهد  و ،١١ و الزمــر ،١٤ األنعـام أمرت 
  .٢٩ النمل ألقي 

ــ  ـاءت متصــلة ـب ـي ) ّأن (      وـج ـة واحــدة ـه ـة يف آـي  ّ أين أويف املفتوـح
  .٥٩يوسف 

 وبـاقي الـعرشة ،ًفإن نافعا وأبا جعفر قـرأ بفـتح اليـاء) ّإن (     فأما التي مع 
  .)٢(بالسكون

 فنقـل ، إال أنه قد اختلف يف النقل عن أيب جعفر،)٣()ّأن ( وكذلك التي مع 
  .)٤(عنه الوجهان من طرق خمتلفة فصلها ابن اجلزري يف النرش 

وردت هذه الياء يف موضع  : ـزاليـاء التي بعـدها حرف متحرك غري اهلم -٤
 واتفق العرشة عىل إسكان هذه الياء إال ،٤ يوسف ْ إين رأيت واحد يف 

  .)٥(ّرواية العمري عن أيب جعفر 
                                                

  .١٦٧ / ٢، النرش ٣٦٩ / ١الكنز : ينظر )  ١(
  .١٧٠ – ١٦٩ / ٢، النرش ٣٧٠ / ١، الكنز ٣٥٠ / ١غاية االختصار )  ٢(
 .املصادر السابقة )  ٣(
  .١٧٠ / ٢النرش )  ٤(
  .٣٥١ / ١غاية االختصار )  ٥(



 

 

 

وردت هذه الياء يف موضعني أتى بعـدمها الم  :  الياء التي بعدها ساكن-٥
ـامء القــراءات   إين اصــطفيتك  وذلــك يف ،فعــل حســب تصــنيف عـل

  .٢٧ الفرقان  يا ليتني اختذت و ،١٤٤األعراف 
 ، إين اصـطفيتك      وهذه الياء مفتوحة عنـد ابـن كثـري وأيب عمـرو يف 

 أمـا بـاقي الـعرشة فهـي ، يـا ليتنـي اختـذت وعند أيب عمـرو وحـده يف 
  .)١(عندهم ساكنة 

 
 :أن تكون الياء يف حمل جر، وفيها عىل هذا الوجه إعرابان : الوجه الثاين 

  : أن تكون يف حمل جر باحلرف – إلعراب األولا
  : )٢(     تنقسم حروف اجلر من حيث دخوهلا عىل ياء املتكلم  قسمني 

ْمــُذ:  إما ألهنا خمتصة بالظـاهر وهـي ،حروف ال تدخل عىل الياء: األول  ُ، 
ْ وكي،ُومنـذ  وحتى عند اجلمهـور الـذين منعـوا ، والواو، والكاف، والتاء،َ

 أو ألهنـا تـدخل عـىل بعـض الضـامئر دون بعـض ،)٣( الضـمري دخوهلا عـىل
ّرب  التي قد تدخل عىل ضمري الغائب املفرد املـذكر دون غـريه مـن : وهي ُ

ًربه رجال:  نحو ،الضامئر ُ ّ َّ وربه رجلني،ُ ً وربـه رجـاال، وربـه امـرأة،ُ ّ ُ  وربـه ،ً
ً وربه نساء ،امرأتني ُُ ّ)٤(.  

                                                
  .١٧١ / ٢، النرش ١٧٤ / ١الكنز )  ١(
 . وما بعدها ٧٨٩رشح الكافية الشافية : ينظر )  ٢(
  .١٦٦ / ٤، اهلمع ٤٦٩ / ٢ارتشاف الرضب )  ٣(
  .١٧٩ / ٤، اهلمع ٤٦٢ / ٢ارتشاف الرضب )  ٤(



 
 

  
 

 : م ويمكن تصنيفها أربعة أصناف  حروف تدخل عىل ياء املتكل:الثاين 
وهـذان احلرفـان إذا دخـال عـىل اليـاء  : عـن ومـن :  ما ختم بنون وهـو -١

 )١( وال حتذف إال يف الرضورة ،ّ ومني،ِّوجب إدخال نون الوقاية فيقال عني
 :٢كقول الشاعر 

ِأهيا السائل عنهم وعني                    لست من قيس وال قيس مني ِ ّ)٣( 
 ولكـن الظـاهر ،مل يذكر النحويون حركة ياء املتكلم مع هذين احلرفني     و

 ،ًأنه جيوز فيهام اإلسكان والفتح قياسا عىل غريمها مما ينتهي بحرف صحيح
ًأما احلذف فلم يذكر  وإن كان جائزا يف ما دخلت فيه نون الوقاية كام سـبق 

 ،ًازه قياسـا لكن ال يمكن احلكم بجـو،)٤(يف احلديث عن املنصوب بالفعل 
 .ً ومل أجد له شاهدا ،ومل يرد ما يؤيده

 


 وهـي عنـد أهـل القـراءة ،ورد يف القرآن عدد من املواضع من هذا الصنف

 : قسامن 
 البقـرة ّ منـي إال  : )٥(وهو ثالثـة مواضع  : ما بعده مهزة مكسـورة -١

 والقراء ،١٠ هود ّ عني إنه   و،٣٥ آل عمران ّ مني إليك  و ،٢٤٩
 وأيب ، وأيب عمـرو،العرشة عـىل أصـوهلم يف هـذا البـاب فـالفتح عنـد نـافع

                                                
  .٦١ / ٢، تعليق الفرائد ١٠٩ / ١أوضح املسالك )  ١(
 وف غري معر٢
  .٦١ / ٢، تعليق الفرائد ١٠٩ / ١ أوضح املسالك ٣
 ينظر ص  من هذا البحث)  ٤(
  .١٦٧ / ٢، النرش ٣٦٧ / ١، الكنز ٣٤٦ / ١غاية االختصار )  ٥(



 

 

 

 . )١( وباقي العرشة يسكنون الياء ،جعفر
والوارد من هـذا النـوع  : ما بعده حرف من حروف املعجم غري اهلمزة -٢

 البقـرة ّ عنـي فـإين : وهي ) ّعني (  منها مخسة فيها ،ًثالثة عرش موضعا
 و ،٢٣ يس  عني شفاعتهم  و ،٣٣ يوسف ّ عني كيدهن  و ،١٨٦

 .٢٩ احلاقة  عني سلطانيه  و ،٢٨ احلاقة ّ عني ماليه 
 ١٢٣ وطه ،٣٨ البقرة  مني هدى وذلك يف ) ّمني (      وأما الباقي ففيه 

ـن و ـي وـم ـه مـن ـرة  فإـن ـن  و ،٢٤٩ البـق ـي وـم ـران  مـن  ،٣٩ آل عـم
ـي وو ـتعل مـن ـريم اـش ـي ولتصــنع  و ،٤ ـم ـه  مـن ـي  و ،٣٩ ـط  مـن

  .١٣ السجدة  مني ألمألن  و ،٣٤ القصص لسانا
 .)٢(     وهذه املواضع الثالثة عرش كلها مما اتفق القراء عىل إسكان الياء فيها 

 

وحكم بائها عند النحويني كحكم ) : يف (  ما ختم بياء وهو – الصنف الثاين
َّيف كام : لك بفتح ياء املتكلم وإدغام آخر الكلمة فيها فيقال  وذ،ياء املنقوص
  .)٤( والفتح لياء املتكلم هو الفصيح الشائع ،)٣(َّيقال قايض 

 ،)٦( والفـراء ،)٥(وقد سمع الكرس يف لغة قليلة حكاها أبو عمرو بن العالء 
 :  ومنه قول األغلب العجيل ،)٧(وقطرب 

                                                
  .١٦٧ / ٢، النرش ٣٦٩ / ١الكنز )  ١(
  .١٧٦ – ١٧١ / ٢النرش )  ٢(
  .٢٩٨/  ٤، اهلمع ٥٣٧ / ٢، ارتشاف الرضب ٣رشح الكافية الشافية )  ٣(
  .١٠٠٦رشح الكافية الشافية )  ٤(
  .١٠٠٦رشح الكافية الشافية )  ٥(
  .٧٥ / ٢معاين القرآن )  ٦(
  .٤٩ / ٢املحتسب )  ٧(



 
 

  
 

 )١(ِّ              قالت له ما أنت باملريض ِّقال هلا هل لك ياتا يف      
 .     وهذا الصنف مل يرد منه يشء يف القرآن 

 ، وحاشـا، وخـال، وعـدا، وعـىل، وهو إىل، ما ختم بألف– الصنف الثالث
 .  ولوال ،ومتى

املقصور عند دخوله عىل ياء املتكلم فإنه يبقى عىل لفظه :      واملختوم بألف، أي
 .)٢(عداي، وخالي، وحاشاي، ولوالي: لم، فعىل هذا يقالمع فتح ياء املتك

 وعـىل فهـام ، وأمـا إىل،     أما متـى فلـم أعثـر عـىل ذكـر لـدخوهلا عـىل اليـاء
ً بقلـب األلـف يـاء ،ّ وعيل،ّإيل:  فيقال ،مستثنيتان من هذه القاعدة مع لدى

 وهـي لغـة أكثـر العـرب وبعضـهم يبقيهـا دون قلـب ،)٣(وإدغامها يف الياء 
 ويف هذا لغة أخرى قليلة تكرس فيها الياء ،)٤(َ ولداي ،َ وعالي،َقول إاليفي

 : قال النابغة الذبياين ،)٥(ِّ وعيل ،ِّاملدغمة فيقال إيل
ِعيل لعمرو نعمة بعد نعمة                 لوالده ليست بذات عقارب  ِّ)٦( 

 ) .ّعيل ( وذلك بكرس الياء يف 
 اتفق )٧(ضافتني إىل الياء يف مواضع متعددة م) عىل(و ) إىل(      وقد وردت 

                                                
  .٤٩ / ٢، املحتسب ٧٦ / ٢معاين القرآن للفراء )  ١(
  .٢٩٨ / ٤، اهلمع ٥٣٧ / ٢، ارتشاف الرضب ١٠٠٣ رشح الكافية الشافية )٢(
 بقةاملصادر السا)  ٣(
  .٥٣٧ / ٢ارتشاف الرضب )  ٤(
  .٢٩٨ / ٤اهلمع )  ٥(
  .٢٩٩ / ٤، اهلمع ١٠٠٨، رشح الكافية الشافية ٤٩ / ٢املحتسب )  ٦(
، ٢٠٣، األعراف ١٤٥، ٩٣، ٥٠، ١٩، األنعام ٢٨، املائدة ٥٥يف آل عمران ) ّإيل ( وردت )  ٧(

، ٨، العنكبوت ٢٤قصص ، ال٢٩، النمل ١٠٨، األنبياء ١١٠، الكهف ٣٣، يوسف ٧١يونس 
= 



 

 

 

 وإدغامهـا يف اليـاء ومـن ذلـك قولـه تعـاىل ،ًالقراء فيها عىل قلب األلف ياء
 ،)٣( ّ هو عيل هني و )٢( ّيوحى إيل  و)١( إن أتبع إال ما يوحى إيل 

  .)٤( ّ والسالم عيل و 
 فهم جممعـون عـىل ،قراء     وكل ما جاء يف القرآن من هذا حمل اتفاق بني ال

 . وإدغامها يف ياء املتكلم ،ياء) عىل ( و ) إىل (  بعد قلب ألف ،)٥(الفتح 
مـن حـروف خمتومـة بـألف فلـم تـرد يف ) إىل ( و ) عـىل (      وأما ما سوى 

 .القران 
 ، والثــاء، وهـو البـاء، ما ختم بحرف صحيح غـري النـون- الصنف الرابع

 ) .ّلعل (  و ،)منذ ( و ) مذ ( و ) رب (  و ، والالم،والكاف
 و ، والكاف، فالتاء،      وأكثر حروف هذا الصنف ال تدخل عىل ياء املتكلم

ً إال ما ورد شاذا ،)٦(ختتص بالظاهر دون الضمري ) منذ ( و ) مذ ( و ) رب ( 
 : من جر الكاف لياء املتكلم يف قول الشاعر 

ِ      حني تدعو الكامة فيها نزال وإذا احلرب شمرت مل تكن كي               َ َ)٧( 
                                                

  .١، اجلن ٩، األحقاف ١٨، الدخان ٦، فصلت ٧٠، ص ٥٠، سبأ ١٥، ١٤لقامن  =
َّعيل (        وجاءت  ، ١٩، النمل ٢٢، ١٤، الشعراء ٣٣، ٢١، ٩، مريم ٤١، احلجر ٧٢يف النساء ) َ

  .١٧، احلجرات ١٥، األحقاف ٥١، الشورى ٣٣، ص ٢٨، ١٧، القصص ٣١
  .٥٠األنعام )  ١(
  .١١٠الكهف )  ٢(
  .٩مريم )  ٣(
  .٣٣مريم )  ٤(
  .١٦٢ / ٢، النرش ٣٣٢ / ١غاية االختصار )  ٥(
  .٧٨٩رشح الكافية الشافية )  ٦(
  .١٩٦ / ٤، اهلمع ٤٣٦ / ٢ارتشاف الرضب )  ٧(



 
 

  
 

 . ّ ولعل فدخوهلا عىل ياء املتكلم وارد ، والالم،وأما الباء
ًتستعمل يف األكثر حرفا ناسـخا) ّلعل ( إال أن   وال تكـون حـرف جـر إال ،ً

 :  كقوله )١(عىل لغة بني عقيل 
 لعل اهللا فضلكم علينا                   بيشء أن أمكم رشيم

 .ذكر دخوهلا عىل الضمري عند استعامهلا حرف جر ومل ي
 .ًومل أجد ذكرا حلركة الياء مع هذه األحرف الثالثة 

 

  :الباء والالم مع ياء املتكلم يف القراءات
صنف علامء القراءات ما ورد من هذا بالنظر إىل ما بعدها كام سبق بيانـه يف 

 : قسام  وما ورد منه عندهم أربعة أ،غري موضع من هذا البحث
 آل  اجعل يل آيـة : وذلك يف سبعة مواضع  : ما بعده مهزة مفتوحة -١

  يل أن أبدله  و ،١١٦ املائدة  يل أن أقول  و ،١٠ مريم ،٤١عمران 
 ،٢٦ طه  ويرس يل أمري  و ،٨٠ يوسف  يأذن يل أيب  و ،١٥يونس 

  ٤١ غافر  مايل أدعوكم و 
 وأبو عمـرو ، وأبو جعفر، وابن كثري، ذلك فنافع      فأما اختالف القراء يف

  .)٢( وباقي العرشة يسكنوهنا ،حيركون الياء
  قـد أحسـن يب إذ  ،وذلـك يف موضـعني : مـا بعـده مهـزة مكسـورة -٢

 والياء يف هـذين املوضـعني ،٧٧ الشعراء  عدو يل إال  و ،١٠٠يوسف 
  .)٣(د باقي العرشة  وساكنة عن، وأيب عمرو، وأيب جعفر،مفتوحة عند نافع

                                                
  .٧٨٣رشح الكافية الشافية )  ١(
  .١٦٤ / ٢، النرش ٣٦٥ / ١الكنز )  ٢(
  .١٦٧ / ٢، النرش ٣٦٩ / ١الكنز )  ٣(



 

 

 

 ،والوارد مـن ذلـك عرشة مواضـع : ما بعده حرف متحرك غري اهلمزة -٣
 يل  و ،٤ يوسف  يل ساجدين  و ،١٨٦ البقرة  يب لعلهم : وهي 

 النمـل  مايل ال أرى  و ،١٨ طه  يل فيها  و ،٢٢ إبراهيم عليكم 
 يل مـن  و ،٢٣ ص  يل نعجـة  و ،٢٢ يس  ما يل ال أعبد  و ،٢٠

ـــم  ـــاعتزلون  و ،٦٩ ص عـل ـــدخان  يل ـف ـــن  و ،٢١ اـل   يل دـي
  .٦الكافرون 

ً      والقراء خمتلفون يف هذا اختالفا كبريا   يب لعلهـم  فقـد فـتح ورش ،ً
يف مخسة ) يل (  وفتح حفص ،٢١ الدخان  يل فاعتزلون  و ،١٨٦البقرة 

 ويل يف الكافرون وفتح  و، ويف ص موضعني، وطه،يف إبراهيم: مواضع 
 والكسـائي  ، وعاصـم، وفـتح ابـن كثـري، نافع وهشـام،٦ الكافرون دين 

 ويعقوب مجيع ، وخلف، وسكن محزة،٢٠ النمل مايل ال أرى اهلدهد 
  .)١(هذه الياءات 

 فـال وذلـك يف موضـع واحـد يف قولـه تعـاىل  :  ما بعده حرف ساكن-٤
هذا املوضع مما أمجـع القـراء كلهـم  و،١٥٠ األعراف تشمت يب األعداء 

  .)٢(عىل فتحه 
  : أن تكون يف حمل جر باإلضافة: اإلعراب الثاين 

 وقد قسم ،     وختتلف أحكام ياء املتكلم هنا باختالف االسم املضاف إليها
 :النحويون هذه األسامء عدة أقسام 

 ،هوهو ما ختم بحرف صحيح أو حرف علة ساكن مـا قبلـ :  السامل-األول
                                                

  .١٧٦ – ١٧١ / ٢، النرش ٣٧٢ – ٣٧١ / ١، اإلقناع ١٥٤ – ٣٥١ / ١غاية االختصار )  ١(
  .١٦٢ / ٢، النرش ٣٣٦ / ١غاية االختصار )  ٢(



 
 

  
 

ِ و صنوي،ِّ وصبيي، وظبيـي،كتايب: نحو  ْ ِّ وفلوي ،ِ ُ . 
  : )١( وأما ياء املتكلم فيجوز فيها ستة أوجه ،    فيكرس آخر االسم هنا

 .ْ وصنوي ،ْ ومايل،ْكتايب:  اإلسكان -١
 .َ وصنوي ،َ ومايل،َكتايب:  الفتح -٢

نـه حـرف  أل"األصـل الفـتح ؛ :  فقيـل ،     وقد اختلف يف هذين الوجهني
السكون أصل ؛ ألنه : وقيل .... ً ثم سكن ختفيفا ، فقياسه التحريك،واحد

؛ وألن بناء حرف العلة ) رضبوا ( حرف علة ضمري فوجب السكون كواو 
  .)٢( " واملتصل بغريه ال تعذر فيه ،عىل حركة إنام هو لتعذر االبتداء به

 .     وهذان الوجهان مها األكثر واألشهر 
ـ-٣ ـا مكســورا  حــذف الـي ـا قبلـه ـاء ـم ـاىل : ًاء وإبـق ـه تـع ـبرش نحــو قوـل  ـف

 )٤(:  ومنه قول الشاعر ،)٣(ِعباد
ُخليل أملك مني للذي كسبت                يدي ومايل يف ما يقتني طمع  ّ َ ِ)٥( 

نحو قول نقيـع بـن جرمـوز بـن عبـد : ً فتح آخر االسم وقلب الياء ألفا -٤
 :شمس 

ّأطوف ما أطوف ثم آوي        ُ            إىل أما ويرويني النقيع ّ ّ ُ)٦( 
                                                

، ارتشاف الرضب ١٠٠٦ – ١٠٠٥، رشح الكافية الشافية  / ٣رشح التسهيل البن مالك )  ١(
  .٣٠٠ – ٢٩٩ / ٤، اهلمع ٥٣٨ – ٢/٥٣٧

  .٢٩٩ / ٤ع اهلم)  ٢(
  .١٨- ١٧الزمر )  ٣(
 .غري معروف )  ٤(
  .١٠٠٥رشح الكافية الشافية )  ٥(
، ٥٣٨ / ٢، ارتشاف الرضب ١٠٠٦ رشح الكافية الشافية ٢/١٧٦معاين القرآن للفراء )  ٦(

= 



 

 

 

 . عن املازين )١(     نقل هذا الوجه ابن الرساج 
 وأما غـريه فأجـازوه ، ال جيوز إال يف الرضورة)٢(    وهذا عند ابن عصفور 

  .)٣(ًمطلقا 
ً حذف الياء بعد قلبها ألفا و إبقاء ما قبلها مفتوحـا دلـيال عليهـا -٥ ً ومنـه : ً

  :)٤(قول الشاعر 
َولست بمدرك ما فات مني                    بلهف وال بليت وال لو انـّي  َ)٥( 

أجازه أبـو عمـرو وغـريه عـىل قلـة يف غـري :  حذف الياء وضم ما قبلها -٦
 : مستندلني بقول أوس بن غلفاء )٦(النداء 

ُذريني إنام خطئي وصويب                    عيل وإنام أهلكت مال  ّ)٧( 
  .)٨( أما يف النداء فجائز عىل اإلطالق ،مايل: أي 


 :      قسم علامء القراءات هذا النوع قسمني 

–
 :وهلذا القسـم مخسـة أفرع مصنفة بحسـب ما بعد ياء املتكلم 

                                                

  .٣٧٦ / ٢املساعد  =
  .٣٤١ / ١األصول )  ١(
  .٢٣٨ / ١املقرب )  ٢(
  .٢٩٩ / ٤اهلمع )  ٣(
 .ف غري معرو)  ٤(
  .٣٧٦ / ٢، املساعد ١٠٠٦، رشح الكافية الشافية ٣٩٠ / ١، اإلنصاف ١٣٥ / ٣اخلصائص )  ٥(
  .٣٠٠ / ٤، اهلمع ٣٧٧ / ٢، املساعد ٥٣٨ / ٢ارتشاف الرضب )  ٦(
  .   ٢٠ / ٢املحتسب )  ٧(
  .٥٣٨ / ٢ارتشاف الرضب )  ٨(



 
 

  
 

ل جـر ومجلة مـا ورد مـن يـاءات يف حمـ : الياء التي بعدها مهزة مفتوحة -١
  من بعدي أعجلتم :  يف )١(ًباإلضافة أربعة وعشـرون موضـعا وذلك 

 هـود  ضـيفي ألـيس  و ،٨٣ التوبـة ً معي أبـدا  و ،١٥٠األعراف 
ّ ريب  و ،٩٢ هـود  أرهطي أعز  و ،٨٩ هـود  شـقاقي أن  و ،٧٨

ـأذن يل أيب أو  و ،٢٣ يوســف أحســن   ســـبييل  و ،٨٠ يوســف  ـي
  ريب أعلم  و ،٤٩ احلجر  نبئ عبادي أين  و ،١٠٨سف  يوأدعو

 الكهف ّ بريب أحدا  و ،٨٥ ،٣٧ القصص ،١٨٨ الشعراء ،٢٢الكهف 
ــف  فعـســى ريب أن  و ،٤٢ ،٣٨ ــاء  و ،٤٠ الكـه ــن دوين أولـي   ـم

 َ عـنــدي أومل  و ،٢٢ القصــص ّ ريب أن ـهيــدين  و ،١٠٢الكهــف 
  معـي أو رمحنـا  و ،٥١ الزخـرف  من حتتي أفال  و ،٨٧القصص 

ـك  ـرمن  و ،٢٥ اجلــن ّ ريب أحــدا  و ،٢٨املـل  ،١٥ الفجــر  ريب أـك
  .١٦ الفجر ريب أهانن و

ْأشـدد بـه أزري  *  هارون أخـي ًوزاد ابن عامر واحدة يف  ُ ْ  بإسـناد )٢( َ
 . إىل موسى ) أشدد ( الفعل 

 وأبـو ، وابـن كثـري،ك كلـه نـافع ففتح اليـاء يف ذلـ)٣(     أما اختالف القراء 
 إال أهنـم اختلفـوا يف مواضـع ، وأسكنها بـاقي العشــرة، وأبو جعفر،عمرو

ضيفي  وأبو جعفـر عىل فتح ، وأبو عمرو، فاتفق نافع،عىل غري هذا املنهج
 واتفـق معهـم ،١٠٢ الكهـف  ومن دوين أولياء  و ،٧٨ هـود أليس 

                                                
  .١٦٤ – ١٦٣ / ٢، النرش ٣٦٤ – ٣٦٣ / ١، الكنز ٣٤٢ – ٣٣٩ / ١غاية االختصار : ينظر )  ١(
  .٣٣٨ / ٢والقراءة يف غاية االختصار  . ٣١- ٣٠طه )  ٢(
  .١٦٥ – ١٦٤ / ٢، النرش ٣٦٥ – ٣٦٤ / ٢الكنز : ينظر )  ٣(



 

 

 

  .٥١الزخـرف   من حتتي أفال البزي عىل فتح ياء 
 وحـرك ،١٠٨ يوســف  ســبييل أدعـو      وحرك نافع وأبو جعفر ياء 

 معي أو  و ،٨٣ التوبـة ً معي أبدا احلجازيون وابن عامر وأبو عمرو 
 ووافقهـم حفـص يف يـاء ،٩٢ هود  أرهطي أعز  و ،٢٨ امللك رمحنا 

 يوسـف و  سـبييل أدعـ وفتح نافع وأبو جعفر ياء ،يف املوضعني) معي(
  عىل علم عندي أومل  وفتح نافع وأبو جعفر وأبو عمرو و قنبل ،١٠٨

  .٧٨القصص 
 : )١(وردت هـذه اليـاء يف أربعـني موضـعا :  الياء بعدها مهزة مكسورة -٢

 املائـدة  يدي إليك  و ،١٤ الصـف ،٥٢ آل عمران أنصاري إىل اهللا 
ـدة  أمــي إهلــني  و ،٢٨  األنعــام  إىل بعــدها )  ّريب(  و ،١١٦ املاـئ

ــف  إين  و ،١٦١ ــف ّ إن  و ،٣٧ يوـس  و ،٥٠ فصـــلت ،٥٣ يوـس
 ً إذا  و ،٥٠ ـســبأ ،٢٦ العنكـبــوت ،٤٧ ـمــريم ،٩٨ يوـســف ّإـنــه

 يـونس ّ أجري إال  و ،١٥ يونس  نفيس إن أتبع  و ،١٠٠اإلرساء 
  نصحي و ،٤٧ وسـبأ ،١٨٠ ،١٦٤ ،١٤٥ ،١٢٧ ،١٠٩ ، والشعراء،٧٢
ـوفيقي إال  و ،٣٤ هــود إن  ـا ـت ـراهيم   و،٨٨ هــود  ـم ـائي إـب  آـب

 يوســف  حـزين إىل اهللا  و ،٥٣ يوسف ّ نفسـي إن  و ،٣٨يوسف 
ـايت إن كـنـتم  و ،١٠٠ يوـسـف ّ إـخـويت إن  و ،٨٦  ،٧١ احلـجـر  بـن
 بـرأيس  و ،٤٠ ،٣٩ طـه  عيني إذ  و ،١٥ ،١٤ طه ّلذكري إن و

 الشعراء  أليب إنه  و ،٥٢ الشعراء  يا عبادي إنكم  و ،٩٤ طه إن 

                                                
  .١٦٨ – ١٦٧ / ٢، النرش ٣٦٨ – ٣٦٧ / ١، الكنز ٣٤٧ – ٣٤٦ / ١غاية االختصار : ينظر )  ١(



 
 

  
 

 أمري  و ،٧٨ ص  لعنتي إىل  و ،٣٥ ص  من بعدي إنك و ،٨٦
 ّ دـعـائي إال  و ،٢١ املجادلـة  رـسـيل إن اهللا  و ،٤٤ غـافر إىل اهللا 

  .٦نوح 
حـوا  وأبا عمـرو فت،ً فإن نافعا وأبا جعفر)١(     فأما اختالف القراء يف ذلك 

 . وأسكنها باقي العرشة ،هذه الياءات
 ففتح نافع وأبو جعفر ،ً     إال أهنم اختلفوا يف واحد وعرشين موضعا منها

 وحـرك نـافع وأبـو جعفـر وأبـو ،)لعنتـي إىل(و) يا عبادي إنكـم(و ) بنايت(
يدي  و،يف مواضعها التسعة) أجري ( ًعمرو وحفص إحدى عرشة ياء يف 

أمي ( و ) أجري (  ووافقهام ابن عامر يف ،)أمي إهلني (  ،٢٨ املائـدة إليك 
 ،)تـوفيقي إال (  وحرك املدنيان وابـن عـامر وأبـو عمـرو يـاءين يف ،)إهلني 

آبائي : (  وحرك احلجازيون وابن عامر وأبو عمرو ياءيـن ،)حزين إىل اهللا (و
 ).ّ إن إخويت(  واألزرق الياء يف ، وفتح أبو جعفر،)دعائي إال ( و) إبراهيم

وردت الياء قبل مهـزة مضمومة يف  : الياء بعدها مهـزة مضمومة -٣
  عذايب أصيب  و ،٤٠ البقرة بعهدي أوف   مها)٢(موضعني 
بعهدي (  وقد أمجع القراء العرشة عىل إسكان الياء يف ،١٥٦األعراف 

 . وأسكنها الباقون ،ففتحها نافع وأبو جعفر) عذايب أصيب (  وأما ،) أوف
 )٣(ًورد ذلـك يف تسـعة عرش موضـعا  : الياء بعدها متحرك غـري اهلمـزة -٤

ـي ـي للـطـائفني: ـه ـرة  بيـت ـي هللا  و ،٢٦ اـحلـج ،١٢٥ البـق  آل  وجـه
                                                

  .١٦٨ – ١٦٧ / ٢رش ، الن٣٦٩ – ٣٦٨ / ١الكنز : ينظر )  ١(
  .١٦٩ / ٢، النرش ٣٧٠ / ١، الكنز ٣٥٠، ٣٣٨ / ١غاية االختصار )  ٢(
  .١٧٢ – ١٧١ / ٢، النرش ٣٧١ / ١، الكنز ٣٥١- ٣٥٠ / ١غاية االختصار )  ٣(



 

 

 

  رصاطـي مسـتقيام  و ،٧٩ األنعـام  وجهـي للـذي  و ،٢٠عمران 
  معـي بنـي إرسائيـل  و ،١٦٢ األنعـام  وممايت هللا  و ،١٥٣األنعام 

 الكهـف  معي صربا  و ،٨٣ التوبة  معي عدوا  و ،١٠٥األعراف 
  ذكر من معي وذكر  و ،٥ مريم  ورائي وكانت  و ،٧٦ ،٧٣ ،٦٨

ـاء  ـي ريب  و،٢٤األنبـي ـعراء ـكـال إن مـع ـن  و ،١٢ الـش ـي ـم  وـمـن مـع
ـؤمنني  ـعراء اـمل ـي ردءا  و ،١١٨ الـش  أريض  و ،٣٤ القصــص ً مـع

 بيتـي  و ،٤٧ السـجدة كـائي قـالوا  رش و ،٥٦ العنكبوت واسعة 
  .٢٨ نوح ًمؤمنا 

يف املواضع ) بيتي (  ففتح هشام وحفص ياء )١(     واختلف القراء يف ذلك 
 وابـن ، وفـتح املـدنيان،الثالثة ووافقهام املدنيان يف موضـعي البقـرة واحلـج

ـاء ،ـعـامر ـص ـي ـي (  وحـف ـاء يف ،يف املوضــعني) وجـه ـامر الـي ـتح اـبـن ـع  وـف
ممـايت ( وفتح نافع وأبـو جعفـر يـاء ) أريض واسعة ( و ) ً مستقيام رصاطي(
 ووافقـه ورش يف ،يف مواضـعها التسـعة) معي (  وفتح حفص الياء يف ،)هللا
ـؤمنني ( ـي مــن اـمل ـن مـع ـاء يف ،)وـم ـري الـي ـن كـث ـي (  وحــرك اـب ـن وراـئ ) ـم
 . واتفقوا عىل إسكان ما بقي ،) رشكائي(و
 : هذا الفرع قسامن الياء يف :  الياء بعدها ساكن -٥
 اختلـف القـراء ً،وجـاءت يف عشــرين موضـعا :  ما بعـدها الم تعريـف–أ 

 ،١٢٤ البقـرة  ال ينـال عهـدي الظـاملني  : )٢(العشـرة يف تسـعة مواضع
 ،٣٣ األعــراف  حرم ريب الفواحش  و ،٢٥٨ البقرة  ريب الذي و

                                                
  .١٧٦ – ١٧٢ / ٢، النرش ٣٧٢ / ١الكنز )  ١(
  .١٧٠ / ٢، النرش ٣٧٣ / ١الكنز )  ٢(



 
 

  
 

 ،٣١ إبـراهيم   عبادي الذين و ،١٤٦ األعراف  عن آيايت الذين و
ــاء  عـبــادي الـصــاحلون  و ،٥٣ الزـمــر ،٥٦العنكـبــوت   ،١٠٥ األنبـي

 ووافقـه ، فسكن محزة الياء يف املواضع كلها،١٣ سبأ عبادي الشكور و
ْ وابن عامر والكسـائي و روح ،)آيايت (  وابن عامر يف ،)عهدي(حفص يف  َ

سـائي وخلـف يف  ويعقوب والك، وأبو عمرو،يف إبراهيم) قل لعبادي ( يف 
 .يف العنكبوت ) يا عبادي(

  نعمتـي التـي :  هي )١(ً      واتفقوا عىل فتح الياء يف أحد عرش موضعا 
 حسـبي  و ،١٩٦ األعـراف  إن وليـي اهللا  و ،١٢٢ ،٤٧ ،٤٠البقرة 

 الكهـف ،٢٧ النحل  رشكائي الذين  و ،٣٨ الزمر ،١٢٩ التوبة اهللا 
  .٢٨ غافر ّريب اهللا   و ،٧٤ ،٦٢ القصـص ،٥٢
والوارد من هذا النوع مخسـة  : )أل (  ما بعده مهزة وصل ليست ألف –ب 

ـــارون أخــــي  يف )٢(مواضــــع  ـــه *  ـه  و ،٣١ – ٣٠ طــــه اشــــدد ـب
*  ال تنيـا يف ذكـري  و ،٤٢ – ٤١ طـه اذهب * واصطنعتك لنفيس 

ـا  ـ و ،٣٠ الفرـقـان ّ إن ـقـومي اـختـذوا  و ،٤٣ – ٤٢ ـطـه اذهـب ن  ـم
  .٦ الصف بعدي اسمه أمحد 

 بقطـع أشـدد *  هـارون أخـي      وهي عند ابـن عـامر أربعـة لقراءتـه 
   .٣اهلمزة

 أخـي  وأبا عمرو فتحا الياء يف ،فأما اختالف القراء يف ذلك فإن ابن كثري
                                                

    .١٦٢ / ٢، النرش ٣٣٦ / ١غاية االختصار  )١(
  .١٧١ / ٢، النرش ٣٧٤ / ١، الكنز ٣٣٤ / ١غاية االختصار )  ٢(
 ٣٢٠، ١٧١ / ٢، النرش ٣٧٤ / ١الكنز )  ٣(



 

 

 

ْ وروح،ّ والبـزي، وأبو عمـرو، املدنيان قومي ، وفتح ياء  أشدد *  َ، 
 وحـرك ، ذكـري  و  لـنفيس و عمـرو يـاء وحـرك احلجـازيون وأبـ

  . من بعدي اسمه  وأبو بكر الياء يف ، والبرصيان،احلجازيون
 


 : قسم علامء القراءات ما جاءت فيه ياء املتكلم قسمني 

 : وهو نوعان  : )١( يف غري النداء –األول 
ً والوارد من هذا متصال باألسامء موضع واحد :ي بعدها ساكن الياء الت -١

  . ١٧ – ١٦ الزمر الذين *  فبرش عباد يف 
 ، وأبو عمرو،    واختلف القراء فيه فأثبت الياء فيها مفتوحة يف الوصل نافع

 أمـا يف ، وحذفها بـاقي الـعرشة يف الوصـل، ورويس، وحفص،وأبو جعفر
 ، وقـالون، واختلف عن أيب عمرو، يف رواية وقنبل،الوقف فأثبتها يعقوب

 وروى آخـرون عـنهم ، فروى عنهم الوقف بالياء بعـض العلـامء،وحفص
  .)٢(احلذف 

 )٣(ًوردت هذه الياء يف اثنني وعرشين موضعا : الياء التي بعدها متحرك -٢
 الرعـد  مـآب  و ،٣٠ الرعـد  متـاب  وذلك يف ،كلهن رؤوس آي

 إبـراهيم  وعيـد  و ،٥ غـافر ،١٤ ص ،٣٢ الرعـد  عقاب  و ،٢٩
 ـسـبأ ،٤٤ احلـج  نـكـري  و ،٤٠ إبـراهيم ِ دعـاء  و ٤٥ ،١٤ ق ،١٤

                                                
  .١٨٠ – ١٧٩ / ٢، النرش ٣٥٥ / ١غاية االختصار : ينظر )  ١(
  .١٨٨ – ١٨٧ / ٢، النرش ٣٦٥ / ١غاية االختصار )  ٢(
  .١٨٢ – ١٨١ / ٢، النرش ٣٨٧ – ٣٨٦ / ١نز ، الك٣٦٩ / ١غاية االختصار )  ٣(



 
 

  
 

 ، ١٨، ١٦ القمر  نذر ، و ٨ ص ِ عذاب ، و ١٨، امللك ٢٦، فاطر ٤٥
 .٦ الكافرون ِ يل دين ، و١٧ امللك  نذير ، و٣٩، ٣٧، ٣٠، ٢١

 فأثبت يعقوب الياء يف الوقف ،ذه الياءات     واختلف القراء العشـرة يف هـ
ً ووافقـه ورش وصـال يف ثالثـة عرشة يـاء يف ،والوصل  ،الـثالث) وعيـد ( ً

ـذر (  و ،األرـبـع) نـكـري (و يف ) ِدـعـاء (  ووافـقـه يف ،يف مواـضـعها الـسـتة) ـن
 ووافقـه يف هـذا املوضـع ، وورش، وأبـو جعفـر، ومحزة،الوصل أبو عمرو
ّالبزي يف احلالني  ّ)١(.  

 
–

ً موضعا اتفق القراء عىل حذف )٢(     وردت هذه الياء يف مائة ومخسـة عرش 
يف مواضـعها اخلمسـة ) ِّرب ( ًالياء يف مائة واثني عشــر موضـعا وذلـك يف 

ـــا رب  و ،١١٢ يف األنبـيـــاء  رب احـكـــم والـســـتني إال يف   يف  ـي
ـوم ( و ،٨٨ والزخــرف ،٣٠موضــعني الفرقــان  يف ســتة وأربعــني ) يــا ـق

 يا  و ،١٠ الزمر  يا عباد الذين :  واختلفوا يف ثالثة مواضع ،ًموضعا
 ،٦٨ الزخـرف  يا عباد ال خوف علـيكم  و ،١٦ الزمر عباد فاتقون 

 يـا  وأثبت رويـس اليـاء يف ، يا عباد الذين ّفأثبت األهوازي الياء يف 
 ، وذلك يف الوقف والوصلخوف عليكم  يا عباد ال  و عباد فاتقون 

 وأبو بكـر يف ، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر،ووافقه يف األخرية نافع
 . إال أن أبا بكر حيرك الياء بالفتح ،الوصل

                                                
  . ١٩٠ / ٢، النرش ٣٨٨ – ٣٨٧ / ١الكنز )  ١(
  .١٨٠ – ١٧٩/ ٢، النرش ٣٥٥ / ١غاية االختصار : ينظر )  ٢(



 

 

 

 : ّنداء األب واألم مضافني إىل ياء املتكلم 
 )١(      يف هذين اللفظني عند ندائهام مضافني إىل ياء املتكلم عرش لغات 

 ويشاركان غريمها يف اللغات الست السابق ،خيتصان منها بأربع لغات
  .)٢(ذكرها 

 :واللغات األربع التي خيتصان هبا 
ِ ويا أمت ،ِيا أبت: (  تعويض تاء التأنيث عن ياء املتكلم وكرسها -١ ؛ ) َّ

 .وهذا الوجه هو األكثر 
وهذا ) ّ ويا أمت َيا أبت: (  تعويض تاء التأنيث عن ياء املتكلم وفتحها -٢

 .الوجه هو األقيس
ُيا أبت ويا أمت (  تعويض تاء التأنيث عن ياء املتكلم وضمها -٣ وذلك ) ُّ

 . وهو شاذ ،ُ و ثبة،ِعىل التشبيه بنحو هبة
: قال ابن هشام ) َّيا أبتا ويا أمتا (  وزيادة التاء ،ً قلب ياء املتكلم ألفا-٤

 ،يه من مجع بني العوض وهو التاء ؛ وذلك ملا ف)٣( "سبيل ذلك الشعر "
 .واملعوض وهو األلف املنقلبة عن ياء املتكلم




 ،١٠٠ ،٤يف يوسف : ًورد لفظ األب مضافا إىل الياء يف ثامنية مواضع 
 واقترص القراء العرشة عىل ،٢٦ والقصص ،٤٥ ، ٤٤ ،٤٣ ،٤٢ومريم 

                                                
  .٣٧ / ٤، أوضح املسالك ٥٢٢ – ٥٢١ / ٢، املساعد ١٣٢٧رشح الكافية الشافية )  ١(
   .١٥-١٤ص  )  ٢(
  .٣٨ / ٤أوضح املسالك )  ٣(



 
 

  
 

 ،تاء يف مجيع املواضع أبو جعفربفتح ال) َيا أبت (  فقرأ ،وجهني من العرشة
 .)١(بكرس التاء يف املواضع كلها ) ِيا أبت (  وقرأ باقي العرشة ،وابن عامر

ً أما يف الوقف فوقف عليها باهلاء خالفا للرسم ابن ،هذا يف الوصل
 ووقف الباقون بالتاء عىل ، ويعقوب، وأبو جعفر، وابن عامر،كثري

  .)٢(الرسم
  :)ابن أمي ( نداء 

    إذا نودي ابن األم وابن العم مضافني إىل ياء املتكلم ففيها أربعة   
 :)٣(أوجه

 ) .ِّيا أبن عم ( و ) ِّيا ابن أم : ( ً حذف الياء وبقاء الكرسة دليال عليها -١
 ويا ،َّيا ابن أم: ً وبقاء الفتحة دليال عليها فيقال ،ً إبدال الياء ألفا وحذفها-٢

 .َّابن عم 
 وهذا الوجه قليل حتى إن بعضهم ،ًاء إما ساكنة أو متحركة إثبات الي-٣

 :قرصه عىل رضورة الشعر ومنه قول أيب زبيد الطائي 
ِّيا ابن أمي ويا شقيق نفيس                    أنت خليتني لدهر شديد  ُ ّ)٤( 

 : وهذا الوجه كسابقه يف القلة وشاهده قول أيب النجم ً، قلب الياء ألفا-٤
 )٥( ال تلومي واهجعي ّيا ابنة عام

                                                
  .٢٩٣ / ٢، النرش ٣٥٨ / ١غاية االختصار )  ١(
  .١٣١ / ٢، النرش ٣٥٨ / ١غاية االختصار )  ٢(
- ٥٢٠ / ٢، املساعد ٣٩ – ٣٨ / ٤، أوضح املسالك ١٣٢٥رشح الكافية الشافية : ينظر )  ٣(

٥٢١.  
  .٢٠ / ٢، أمايل ابن الشجري ١٧٣، اجلمل ٢١٣ / ٢الكتاب )  ٤(
  .٥٢١ / ٢، املساعد ٣٩ / ٤، أوضح املسالك ١٣٢٦افية رشح الكافية الش)  ٥(



 

 

 


، ٩٤، وطه ١٥٠األعراف : يف القرآن منادى يف موضعني ) ابن أمي ( ورد 

 فقرأ ابن ، إال أهنم اختلفوا يف حركة امليم،والقراء متفقون عىل حذف الياء
 وقرأ ، وأبو بكر بكرس امليم يف املوضعني، وخلف، والكسائي، ومحزة،عامر

  .)١(الباقون بفتحها 
 

 ) :بني ( نداء 
 وقياسه يف إضافته إىل ياء ،عىل غري قياس) ابن ( تصغري لـ ) ّبني (      لفظ 

ِّبنيي مثل صبيي: املتكلم قياس الصحيح فيقال  َ ُِّ  إال أن العرب يف نداء هذا ،َ
 ،)ِّيا بني ( و ) َّيا بني ( ًاللفظ وما يامثله يف كون آخره ياء مشددة يقولون 

 :  وجهني فالفتح عىل
 ثم التزم حذفها ؛ ألهنا بدل ً، أن تكون ياء املتكلم أبدلت ألفا– أحدمها

 .ٍمستثقل 
 ثم أدغمت أوالمها يف ياء ،حذفت) ّبني (  أن تكون ثانية ياءي – الثاين

  ." )٢(املتكلم ففتحت ؛ ألن أصلها الفتح 
 الياءات مع أن ً التزام حذف ياء املتكلم فرارا من تويل"     وأما الكرس فعىل 

 وليس بعد اختيار اليشء إال ،ُالثالثة كان خيتار حذفها قبل وجود الثنتني
  .)٣( "لزومه 

                                                
  .٢٧٢ / ٢النرش )  ١(
  .١٣٢٤رشح الكافية الشافية )  ٢(
  .١٣٢٤رشح الكافية الشافية )  ٣(



 
 

  
 

:  
 ،١٣ ولقامن ،٥ يوسف ،٤٢هود : يف ستة مواضع ) ّيا بني (      وردت لفظ 

َّيا بني (  وقد قرأ حفص ،١٠٢ والصافات ،١٧ ،١٦ َ بفتح الياء يف مجيع ) ُ
 يا ِّ وابن كثري يف رواية البزي ،)هود (  وقرأ أبو بكر بالفتح يف ،ضعاملوا

 ١٦ لقامن ِّ يا بني إهنا  ساكنة الياء و ،١٣ لقامن ّْبني ال ترشك 
 وباقي ، مفتوحة الياء١٧ لقامن َّ يا بني أقم الصالة  و ،مكسورة الياء

  .)١(بالكرس يف مجيع املواضع ) ِّيا بني ( العرشة 
 
 :املقصور وما يف حكمه : قسم الثاينال

 واملقصـور ، وامللحـق بـه مثـل ثنتـاي،ويشمل املثنى املرفوع مثـل يـداي
 ويفتحون ياء املتكلم ، وأكثر العرب يبقون األلف عىل حاهلا،عصاي: نحو

َعصاي ويداي ( فيقولون   :  وسمع فيه ثالث لغات أخر ،٢)َ
ْعصاي ويداي :  سكون الياء -١ ْ)٣(.  
ِ الياء عصاي ويداي  كرس-٢  وقد قرأ ،٥ وضعف ابن مالك هذه اللغة،)٤(ِ

ِاحلسن وأبو عمرو يف شاذه    .)٦(بالكرس ) ِعصاي ( ِّ
ً بقلب األلف ياء وإدغامها ، لغة هذيل املشهورة يف املقصور دون املثنى-٣

                                                
 /  .٢، النرش ٥٠٦ / ٢، الكنز ٣٥٢، ٢٣٩املبسوط يف القراءات العرش : ينظر )  ١(
  .٢٩٨ /٤، اهلمع ٥٣٧/  ٢، ارتشاف الرضب ١٠٠٣  رشح الكافية الشافية )٢(
  .٣٧٩ / ٢، املساعد ٥٣٧ / ٢ارتشاف الرضب )  ٣(
  .٢٩٩ / ٤، اهلمع ٣٧٩ / ٢، املساعد ١٠٠٨رشح الكافية الشافية )  ٤(
  .١٠٠٨  رشح الكافية الشافية )٥(
  . ٢٦ / ٢النرش ) ٦(



 

 

 

 : ومنه قول أيب ذؤيب ،)١(يف الياء 
ُسبقوا هوي وأعنقوا هلواهم                 ّ َ ُفتخرموا هواء لكل جنب مرصع َ ِّ ُ ُ)٢( 

) إىل ( فهي تعامل معاملة ) لدى (        ويستثنى من األسامء املقصورة 
  .)٣(كام سبق ) عىل (و

:  
ًيف أحـد عرش لفظـا منهـا ) لـدى (        وردت ياء املتكلم بعد ألـف يف غـري 

 وهـذه اليـاء أـسـكنها ،١٦٢ األنـعـام  حميـاي ثالثـة خمتلـف فيـهـا أوهلـا  
 يوسف  يا برشاي  و ،)٤( وفتحها باقي العشـرة،املدنيان نافع وأبو جعفر

  يـا برشى  حيث قرؤوا ، بياء مفتوحة عند العرشة إال أهل الكوفة،١٩
 عند أيب جعفـر حيـث قـرأ بيـاء ،٥٦ الزمر َ يا حرستاي و )٥(بال إضافة 

 وثامنيـة مواضـع مل ،)٦(رستـى  يا ح وباقي العرشة ،مفتوحة بعد األلف
) إياي( و ، ١٢٣ طه ،٣٨البقرة ) ُهداي (  وذلك يف ،)٧(خيتلف يف فتح يائها 

، ٥٦، العنكبـوت ٥١النحل ) فإياي ( ، و ١٥٥ األعراف ، ٤٠،٤١البقرة 
 .١٨طه ) عصاي ( ،  و٥٣يوسف) مثواي ( ، و١٠٠، ٤٣يوسف) َرؤياي(و

                                                
  .٤٠٠ / ٢، أوضح املسالك ٤١٥، رشح ابن الناظم ١٠٠٤رشح الكافية الشافية ) ١(
  .٨٥٤، رشح املفضليات لألنباري ٤٢١املفضليات )  ٢(
  .٣٠ص )  ٣(
  .٢٦٧، ١٧٦ / ٢، النرش ٣٣٣ / ١غاية االختصار )  ٤(
 يا ويف هذا قراءة شاذة مروية عن احلسن هي  . ٢٩٣ / ٢، النرش ٣٣٣ / ١ غاية االختصار  )٥(

 . بتشديد، الياء، ومحلت عىل لغة هذيل السابقة ّبرشي 
  .٣٦٣ / ٢، النرش ٣٣٣ / ١ة االختصار غاي)  ٦(
  . ١٦٢ / ٢النرش   )٧(



 
 

  
 

  : املنقوص–القسم الثالث 
 وحكمه أن تدغم ياء املنقوص يف ،م بياء خفيفة مكسور ما قبلهاوهو ما خت

 وهذا القسم مل يرد ،)١(َّ وقايض ،َّمنادي: ياء املتكلم وتفتح ياء املتكلم فيقال 
 .منه يشء يف القرآن 

 : ومجع املذكر السامل ،املثنى املنصوب واملجرور: القسم الرابع 
بان واملجروران حتذف نوهنام ألجل  ومجع املذكر السامل املنصو،      املثنى
 وتكلمت ،َّ ثم تدغم ياؤمها يف ياء املتكلم فيقال قابلت صديقي،اإلضافة

َّمع ضيفي، وقابلت زائري ِْ َّ َّ وحتدثت إىل مستمعي،َ  أما اجلمع السامل املرفوع ،ِ
:  فيقال ، وتدغم يف ياء املتكلم،ً وتقلب واوه ياء،فتحذف نونه لإلضافة

َّحرض زائري   : أما ياء املتكلم ففيها لغتان )٢(ِ
 . كام يف ضبط األمثلة السابقة )٣( الفتح -١
ـن الـعـالء،٤ اـلـكرس-٢ ـو عـمـرو ـب ـا أـب ـة حكاـه ـة قليـل ـي لـغ ـراء، وـه  ، والـف

ِّ وحتدثت إىل مستمعي،ِّقابلت صديقي :  فيقال ،وقطرب  .ِّ وحرض زائري ،ِ
 


 القصـص َّ إحـدى ابنتـي واضـع ورد من املثنى ثالثة ألفـاظ يف مخسـة م

 النمــل َّ عـىل والـدي  و ،٢٨ نـوح ،٤١ إبراهيـم َّ لوالدي  و ،٢٧

                                                
  .٣٧٨ / ٢، املساعد ٥٣٧ / ٢، ارتشاف الرضب ١٠٠٣ – ١٠٠٢رشح الكافية الشافية )  ١(
  .٢٩٨ / ٤، اهلمع ٣٧٨ / ٢املساعد )  ٢(
  .٣٧٨ / ٢، املساعد ٥٣٧ – ٥٣٦ / ٢، ارتشاف الرضب ١٠٠٦رشح الكافية الشافية )  ٣(
  .٣٧٨ / ٢، املساعد ٥٣٧ – ٥٣٦ / ٢، ارتشاف الرضب ١٠٠٦رشح الكافية الشافية   )٤(



 

 

 

َّ خلقت بيدي  و ،١٩ ََ  ومن اجلمـع لفظـان يف مخســة مواضـع ،٧٥ ص ِ
َّيا بني  َّ اجنبني وبنـي  و ،٨٧ ،٦١ يوسـف ،١٣٢ البقرة َ ِ  إبراهيــم َ

 والقراء العرشة يفتحون هـذه ،٢٢يم  براهّ وما أنتم بمرصخي  و ،٣٥
 إ وقـد ،)١ ()ِّبمرصخي ( الياء يف كل مواضعها إال أن محزة انفرد بكسـر ياء 

ّ كـان نصـري النحـوي ": بـل إن الكســائي قـال ،ضعف هذه القـراءة مجاعـة
 .)٢("ً وكان أهل النحو حيسبونه من محزة غلطا ،حيمل قراءة محزة عىل اللحن

 ، نـص عـىل ذلـك قطـرب، وهي لغة بنـي يربـوع" ٣ي     وضعفها الزخمرش
 ، وإمام اللغة والنحو والقراءة أبـو عمـرو بـن العـالء،وأجازها هو والفراء

 وال عـربة بقـول الـزخمرشي ،هـي صـواب: ّوقال القاسم بن معن النحوي 
 فإهنا قراءة صحيحة اجنمعـت فيهـا األركـان ، أو حلنها،وغريه ممن ضعفها

 ومحران ، وسليامن بن مهران األعمش،ًا حييى بن وثاب وقرأ هبا أيض،الثالثة
  .)٤( "...  وقياسها يف النحو صحيح ، ومجاعة من التابعني،بن أعني

 
 : هاء السكت بعد ياء املتكلم 

ّجتتلب هاء السكت عند الوقف يف مواضع منها أن تكون بعد كل مبني عىل      
ًحركة بناء دائام، ومل يشبه املعرب كيـاء املـت ، ومـن شـواهده قولـه تعـاىل )٥(كلم ً

  .٢٠- ١٩ احلاقة إين ظننت أين مالق حسابيه * هاؤم اقرؤوا كتابيه 
                                                

  .٢٩٢، ١٦٢ / ٢، النرش ٣٣٣ / ١غاية االختصار )  ١(
  .٥٣٧ / ٢ارتشاف الرضب )  ٢(
  .٣٧٥ / ٣  الكشاف )٣(
  .٢٩٩ – ٢٩٨ / ٢النرش   )٤(
  .٣١٣ / ٤، أوضح املسالك ١٩٩٨رشح الكافية الشافية )  ٥(



 
 

  
 


ـتكلم يف  ـاء اـمل ـاء الســكت بعــد ـي ـه (      وردت ـه ـه ) كتابـي  ،٢٥، ١٩احلاـق

احلاقـه )  سـلطانيه (  و ، ٢٨احلاقه ) ماليه (  و ،٢٠،٢٦احلاقه ) حسابيه (و
ّ ما أغنى عني  ووافقه محزة يف ، يعقوب بحذف اهلاء يف الوصل، وقرأ٢٩

 والبـاقون بإثبـات اهلـاء يف ،٢٩ – ٢٨ احلاقة هلك عني سلطانيه * ماليه 
  .)١( وال خالف يف إثباهتا عند الوقف ،الوصل

 .وإثبات اهلاء يف الوصل حيمل عىل إجراء الوصل جمرى الوقف 

                                                
  / .٢، النرش ٦٩١، الكنز ٤٤٥ – ٤٤٤ املبسوط ) ١(



 

 

 


 وما ،ا البحث اجلمع بني ما ذكره النحويون يف ياء املتكلم      حاولت يف هذ

ًأثر عن القراء العرشة من خالف يف هذه الياء إثباتا وحذفا ً وختفيفا ،ً
 .وحركة

       ومن خالل هذا البحث تبني أن للقراء العرشة مذاهب ال خيالفوهنا إال 
توحة، والياء  نحو مذهبهم يف الياء بعدها مهزة مف،ًنادرا يف بعض األبواب

 وأن خالف القراء مل خيرج عن القواعد التي ارتضاها ،بعدها مهزة مكسورة
 . لكنهم مل يقرؤوا بكل  األوجه املأثورة عن العرب ،النحويون

     ومن خالل هذا البحث تبني يل أن تقسيم علامء القراءات الختالف 
 إىل أن الياء تتأثر القراء مبني عىل احلرف الذي بعدها ؛ أما النحويون فنظروا

أو إحدى أخواهتا ) ّإن(ً فمثال إذا سبقت ب ،بام قبلها أكثر مما تتأثر بام بعدها
 .فال جيوز حذفها مع اختالف ما بعدها 

ٍ    واختالف القراء حمتاج إىل دراسة صوتية معمقه حتلل أوجه اخلالف  ٍ
 يف هذه  وتدرس الظواهر الصوتية، وتبني أسباهبا،واالتفاق بني القراء 

 .الياء
 ،ً      آمل أن أكون قدمت لقارئ هذا البحث مفتاحا لفهم هذا املوضوع

 .واإلحاطة بتفاصيله 
 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ،     واحلمد هللا رب العاملني

 .أمجعني 
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