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 قلب الواو همزة وجوباً .. 
واواد ، وكانت األولى مصدرة في أوح الكممةة ، والاانةةة إمةا متةركةة أو إذا اجتمع في أوح الكممة 

جمةةع واصةةمة ووا ةةةة ( 1)سةةاكنة متلصةةمة الواوةةةة ألةةدلت الةةواو األولةةى ومةةزة وذلةةج نةةةو أواصةةح وأواث
وأصةةمىما ) وواصةةح( و) وواث( فللةةدلت الةةواو األولةةى ومةةزة ، وأ ةةح أواث إ ةةهح  ةةا  وتالةةت ةةةاؤ  

 إذا دخمت  مةه أح كما في  وله: 
 ضربت صدرها إلّى وقالت           يا عدياً  لقد وقتك األواقي    

ةةةة فبملةةت الةةواو األولةةى ، وكةةاألولى مؤنةةث األوح ، وأصةةمىا وولةةى ، والةةةرت الاةةاني متلصةةح الواو 
ومزة وجمعىا أوح وأصمىا ووح لخهت ماح ووفى وورى ألد الةةرت الاةاني رةةر متلصةح الواوةةة 

 . (2)إذ وو منبمب  د ألت زائدة ألد أصح الفعح وافى ووارى
 قلب الواو همزة جوازاً ..
 وةكود في موضعةد : 

  فةي جمةع وجةه وو ةوت وأ ةوت فةي جمةع ( أذا كانت الواو مضمومة ضماً  الزماً  كوجةو  وأججةو 1)
 و ت ، وأدؤجر وأدوار جمع دار وأنؤجر وأنوار جمع نار  ونةو  َةووح و ةَةؤوح ملالغة  ائح . 

سادة .2) فادة ووسادة وا  شاح ووفادة وا   ( إذا كانت مكسورة في أوح الكممة كوشاح وا 
 قلب الياء همزة جوازاً  .. 

مشددة كغاةي ورةائي فةي النسةلة إلةى راةةة وراةةي ورائةي فةي  إذا و عت الةاء لعد ألت و لح ةاء   
 . (3)النسلة إلى راةة

 قلب الهمزة ياء أو واواً .. 
 وةكود في موضعةد : 

                                                           

 وذلج لبمة التضعةت في أوائح الكممات، وما جاء منه أةرت  مةمة فمما  حَّ في الصةاح امتنع في ةروت العمة..(1)
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( الجموع التي  مى زنة مفا ح إذا و عت الىمةزة  ارضةة لعةد ألةت وكانةت الخ الجمةع ومةزة أو 1)
ة ةاء في اهاة مواضع ، لشةر  أد تكةود الخ واوًا أو ةاء ، فتبمب كسرة الىمزة فتةة اخ تبمب الىمز 
 الواةد ومزة ، أو ةاء أصمةة ، أو واواً  منبملة ةاء. 

وتبمب الىمزة واوًا في موضع واةد لشر  أد تكود واوًا ظاورة في المفظ ، سالمة مد البمب ةاء    
 . و مى وذا فتبمب الىمزة ةاء وواوًا في أرلعة مواضع ، تماح لىا لما ةلتي : 

ى ، اةخ خ ةاءا ، يء اةخ خ ةائ  يءج اةخ خ ةائ  ما المه ومزة : خ اةا جمع خ ةئة : أصمىا خ اة   -أ
 اخ خ اةا. 

أصةةح الجمةةع خ ةةاةيء  مةةى ) فعائةةح( ألةةدلت الةةةاء المكسةةورة ومةةزة كمةةا فةةي صةةةائت ، 
لىمزتةد ، اخ  ملةت الىمةزة الاانةةة ةةاء ألنىةا مت رفةة لعةد ومةزة فصةار خ ةائيج اةخ  فصار خ ائىء

 ملت كسرة الىمزة األولى فتةةة لمتخفةةت ، اةخ  ملةت الةةاء ألفةاً  لتةركىةا وانفتةاح مةا  لمىةا ، فصةار 
خ ةةةاءا لةةةللفةد لةنىمةةةا ومةةةزة والىمةةةزة تشةةةله األلةةةت ، فةةةاجتمع شةةةله اةةةهث ألفةةةات ، ووةةةو مسةةةتكر  ، 

 . (4)الىمزة ةاء فصار خ اةا فللدلت
 ،اةخ  ضةاءا اةخ  ضةاةا يج اةخ  ضةائ   يج ما المه ةاء أصمةة :  ضاةا جمع  ضةة : أصةمىا  ضةاة   -ب

، اةخ  يج لةةاءةد ، ألةدلت األولةى ومةزة كمةا فةي صةةائت فصةارت  ضائةة   أصح جمع  ضةة  ضاةيج 
ة المتوسةةة ة ةةةةاء فصةةةار  ملةةةت كسةةةرة الىمةةةزة فتةةةةة اةةةخ الةةةةاء ألفةةةاً  فصةةةار  ضةةةاءا ، اةةةخ  ملةةةت الىمةةةز 

  ضاةا. 
مةا المةةه واو  ملةت ةةةاء فةي المفةةرد : م اةةا جمةةع م ةةة . أصةةمىا : م ةةوة وجمعىةةا م ةاةوج اةةخ  -ج

م اةي اخ م ا أي اخ م اةا وأصمىا م ةوة مد الم ا ووو الظىر أو الم و ووو المد . اجتمعةت 
وأصةح الجمةع م ةاةو  ملةت الةواو  الةاء والواو وسلبت إةداوما لالسكود فبملت الواو ةةاء وادرمتةا .

ةاء لت رفىا إار كسرة فصةار م ةائي اةخ  ملةت الةةاء األولةى ومةزة ، اةخ ألةدلت الكسةرة فتةةة فصةار 
 . (5)م ا آى اخ الةاء ألفاً  ، اخ الىمزة المتوس ة ةاء فصار م اةا

 – ورائةةةي –مةةةا المةةةه واو ظةةةاورة سةةةممت فةةةي المفةةةرد . وةةةراوة جمعىةةةا وةةةراوى . أصةةةمىا ورائةةةو  -د
 وراوى.  –ورآءى .. وراءا 

األصح ورائو :  ملت ألت المفرد في الجمع ومزة فصار ورائو ، اةخ ألةدلت الةواو ةةاء لت رفىةا إاةر 
كسرة فصار ورائي ، اخ فتةت كسةرة الىمةزة فصةار وةراءى ، اةخ  ملةت الةةاء ألفةاً  لتةركىةا وانفتةاح 
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واواً  لةتشةةاكح الجمةةع مةةع المفةةرد فصةةار  مةةا  لمىةةا فصةةار وةةراءا لىمةةزة لةةةد ألفةةةد ، اةةخ  ملةةت الىمةةزة
 . (6)وراوى

 ( التباء الىمزتةد في كممة ، والاانةة وي التي تلدح ، وله اهاة أةواح : 2)
إذا كانت األولى متةركة والاانةة ساكنة ألدلت الاانةة ةرت  مة مجانسةًا لةركةة األولةى كراوةة  -أ

، فتلةدح ألفةاً  لعةد الفتةةة ، وواواً  لعةد الضةمة ، اجماع الىمزتةد مع  سر الن ث لالاانةة الساكنة 
وةاء لعد الكسرة نةو آمنت أو مد اةماناً  ، وآارت أوار إةااراً  ، واألصح أ أ منةت أؤمةد إئمانةًا . 

 ومامىا آارت . 
إذا كانت األولى سةاكنة والاانةةة متةركةة . أدرمةت األولةى فةي الاانةةة . وصةةةت وأكاةر مةا  -ب

 ع العةد نةةةةةةو سةةآح ) ملالغةةةة السائةةةح( وآلح )للائع المؤلؤ( . ةكود ذلج في موض
د لةةخ تكةةد  رفةةاً   -ج إذا كانتةةا متةةةركتةد فالمت رفةةة تلةةدح ةةةاء وكةةذا إذا كانةةت الاانةةةة مكسةةورة ، وا 

د كانةةت مفتوةةةة إد فةةتض مةةا  لمىةةا أو ضةةخ  ملةةت واوًا ،  وكانةةت مضةةمومة ألةةدلت واواً  م مبةةاً  ، وا 
د كسةةر  م ) المر ةةى( وأصةةمه أ ألةةب ، والمفتوةةةة كةةلوادخ  ب جمةةع أب  لةةت ةةةاء ، فالمضةةمومة كةةلو  وا 

 . (7)جمع آدخ وأصمه آدخ ، والمفتوةة لعد ضخ كلوةدخ تصغةر آدخ وأصمه أؤةدخ
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