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وعىل  واملرسلني،  األنبياء  سيد  عىل  والسالم  والصالُة  العاملني،  رب  هلل  احلمُد 
من  للهمز  ملا  املهمة،  املسائل  من  اهلمز  فمسألة  بعد:  أّما  الدين،  يوم  إىل  وصحبه  آله 
والقراءات،  واللغة  النحو  أي من كتب  يقلب صفحات  يقف عليه من  حضور كبري 
ككتاب سيبويه، وكتاب اخلصائص البن جني، وكتاب احلجة للقراء السبعة أليب عيل 
الفاريس. عىل أن هذه املسألة أحدثت خالفًا بني القراء والنحاة دفع كاًل من الفريقني 
إىل ختطئة صاحبه، أو رميه بالوهم ونسبته إىل التخليط وعدم الضبط. وقد حاولت يف 
هذا البحث أن أتتبع منشأ املشكلة، التي رأينا أهنا ابتدأت من عند سيبويه، وأن أضع 
النقاط فيها عىل احلروف، من خالل الرجوع إىل كتب كل من الفريقني، وتتبع أقواهلم، 

واملقارنة بينها.)))

عند  فيها  اخلوض  عن  وعزفت  القراء،  عند  اهلمزة  حاالت  بذكر  اكتفيت  وقد 
الدائرة وموضع  النحويني، ملا يف ذلك من تطويل، وألن اهلمزة عند القراء هي نقطة 
اخلالف، أما القول فيها عند النحاة فمبسوط يف كتبهم، وهو من القارئ احلصيف عىل 

طرف الثُّامم.

عىل أنني اجتهدت أن يكون ذكري اهلمزة عند القراء من الوضوح واحلرص بام يعني 
القارئ عىل الوقوف عىل سبب اخلالف ومواضعه، مع التمثيل لذلك قدر املستطاع.

مدير مؤسسة المحدودة للمترجمين، لندن.  )*(
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مقدمة

الهمزة عند القدامى: 
يتفق القدامى عىل أن اهلمزة حرف شديد جمهور)))، خيرج من أول خمارج احللق 
من آخر احللق مما ييل الصدر. قال اخلليل: »وأّما اهلمزة فمخرُجها من أقىص احللق 
َمهتوتٌة مضغوطة، فإذا ُرفِّه عنها النت فصارت الياَء والواَو واأللَف عن غري طريقة 
فللحلق  خمرجًا،  عرش  ستة  العربية  »وحلروف  سيبويه:  وقال  الصحاح«))).  احلروف 
منها ثالثة، فأقصاها خمرجًا: اهلمزة، واهلاء، واأللف«))). ونقل ابُن منظور عن اخلليل 
كان  اهلمز،  عن  ُرفِّه  فإذا  مهزة،  يصري  احللق  أقىص  يف  مهتوت  صوت  »اهلمزُة  قوَله: 
نفسًا حيول إىل خمرج اهلاء، فلذلك استخفَّت العرب إدخال اهلاء عىل األلف املقطوعة 
اها  نحو أراق وهراق...«))). ويف الّلسان أيضًا: هتَّ اهلمزَة َيُهتُّها هّتًا: تكلَّم هبا. وسمَّ

ع،  كالتََّهوُّ الصدر  من  خلروجها  بذلك  يْت  ُسمِّ قال:  املهتوَف،  احلرَف  اجلزريِّ  ابُن 
إذا صوت، وهو  به  ُيقال: هتف  الصوت،  فتحتاج إىل ظهور قوي شديد. والَهْتف: 
يف املعنى بمنزلة تسميتهم للهمزة بالَجْرسي، ألن الَجْرس الصوُت الشديد، واهلْتف 
الصوت الشديد))). وقال صاحب الشافية: »ثم اعلم أن اهلمزة ملا كانت أثقَل احلروف 
ا،  هبهِ ظهِ  املتلفِّ لسان  عىل  بذلك  َثُقَلْت   ، عهِ التََّهوُّ جمرى  جتري  كرهيٌة  نربٌة  وهلا  احللق  يف 

فها قوم...«))). فخفَّ

الكتاب ))/)))(، سر صناعة اإلعراب ))/9)(.  (((
العين: التمهيد/أ - ج  (((

الكتاب ))/)))(.  (((
اللسان )هتت( ))/)0)(.  (((

التمهيد )ص09)(.  (((
شرح شافية ابن الحاجب ))/))(.  (((
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الهمزة عند الُمْحَدثين: 
خيتلف الُمْحَدثون عن القدامى يف أهنم يرون أن اهلمزة صوت غري جمهور، فهي 
ب املخربية، وهو ما عليه العلامء الغربيون،  عندهم مهموسة)))، وهذا ما أكدته التجارهِ
وإن اختلفت تعبرياهتم يف وصفه، ففيام يرى دانيال جونز Daniel Jones أنه صوت 
هفنر يذهب   It is neither breathed nor voiced بالتنفيس)))  وال  باملجهور،   ال 
 This sound is always a عادة)))  وبالشدة  دائاًم،  باهلمس  وصفه  إىل   Heffner

 Brosnahan بروسناهان  من  كل  يرى  كام   .voiceless, usually a fortis…stop

وماملبريغ Malmberg أنه مهموس انفجارّي))). وقد بنى كلٌّ من جونز وهفنر َوْصَفه 
االحتباس  أوضاع:  ثالثة  للحنجرة  أن  يرى  فجونز  للحنجرة،  نظرته  عىل  للهمزة 
)وذلك يف اهلمزة وحدها(، واالنفتاح دون ذبذبة )وذلك يف املهموسات( واالنفتاح 
مع الذبذبة )وذلك يف املجهورات(. وبذلك تكون اهلمزة صوتًا ال هو باملجهور، وال 
بالرخو )التنفيس(. أما هفنر فريى أن للحنجرة وظيفتني مها: ذبذبة األوتار الصوتية، 
الذبذبة  وهي صفة اجلهر، وعدم ذبذبتها، وهي صفة اهلمس، ويدخل يف حالة عدم 
احتباس يف احلنجرة )وذلك يف اهلمزة(، أو انطالق فيها )وذلك يف بقية املهموسات( 

.glottal stop (((عىل أهنام ُيَسلِّامن بأن اهلمزة عبارة عن احتباس يف احلنجرة

للهواء  يسمحان  فال  تاّمًا  انطباقًا  الصوتيان  الوتران  ينطبق  قد  أخرى:  وبعبارة 
باملرور إىل الفراغ احللقي مدة انطباقهام، وهذا هو َوْضُعهام حالة )قطع النفس(، وعندما 
ينفرج الوتران، بعد فرتة االنطباق التام، ُيسمع صوت انفجاري نتيجة الندفاع اهلواء 

انظر: أثر القراءات في األصوات والنحو العربي )ص0))(، وفي صوتيات العربية )ص))(.  (((
(2) An outline of English phonetics, p. 150
(3) General phonetics, p. 125
(4) Introduction to Phonetics, p. 99

أثر القراءات في األصوات )ص7))(، وانظر في صوتيات اللغة العربية )ص))، )8(.  (((
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الذي كان مضغوطًا فيام دون الوترين الصوتيني، وهذا الصوت هو ما يسميه العرب 

)مهزة القطع())).

أن  إىل  اهلمزة  وصف  يف  واملتأخرين  املتقدمني  بني  اخلالف  إرجاع  ويمكن 

مني قيَّدوا الوصف باجلهر واهلمس بجري النفس دون ذكر الوترين الصوتيني،  املتقدِّ

رون فيقيِّدون ذلك باهتزاز الوترين الصوتيني واسرتخائهام، فام اهتزَّ الوتران  أّما املتأخِّ

ف باجلهر، وما مل هيتّزا عند حدوثه وصف باهلمس))). عند حدوثه ُوصهِ

أما خمرج اهلمزة عند امُلْحَدثني فقد جعله بعضهم من أقىص احللق موافقًا ما عليه 

بأنه من احلنجرة،  نفسه، وبعضهم  املزمار  بأنه من  العرب، وعرّب عنه بعضهم  العلامء 

وهي موضع انحباس النفس الذي حيدثها، إذ النفس منحبس بالوترين الصوتيني بقوة 

وحْفز، ويساعد عىل احلفز وقوته مقاومة احلجاب احلاجز وعضل الصدر، وانغالق 

الوتران  انفرج  بينهام وبني الصدر بعض الوقت، فإذا  الوترين ومنعهام للنفس املرتدد 

فجأة اندفع اهلواء بالصوت، وسمع صوهُتا شديدًا قويًا))).

ولذلك فعلامء الغرب يسموهنا الوقفة احلَنجرية »glottal stop«. واملهِزمار، كام 

هو معلوم، يف أعىل احلَنَْجرة. وقد يفهم من كالم القدامى أن احللق يشمل احلَنَْجرة، 

وموضُع  احلُلقوم؛  من  النََّفس  وخَمرُج  والرشاب،  الطعام  َمساُغ  »احللق:  اخلليل:  قال 

امَلذبح من احللق أيضًا«)))، وقال: »احَلنجرُة: جوف احللقوم«))). وعليه فال خالَف بني 

القدامى وامُلْحَدثني يف وصف خمرج اهلمزة.

.Introduction to Phonetics, p. 99 علم اللغة ))))(، وانظر  (((
انظر: في صوتيات العربية )ص))(، وإبدال الحروف في اللهجات العربية الصفحات )98 - )0)(.  (((

وهذا هو مدار كالم الخليل. انظر: في صوتيات العربية )ص)8(.  (((
العين ))7)(.  (((

السابق )80)(.  (((
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اء والنحاة الهمز بين الُقرَّ

حاالت الهمزة: 
اهلمزُة حرٌف بعيد املخرج؛ واإلمجاع منعقٌد عند العلامء القدامى واملحدثني عىل 
ثهَِقله)))؛ ولذلك فإن العرب غيَّرته وترّصفت فيه ما مل تترّصْف يف غريه من احلروف، 
فأتت به عىل سبعة أوجه مستعملة يف القرآن والكالم: جاءت به حمققًا، وخمففًا، ومبدالً 
بغريه، وملقى حركته عىل ما قبله، وحمذوفًا، ومثبتًا، ومسهاًل بني حركته واحلرف الذي 

منه حركته))). ويمكن تلخيص األحوال التي تعرتي اهلمزة يف حالتني اثنتني، مها: 

حيث  احللق  أقىص  من  خمرجها  من  صفاهتا  بكل  اهلمزة  إخراج  وهو  التحقيق: 
وقعت يف الكلمة، مفردة كانت أو جاورهْتا مهزة أخرى))).

التسهيل: وله عند القراء معنيان: األول: مطلق التغيري، فيشمل احلذف واإلبدال 
والتسهيل بني بني. والثاين: هو التسهيل بني بني.

فاحلذف: هو أن تسقط اهلمزة متامًا، ويكون ذلك يف اهلمزات املتطرفة وال سيام يف 
 ﴾ : ))[ و﴿ ﴾ ]ص� الوقف، أو عند التقاء مهزتني من كلمتني، نحو ﴿

.﴾ ﴾ و﴿ ]يونس: 9)[ فإن أبا عمرو ُيسقط األوىل منهام: ﴿

واإلبدال: أن جتعل مكان اهلمزة واوًا أو ياء أو ألفًا، وذلك يعرتي اهلمزة مفردة 
كانت يف الكلمة، أو ثانيَة اثنتني. واملفردة يمكن أن تكون فاء للكلمة أو عينًا أو المًا، 

وقد جاء عن السويس اإلبدال يف هذه األحوال مجيعًا، قال الشاطبي: 

أيضًا: في صوتيات  وانظر  الصناعة ))/)7(.  والرعاية )ص)9(، وسر  الكتاب ))/8))(،  انظر:   (((
العربية )ص)8(.

الرعاية ))9(.  (((
النطق بالقرآن ))/89)(.  (((
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ٍن ُمَسكَّ ُك��لُّ  وِسيِّ  لِلسُّ ِمَن اْلَهْمِزِ َمّدًا َغْيَر َمْجُزوٍم اْهِمال)1)َوُي��ْب��َدُل 
﴾ ]البقرة: 77)[  ﴾ ]احلرش: ))[ تصبح باإلبدال )امُلوِمن(، و﴿ وعليه فـ ﴿
﴾ ]البقرة: )7[ تصبح )جيت(. أما اهلمزة الواقعة ثانية فقد جاء  تصبح )الباس(، و﴿
﴾ ]البقرة: )[ فباإلبدال تصبح اهلمزة  اإلبدال فيها إذا كانت مفتوحة يف نحو: ﴿

الثانية ألفًا خالصة))).

وأما تسهيل اهلمزة بني َبني: فمعناه أن ينطق باهلمزة بينها وبني احلرف املجانس 
حلركتها، فينطق باملفتوحة بينها وبني األلف، وباملكسورة بينها وبني الياء، وباملضمومة 
يف  األهوازيِّ  عند  نجد  ما  نحو  بالتليني،  بعضهم  عنه  عرب  وربام  الواو))).  وبني  بينها 

وجيزه)))، واخلوارزميُّ يف ختمريه))).

ويرى بعض املعارصين أنه ليس من الصواب أن يقال: هذه مهزة مسهلة، أو هذه بني 
َبني، أو هذه مهزة مقلوبة، معلاًل ذلك بأنه ال وجود للهمزة يف هذه احلاالت؛ ألن وضع 
احلنجرة لدى النطق هبذه احلاالت يتغري إىل وضع آخر غري وضع اهلمزة))). ولست أرى يف 

ا عن اهلمزة األصلية. ا مسهلة مثاًل خروج هبهِ ة، فإن وصفهم اهلمزة بأهنَّ التسمية ُمشاحَّ

وال خالف بني القراء والنحاة القدامى يف أنه ينبغي أالَّ ُيتعسف يف إخراجها، بل 
ع،  القارئ كاملتهوِّ ينطق هبا  أن  ابن اجلزري من  بلطافة ورفق. وقد حذر  أن خُترج  جيب 
﴾)7). ومن  ﴿ ،﴾ ﴿ ،﴾ وبخاصة إذا وليها جمانس أو مقارب نحو: ﴿

فتح الوصيد ))/7))(.  (((
جاء إبدال الهمزة الثانية في هذه الكلمة ألفًا خالصة عن األزرق، فهو يمدها َمّدًا مشبعًا اللتقاء الساكنين،   (((
﴾. انظر: النطق بالقرآن العظيم ))/)))(. وفي  وهذا هو قول عامة المصريين، فتصبح: ﴿

إبدالها على هذا النحو خالف تجده محررًا عند ابن الجزري. انظر: النشر ))/)))(.
الوافي في شرح الشاطبية )0) - ))(.  (((

انظر على سبيل المثال الصفحات ))9، )9، )9(.  (((
شرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمير ))/)))(.  (((

أثر القراءات في األصوات )ص8))(.  (((
النشر ))/)))(.  (7(
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﴾ ]البلد: 0)[  هنا فقد نقل بعضهم عن شعبة راوي عاصم قوله: »كان إمامنا هيمز ﴿
فأشتهي أن أسد أذين إذا سمعته هيمزها«))).

الهمزة عند القراء: 
تتفق كتب القراءات عىل تقسيم حاالت اهلمزة ثالثة أقسام: 

1 - الهمز المفرد: 
أو  الكلمة  أول  يف   - مىض  كام   - ويكون  مثله،  هبمز  يقرتن  مل  الذي  اهلمز  وهو 

وسطها أو آخرها، واهلمزة التي تأيت يف أول الكلمة نوعان: 

 ،﴾ التي تكتب وتلفظ، وتكون مفتوحة نحو: ﴿ الهمزة  القطع: وهي  همزة   )(
ق على  ُتحقَّ الهمزة  ﴾. وهذه  ﴾، ومكسورة نحو: ﴿ ومضمومة نحو: ﴿

اإلطالق، أي: ُتخرج من مخرجها بال خالف بين القراء في ذلك.

ق لدى االبتداء بها. همزة الوصل: وهي الهمزة التي تسقط في درج الكالم، وُتحقَّ  )(

اهلمز الذي يأيت يف وسط الكلمة: 

وهذه اهلمزة قد تكون فاء الكلمة أو عينها أو المها، فاهلمزة التي هي فاء الكلمة 
﴾ ]البقرة: )[ إذ إهنا من الفعل )آمن(، واهلمزة التي هي عني  نحو التي يف كلمة ﴿
﴾ ]سبأ: ))[.  ﴾ ]البقرة: )))[، والتي هي الم الكلمة نحو ﴿ الكلمة نحو ﴿
وللقراء مذاهب شتى يف النطق هبذه اهلمزات، تتوزع بني التحقيق واإلبدال واحلذف 

والتسهيل عىل خالف بينهم يف كيفيته.

2 - الهمزتان المجتمعتان في كلمة: 
إذا التقت مهزتان يف كلمة، أوالمها متحركة والثانية ساكنة، فالقراء يتفقون عىل 

إبدال اهلمزة الثانية، فتبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها: 

الجامع ألحكام القرآن )0)/8))(، والرعاية )))) - 7))(.  (((
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﴾ ]البقرة: ))[ فإن أصلها َأْأدم،  فإن كان ما قبلها مفتوحًا أبدلت ألفًا نحو ﴿
َأْأتى، وإذا كان ما قبلها مضمومًا أبدلت واوًا نحو  ﴾ ]البقرة: 77)[ فإن أصلها  و﴿
﴾ ]العنكبوت: 0)[ فإن أصلها ُأؤذي، وإذا  ﴾ ]البقرة: )))[ فإن أصلها ُأْؤيت، ﴿ ﴿
﴾ ]آل عمران: )7)[ فإن أصلها إهِْئامنًا. وال  كان ما قبلها مكسورًا ُأبدلت ياء نحو ﴿

نعلم خالفًا بني القراء والنحاة يف هذه القاعدة))).

بإحدى احلركات  والثانية متحركة  التقت مهزتان األوىل منهام مفتوحة  إذا  وأما 
النطق  كيفية  يف  القراء  بني  خالف  ورد  فقد  الكرسة(،  أو  الضمة  أو  )الفتحة  الثالث 

باهلمزة الثانية.

وهذا جدول يوضح حاالت النطق باهلمزة الثانية املتحركة عند القراء السبعة: 

القارئ
اهلمزة الثانية يف الكلمة الواحدة

مكسورة )َأئنا(مضمومة )َأُؤلقي(مفتوحة )َأَأنت(

التسهيل دون إدخالالتسهيل دون إدخالالتسهيل دون إدخال)2)ابن كثري

التسهيل مع اإلدخالالتسهيل مع اإلدخال)3)التسهيل مع اإلدخالقالون

التسهيل مع اإلدخال وعدمهالتسهيل مع اإلدخالالتسهيل مع اإلدخالأبو عمرو

التحقيق مع اإلدخال وعدمه)5)التحقيق مع اإلدخال وعدمه)4)التسهيل والتحقيق مع اإلدخالهشام

التسهيل دون إدخالالتسهيل دون إدخالالتسهيل، اإلبدال ألفًا)6)ورش

التحقيق دون إدخالالتحقيق دون إدخالالتحقيق دون إدخالسائر القراء

الكتاب ))/9)) - 0))(.  (((
أي إدخال حرف مد بين الهمزتين.  (((

وله ترك اإلدخال من غير طريق الشاطبية.  (((
هذا في موضع آل عمران، أما في موضعي ص� والقمر فله أيضًا التسهيل مع اإلدخال. انظر الوافي في   (((

شرح الشاطبية )))(.
إال في المواضع السبعة، فله فيها التحقيق مع اإلدخال، إال موضع )فصلت(، فله فيه التحقيق والتسهيل   (((

مع اإلدخال. الوافي )))(.
ثمة تفصيل في اإلبدال عند ورش، انظر الوافي في شرح الشاطبية )))(.  (((
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خال  ما  السبعة  القراء  قرأ  فمثاًل:  القراء،  لبعض  استثناءات  ثمة  أن  عىل 
 ﴾ ﴿ من  الثانية  وتسهيل  األوىل  اهلمزة  بتحقيق  والكسائي  ومحزة  شعبة 

]فصلت: ))[.

3 - الهمزتان المجتمعتان في كلمتين:

بداية  ونعني هبذه احلالة أن تبارش مهزة قطع يف هناية كلمة مهزة قطع أخرى يف 
كلمة تالية، حال الوصل.

وأمثلة هذا النوع من التقاء اهلمزتني تنقسم قسمني: 

أن تكون الهمزتان متفقتين في الحركة: وحركتهما يمكن أن تكون الفتحة، نحو:   )(
﴾ ]البقرة: ))[  ﴾ ]الفرقان: 7)[ ويمكن أن تكون الكسرة، نحو: ﴿ ﴿

﴾ ]األحقاف: ))[. ويمكن أن تكون الضمة، نحو: ﴿

وفيام ييل جدول يوضح حاالت النطق باهلمزتني املتتاليتني من كلمتني يف احلاالت 
الثالث، وما يطرأ عليهام من تغيري يف النطق عند القراء السبعة: 

القارئ
اهلمزتان من كلمتني

مضمومتان )أولياُء ُأولئك(مكسورتان )هؤالِء إن(مفتوحتان )جاَء َأحدهم(

حذف األوىل وحتقيق الثانيةحذف األوىل وحتقيق الثانيةحذف األوىل وحتقيق الثانيةأبو عمرو

تسهيل األوىلحذف األوىل وحتقيق الثانيةقالون والبزي
 بينها وبني الياء

تسهيل األوىل
بينها وبني الواو

حتقيق األوىل وتسهيل الثانيةورش وقنبل
أو إبداهلا ألفًا

 حتقيق األوىل وتسهيل الثانية
أو إبداهلا ياء

 حتقيق األوىل وتسهيل الثانية
أو إبداهلا واوًا

حتقيق اهلمزتنيحتقيق اهلمزتنيحتقيق اهلمزتنيباقي القراء
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خمسة  القرآن  في  منها  وقع  وقد  الحركة:  في  مختلفتين  الهمزتان  تكون  أن   )(

نماذج))): 

﴾ ]البقرة: )))[. - مفتوحة يليها مكسورة، نحو: ﴿

﴾ ]املؤمنون: ))[. - مفتوحة يليها مضمومة، نحو: ﴿

﴾ ]البقرة: ))[. - مضمومة يليها مفتوحة، نحو: ﴿

﴾ ]البقرة: )))[. - مكسورة يليها مفتوحة، نحو: ﴿

﴾ ]البقرة: )))[. - مضمومة يليها مكسورة، نحو: ﴿

وقد تنوع أداء القراء يف هذه األوضاع أيضًا، فقرأ نافع وابن كثري وأبو َعمرو وأبو 

جعفر وُرويس بتحقيق األوىل وختفيف الثانية، فأتَوا هبا بنَي بنَي يف النموذجني األول 

والثاين، وقلبوها واوًا حمضة يف النموذج الثالث، وياًء حمضة يف النموذج الرابع. وأما 

القسم اخلامس، فقد اختلف فيه؛ فذهب مجهور القراء )القدماء منهم( إىل إبدال الثانية 

كاخلليل  النحو،  مجاعة  ومعهم  املتأخرين،  القراء  مُجهور  وأما  مكسورة.  حمضة  واوًا 

م جيعلوهَنا بني بني )أي بني اهلمزة والياء())). واملذهبان صحيحان، إال  وسيبويه، فإهنَّ

أن األول آثُر يف النقل، والثاين أوجُه يف القياس))). وقرأ باقي القراء، وهم ابُن عامٍر 

ٌم ومَحَْزُة والكهِسائيُّ وَخَلٌف وَروٌح بتحقيق اهلمزتني يف مجيع النامذج، وانفرد ابن  َوَعاصهِ

ْهران عن َروح بالتسهيل))). مهِ

الهمزتان  فيها  جاءت  التي  المواضع  جميع  على  للوقوف   )(((  -  (((/(( بالقرآن  النطق  انظر:   (((
مختلفتين.

الكتاب ))/)))(.  (((
النطق بالقرآن ))/))) - )))(.  (((

السابق ))/)))(.  (((
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هذا العرض ألحوال النطق باهلمزة يف قراءات القراء يبني أن عددًا من القراء غري 
يسري اعتمد قراءة التحقيق التي تتعارض مع مذاهب النحاة البرصيني الذين يرون أنه 

إذا التقت مهزتان يف كلمة وجب عدم حتقيقهام))).

هذه  عن  نتج  النحاة،  وهؤالء  القراء  بني  واسع  خالف  أمام  أنفَسنا  نجد  وهنا 
أكان ذلك يف كلمة  القرآن، سواء  اهلمزتان يف مواضَع كثريٍة يف  تواَلتهِ  إذ  القراءات، 

واحدة أم يف كلمتني. وهذه بعض نامذج للهمزتني املتواليتني يف كلمة واحدة:

﴾ ]البقرة: )[. ﴿ -(

﴾ ]هود: )7[. ﴿ -(

﴾ وقد ورد يف مخسة مواضع ]التوبة: ))[ ]األنبياء: )7[ ]القصص: )، ))[  ﴿ -(
]السجدة: ))[.

ومن نامذج اهلمزتني املجتمعتني يف كلمتني:

﴾ ]البقرة: ))[. ﴿ -(

﴾ ]األنعام: ))[. ﴿ -(

﴾ ]البقرة: )))[. ﴿ -(

والكسائي  ومحزَة  عامر  وابنهِ  عاصٍم  من  كلٌّ  املواضع  هذه  يف  اهلمزتني  َق  حقَّ
وها من وهم القراء، كام  وَخَلٍف وَروح))). وقد ردَّ كثري من النحاة هذه القراءة، وَعدُّ

سيأيت مفصاًل يف املناقشة التالية:

انظر صفحة ))7)( من هذا البحث.  (((
انظر: بابي الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين في الشاطبية.  (((
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مناقشة المسألة:
ترجع أصول هذه املشكلة إىل سيبويه الذي قرر يف أكثر من موضع يف الكتاب 
أنه ليس من كالم العرب أن تلتقي مهزتان فتحققا، سواء كانتا من كلمة واحدة أم من 
اهلمزتني  يذكر حتقيق  فإنه مل  باهلمزتني من كلمة،  النطق  يناقش سيبويه  ففيام  كلمتني. 
كلتيهام عىل اإلطالق، يقول: »واعلم أن اهلمزتني إذا التقتا يف كلمة واحدة مل يكن ُبدٌّ 

من بدل اآلخرة، وال خُتَفَّف«))).

فون إحدامها، وأن  أما يف اهلمزتني من كلمتني إذا التقتا، فإنه يرى أن أهل التحقيق خُيَفِّ
َفْت«))). عىل أنه َيرجع  أهل احلجاز خيففون اهلمزتني مجيعًا »ألنه لو مل تكن إال واحدة َلُخفِّ

مة: لينسب إىل أهل التحقيق إدخال ألف بني اهلمزتني، عىل نحو ما جاء يف بيت ذي الرُّ

ُجالجٍل بين  الوْعَساِء  َظْبَيَة  َسالِِم)3)فيا  ُأمُّ  َأْم  أنِت  آ  النَّقا  وبيَن 

إال  اهلمز،  حول  اآلراء  هذه  اعتامد  يف  واضحًا  كان  سيبويه  أن  من  الرغم  وعىل 
أنه مل جيد ُبّدًا من التنويه بام هو واقع من اجلمع بني اهلمزتني حمققتني، وإن كان هو ال 
يراه وجهًا، وذلك يف قوله: »ومنهم من يقول: إن بني متيم الذين يدخلون بني اهلمزة 
ُيدخلون  وال  مجيعًا  فيحققوهَنام  اهلمزة  خيففون  ال  الذين  وأما  ألفًا،  االستفهام  وألف 
ْره  بينهام ألفًا«))). ومل يعّقب سيبويه عىل هذا الرأي، مما جيعلنا نميل إىل القول بأنه مل ُيعهِ
كبري اهتامم لرداءته يف نظره، وال سيام أنه نّص عىل ذلك يف موضع آخَر من الكتاب، 
فقال: »وزعموا أن ابن أيب إسحاق كان حيقق اهلمزتني وأناس معه، وقد تكلم ببعضه 

العرب، وهو رديء«))).

الكتاب ))/)))(.  (((
الكتاب ))/8)) - 9)) - 0))(.  (((

ويروى: أيا ظبية... انظر شرح أبيات سيبويه ))/78)(، والبيت في ديوانه )7)7(.  (((
الكتاب ))/)))(.  (((
السابق ))/)))(.  (((
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بأن ذلك  التناقُض  الفاريس عام وقع عند سيبويه مما ظاهُره  أبو عيل  اعتذر  وقد 

ليس عىل التدافع، ولكن ألنه مل يعتدَّ بالرديء، أو مل يعتدَّ بالتقاء املحققتني، لقلة ذلك 

ما  تفسري  يف  وبالغ  َمْقنٌَع  الفاريس  اعتذار  ويف  اجتمعا))).  إذا  خفف  ما  إىل  باإلضافة 

ذهب إليه سيبويه، وال سيام أنه بات واضحًا باالستقراء أنَّ من منهج البرصيني عدَم 

االعتداد بالشاذ والنادر والقليل يف نظرهم، وإن كنا ال نوافق سيبويه يف قلة التحقيق، 

عىل ما سيأيت بيانه.

ثم َخَلَف نحاُة البرصة سيبويههِ عىل عدم جواز حتقيق اهلمزتني؛ فقد ذكر املربد أن 

هذا قول مجيع النحويني إال عبد اهلل بن أيب إسحاق احلرضمي )ت7))ه( ؛ فإنه كان 

يرى اجلمع بني اهلمزتني))). وقال يف موضع آخر: »... ال يلتقي مهزتان يف كلمة إال لزم 

اآلخرة منهام البدل، واإلخراج من باب اهلمز«))). ومع أن الفاريس قد احتج ملن قرأ 

﴾، إال أنه نصَّ يف موضع آخر عىل أن »اجتامع اهلمزتني  بالتحقيق يف قوله: ﴿

يف كلمة ال ُيستعمُل حتقيقهام«))). ويعلل ابن جني عدم جواز حتقيق اهلمزتني إذا كانتا 

أوىل  باب  فمن  مكروهة،  ثقيلة  املفردة  اهلمزة  كانت  إذا  بأنه  واحدة  كلمة  يف  أصلني 

استكراُه الثنتني ورفُضهام، وال سيام إذا كانتا مصطحبتني غري مفرتقتني))). ونحوًا من 

هذا نجد عند مكي، إذ يرى أن العرب مل تستعمل مهزتني حمققتني من أصل كلمة))). 

أما الزخمرشيُّ فلم يكن مطردًا يف املسألة، فبينام نجد أنه يرى جواز حتقيق اهلمزتني إذا 

الحجة للقراء السبعة ))/)8)(.  (((
المقتضب ))/)9)(.  (((
المقتضب ))/0))(.  (((

حجة الفارسي ))/9))(.  (((
سر الصناعة ))/)7(.  (((

الرعاية )ص)))(.  (((



182

التقتا يف كلمتني)))، فإنه نّص يف »امُلَفّصل« عىل أنه إذا التقت مهزتانهِ يف كلمة فالوجُه 
قلُب الثانيةهِ حرَف لني، كقوهلم )آدم( و)أيمة( و)أويدم())). وواضح من خالل أمثلة 
الزخمرشي أنه ال يفرق يف هذا احلكم بني اهلمزة الثانية املتحركة والساكنة، ويفرسه كالم 
َك يف هذا ليس بأقوى من الساكن))). عىل أن شارح املفصل عّلق  الشارح إذ عّد املتحرِّ
عىل عبارة الزخمرشي التي تفيد جواز حتقيق اهلمزتني إذا التقتا يف كلمتني بقوله: »ليس 
يف كالم العرب أن يلتقي مهزتان، فيحققا، إال إذا كانت عينًا مضاعفة يف األصل، نحو 
رآَّس«))). وأكثر من هذا ما نقله صاحب اإلنصاف من كلامت البرصيني يف احتجاجهم 
لكون مهزة بني بني متحركة، وهو قوهلم: ومل يأتهِ اجتامُع اهلمزتني يف يشٍء من كالمهم 

إال يف بيٍت واحد، أنشده قطرب:

َجائٌِئ اْلَمْوُت  َمَتى  َتْدِري  ال  ِة اْلَمْوِت َعاِجُل)5)َفإِنََّك  َوَلكِنَّ َأْقَصى ُمدَّ

تخفيف الهمز:
ونحن ال نختلف مع سيبويه يف ظاهرة ختفيف اهلمز. بل إنه واضح من اجلداول 
السابقة أن عددًا من القراء كانوا يميلون إىل الفرار من اهلمز، وهذا أكثر ما يكون واضحًا 
يف اجتامع اهلمزتني، سواء أكان ذلك يف كلمة أم يف كلمتني، فقد رأينا كثريًا من القراء 
ذلك  أو حذفها. ومن  بإبداهلا  أو  بتسهيلها  إما  اهلمزتني  هاتني  إحدى  يتخلَّصون من 
أن العرب ألزمت الثانية البدل يف نحو: »آدم وآخر«، وملا كرّسوا وحّقروا جعلوا هذه 
املبدلة بمنزلة ما ال أصل له يف اهلمز، فقالوا: »أواخر وأوخير«، فأبدلوا منها الواو. ومن 

شرح المفصل ))/)8)(.  (((
المفصل )ص)))(.  (((

شرح المفصل ))/)8)(.  (((

شرح المفصل ))/)8)(.  (((
اإلنصاف في مسائل الخالف: مسألة همزة بين بين متحركة أو ساكنة؟ وانظر تعليق المحقق ))/9)7(.  (((
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ذلك أنا مل نجد كلمة عينها مهزة والمها كذلك، كام وجدنا ذلك يف سائر أخوات اهلمزة 
من احلروف احللقية، كقوهلم: »َيُدعُّ اليتيم، وألح يف الطلب«، ونحوه. ومنه أيضًا أهّنم 
»خطايا ورزايا«.  فيه، فقالوا:  ألزموا باب رزيئة وخطيئة مما يؤدي إىل اجتامع مهزتني 
ومنه أهّنم إذا بنَوا اسم فاعل من شاء وجاء قالوا: »شاٍء وجاٍء«، فرفضوا اجلمع بينهام 
يف هذا الطرف كام رفضوه أوالً يف آدم وآخر، إىل غري ذلك مما يبني كراهة العرب اجتامع 
اهلمزتني، وميلهم إىل التخلص منه))). كام أن من القراء من أخذ بتسهيل اهلمز املفرد 
وار  ﴾ وأمثاله، وقراءة أيب السِّ يف الكلمة الواحدة نحو تسهيل ورش عن نافع ﴿
يَّاك نستعني( باهلاء يف موضع اهلمزة فيهام، وهي من الشواّذ))). يَّاك نعبد وههِ الَغنَوي )ههِ

)الكأس(  هيمز  )يؤمنون(  يف  اهلمز  تارك  بأن  ذلك  عىل  يعرتض  أن  ويمكن 
أس( و)البأس(. وجييب ابن خالويه عن ذلك بأن هذه أسامء، واالسم خفيف،  و)الرَّ

وتلك أفعال، والفعل ثقيل، فهمز ملا استخف وحذف ملا استثقل))).

عىل  اهلمزة  حركة  ويطرح  وقف،  إذا  هيمز  وال  أدرج  إذا  هيمز  من  القراء  ومن 
نُْهنَّ ُجَزا(؛ ألن  الساكن قبلها أبدًا، فيقرأ إذا وقف )مويال( و)َأْصَحاُب الَمَشَمة( و)مهِ
هذه األحرف يف السواد كذلك، فأما قوله )ُهُزوا( و)ُكُفوا( فبالواو، ألهنا ثابتة يف السواد. 
ومنهم أيضًا من حيذف اهلمزات ساكنها أو متحركها وينقل احلركة إىل الساكن قبلها، 
﴾. واحلجة له يف ذلك أن اهلمزة املتحركة أثقل من  ﴿ ،﴾ فيقرأ: ﴿

الساكنة، فإذا طرحت الساكنة طلبًا للتخفيف، كانت املتحركة بالطرح أوىل))).

انظر: الحجة للقراء السبعة ))/)7) – )8)(.  (((
اإلبانة )ص)9(، ومختصر في شواذ القراءات )ص)(، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات   (((

واإليضاح عنها ))/)))(.

حجة ابن خالويه )ص))(.  (((
السابق )ص))(.  (((
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هلجية  ظاهرة  ُتظهر  إنام  وهي  واللغة،  القراءات  يف  منترشة  بالتسهيل  والقراءة 
واسعة االنتشار يف بعض القبائل العربية كقريش وما جاورها، كهذيل وسعد بن بكر 
وكنانة، فإن هذه القبائل كانت متيل إىل التخفيف. وقد نقل الريض عن أمري املؤمنني 
عيل ريض اهلل عنه قوله: »نزل القرآن بلسان قريش، وليسوا بأصحاب نرب، ولوال أن 

جربائيل عليه السالم نزل باهلمزة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما مهزنا«))).

تحقيق الهمز:
وال يعني اتفاقنا هذا أننا نتفق معه فيام ذهب إليه من أنه ليس من كالم العرب 
إىل  سبيَل  ال  ثابتة  لغوية  ظاهرة  اهلمزتني  حتقيق  ألن  فتحققا؛  مهزتان  تلتقي  أن 
إنكارها، وإن كانت دون التخفيف، وال يكفي يف هذا ما قّدمنا من اعتذار الفاريس، 
ألن التحقيق منترش انتشارًا واسعًا يف اللغة والقراءة، ولئن كان املعروف عن قريش 
العربية  القبائل  من  مجلة  أن  لتبينا  اللهجات  كتب  إىل  رجعنا  لو  إننا  هتمز،  ال  أهنا 
نزل  القرآن  إن  قال:  من  »قول  قوله:  الربِّ  عبد  ابن  عن  القرطبي  نقل  هتمز.  كانت 
لغة قريش موجودة يف  أعلم؛ ألن غري  بلغة قريش معناه عندي: يف األغلب، واهلل 
صحيح القراءات من حتقيق اهلمز ونحوها، وقريش ال هتمز«))). وقد أقرَّ األخفش 
))[: »ومن  ]التوبة:   ﴾ تعاىل: ﴿ قوله  فقال يف  التحقيق،  وجود 
كان من رأيه مجع اهلمزتني مهز«))). وقد جاء يف الكثري من املصنفات، ومنها كتاب 
و)أهل  التحقيق(  )أهل  قسمني:  باهلمز  النطق  حيث  من  العرب  تقسيم  سيبويه، 
يف  يتعسف  أال  مثاًل  مكي  عند  التحقيق  أهل  عىل  يتعني  ما  وغاية  التخفيف()))، 

شرح الشافية ))/))(.  (((
الجامع ألحكام القرآن ))/))(.  (((

معاني القرآن ))/8))(.  (((
انظر: الكتاب مثال: ))/8))، 9))، )))، )))، )))(.  (((
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كله،  ذلك  يف  اهلمزتني  حيقق  القارئ  كان  »فإن  قال:  املحققتني،  اهلمزتني  إخراج 

حققهام يف لني ورفق«)))، وقال يف موضع آخر: »فإن كان ممن حيقق اهلمزتني، حقق 

األوىل والثانية يف لطف ورفق«))).

َتْيم  متيم،  اهلمز، وهي:  التحقيق يف  إىل  متيل  قبائل  اجلندي)))  أمحد  د.  عّدد  وقد 

يل، َقْيس، بنو َسالمة من أسد))). ولقد سّجلت كتُب  ، ُعَكل، َأَسد، َعقهِ باب، َغنهِيٌّ الرِّ

ُ ميَل هذه القبائل إىل اهلمز يف كالمها، مما يدفعنا إىل أن  اللغة الكثرَي من األلفاظ التي تبنيِّ

نتساءل: فعىل أي أساس بنى سيبويه دعواه بأنه ليس من كالم العرب أن تلتقي مهزتان 

فتحققا؟ وقد حاولت العثور عىل إجابة منطقية عن هذا التساؤل فلم أوفق إىل ما يمكن 

التعويل عليه، إال ما ذكره الفاريس من أن سيبويه عد التحقيق رديئًا فلم يعتّد به، أو رآه 

قلياًل بالنسبة ملا وقع فيه التخفيف، مما جعلنا نقبل اعتذار الفاريس عن سيبويه.

الرعاية )ص8))(.  (((

الرعاية )ص9))(.  (((
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة. من إنتاجه العلمي: في قواعد اللغة العربية، في علم النحو،   (((
اللهجات العربية في التراث العربي )خمسة أجزاء(، المعجم اللغوي القرآني )كلية التربية جامعة 
القرى(،  أم  بجامعة  التراث  وتحقيق  العلمي  البحث  )مركز  والعربية  القرآن  في   ،)(97( الفاتح 
القراء والنحاة( وهي سبعة  الجزء )) منها: )بين  المجمع منذ  وله بحوث عديدة نشرت بمجلة 
بحوث متتالية في األجزاء من )) حتى 9)؛ وحقق كتابي )نحو القلوب الصغير( و) نحو القلوب 
بسيوني،  إبراهيم  الدكتور  مع  بالمشاركة  األخير  والكتاب  الُقَشيري،  الكريم  عبد  لإلمام  الكبير( 
وله أيضًا: لهجة القرآن الكريم بين الفصحى ولهجات القبائل )حوليات كلية دار العلوم( فضاًل 
العلمي  التقدير  للجنة األصول واللهجات. وقد حصل على جائزة  البحوث قدمها  عن عدد من 
لجامعة القاهرة 998)م. انظر ترجمته الوافية في موقع مجمع اللغة العربية بالقاهرة على العنوان 

http: //www.arabicacademy.org.eg :التالي
اللهجات العربية في التراث ))/)))(، وإن كنا إلى رأي إبراهيم السامرائي في تقسيم اللغات إلى   (((

بدوية وحضرية أميل منا إلى عزوها إلى قبائل بعينها كما صنع الجندي وغيره.
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سيبويه وهمز النبي:

َدأ اهلمز يف بعض الكلامت األخرى، نحو اسرتدائه كلمة  عىل أن سيبويه قد اسرَتْ

)بريئة( و)النبيء( ومشتقاهتا يف قراءة نافع))). وقد حاول الريض يف رشح الشافية أن 

يسوغ ما وقع فيه سيبويه من وصف هذه القراءة بالرداءة بأنه »لعل القراءات السبع 

عنده ليست متواترة، وإال مل حيكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن الكريم«))).

َدأ ذلك »ألن الغالب يف استعامله التخفيف  أما الفاريس فريى أن سيبويه إنام اسرَتْ

عىل وجه البدل من اهلمز، وذلك كاألصل املرفوض، فَرُدَؤ عنده ذلك الستعامهلم فيه 

األصل الذي قد تركه سائرهم، ال ألن »النبي« اهلمز فيه غري األصل، وال ألنه حيتمل 

َضة وَسنَة«))). وجهني كام احتمل عهِ

ونحن إذ ال ننفي هذا االحتامل الذي افرتضه الريض، وال سيام أن عرص سيبويه 

تفسري  اعتبار  إىل  نميل  فإننا  املتواتر،  وغري  القراءات  من  املتواتر  بني  الفصل  يشهد  مل 

الفاريس للمسألة، ونقول به، وعليه نحمل ما وقع يف كتاب سيبويه من وصف بعض 

عدم  يقتيض  ال  بالرداءة  ما  لغة  وصف  أن  مىض  وقد  بالرداءة،  أو  بالقلة  القراءات 

هبا ال  واملتكلم  املشتهرة،  باللغة  ُترد  القليلة ال  اللغة  بأن  أخرى  مرة  ونكرر  صحتها، 

يكون خمطئًا لكالم العرب، ولكنه خمطئ ألجود اللغتني، والقرآن الكريم نزل بلغات 

العرب صحيحها وشاذها.

عىل أن من اجلدير مالحظته أن الفاريس مل يكن مطردًا يف مسألة حتقيق اهلمز من 

النبي؛ ففيام يرى يف احلجة أن َمن حقق اهلمز من النبي مل يكن َكَمنهِ استعمل )ودع( فعاًل 

الكتاب ))/)))(.  (((
شرح الشافية ))/))(.  (((

حجة الفارسي ))/)9(.  (((
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ماضيًا من )يدع(، أعني ما ُرفض استعامله واطُّرح، ألن النبيَّ أصُله اهلمز)))، فإننا نجده 
يف »التعليقة« يعلل وصف سيبويه مهز )النبي( بالرداءة بأنه خمالف ملا عليه االستعامل؛ 

ألن أصله غري اهلمزة، ويرى هنا أن رداءة هذا كرداءة )ودع( يف مايض يدع))).

مز )النبيء( أن نافعًا حجازي،  ولعل الذي دعا بعضهم إىل استبعاد قراءة نافع هبهِ
واحلجاز متيل إىل التخفيف كام قررنا من قبل، وعليه فقد أثارت قراءته باهلمز يف هذه 
الكلمة خالفًا بني النحاة والقراء أيضًا. وقد حاول اجلندي تفسري ما وقع من حتقيق 
ٌ يف هذه  اهلمز يف قراءة نافع وغريه ممن هم من أهل التخفيف، ولكن االضطراب َبنيِّ
مهز فرس  وبذلك  الناس شعورهم،  عىل  ملك  قد  اهلمز  بأن  يقول  تارة  فهو   املحاولة؛ 
بيئة  من  هو  الذي  نافع  قراءة  يف   ﴾ و﴿  ﴾ و﴿  ﴾ و﴿  ﴾ ﴿
حجازية ال هتمز))). وطورًا يرى أن »اهلمز وإن كان من صفة متيم، إال أنه اقتحم اللغة 
وهو  كثري،  ابنهِ  التزاَم  َفرسََّ  هذا  وعىل  وخصائصها«)))  مميزاهتا  من  وأصبح  الفصحى 
القارئ املكي، حتقيَق اهلمزة، مع أنه يف بيئة احلجاز التي تسهله، تاركًا ما أثبته علامء الفن 

من أن القراءاتهِ القرآنيَة سبيُلها الروايُة والنقل، ال االجتهاُد والعقل.

التحقيق في المسألة:
وحقيقة األمر أن حتقيق اهلمز هو األصل يف الكالم)))، وأما التخفيف ففرٌع عليه، 
وإنام نحا إليه بعض العرب؛ طلبًا للخفة واستثقاالً للهمز، فقد مىض بيان إمجاع العلامء 
َفْت فيه ما مل تترصف يف  عىل ثقله، ولذلك فإنَّ العرَب - كام ذكرنا قبُل - َغيََّرْتُه، وترصَّ

السابق ))/)9(.  (((
التعليقة ))/))(.  (((

اللهجات العربية ))/9))(.  (((
السابق ))/)))(.  (((

انظر الموضح ))/)8)(.  (((
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غريه من احلروف، فأتت به عىل السبعة األوجه التي مر ذكرها. وعليه فال عجب أن 

يقع يف كالم العرب من غري أهل هذه القبائل كالم مهموز؛ فإنه األصل. قال الريض: 

»والتحقيق هو األصل كسائر احلروف، والتخفيف استحسان«))).

ثم إن نظرة إىل القبائل التي كانت متيل إىل حتقيق اهلمز توضح ما نذهب إليه؛ فإهنا 

يف جمملها قبائل بدوية، فهي حمافظة عىل األصل يف نطق اهلمز وهو التحقيق، بخالف 

إبراهيم  أن  عىل  حرضية))).  جمملها  يف  فهي  التخفيف  إىل  جتنح  كانت  التي  القبائل 

السامرائي يرى أن حتقيق اهلمزة قد يكون »من عادات النطق لدى متيم، وليس لعلة 

َئة«  ازهِ أنه كان هيمز »الثُّنُْدَؤة«))) و»سهِ صوتية« ويستشهد لذلك بأنه عرف عن رؤبَة الرجَّ

اهلمز  من  يكثر  كان  أنه  أيضًا  اج  الَعجَّ عن  ُروي  وبأنه  هتمزها،  ال  والعرب  القوس، 

فيهمز ما مل ُيْسمع مهزه، نحو العامل، واخلاتم، فيقول: العأمل واخلأتم))). بل لقد جاء يف 

»الصحاح« ما يفيد أن اهلمز مبالغة يف الفصاحة: فقد نقل اجلوهري عن الفراء أهنم ربام 

م فصاحُتهم إىل أن هيمزوا ما ليس بمهموز، وذلك يف نحو قوهلم: )لبَّأُت  خرجت هبهِ

َتْحلئة(،  ويق  السَّ ُْت  َرَثْيت و)َحلَّ امليت( يف مكان  َلبَّيت))) و)رَثْأت  ( يف مكان  بهِاحلَجِّ

﴿ِضْئزى﴾  هيمز  من  السبعة  القراء  من  نجد  أن  غرابة  وال  الَحالوة))).  من  هو  وإنام 

ُسْؤقه﴾  و﴿عىل   ،](( ]النمل:  َسْأقيها﴾  و﴿عن   ،](( ]ص:  ْؤق﴾  و﴿بالسُّ  ،](( ]النجم: 

شرح الشافية ))/)) – ))(، وانظر: أحمد مكي األنصاري، سيبويه والقراءات، مجلة مجمع اللغة   (((
العربية، الجزء )))( نوفمبر )97)م.

اللهجات العربية ))/)))(.  (((
ُز الثدي، وإذا ضممَت الثَّاَء َهَمْزت. )التاج: ثدي(. الثَّنُْدَوة: َمْغرهِ  (((

في اللهجات العربية القديمة )))(. وانظر: سر صناعة اإلعراب ))/)7، 79(.  (((
قال في الصحاح: وربما قالوا: لبأت بالهمز وأصله غير الهمز. انظر الصحاح: لبى ))/)9)(.  (((

الصحاح ))/07)(.  (((
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]الفتح: 9)[، و﴿ِضَئاء﴾ يف ثالثة مواضع))). وقد مهز كل من أيب عمرو والكسائي وأيب 

﴾ ]سبأ: ))[. بكر عن عاصم ﴿

﴾ ]البقرة: )[: »... ومن مجع بينهام  وقال األزهري يف احتجاجه لقوله: ﴿
فهو األصل« وقد وصف حتقيق اهلمزتني فيها بأنه عريب فصيح))). وكذا قال الباقويل))) 
ابن خالويه حقيقة أن اهلمز هو األصل يف الكالم  الكلمة ذاهتا))). ويقرر  يف كالمه عىل 
أنه  ذكر  فقد   ]( ]البقرة:   ﴾ ﴿ قوله:  يف   ﴾ ﴿ لفظ:  عىل  كالمه  يف 
ُيقرأ باهلمز وتركه فيه وفيام ضارعه، قال: »فاحلجة ملن مهز أنه أتى بالكلمة عىل أصلها، 
َتَرَكه  ملهَِْن  ُة  واحلجَّ املعجم.  حروف  يف  معدود  صحيح  حرف  اهلمزة  ألن  لفظها؛  وكامل 
ها«)))؛  خَمَْرجهِ وُبْعُد  سكوهُنا  عليه  ذلك  ل  وسهَّ اللفظ،  فأدرج  التخفيف،  منحى  نحا  أنه 
راجع  هو  إنام  التخفيف  أهل  من  هم  ممن  القراء  قراءات  يف  اهلمز  حتقيق  فإن  وعليه 
مضبوط  وهو  أيضًا،  اخلفة  لطلب  األغلب  األعم  يف  هي  خافية،  غري  معلومة  ألسباب 
بضوابط معينة منها أالَّ خيل بالكالم، وال حييل املعنى، ولذلك، فإن كان سكوهنا عالمة 
أخرى،  لغة  إىل  لغة  من  خترج  لئال  أثبتها،  هبا  اإلتيان  من  أثقل  تركها  كان  أو  للجزم، 
وكقوله:   ](0( ]املائدة:   ﴾ ﴿  ،](0( ]البقرة:   ﴾ ﴿ تعاىل:   كقوله 
﴾ ]األحزاب: ))[ وهذا هو الذي يفرس ما وقع يف قراءات بعض القراء  ﴿

ممن يميلون إىل ختفيف اهلمز من التحقيق يف مواضع بأعياهنا عىل ما سيأيت مفصاًل))).

 ،](8 ]األنبياء:   ،]( ]يونس:  هي  الثالثة  والمواضع  كثير.  ابن  عن  الكلمات  هذه  في  الهمز  ورد   (((
و]القصص: )7[. انظر: الوجيز )89(.
معاني القراءات للزهري ))/0))(.  (((

سنة  المتوفى  النحوي  العلوم  بجامع  الملقب  الباقولي  الحسين  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  نور  هو   (((
))))ه(. انظر ترجمته الوافية في مقدمة تحقيق كتابه: »إعراب القرآن وعلل القراءات«.

كشف المشكالت ))/)7)(.  (((
حجة ابن خالويه )ص0)(.  (((

في كالمنا على المواضع التي قرأها أبو عمرو بالهمز.  (((
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ومما تقدم يتبني لنا أن األمر ليس كام زعم اجلندي، ولو كان األمر كام قال، أعني لو 
أن السبب يف جنوح بعض القراء إىل اهلمز، أن اهلمز كان قد ملك عىل الناس شعورهم، 
فام الذي كان يمنع نافعًا))) من حتقيق اهلمز حيث جاء، وال سيام أن القراءة به مروية، وبه 
قرأ عدد من القراء؟ بل لقد انفرد نافع وحده بتسهيل ما َهَمَزه سائر القراء السبعة يف قوله 

﴾ ]املائدة: 9)[ تاركًا بذلك أجود اللغتني. ﴾ ]البقرة: ))[، و﴿ تعاىل: ﴿

عىل أن املواضع التي روى فيها ورش عن نافع التحقيق معدودة، ولو تتبعناها لرأينا 
أن ثمة أسبابًا، إىل جانب الرواية، حدت به إىل حتقيق اهلمز فيها، فقد استثنى ورش من إبدال 
]السجدة: 9)[   ﴾ ألفاظ: ﴿ )اإليواء( وهي سبعة  لفظ  ما كان مشتقًا من  املفرد  اهلمز 

 

]العنكبوت: ))[   ﴾ و﴿ عمران: )))[  ]آل   ﴾ و﴿ عمران: )))[  ]آل   ﴾  و﴿
اللفظان  وهذان   ](( ]املعارج:   ﴾ و﴿  ](( ]األحزاب:   ﴾ و﴿  ](( ]الكهف:   ﴾ و﴿
َل  األخريان لو ُترك فيهام اهلمُز الجتمعت واوان، »وهو أثقل نطقًا من حتقيق اهلمز«)))، ثم ُحمهِ
عليهام سائر باب اإليواء فحقق اهلمز فيه، وإن مل يكن يف ذلك من العلة املوجبة إلتيان اهلمز 

ما فيهام، ليكون الباب كله بلفظ واحد، وعىل طريقة واحدة.

َررهِ اللَّوامعهِ يف أصلهِ َمْقَرأ اإلمام نافع« عن الداين قوَله يف  وقد نقل صاحب »رشحهِ الدُّ
إجياز البيان: »وأما الرواية باهلمز فوجهها من طريق النظر، أنه ملا أمجع الرواُة عن ورٍش عىل 
﴾ ومها من باب اإليواء، من أجل أنه لو ترك اهلمز  ﴾ و﴿ حتقيق اهلمز يف قوله تعاىل: ﴿
فيهام الجتمع يف ذلك واوان، واجتامعهام أثقل من اهلمز، فآثر اهلمز فيهام لذلك، طلبًا للخفة، 

فلام جاء اهلمز عنه منصوصًا يف ذلك، محل عليه يف سائر باب )اإليواء( فحقق اهلمز فيه«))).

]يوسف: 80[، و)ال تايسوا(  )فلما استايسوا(  وما الذي جعل ابن كثير يقرأ من غير همز قوله تعالى:   (((
الذين  يايس  و)أفلم   ،]87 ]يوسف:  يايس(  ال  و)إنه   ،]((0 ]يوسف:  الرسل(  و)استايس   ،]87 ]يوسف: 

آمنوا( ]الرعد: ))[، وهو الذي همز الكلمات التي ذكرنا فوق؟
النطق بالقرآن العظيم ))/99)(.  (((

الدرر اللوامع ))/7))(.  (((
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ْن مَحْلهِ سائر ألفاظ الباب عىل اللفظني املذكورين، من غري توافر  وما فعله ورٌش مهِ
الداين أن ذلك معهوٌد من  العربية، فقد ذكر  ما يوجب ذلك، ليس خارجًا عن سنن 
مذاهب العرب مشهوٌر من استعامهلا، ومثاله قوهلم »ُأكرم« واألصل »ُأَأكرم« هبمزتني، 
األوىل مهزة املتكلم والثانية التي هي يف بناء أفعل يف املايض، إال أهنم حذفوها استثقاالً 
للجمع بني مهزتني يف كلمة واحدة، ثم محلوا عىل ذلك سائر املستقبل نحو: »نكرم« 
ومثله  هنا.  حذفها  أوجب  ما  عدم  مع  فيه،  اهلمزة  تلك  فحذفوا  و»يكرم«  و»تكرم« 
وطلبًا  لذلك،  استثقاالً  وكرسة،  ياء  بني  لوقوعها  ُد«  »َيعهِ نحو:  يف  الفعل  فاَء  َحْذُفهم 
»نعد«  نحو:  واهلمزة،  والنون  التاء  فيه  مما  املضارع،  سائر  ذلك  عىل  ومَحُْلهم  للخفة، 
و»تعد« و»أعد« إتباعًا ملا يف أوله الياء، وإن كانت التاء والنون واهلمزة ليس فيهن من 
فيام  والنون،  والتاء  الياء  ليس يف  أنه  كام  الياء،  ما يف  الفعل  فاء  املوجب حلذف  الثقل 
تقدم، ما يف اهلمزة من الثقل أيضًا، وذلك ليأيت الباب كله بلفظ واحد، وعىل طريقة 
واحدة، وإن اختفت علته، وامتنعت يف بعضه. فكذلك ما فعله ورش أيضًا من مهز 

 

 ﴾ ﴾؛ من أجل االستثقال الجتامع الواوين، ومَحْله عىل ذلك ﴿ ﴾ و﴿ ﴿
ونظائره مع عدم االستثقال املوجب للهمز يف ذلك مثله سواء.)))

وبطلب اخلفة علل ابن بري التسويل ما وقع يف رواية ورش من حتقيق مهز اإليواء، 
فقد جاء يف أرجوزته املوسومة بالدرر اللوامع يف مقرأ نافع قوله: 

��ِق اإلي���وا لِ��َم��ا َت��ْدري��ِه ُت��ْؤوي��ِه)2)وَح��قِّ في  ال��َب��َدِل  ثَِقِل  ِم��ْن 

وهو ما عليه اإلمام الشاطبي يف قوله: 

بَِهْمِزِه أخ��فُّ  َوُت��ْؤوي��ِه  ...............................َوُت��ْؤوي 

السابق ))/8))(.  (((
الدرر اللوامع في أصل مقرأ اإلمام نافع ))/)))(.  (((
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عن  ذلك  نحو  اللوامع  الدرر  عىل  رشحه  يف  القييس)))  املهِنُْتوري  اإلمام  ونقل 
األُدفوي يف اإلبانة، ومكي يف الكشف، واملهدوي يف الرشح، وابن مهلب يف التبيني، 

وابن الباذش يف رشح احلُرْصية))).

وأما مهُز )النبي( ففي كتب اللغة أنَّ األصَل يف هذه الكلمة اهلمُز، وإن كان 
نقل  فقد  االستعامل،  لكثرة  العرب  تركته  وإنام  فيها.  اهلمز  ترك  العرب عىل  أكثر 
اخلابية،  يف  أشياء:  أربعة  يف  اهلمز  العرب  »تركت  قوله:  عبيدة  أيب  عن  دريد  ابن 
النبأ، والذرية  وهي من خبأت، والربية وهي من برأ اهلل اخللق، والنبي وهو من 
وهي من ذرأ اهلل اخللق«))). ويف الصحاح: تركوا اهلمز يف هذه األربعة، إال أهل 
ابن  وقال  ذلك.  يف  العرب  وخيالفون  غريها،  هيمزون  وال  هيمزوهنا،  فإهنم  مكة 
كيت يف »اإلصالح«: »قال أبو عبيدة: قال يونس: أهُل مكَة خيالفون غرَيهم  السِّ
من العرب فيهمزون النبي والربية والذرية واخلابية«))). ففضاًل عن كون اهلمز يف 
كلمة )النبي( هو األصل، فإن هذه األخبار تقطع بأنه كان ينطق هبا مهموزة أهُل 
إنام  فنافٌع  التي ختفف اهلمز!  التي هي جزء من احلجاز  تها، وهي مكُة  بُرمَّ منطقة 

هو محمد بن الشيخ أبي مروان بن عبد الملك القيسي الَغْرناطي، عرف بالمنتوري، بكسر الميم   (((
وسكون النون وضم المثناة من فوق وآخره راء مهملة. ولد عام )))7ه( وتوفي سنة )))8ه(. 
الثعلبي، واألستاذ  ابن ُلبٍّ  الَقْيجاطي والعالمة  الله  أبي عبد  نشأ بحاضرة غرناطة، وتتلمذ على 
أبي الحسن علي بن سليمان القرطبي، وغيرهم. وأخذ عنه القاضي أبو يحيى بن عاصم والشيخ 
التآليف الشيء الكثير، نذكر من ذلك كتاب  اق وغيرهما. له من  العالمة محمد بن يوسف الموَّ
التعريف بالحافظ أبي عمرو الداني، وكتاب اإلدغام الكبير ألبي عمرو بن العالء، وكتاب شرح 
شرح  كتابه  تحقيق  مقدمة  في:  الوافية  ترجمته  انظر  نافع.  اإلمام  مقرأ  أصل  في  اللوامع  الدرر 

الدرر اللوامع.
السابق ))/7)) – 8))(.  (((
جمهرة اللغة ))/)8))(.  (((

إصالح المنطق )9))(، والمزهر ))/)))(.  (((
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أخذ باألصل يف هذه الكلمة، ويشفع له أن أهل مكة - كام تفيد األخبار - كانوا 
ينطقون هبا كذلك، وأن من العرب من كان جيمع النبي عىل النُّبَآء، كام جاء يف قول 

عباس بن مرداس: 

ُمرَسٌل إن��ك  ال��نُّ��َب��آِء  خ��اَت��َم  بيِل ُهداكا)1)يا  ، َخيُر ُهَدٰى السَّ بِاْلَحقِّ

ولننتقل إىل قارئ آخَر كان جينُح يف قراءته إىل ختفيف اهلمز، وهو أبو عمرو بُن 
العالء، فإن له يف اهلمز مذهبني: التحقيق والتخفيف، قال الداين: »اعلم أن أبا عمرو 
كان إذا قرأ يف الصالة، أو أدرج يف القراءة، أو قرأ باإلدغام، مل هيمز كل مهزة ساكنة، 
سواء كانت فاًء أو عينًا أو المًا«))). وقد أمجع أهل األداء ممن روى البدل عن أيب عمرو، 
أهنم استثنوا مخس عرشة كلمة يف مخسة وثالثني موضعًا، فهل كان حتقيق اهلمز يف هذه 
 Rabin املواضع من أجل أن حتقيق اهلمز كان أصبح )موضة( العرص، كام يزعم رابني
ويوافقه اجلندي؟))))))؛ كال! فإن أبا عمرو قرأ وفق ما جاءت به الرواية، وإنام اختار 
إسقاط اهلمزة يف أحوال معينة يف القراءة »إشاعة لالنسجام يف قراءته«)))، فليست قراءة 
التخفيف هي األصل عند أيب عمرو، ولذلك فال عجب يف أن نجد يف قراءة أيب عمرو 
قراءة باهلمز، وال سيام إذا كانت حتقق الغرض املنشود، وهو التخفيف. ولننظر إىل ما 
جاء يف كتب القراءات من تعليل اختيار أيب عمرو للهمز يف هذه املواضع، فقد صنف 
العلامء هذه االستثناءات يف مخسة بنود، وبينوا أسبابًا لتحقيق اهلمز يف هذه املواضع، 

يؤيدها املنطق اللغوي وتسندها الرواية القرآنية، وهي كام ييل: 

ديوان عباس بن مرداس )ص)9(.  (((
التيسير )9)(.  (((

اء على الرواية بالسند الصحيح  مثل هذه المزاعم ال تليق بأيِّ قارئ يقرأ بقراءة متواترة؛ ألن مدار الُقرَّ  (((
إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

اللهجات العربية ))/9))(.  (((
أثر القراءات في األصوات )09)(.  (((
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ما سكونه عالمة جزم، وهو ست كلمات في تسعة عشر موضعًا:   )(

]اإلسراء:  ]إبراهيم: 9)[  ]األنعام: 9)، 9)، )))[  ﴾ في عشرة مواضع ]النساء: )))[  ﴿  
]سبأ: 9[  ﴾ في ثالثة مواضع ]الشعراء: )[  ]الشورى: ))، ))[، ﴿ ]فاطر: ))[   ](( ،((

﴾ ]المائدة:  ﴾ في ثالثة مواضع ]آل عمران: 0))[ ]التوبة: 0)[، ﴿ ]يس: ))[، ﴿

﴾ ]النجم: ))[. ﴾ ]الكهف: ))[ ﴿ ﴾ ]البقرة: )0)[، ﴿ ﴿ ](0(

وإنما استثنى أبو عمرو المواضع التي سكوُنها عالمٌة للجزم، ألنه كره ترَك الهمزهِ   
فيما سكوُنه عالمٌة للجزم كراهة التباس المعرب بالحركات بالمجزوم، أال ترى 
أنه لو قال: )أو ننساها( اللتبس بما يكون من النسيان الذي هو ضد الذكر أو الذي 
التبس بذلك صار الفعل كأنه معرب، إذ لو كان مجزومًا  الترك، وإذا  هو بمعنى 
ألن  التأخير؛  معناها  قراءته  على  والكلمة  األلف،  سقوط  الجزم  عالمة  لكانت 
معنى )َننَْسأها( نؤخرها، وهو مجزوم بالعطف على الشرط، فلما كان َتْرُك الهمز 
فيما سكونه عالمة الجزم في هذه المواضع ُيؤّدي لاللتباس، كره ترك الهمز فيها. 
على أن ثمة سببًا آخر للهمز في هذه الكلمة، وهو أن حركة الهمزة فيها قد سكنت 
للجزم، فكره أن يترك الهمز فيكون إخالالً بالكلمة، لئال يجتمع فيها إعالالن))).

فيه  الهمز  َتْرَك  كره  عمرو  أبا  فإن  مجزومًا  كان  إذا  ونظائَره  )يََشأ(  فإن  وأيضًا،   
فإن  ألفًا؛  ياء،  هي  التي  عينه،  بانقالب  اعتل  قد  ألنه  وكثرته،  االعتالل  لتوالي 
الساكنين  بالياء، ثم اعتل بسقوط هذه األلف اللتقاء  المشيئة  الكلمة من  أصل 
من  الحركة  بحذف  أيضًا  واعتّل  المجزومة،  والهمزة  األلف  هذه  هما  اللذين 
الهمزة فاجتمع فيه ثالثة اعتالالت، فلو خفف الهمزة لصار ذلك إعالالً رابعًا، 

وكثيرًا ما يستثقلون في الكالم اجتماع إعاللين))).

شرح الهداية ))/)) – ))(.  (((
شرح الهداية ))/))(.  (((
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ما كان سكوُنه للبناء، وذلك في فعل األمر من مثل األفعال السابقة، وهو سبُع   )(

كلمات في أحَد عشَر موضعًا: 

 ](( ]يوسف:   ﴾ ﴿  ](( ]الشعراء:   ]((( ]األعراف:   ﴾ ﴿  ](( ]البقرة:   ﴾ ﴿   

﴾ ]الكهف: 0)[. ﴾ ]اإلسراء: ))[ ]العلق: )، )[ ﴿ ﴾ ]الحجر: ))[ ]القمر: 8)[ ﴿ ﴿

ما تسهيله أثقل من همزه: وذلك في موضعين:  )(

الكلمتين  الهمز في هاتين  ]المعارج: ))[. وترك   ﴾ ]األحزاب: ))[ ﴿  ﴾ ﴿  

قبلها،  ما  النضمام  واوًا  ألبدلها  الساكنة  الهمزَة  ترك  لو  ألنه  الهمز؛  من  أثقل 

من  أثقل  وذلك  مكسورة،  واو  وبعدها  ضمة  قبلها  ساكنة  واو  واوان،  فتجتمع 

الهمز))).

واء، وهو  الرُّ من  بالهمز  فهو  ]مريم: )7[   ﴾ لفظ ﴿ االلتباس: وهو  إلى  يؤدي  ما   )(

يِّ الشارب وهو امتالؤه. المنظر الحسن، وهو مقصد أبي عمرو. وبال همز يلتبس برهِ

 ﴾ ما يخرج بتسهيله من لغة إلى أخرى: وهو كلمة واحدة في موضعين: ﴿  )(

فالقراءة بالهمز من )آصدت( أي أطبقت، ولو قرئت بترك  ]البلد: 0)[ ]الُهَمزة: 8[. 

الهمز لخرجت إلى لغة أوصدت. وهما لغتان في معنى واحد))).

موقف القراء:
ا احلجة األوىل واألخرية  أما القراء فيتمسكون بالرواية يف مقابل النحاة، ويرون أهنَّ

هلم، وقد أمجع عدد كبري من القراء عىل قراءة التحقيق. عىل أن القراء مل يكونوا وحدهم 

الكوفة،  نحاة  ذلك  يف  ساندهم  بل  اهلمزتني،  اللتقاء  املانعني  النحاة  فريق  مقابل  يف 

شرح الهداية ))/))(.  (((
حجة ابن زنجلة )))7(.  (((
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هناية  يف  النرص  أحرزوا  الذين  هم  بأهنم  هذا  يومنا  إىل  يشهد  الذي  اللغوي  والواقع 

يقوي  وممّا  هذه.  أيامنا  يف  االنتشار  الواسعة  القراءة  هي  اهلمز  حتقيق  فقراءة  املطاف؛ 

موقف القراء ما وقع فيه النحاة الذين مل جيوزوا توايل مهزتني حمققتني من اضطراب يف 

ًا من رد القراءات التي جاءت به. وقد بدا  شأن حتقيق اهلمزتني، بحيث إهنم مل جيدوا ُبدَّ

هذا االضطراب واضحًا يف كتب االحتجاج. وال بأس أن نقف فيام ييل عىل طرف من 

 ﴾ ذلك: فالفاريس مل يكن مطردًا يف مسألة التقاء اهلمزتني وحتقيقهام، ففي ﴿

نجد أنه، خالفًا للبرصيني، يميل إىل جتويز حتقيق اهلمزتني، وحيتج له بالسامع والقياس 

ثله  معًا، وحجته من القياس أن اهلمزة حرف من حروف احللق، فكام اجتمع امْلهِثل مع مهِ

))) وكععت، فكذلك حكم اهلمزة.  )))، وفههت، وكعَّ يف سائر حروف احللق، نحو: فهَّ

ويقيسهام أيضًا عىل املواضع التي وقع فيها اجلمع بني اهلمزتني يف كالم العرب، وذلك 

ال، قال: »ومما يقوي ذلك من استعامهلم  إذا وقعتا عينني، نحو قوهلم )رآس( بوزن فعَّ

يح( و)رأَّيُت الرجل(، فكام مجع اجلميع بينهام  له قوهلم: )رآس( و)سآل( و)َتَذأَّبَتهِ الرِّ

إذا كانتا عينني، كذلك جيوز اجلمع بينهام يف غري هذا املوضع«))).

يف  يميض  بل  اهلمزتني،  حتقيق  لقراءة  االحتجاج  يف  هبذا  الفاريس  يكتفي  وال 

منها غريها،  يبدل  اهلمزة  أن  املعجم، ذلك  اهلمزة عىل سائر حروف  فيقيس  القياس، 

يَّاك«)))، وُتبدل هي من غريها كام يف: »رأيت رجل وهذه حبل«،  نحو: »هيريق« و»ههِ

فكام جرت جمرى سائر احلروف يف إبداهلا من غريها وإبدال غريها منها، كذلك تكون 

سبيلها يف اجتامعها مع مثلها، كام اجتمع سائر احلروف مع أمثاهلا.

: َعيهَِي، وَنسي. َفهَّ  (((
: َجُبَن. كعَّ  (((

الحجة للقراء السبعة ))/)7)(.  (((
المزهر ))/)))(. وهي قراءة شاذة في إياك. انظر: المحتسب ))/)))(.  (((
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﴾ فإننا نجد الفاريسَّ يقلب األمر متامًا  وأما يف حتقيق اهلمزتني من كلمة ﴿
﴾: »ليس بالوجه«))).  مع أن اخلطب واحد، فهو يرى أن حتقيق اهلمزتني من ﴿
﴾ عىل  ويعود تارة أخرى ليستند إىل القياس، فقد قاس اجتامع اهلمزتني يف نحو ﴿
اجتامعهام يف نحو )آدم( و )آدر( و )آخر(، ذلك أن أحدًا مل يقل بالتحقيق فيهام يف هذه 
 ﴾ األمثلة. ومل يغب عن الفاريس أن اهلمزة الثانية يف هذه األمثلة ساكنة، ويف ﴿
متحركة، وأنه قد يقال إن املتحركة أقوى من الساكنة، بل إنه أشار إىل هذا الفرق مقررًا 
أن اهلمزة املتحركة هنا ليست بأقوى من الساكنة؛ ألن احلركة التي فيها مل تكن مانعة 

من االعتالل))).

ونلتقي بالزخمرشي يف الكشاف فنراه مرتددًا يف إصدار حكم عىل حتقيق اهلمزتني. 
قلُت: مهزة بني  ﴾؟  لفظ ﴿ قلَت: كيف  »فإن   :﴾ لفظ ﴿ يقول يف كالمه عىل 
بني، أي بني خمرج اهلمزة والياء، وحتقيق اهلمزتني قراءة مشهورة، وإن مل تكن بمقبولة عند 
ا  البرصيني. وأما الترصيح بالياء فليس بقراءة، وال جيوز أن تكون قراءة، ومن رصح هبهِ
فهو الحن حمرف«))). وعبارة الزخمرشي تفيد قبوله هذه القراءة، وإن مل يكن يف قبوله هذا 
مستندًا إىل سند القراءة، بل إىل كوهنا مشهورة، أي دائرة عىل ألسنة الفصحاء، وإال فإن 
َ نميض بعيدًا  الزخمرشي ال يبايل بردِّ القراءات، بل إن ذلك ديدنه ُعرف عنه واستفاض، وملهِ
)َأيِمة(،  بالياء  الترصيح  قراءة  نفسها، وهي  الكلمة  األخرى يف  القراءة  رده  أيدينا  وبني 
ا رأس البرصيني النحاة، أبو عمرو،  ا باللحن والتحريف، مع أنه قرأ هبهِ اُم القارئ هبهِ واهتِّ

وابن كثري، ونافع بُخلف عنه. وقد تعقبه أبو حيان من أجل ذلك وأغلظ القول له))).

الحجة للقراء السبعة ))/)7)(.  (((

الحجة للقراء السبعة ))/)7)(.  (((
الكشاف ))/8)) – 9))(.  (((

السبعة ))))(، وانظر البحر المحيط ))/0)(.  (((
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اهلمزتني  حتقيق  بأن  يرصح  وجدناه  للزخمرشي  »املفصل«  إىل  بالرجوع  أننا  غري 
َع أبو زيد من يقول: اللهم اغفر يل خطائئ، قال:  عىل هذا النحو شاذ، قال: »وقد َسمهِ
﴾«))). وليت  ه. وهو شاذ، ويف القراءة الكوفية ﴿ اٌد ابُن َعمِّ َزها أبو السمح وَردَّ مَهَ
منعًا  العلامء  أشد  هبا  أقرَّ  وقد  بالشذوذ،  اللغة  هذه  عىل  الزخمرشي  حكم  فيم  شعري 
اللتقاء اهلمزتني حمققتني، وهو ابن جني الذي أورد هذا اخلرب يف معرض رده عىل من 
جيمع بني اهلمزتني حمققتني، فقال: »فإن قلت: فقد جاء عنهم خطائئ، ورزائئ، ودريئة 

ودرائئ، ولفيئة ولفائئ، وأنشدوا قوله: 

َجائٌِئ اْلَموُت  َمَتى  َتْدري  ال  َغِدفإنََّك  في  اللُه  ُيْحِدُث  ما  َوال  إليَك، 

قيل: أجل، هذا قد جاء، لكن اهلمز الذي فيه عرض عن صحة صنعة«))). ويميض 

ابن جني ليناقش كلمة: )َخطائهِئ( فريى أن مهزة )فعائل( عرضت عن وجوب، أي أنه 

ال بد منها، )ألن ما كان عىل وزن فعيلة جُيمع عىل فعائل(، كهمزة سفائن ورسائل، وملا 

كانت الم الكلمة )َخطيئة( مهموزة، فقد اجتمعت اهلمزتان، مهزة فعائل ومهزة الم 

ح بعض العرب مهزة الالم هذه، أي نطقوا هبا حمققة غري مسهلة))). الكلمة، فصحَّ

ُن هذه القراءَة أن  ويف احتجاج ابن أيب مريم))) هلذه القراءة يطالعنا قوله: »وُيَحسِّ
اهلمزَة األوىل غرُي الزمٍة للكلمة؛ ألهنا مهزُة التسوية، وما ال يلزُم الكلمَة فهو بهِمنزلةهِ ما 

المفصل ))))(.  (((
الخصائص ))/)(.  (((

الخصائص ))/) – 7(.  (((
هو اإلمام نصر بن علي بن محمد، فخر الدين، صدر اإلسالم، أبو عبد الله الشيرازي الفارسي الفسوي   (((
النحوي المعروف بابن أبي مريم. قرأ على تاج القراء أبي القاسم الكرماني. ترك مجموعة من الكتب 
في النحو والتفسير والقراءات منها: الكشف والبيان في تفسير القرآن، واإلفصاح في شرح اإليضاح 
ألبي علي الفارسي، والمنتقى من الشواذ، والموضح في وجوه القراءات وعللها. انظر ترجمته في: 
البن  واللغويين  النحاة  وطبقات  الوعاة،  وبغية  النهاية،  وغاية  الرواة،  وإنباه  لياقوت،  األدباء  معجم 

قاضي شهبة، واألعالم للزركلي، وغيرها.
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ال ُيْعَتدُّ به«))). ومع أن ابن أيب مريم يقبل هذه القراءة، إال أن االضطراب َبيِّن يف خترجيه 
الثقل يف  يزيد  النطق، مما  اهلمزتني يف  باجتامع  إنام هي  املانعني  منع  العربة يف  فإن  إياها؛ 
ويدلنا عىل  أم غري الزمتني.  اهلمزتان الزمتني  أكانت  واقع سواء  األمر  نظرهم، وهذا 
م كرهوا اجلمع بني  مزة واحدة وياء خالصة: »كأهنَّ ذلك قول ابن زنجلة يف قراءة من قرأ هبهِ

مهزتني يف بنية واحدة، وال اعتبار بكون األوىل زائدة كام مل يكن هبا اعتبار يف آدم«))).

ويف »إعراب القرآن« للنحاس ال نكاُد نقف عىل رأيه يف املسألة، فقد ذكر أنَّ النحاَة 

َيُعّدون قراءَة حتقيق اهلمزتني حلنًا ال جيوز، بيد أنه ساق زعاًم أليب إسحاق بأنه جائز عىل 

غ به أبو إسحاَق هذا جواَز اجتامع اهلمزتني، لتدلُّ عىل مدى ما  ُبعد. وإن نظرًة فيام سوَّ

الكلمة علتان،  قال: »ألنه قد وقع يف  السكوت مندوحة،  له يف  فيه، وقد كان  تورط 

لتدل بحركتها  اهلمزة  تركت  اهلمزة  امليم عىل  ألقيت حركة  فلام  والتضعيف،  اإلدغام 

غ له، إال تشبثه  عىل ذلك«))). وأحسب أنه واضح ما يف هذا التخريج من تكلف ال مسوِّ

بقاعدة منع حتقيق اهلمزتني املتتاليتني. وكان يغنيه عن ذلك لو ذكر أن من حقق اهلمزتني 

أخرجهام عىل األصل كام يقرر العكربي))). واإلعالل والتضعيف اللذان أشار إليهام، 

َمة( كمثال  ا مجُع إمام، واألصل فيها )َأْأمهِ يفهامن بالرجوع إىل أصل الكلمة )أئمة( فإهنَّ

وأمثلة ثم ُأدغمتهِ امليم يف امليم، وُقلبت احلركة عىل اهلمزة، فاجتمعت مهزتان))).

العلامء من االضطراب بخصوص  فيه  ما وقع  لبعض  إنام هو تصوير  تقدم  وما 

حتقيق اهلمزتني، يف مقابل منهج القراء الواضح يف هذا الصدد.

الموضح ))/)))(.  (((
حجة القراءات ))))(.  (((

إعراب القرآن ))/)0)(.  (((
التبيان ))/7))(.  (((

إعراب القرآن ))/)0) – )0)(.  (((
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نتيجة البحث:
القراء  بني  واسع  خالف  حوله  دار  الذي  اهلمز  حتقيق  أن  إىل  فنخلص  وعليه 
والنحاة إنام هو، كالتسهيل، تصوير لبعض هلجات العرب غري قريش، بل هو األصل. 
القبائل  أكثر  ولعل  رأينا.  ما  عىل  معروفًا  قياسًا  خيالف  ومل  الرواية،  به  صحت  وقد 
اشتهارًا بامليل إىل اهلمز متيم، وهي قبيلة عربية معروفة، وقد شاركتها فيه قبائل أخرى، 

ها وشاذِّها. والقراءات جاءت عىل لغة العرب قياسهِ

ونحن نتفق مع سيبويه والبرصيني عمومًا يف استبعاد الشاذ والقليل والنادر، ما 
مل يكن قراءة متواترة، فالقراءة الثابتة ال سبيل إىل رّدها؛ وقبول القراءة يشء والتقعيد 
عىل أساسها يشء آخر، والقراءات فيها الفصيح واألفصح، وأنقل هنا قول األستاذ أيب 
عبد اهلل الَقْيجاطي))): »ال ُتْبطهُِل قوَل أئمة النحويني قراءُة من قرأ )أئمة( هبمزتني، ألن 

القراءة بذلك ال ُتثبت اطراد اجلمع بني مهزتني يف كلمة يف املواضع كلها«.

وقد طلب عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه من عبد اهلل بن مسعود أال يقرأ بلسانه 
 .(((﴾ ، وذلك ألنه بلغه أنَّ عبد اهلل بن مسعود قرأ: )عّتى حني( بدالً من ﴿ ِّ اهلَُذيلهِ
القلة بحيث ال يعد من لغة  ولكننا ال نوافق عىل أن ما وقع من حتقيق اهلمز كان من 

العرب كام قال سيبويه رمحه اهلل، وال سيام أن القراءة به متواترة واسعة االنتشار.

هو اإلمام محمد القيجاطي المتوفى سنة )))8ه(. قرأ على الفقيه البياني وابن الفخار وابن مرزوق   (((
»تاريخ  في  ترجمته  انظر  القراءات.  في  تآليف  وله  والقرآن،  العربية  علوم  في  بحرًا  وكان  وغيرهم، 

غرناطة« و»فهرسة المنتوري« و»شرح الدرر اللوامع«.
في اللهجات العربية )ص))(، وانظر: المحتسب ))/))(.  (((
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