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نطق بأصواته ٔاال ويه ظاهرة والتيسري يف ال 
حيث سيّمت فيه التعّرف عىل ماهية . اهلمز

ق ائاهلمز، والوقوف عىل خمتلف الطر 
املعمتدة يف ختفيفه، مع التعّرض ٕاىل ٔاحاكمه 
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Abstract: 
In this research paper we are 

looking at the phonological 

phenomenon of glottalization 

/hamz that helps not only 

ameliorate the recitation of the 

Holy Quran, but also facilitate the 

production or pronunciation of 

sounds in it. The research work 

deals with the definition of the 

glottal stop, the ways to soften or 

decrease it, it's rules, and types in 

the Holy Quran. 
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        ::::متهيد عاممتهيد عاممتهيد عاممتهيد عام
تعّد اهلمزة من أالصوات العربية اليت نشأ حولها اختالفا كبريا بني العلامء يف العرص القدمي 

واهلمزة صوت ال جمهور وال �موس عىل الّرمغ من وجود تضارب حولها عند  .وحىت يف العرص احلديث
لقد وصف القداىم «: لصدديف هذا ا" عبد القادر عبد اجلليل: "يقول هذه النقطة ��ات بني العلامء،

صوت اهلمزة بأنّه من أالصوات ا~هورة، بناء عىل اعتقادمه يف شّدة احلبسة الهوائية املصاحبة ٕالنتاج 
هذا الصوت وال حرج وال ترثيب علهيم، بيد ٔاّن التجارب احلديثة برهنت عىل ٔاّن صوت اهلمزة من 

ليس هام ٔالّن الوترين الصوتيني ٔاثناء النطق هبا  ؛، وكوهنا كذ¤)1(.»أالصوات الالجمهورة والال�موسة
وٕانّام يتخذان وضعية ُوسطى، وبتعبري آخر ، )اهلمس(، وال هام يف حا¬ التباعد )اجلهر(يف حا¬ التقارب 

فٕاّن فتحة املزمار ٔاثناء النطق �هلمزة القطعية تكون مغلقة ٕاغالقا ³ما، فال تُْسَمُع لها ذبذبة الوترين 
 يُسمح للهواء �ملرور ٕاىل احللق ٕاّال حني تنفرج فتحة املزمار؛ ذ¤ ·نفراج الفجايئ هو الصوتيني، وال

ا�ي يُنْتَج صوت اهلمز، وعىل هذا أالساس تتوّ« للهمزة صفة قّوية ٔاخرى ويه صفة الشّدة ٔاو ما 
صفة صفة ·نفتاح، : يعرف �النفجار، فضال عن صفات صوتية ٔاخرى تالزم النطق هبا عىل غرار

·سـتفال، صفة إالصامت، وّلك هذه الصفات يه صفات ضعيفة متضادة يف اهلمزة ومالزمة لها سواء 
للهمزة " اخلليل بن ٔامحد الفراهيدي"ٔام اكنت داخل الرتكيب، ويضيف ) منفردة(ٔااكنت مسـتقّ} منعز¬ 

كن وصف اهلمزة صفة ٔاخرى ال ضّد لها يف لغتنا العربية ٔاال ويه صفة الهّت، وعىل هذا أالساس مي
صوت صامت حنجري ال هو �~هور وال هو �ملهموس، شديد، منفتح، مسـتفل، مصمت، : بكوهنا

  . اهلمز: �توت، وامجلع
واهلمزة ــ كام ٔاسلفنا ــ من ٔاكرث أالصوات العربية اليت اختلف فهيا العلامء القدماء واحملدثني، 

، ؤادخلها يف احللق ٔاثقلها، لكونه يسـتوطن حرف شديد، وهو ٔادخل احلروف احللقية«خاصة ٔاّهنا 
، ولهذه العّ} حتديدا صار من )2(»ٔاقىص احللق، �ا اكن النطق به عىل هذا احلال فيه لكفة وتعب

املسـتحسن ختفيف اهلمزة قصد التسهيل والتيسري يف النطق، فاكن لهذا التخفيف طرقا ٔاربع، ٔاشار ٕالهيا 
  )3(.»بني بني، وتبدل وحتذف: تخفيف فتصري اهلمزة فيهؤاّما ال «: حيÍ قال" الكتاب"صاحب 

  ٕاّن التخلّص من ثقل اهلمزة ال يكون ٕاّال بتخفيفها، حيث : يبدو من خالل هذا القول
، وطريقة "التسهيل: "، وتُسّمى بــ"بني بني"طريقـة : يف القول السابق ثالث طرائق يه" سيبويه"ذكر 

. ؛ ٔاي ٕاسقاط ٔاو حذف اهلمزة"إالسقاط: "وطريقة احلذف، وتُدعى بــ، "إالبدال: "التبديل، وتُعَرف بــ
؛ بطرق التغيريوالواقع ٔاّن هذا التعريف قد تضّمن ٔاربع طرائق لتخفيف اهلمز، ويه كام يسّمهيا البعض 

طريقة : هام يف هناية هذا التعريف، ٕانّام تتضمن طريقتني" سيبويه"ذ¤ ٔاّن طريقة احلذف اليت ٔاشار ٕالهيا 
، واليت سـيأيت بياهنا فÔ بعد ٕان شاء هللا، وطريقة حذفها لكن مع )التام(ذف ٔاو إالسقاط املطلق احل
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بقاء حركهتا ونقل هذه أالخرية ٕاىل الساكن قبلها، ويه ما تعرف بطريقة النقل واليت سـيأيت التفصيل فهيا 
  . الحقا ٕ�ذنه تعاىل

، إالبدال، النقل، وإالسقاط )بني بني(التسهيل : ٕاذن صار لتخفيف اهلمز ٔاربع طرائق يه عىل الرتتيب
وا�ي سنتعّرف عليه فÔ  التحقيقالتحقيقالتحقيقالتحقيق: ، وهذا فضال عن أالصل يف اهلمز، وهو ما يعرف بــ)احلذف(

وتعّد معلية التخلّص من اهلمزة ٕ�سقاطها من النطق بأّي طريقة . سـيأيت من هذا البحث حبول هللا تعاىل
قتصاد يف اجلهد، فا�ين مالوا ٕاىل التخلّص مهنا اكنت غايهتم من ظاهرة من ظواهر قانون ·«اكنت 

ذ¤ طلب اخلفّة وٕايثارا للسهو¬ يف النطق ليس غري، وختفيف اهلمزة ٕانّام يكون بوقوعها يف احلشو ٔاو يف 
 ).4( »الطرف، ٔاّما ٕاذا اكنت صدرا فٕاّن العرب مجيعا حيقّقوهنا، احلجازيون وغريمه يف ذ¤ سواء

حرص علامء القراءة عىل : أالّول«: د ترتّب عىل ما يف نطق اهلمزة من صعوبة ٔامرينوعليه، فق
ميل كثري من العرب ٕاىل تسهيلها يف النطق؛ ٔاي ٕاسقاطها ٔاو : العناية بنطقها بلطافة ورفق، والثاين

  )5(.»ٕابدالها بأحد ٔاصوات العّ} 
 ٔاّن اهلمز عىل ٔارضب  شـّىت، قبل التعّرض لطرائق التغّري والتخفيف، ال بّد من إالشارة ٕاىل 

مفنه الوصيل ومنه القطعي، ومنه ما هو مفرد ومنه ما هو مزدوج يف لكمة ٔاو يف لكمتني، ومنه ما هو 
متعّدد يف لكمة واحدة، وال بّد من تفصيل املقال يف ّلك واحدة مهنا عىل حدة، مع التنبيه ٔاخريا ٕاىل ٔاّن 

  .     ا دون الوصليةهذه ا«راسة سـتختّص �هلمزة القطعية ٔاساس
  .هذا، وسـتكون البداية ٔاّوال بعرض بعض املصطلحات املفتاحية اخلاصة �هلمز      

        املصطلحات املتعلّقة �هلمزةاملصطلحات املتعلّقة �هلمزةاملصطلحات املتعلّقة �هلمزةاملصطلحات املتعلّقة �هلمزة: : : : ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال
مهزة زائدة عن بنية اللكـمة، وتقع يف ٔاّولها، تثبت يف ·بتـداء وتسقط يف «: ويه: : : : ـ مهــزة الــوصلـ مهــزة الــوصلـ مهــزة الــوصلـ مهــزة الــوصل    1111

ٔانّه ال يُْبَدٔا : كذ¤ ٔالّهنا يُتوّصل هبا للنطق �لساكن بعدها، ٔالّن أالصلا«رج ـ ٔاي الوصل ـ، وّمست 
  )6(.»بساكن، وال يوقف عىل متحرك، وتوجد يف أالسامء وأالفعال واحلروف

اهلمزة الثابتة يف حا¬ الوصل والبدء، ّمسيت كذ¤ لثبوهتا يف الوصل فينقطع «: ويه: ـ مهزة القطعـ مهزة القطعـ مهزة القطعـ مهزة القطع    2222
بلها عن احلرف ا�ي بعدها، وتوجد يف أالسامء يف مصدر الثاليث والر�عي، �لنطق هبا احلرف ا�ي ق 

  )7(.»التعريف) ال(وأالفعال يف مايض الثاليث ومايض الر�عي ؤامره، واحلروف مطلقا ما عدا 
  .يبدو جليا من خالل هذين التعريفني تî الفروق القامئة بني اهلمزة الوصلية، وبني اهلمزة القطعية

َحقïَق الظّن : ٔاثبته وصّدقه، يقال: َحقïَق أالمر«: التحقيق يف اللغة من الفعل الثاليث َحَقَق  ::::يقيقيقيقـ التحق ـ التحق ـ التحق ـ التحق     3333
ُمْحَمكُ : ، وôم ُمَحقïْق (...)ٔاحمك نسجه : ٔاحمكه، وَحقïَق الثوب: وَحقïَق القول والقضية، واليشء وأالمر

، ٔاو هو )9(»من غري تغيري فهيا نطق اهلمزة كام يه«: ، وهو يف ·صطالح)8(»...الصنعة رصني
      )10(.»ٕاعطاؤها حقّها يف النطق وهو أالصل«
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فالتحقيق ٕاذن هو بقاء اهلمز عىل أالصل؛ ٔاي يُلفظ دون ٔان يتغّري فيه يشء، ٕاذا مل يكـن 
هناك سبب يدعـو للتغيري، وهذا يعين ٔاّن الهـمزة ٕاذا مل ينـطـق هبا مسـه} ٔاو مبـد¬ ٔاو حمذوفة، فٕاّهنا 

ذ¤ تكون حمقّقة ال حما¬، ٔالنه ال وجود لعّ} غري النطق هبا عىل ٔاصلها مثبتة، وسيتضح معىن هذا ب
  .ال�م حال التعريف هبذه أالسـباب اليت حتول دون حتقيق اهلمز

، (...)مال ٕاىل اللّني وقلّت خشونته، فهو َسهٌْل ويه َسهَْ}ٌ : َسهَُل ُسهُوَ¬ «وهو يف اللغة : : : : ـ التسهيلـ التسهيلـ التسهيلـ التسهيل    4444
هْلُ و  ïؤاّما يف معناه )11(»...الينه وساحمه: ، وَساَهَ�ُ (...)ّلك يشء مييل ٕاىل اللّني وقّ} اخلشونة : الس ،

جعل اهلمزة احملقّـقة بيهنا وبني احلـرف اليت تولّـدت منه حركهتا، فتسهيل «: ·صطال� فهو عبارة عن
 الواو، واملكسورة بيهنا وبني الياء، والتسهيل ال الهـمزة املفتوحة بيهنا وبني أاللف، واملضمومة بيهنا وبني

  ُحيمك النطق به ٕاّال �ملشافهة والتلقّي من 
  )12(.»ٔافواه الشـيوخ املتقنني

َل اليشء«": بََدلَ "جاء يف معجم الوسـيط يف تفسري مادة  ::::ـ إالبدالـ إالبدالـ إالبدالـ إالبدال    5555 ïَل : بَد ïغّري صورته، ويقال بَد
َ�ُ مـاكن غريه، ومنه: رواليشء شـيئا آخ(...) حّرفه : ال�م ïواختذه عوضا عنه : بَد ، ، (...)جعـ� بََدَ�ُ
لَ  ïٕاقامة أاللف ٔاو الواو ٔاو الياء مقام اهلمزة عىل «: ٔاّما يف ا«ال¬ ·صطالحية فيعين )13(.»...تغّري : وتََبد

  )14(.»حسب حركهتا، وحركة ما قبلها وبذ¤ تزول نربهتا وتلني
التعريفني أالخريين تقارب كبري، ٕاىل حّد ٔاّن القارئ قد ال يفّرق بني يبدو من خالل هذين 

التسهيل وإالبدال يف ٔاحايني كثرية، ف�هام فيه ٕابدال وحتويل وحذف للهمز وٕاحالل حلرف مٍد، فضال 
احلرف : عىل ٔاّن لكهيام يقع يف لكمة واحدة ويف لكمتني، غري ٔاّن ·ختالف بيهنام واحض؛ ففي التسهيل

يكون جمانسا حلركة اهلمزة اليت ّمت ٕاسقاطها يه ذاهتا دون النظر ٕاىل ) ∗(اهلمزة املسه}اهلمزة املسه}اهلمزة املسه}اهلمزة املسه}حيّل حمّل  ا�ي
حركة احلرف ا�ي قبلها، وا�ي يكون يف الغالب املطلق مهزة مفتوحة كام سـبق يف تعريف التسهيل، 

ئَِمة"ومثال ذ¤ لكمة  ا بيهنا وبني الياء، ٔالّهنا جتانس ، فٕان ٔارد� تسهيل اهلمزة الثانية املكسورة نطقنا هب"ا�
  .  حركهتا وليس حركة اهلمزة أالوىل، وقس عىل ذ¤ مع اهلمزة املسه} ٕان اكنت مفتوحة ٔاو مضمومة

حركة احلرف ا�ي قبل الهـمز وحركـة : يف حني ٔاّن إالبدال يكون فيه مراعاة ٔالمرين اثنني هام
ّد جمانس حلركـة احلرف ا�ي قبـ�، وحتريك حرف املّد اهلمز ذاته، حبيث يّمت ٕابـدال اهلمز حبرف م

ُ ُهللا﴾﴾﴾﴾: ا�ي حّل حمّل اهلمز املْبَدْل حبركته، ومثال ذ¤ قو� تعاىل ُ ُهللاُ ُ ُهللاُ ذُذُذُُذمكمكمكُمكُ ُهللاُ ِِ اِخِ اخَ َُال يُؤؤؤَؤاخَاخَ َُال ي َُال ي : سورة املائدة، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿َال ي
ٔالّهنا  ، فيّمت ٕابدال اهلمز واوا ٔالّن حركة الياء ّمضة، والضّمة جتانسها الواو، ّمث حتريك الواو �لفتحة]89

ُ ُهللا﴾﴾﴾﴾: حركة اهلمز املبدل هكذا ُ ُهللاُ ُ ُهللاُ ذُذُذُُذمكمكمكُمكُ ُهللاُ ِِ ، ّمث ٕاّن إالبدال تغيري حمض مطلق للهمز، عىل عكس ﴿﴿﴿﴿َال يَُواخَال يَُواخَال يَُواخَال يَُواِخِ
  .التسهيل ا�ي يبقى فيه يشء من ٔاثر اهلمز املسهّل

        ....إالبدال حتويل وحذف حمض، والتسهيل حتويل وحذف نسـإالبدال حتويل وحذف حمض، والتسهيل حتويل وحذف نسـإالبدال حتويل وحذف حمض، والتسهيل حتويل وحذف نسـإالبدال حتويل وحذف حمض، والتسهيل حتويل وحذف نسـيبيبيبيب: بناء عىل ما قيل، فٕانّ 
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: نسخه، واخلرب ٔاو ال�م: حّو� من موضع ٕاىل موضع، والكتاب: اليشء نقالً  نَقَلَ «: يف اللغة ::::ـ النـقلـ النـقلـ النـقلـ النـقل    6666
: ، وتنقّل من ماكن ٕاىل آخر(...)حتّول من ماكن ٕاىل آخر : ، وانتقل(...)بلّغه عن صاحبه 

نقل حركة اهلمز املتحرك ٕاىل احلرف الساكن ا�ي قب�، : ، ويف ·صطالح فاملقصود به)15(»...حتّول
  )16(:رمحه هللا ال ينقل حركة اهلمز ٕاىل ما قب� ٕاّال ٕاذا توفّرت ثالثة رشوط يه" ورش"مام غري ٔاّن االٕ 

  .ـ ٔان يكون احلرف املنقول ٕاليه حركة اهلمز ساكنا 1
  .ـ ٔان يكون الساكن آخر اللكمة، واهلمز ٔاّول اللكمة اليت تلهيا 2
  .ـ ٔان يكون هذا احلرف الساكن حصيحا 3

ينقل حركة اهلمز ٕاىل الساكن قب�، وحيذف " ورشا"الثالثة فٕاّن فٕان توفّرت هذه الرشوط 
اهلمز فيصري احلرف الساكن مضموما ٕان اكنت حركة اهلمز ّمضة، ومفتوحا ٕان اكنت حركة اهلمز فتحة، 

﴾: حنوتنوينا تنوينا تنوينا تنوينا ومكسورا ٕان اكنت حركة اهلمز كرسة، سواء ٔااكن هذا الساكن  ٌ﴾ ٌ﴾ سورة الصمد، [ ﴿﴿﴿﴿ُكُفُكُفُكُفُكُفؤًؤًؤًًؤا اَحدا اَحدا اَحدا اَحٌد﴾ٌ
﴾﴾﴾﴾: حنو نونونونو����م ، أ ]4: االٓية ََ ََ ِِ ﴾﴾﴾﴾: حنو ³ء تأنيث³ء تأنيث³ء تأنيث³ء تأنيثٔام  ،]7: سورة ·نشقاق، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿َمُن اويتَمُن اويتَمُن اويتَمُن اوِيتِ  ﴿﴿﴿﴿َوقَالَُت اوَالُمهَْوقَالَُت اوَالُمهَْوقَالَُت اوَالُمهَْوقَالَُت اوَالُمهْ
﴾: حنوحرف لني حرف لني حرف لني حرف لني ، ٔام ]39: سورة أالعراف، االٓية[ ٍ﴾ ٍ﴾ ٍ﴾ الم الم الم الم ، ٔام ]16: سورة سـبأ، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿َذَواَذَواَذَواَذَواىتىتىتُىت اْلكُ اْلكُ اْلكُ اْلكٍ

يï حرف آخر غري ذ¤يï حرف آخر غري ذ¤يï حرف آخر غري ذ¤يï حرف آخر غري ذ¤إالميان، ٔام : حنو تعريفتعريفتعريفتعريف ��   )17(].1: ؤمنون، االٓيةسورة امل[ ﴿﴿﴿﴿قََد افْلََحقََد افْلََحقََد افْلََحقََد افْلََح﴾﴾﴾﴾: حنو اااا��
  : لهذه أالمث}" ورش"وسـنحاول االٓن ٔان نعلّق ونرشح ٕ�جياز كيفية ٔاداء إالمام 

حركة اهلمز �، فأصبح متحراك بفتح " ورش"جاء قبل اهلمز تنوين، فنقل ) كفًوا ٔاحد(يف املثال أالول 
دْ : [مع حذف اهلمز، فتقرأ  َ دْ َ َ دْ َ َ دْ َ َ َ َ َ : [مضمومة هكذا تقرٔا النون: ، ويف املثال الثاين]ُكُفَوُكُفَوُكُفَوُكُفَوحنحنحنَحنَ ِِ ، فتصبح ]َمنُويتَمنُويتَمنُويتَمنُوِيتِ

الساكنة يف املثال " ³ء التأنيث"بدال من اهلمز، ونفس اليشء ينطبق عىل " النون"ٕاشـباعا لـ " الواو"
، يف املثال ]قَالَُتْوَالُمهْ قَالَُتْوَالُمهْ قَالَُتْوَالُمهْ قَالَُتْوَالُمهْ : [الثالث، واليت تتحّول ٕاىل متحّركة بضّمٍ نظرا لنقل حركة اهلمز بعدها ٕالهيا، فتقرأ 

، ٔالّن احلرف ا�ي "ورش"ز حرف مّد، وهذا خمالف لرشوط وقوع النقل عند الرابع جاء قبل اهلم
" ورش"جيب ٔان يكون قبل الهـمز حـرف ساكن حصيح واملـّد حرف معتـّل، ؤالجل ذ¤ ٔاسقطه 

ٍٍٍٍ    : [ونقل حركة اهلمز ٕاىل احلرف املتحرك ا�ي يسـبق املّد، فتقرٔا هكذا ْْ لكلكلكْلكْ ٔاّما عن وقوع اهلمز يف ]. َذَواتَُذَواتَُذَواتَُذَواتُ
احدة كام حدث يف املثال اخلامس، فهذا خمالف ٔايضا للرشوط السابق ذكرها، غري ٔاّن هذه احلا¬ لكمة و 

نقل حركة اهلمزة ٕاىل " ورشا"تبقى اسـتثنائية، ويه منترشة بكرثة يف القرآن الكرمي، ومع ذ¤ فٕاّن 
  : هكذا" ورش"التعريف الساكنة قب�، ففي املثال السابق قرٔاها " الم"
ميِميِميِميَانْ َانْ َانْ َانْ [   ].قََدفْلَحَ قََدفْلَحَ قََدفْلَحَ قََدفْلَحَ : [هكذا" ورش"ذف مهزة الوصل ٔاثناء الوصل، ٔاّما املثال أالخري فقرٔاه ، حب]لللِل

ٔاّن لكّها فهيا حذف ) التسهيل، إالبدال، النقل(نالحظ من خالل الطرائق الثالث أالخرية 
  .وٕاسقاط، وٕان اكن ذ¤ نسبيا، غري ٔاّن طريقة التغّري الرابعة ختتلف عهنا متاما
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: وقع، يقال: َسَقطَ ُسُقوًطا وَسْقًطا«": َسَقطَ"يف تفسري مادة " املعجم الوسـيط"جاء يف : ـ إالسقاطـ إالسقاطـ إالسقاطـ إالسقاط    7777
ٕالقاء املرٔاة جنبهيا بني الشهر الرابع : ، وإالسقاط(...)َسقَطَ من كذا يف كذا، ٔاو عليه، ٔاو ٕاليه 

عده، وهو حذف اهلمزة حذفا ال ٔاثر ب«: هذا يف اللغة، ٔاّما يف معناه ·صطال� فهو )18(.»...والسابع
ِئنيَنيَنيََني﴾﴾﴾﴾: ، مفثال لكمة)19(»مطلق التخفيف ِئِ ِئِ حبذف " ورش"، قرٔاها إالمام ]17:سورة احلج، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿الّصابالّصابالّصابالّصاِبِئِ
نيَنيَنيََني﴾﴾﴾﴾: اهلمز متاما هكذا ِِ اِبِ ïابالص ïابالص ïابالص ïالص﴿﴿﴿﴿.  

        ::::رضوب الهـمـز ؤاقسامهرضوب الهـمـز ؤاقسامهرضوب الهـمـز ؤاقسامهرضوب الهـمـز ؤاقسامه: : : : ))))نيانيانيانيا
قد ينفرد اهلمز، وقد يتعّدد يف لكمة ويف لكمتني، وهو وفق هذا أالساس عىل ثالثة ٔاقسام 

  : يه
  .ويكون يف لكمة واحدة: اهلمز املفردـ  1
  .ويكون يف لكمة ويف لكمتني: ـ اهلمز املزدوج 2
  .ـ اج(ع ثالث مهزات يف لكمة واحدة 3

مهز مفرد وآخر متعّدد، : مع إالشارة هنا ٕاىل ٔاّن الكثري من العلامء جيعلون للهمز قسمني فقط
لسابق ذكرهام، لكنّنا فّضلنا يف هذا املقال القسم الثاين والقسم الثالث ا: وجيعلون حتت هذا أالخري

تفصيل ّلك قسم عىل حدة، حّىت يَْسهُل عىل القارئ استيعاب ٔاحاكم ّلك قسم من هذه أالقسام 
  .الثالثة، والسـÔ لتداخل ٔاحاكم القسمني أالخريين

ٔام يف  اهلمز ا�ي مل يقرتن هبمز مث�، سواء ٔااكن ذ¤ يف لكمة واحدة،«وهو  ::::ـ اهلمز املفردـ اهلمز املفردـ اهلمز املفردـ اهلمز املفرد    1111
  )20(.»لكمتني

يفهم من خالل هذا التعريف ٔاّن اهلمز املفرد ال يكون ٕاّال يف لكمة واحدة، وال يلتصق به مهز 
فٕاذا التصق بغريه يف لكمة واحدة ٔاو يف لكمتني مل يصبح حيهنا مفردا بل مزدوجا، وهذا ما  آخر سواه،

  :لهذا النوع من اهلمز بني ٔاربع حاالت يهكام ميكن ٔان منّزي  .ميكن فهمه من خالل آخر التعريف السابق
ِِ الَهيُوُد  الَهيُوُد  الَهيُوُد  الَهيُوُد     :وهو بقاء اهلمز عىل ٔاص� حنو قو� عّز وجّل يف حممك تزني�: : : : التحقيقالتحقيقالتحقيقالتحقيق/ / / / أ أ أ أ          ﴿﴿﴿﴿َوقَالَتَوقَالَتَوقَالَتَوقَالَِتِ

بïاُؤهُ بïاُؤهُ بïاُؤهُ بïاُؤهُ  ِِ حححِحِ �� ِِ َوا َوا َوا َوا�� بْنَاُء هللابْنَاُء هللابْنَاُء هللابْنَاُء ِهللاِ �� ُن ا�� ْ ُن اَ ْ ُن اَ ْ ُن اَ ِِ    : ٔايضا    ، وقو�]18: سورة املائدة، االٓية[ ﴾﴾﴾﴾............َوالنïَصاَرى َوالنïَصاَرى َوالنïَصاَرى َوالنïَصاَرى حنحنحنَحنْ َذا َجاَء نَْرصُ هللاَذا َجاَء نَْرصُ هللاَذا َجاَء نَْرصُ هللاَذا َجاَء نَْرصُ ِهللاِ
-- --
﴿﴿﴿﴿اااا

        ]. 1: سورة النرص، االٓية[ ْتُحْتُحْتُحْتُح﴾﴾﴾﴾والفَ والفَ والفَ والفَ 
ففي هذه الÍذج وغريها، ال وجود ٔاليّة عّ} تدعـو ٕاىل ختفيف اهلمز سواء بتسهيلها ٔاو ٕ�بدالها ٔاو بنقلها 

 .ٔاو ٕ�سقاطها، ؤالجل ذ¤ وجب حتقيقها
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فٕاّهنا  ،فاء اللكمةفاء اللكمةفاء اللكمةفاء اللكمة، واكنت اهلمزة ساكنةساكنةساكنةساكنة    ٕاذا وقعت اهلمزة    ����    :ويكون يف احلاالت االٓتية: : : : إالبدالإالبدالإالبدالإالبدال/ / / / بببب
تُبدل حرف مّد من جنس احلركة اليت قبلها، فتبدل بعد الفتح ٔالفا، وبعد الضّم واوا، ؤاّما بعد الكرس، 

  : ، ومثال احلا¬ يف القرآن الكرمي)21(.فمل يرد يف القرآن يشء منه

ٓآىسىسىسَىس َ َ َ """"الفعل الفعل الفعل الفعل  ∗ ٓا ٓا ف �لتخفي" ورش"، قرٔاها ]68، 26: سورة املائدة، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿³ََس³ََس³ََس³ََس﴾﴾﴾﴾: حنو ومشـتقّاتهومشـتقّاتهومشـتقّاتهومشـتقّاته" " " " ا
  ).تَا0َس : (، وهذا هو ٔاصلهأالف مّديةٔالف مّديةٔالف مّديةٔالف مّديةعن طريق ٕابدال اهلمزة الساكنة بعد فتح ٕاىل 

كِكِكَ َ َ َ """"الفعل الفعل الفعل الفعل  ∗ فففِفكِ �� خمّففة عن " ورش"قرٔاها ] 75: سورة املائدة، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿يُوفَُكوَنيُوفَُكوَنيُوفَُكوَنيُوفَُكوَن﴾﴾﴾﴾: حنو ومشـتقّاتهومشـتقّاتهومشـتقّاتهومشـتقّاته" " " " اااا��
  ).ْؤفَُكونَ يُ : (طريق ٕابدال اهلمز الساكن الواقع بعد الضّم ٕاىل واو مّدية ~انسـهتا الضّمة، ؤاصلها

00َوىَوىَوىَوى﴾﴾﴾﴾«: ويه سـبعة ٔالفاظ ويه" إاليواء"ويسـتثىن من ذ¤ ما تّرصف من لكمة   ﴿﴿﴿﴿الـَماالـَماالـَماالـَما00
َواُهَواُهَواُهَواُه﴾﴾﴾﴾]  39: سورة النازعات، االٓية[ 00 ﴾﴾﴾﴾، ]74: سورة املائدة، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿َماَماَماَما00 00َواُمهَْواُمهَْواُمهَْواُمهْ : سورة التوبة، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿َوَماَوَماَوَماَوَما00

73[ ،﴾﴾﴾﴾ ُ ُُ ُُ َواَواَواَوامكمكمكُمكُُ 00 00ُوواُوواُوواُووا﴾﴾﴾﴾، ]15: سورة احلديد، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿َماَماَماَما00 00 ﴾ِ﴾، ]16:كهف، االٓيةسورة ال [ ﴿﴿﴿﴿فَافَافَافَا ِ﴾ يهيهيهيِه﴾ِ ِِ ِوِ وْ وْ سورة [ ﴿﴿﴿﴿تُتُتُتُؤؤؤْؤوْ
يييي﴾﴾﴾﴾،   و]13: املعارج، االٓية ِِ ِوِ وْ وْ ٔاّن : ، وعّ} ·سـتثناء هاهنا يه)22(»51: سورة أالحزاب، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿تُتُتُتُؤؤؤْؤوْ

  .؛ ٔاي حمقّقة)23(»ٔاثقل من التحقيق فقرئت عىل ٔاصلها«إالبدال يف هذه املواضع 
ا مفتوحةا مفتوحةا مفتوحةا مفتوحة ، فٕاّهنا تبدلفاء اللكمةفاء اللكمةفاء اللكمةفاء اللكمةواكنت  مفتوحةمفتوحةمفتوحةمفتوحةٕاذا اكنت اهلمزة     ���� ًً ال  مضّ برشط ٔان يكون قبلها  واوواوواوواًوً
يَُواخذ، يَُولف، يَُويّد، يَُوّده، يَُوّخر، ُمَوجال، «ذ¤ يف مثاين لكامت ويه " ورش"، وقد فعل )24(.غري

  )25(.»ُمَوذن، املَولفة
ه، يَُؤخر، ُمَؤجًال،: فأصل هذه اللكامت عىل التوايل يه ن، املَؤلفة، مع ُمَؤذ يَُؤاخذ، يَُؤلف، يَُؤيّد، يَُؤد5

، وٕانّام يه )صائت(اليت حلّت حمّل اهلمز ليست مّدا للحرف املضموم قبلها " الواو"إالشارة ٕاىل ٔاّن هذه 
  ). صامت(حرف متحرك بفتح كام ٔاسلفنا 

ــ  للكرسة اليت قبلها  6666ء مّديةء مّديةء مّديةء مّدية، فٕاّهنا تبدل ككككرسرسرسرس، وقبلها عني اللكمةعني اللكمةعني اللكمةعني اللكمةواكنت ساكنة ساكنة ساكنة ساكنة ٕاذا وقعت اهلمزة     ����
  )26(:اللكامت التالية ــ وذ¤ يف

ِبيٍس، ": ورش"ٔام ال، فهـي عند ] ِبئَْسَما: [، سواء اكن متّصال �ملمي مثل"ِبئَْس "ـ ما جاء من لفظ  1
نُْفُسهُُمنُْفُسهُُمنُْفُسهُُمنُْفُسهُُم﴾﴾﴾﴾: ِبيَسَما، حنو قو� تعاىل �� َمْت لَهُُم ا�� ïَمْت لَهُُم ايَس َما قَد ïَمْت لَهُُم ايَس َما قَد ïَمْت لَهُُم ايَس َما قَد ïيَس َما قَد ِِ ، )لَِبئَْس : (، وأالصل]80: سورة املائدة، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿لَبلَبلَبلَِبِ

يَن يَن يَن يَن : ين فلقد وقع يف القرآن الكرمي عند موضع واحد فقط يف قو� تعاىل�لتنو " ِبئٍْس "ٔاّما  ِِ َخْذَخْذَخْذَخْذ���َ� ا�َ ا�َ ا�َ اِ�ِ �� ﴿﴿﴿﴿َواَواَواَوا��
َما َاكنُوا يَْفُسُقوَنَما َاكنُوا يَْفُسُقوَنَما َاكنُوا يَْفُسُقوَنَما َاكنُوا يَْفُسُقوَن﴾﴾﴾﴾ ِِ ٍٍ ب ب ب ِبِ يسيسيسيٍسٍ ِِ ٍٍ ب ب ب ِبِ َعَذابَعَذابَعَذابَعَذاٍبٍ ِِ   ].165: سورة أالعراف، االٓية[ َظلَُموا بَظلَُموا بَظلَُموا بَظلَُموا ِبِ

، قرٔاها إالمام 17و 14، 13: اال6ٓت: وقعت يف ثالثة مواضع يف سورة يوسف" اِ�ئْْب "ـ لكمة  2
يُبيُبيُبيُب﴾﴾﴾﴾" ورش" ِِ   . ﴿﴿﴿﴿اّ�اّ�اّ�اّ�ِِ
َ}ٍ﴾ٍ﴾ٍ﴾ٍ﴾: يف قو� تعاىل" ِبْرئْ "ـ لكمة  3 ïَعط{َ ïَعط{َ ïَعط{َ ïَعط 55 ٍٍ م م م م55 ريريريٍريٍ ِِ   ]. 43: سورة احلج، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿َوبَوبَوبَوِبِ
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قد " ورشا"فهيا إالبدال، وهذا يعين ٔاّن " ورش"اليت نُِقلَْت عن إالمام  فقطفقطفقطفقطهذه يه اللكامت الثالث 
  .حقّق ّلك اللكامت أالخرى املشاهبة لها ومل يبدلها

لَلَلََل﴾﴾﴾﴾: حنو    ٔالفأالفأالفأالفإابدال اهلمزة     ���� �� ، ﴿﴿﴿﴿َساَلَساَلَساَلَساَل﴾﴾﴾﴾: ، تُبدل مهزهتا ٔالفا فتصبح]1: سورة املعارج، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿َساَساَساَسا��
تَُهتَُهتَُهتَُه﴾﴾﴾﴾و �� نَْسانَْسانَْسانَْسا�� ِِ نَْساتَُهنَْساتَُهنَْساتَُهنَْساتَُه﴾﴾﴾﴾: ، تُبدل مهزهتا ٔالفا فتصبح]14: سورة سـبأ، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿مممِمِ ِِ   )27(.﴿﴿﴿﴿مممِمِ

   )28(:ٕابدال اهلمزة 6ء متحركة حنو اللكامت التالية    ����
ïىسِىسِىسِِىسءَءَءََء﴾﴾﴾﴾ـ لكمة  ïالن ïالن ïالن : بدل مهزهتا 6ء وتشّدد ٔالجل سكون الياء أالوىل فتصبح، تُ ]37:سورة التوبة، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿الن
﴿﴿﴿﴿ ïِيسï   . ﴾﴾﴾﴾الن

﴾﴾﴾﴾ـ لكمة  ïَالïَالïَالï29: وسورة احلديد، االٓية 165: ، سورة النساء، االٓية150: سورة البقرة، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿للللِئِِئئِئَال[ ،
﴾﴾﴾﴾تُبدل مهزهتا 6ء متحركة حبركة اهلمزة املبد¬ ويه الفتح فتصبح  ïَيالïَيالïَيالïَيال ِِ ِِّ ّل ّل ّل   .﴿﴿﴿﴿ل

َهَبَهَبَهَبَهَب﴾﴾﴾﴾ـ لكمة  � ِ� ِ� ،  تبدل مهزهتا 6ء متحركة حبركة اهلمزة املبد¬ ويه الفتح ]19: ورة مرمي، االٓيةس[ ﴿﴿﴿﴿الالالِال�ِ
َهيََبَهيََبَهيََبَهيََب﴾﴾﴾﴾فتصبح  ِِ   . ﴿﴿﴿﴿لللِلِ

، "الياء"لو عد� ٕاىل املثال أالّول، فٕاّن حركة اهلمزة يه الضمة، وقبل اهلمزة حرف مّد هو 
انس حلركة حرف مكسور، ومعروف ٔاّن إالبدال يكون حبرف مّد جم" الياء"وهذا دليل عىل ما قبل 

احلرف قب�، ونالحظ يف هذا املثال ٔاّن حرف املّد هو احلرف ا�ي قبل اهلمز، وبسبب علّته ٔامه� 
، ولالتقاء "السني"~انسة كرسة " الياء"واعترب احلرف الصحيح قب�، �¤ ٔابدلت اهلمزة بــ " ورش"
" ورش"حلّت حملّها حدث إالدغام، فقرٔاها املتحركة بضّمة اهلمزة اليت " الياء"املّدية الساكنة مع " الياء"

  .  �لتشديد

  :حنو ::::التسهيل وإالبدالالتسهيل وإالبدالالتسهيل وإالبدالالتسهيل وإالبدال: : : : حاالت حاالت حاالت حاالت جتجتجتجتوز فهيا ووز فهيا ووز فهيا ووز فهيا و====انانانان    ∗
يُْت "ـ لكمة  َرايَْتَرايَْتَرايَْتَرايَْت﴾﴾﴾﴾: ٕاذا وقعت قبلها مهزة ·سـتفهام مثل" َرا� �� ﴾﴾﴾﴾، ]1: سورة املاعون، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿اااا�� َرايُْمتَْرايُْمتَْرايُْمتَْرايُْمتْ ��  ﴿﴿﴿﴿اااا��
﴾﴾﴾﴾] 10: سورة أالحقاف، االٓية[ ََ كككَكَ َرايْتََرايْتََرايْتََرايْتَ �� ، حيث جيوز يف اهلمزة بعد ]62: ، االٓيةسورة إالرساء[ ﴿﴿﴿﴿اااا��
  )29(:و=ان" الراء"
َرآيَْتَرآيَْتَرآيَْتَرآيَْت﴾﴾﴾﴾ٔالفا خالصة مع ٕاشـباع املّد إالبدال إالبدال إالبدال إالبدال ـ  1 ��   .               ﴿﴿﴿﴿اااا��
  .بيهنا وبني أاللفالتسهيل التسهيل التسهيل التسهيل ـ  2

يَْتيَْتيَْتيَْت﴾﴾﴾﴾هذا عند الوصل، ٔاّما عند الوقف عىل لكمة  �� َراَراَراَرا�� ��   .، ففهيا التسهيل فقط دون إالبدال﴿﴿﴿﴿اااا��
وقوع الساكن بعد اهلمزة فيلزم ذ¤ «باع املّد يف الوجه أالّول �جت ٔاساسا عنونشري هنا ٕاىل ٔاّن ٕاشـ 

  )30(.»إالشـباع
نُْمتْ ﴿﴿﴿﴿ـ لكمة  ، قرٔاها إالمام ]109: وسورة النساء، االٓية 109و 66: سورة آل معران، االٓية[ ﴾﴾﴾﴾َها ا�

﴾﴾﴾﴾"الهاء"بعد " أاللف"حبذف " ورش" ��نُْمتْنُْمتْنُْمتْنُْمتْ   . ﴿﴿﴿﴿َهاَهاَهاَها��
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  )31(:وجيوز يف هذه اللكمة و=ان
﴾﴾﴾﴾: وهو ٕابدال اهلمزة ٔالفا حمضة، مع ٕاشـباع املّد للعّ} املذكورة: : : : إالبدالإالبدالإالبدالإالبدالـ  1   . ﴿﴿﴿﴿َهآنُْمتَْهآنُْمتَْهآنُْمتَْهآنُْمتْ
  .بيهنا وبني أاللف ::::التسهيلالتسهيلالتسهيلالتسهيلـ  2
سـبق ؤان عرضنا مناذج عن نقل حركة اهلمز ٕاىل احلرف الساكن قبلها، وسـنقّدم االٓن : : : : النالنالنالنــــقـلقـلقـلقـل/ / / / جججج

ِهيمْمْمْْم﴾﴾﴾﴾: ا¬ قو� تعاىلمناذج ٔاخرى للتذكري �لقاعدة ال ٔاكرث، ومثال احل ِهيِ ِهيِ ïَت َايِْدِهيِ ïَت َايْدغُل ïَت َايْدغُل ïَت َايْدغُل : سورة املائدة، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿غُل
ِهيمْمْمْْم﴾﴾﴾﴾: وأالصل] 64 ِهيِ ِهيِ يْديْديْديِْدِهيِ �� ïْت ا�� ïْت اغُل ïْت اغُل ïْت اغُل ﴾﴾﴾﴾، و﴿﴿﴿﴿غُل ييييئئئئُمكُُْمكُُْمكُُُْمكْ ِِ ﴾﴾﴾﴾: وأالصل] 60: سورة املائدة، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿َهُل انَبَّهُل انَبَّهُل انَبَّهُل انَبِِّ ييييئئئئُمكُُْمكُُْمكُُُْمكْ ِِ نَبّنَبّنَبّنَبِِّ BB BBَهْل اَهْل اَهْل اَهْل ا﴿﴿﴿﴿  .        

" ورش"إالمام  ولكن هناك بعض املالحظات البّد من إالشارة ٕالهيا، واليت قد نعتربها اسـتثناء يف مقرأ 
  :نظرا لعدم توفر رشوط النقل فهيا لكّها ٔاو بعضها يه

  ـ ذكر� من قبل ٔاّن من رشوط النقل ٔان ينفصل احلرف الساكن عن لكمة اهلمز، لكن  1
اااا﴾﴾﴾﴾: هناك لكمة يف القرآن الكرمي ورد فهيا اهلمز متّصال �لساكن يف لكمة واحدة ويه ًً ْدءْدءْدءْدًءً ِِ سورة [ ﴿﴿﴿﴿رررِرِ

اااا﴾﴾﴾﴾" ورش"ٔا عند إالمام ، فتقر ]34: القصص، االٓية ًً دددًدً ِِ   )32(.﴿﴿﴿﴿رررِرِ
ينّينّينّّين﴾﴾﴾﴾يف قو� تعاىل " ورش"ـ وقع اخلالف عن إالمام  2

-- --
َيْه اَيْه اَيْه اَيْه ا ِِ تَابتَابتَابتَاِبِ ِِ ، ]20و 19: سورة احلاقة، االٓيتني[ ﴿﴿﴿﴿كككِكِ

، وهذا ما ذهب )33(، والثاين هو املقّدم، ٔالّن الهاء ليست ٔاصليةالنقل وعدمهالنقل وعدمهالنقل وعدمهالنقل وعدمه: حيث روي عنه الو=ان
لنقل فيه هو اDتار عند� وأالّحص «ينا وأالقوى يف العربية، وذ¤ وترك ا«: حني قال" ابن اجلزري"ٕاليه 

ٔاّن هذه الهاء َسْكْت وحمكها السكون، فال ُحتّرك ٕاّال يف رضورة الشعر عىل ما فيه من قبح، ؤايضا فال 
رمس تُثْبَُت ٕاّال يف الوقف، فٕان ُخوِلَف أالصل فاBثبتت يف الوصل ٕاجراء � جمرى الوقف ٔالجل ٕاثباهتا يف 

املصحف، فال ينبغي ٔان خيالف أالصل من وجه آخر، وهو حتريكها فيجمتع يف حرف واحد 
  )34(.»َخمالََفتَان

يف �ب نقل حركة اهلمزة " ورش"حا¬ اسـتثنائية ٔاخرى نُقلت عن إالمام " ٔابو معرو ا«اين"ـ يقّدم  3
ر سكونه، وهذه احلا¬ كام يصفها ٕاىل الساكن قبلها فيتحّرك حبركهتا وتسقط يه من اللفظ لسكوهنا وتقدي

ٔاصل مّطرد يف القرآن الكرمي، ويه وقوع الساكن واهلمز يف لكمة واحدة، ؤاّما هذا الساكن فهو الم 
ٔانّه اكن ينقل حركة اهلمز ٕاىل الم التعريف عىل الرمغ من " ورش"التعريف، حيث روي عن إالمام 

  )35(.انتفاء رشط النقل يف ذ¤

ِِ    : ا مسـتفيضة يف القرآن الكرمي مهنا قو� تعاىلوهذه احلا¬ ٔامثلهت ْرضْرضْرضْرِضِ �� ِِ َواال َواال َواال َواال�� َمواِتِ ïَموات الس ïَموات الس ïَموات الس ïالس ِِ نï يفنï يفنï يفنï ِيفِ -- --
﴿﴿﴿﴿اااا

نيَنيَنيََني﴾﴾﴾﴾ ِِ ننننِِ ِِ ِمِ مْ مْ ّلُْمّلُْمّلُْمّلُْمؤؤؤْؤمْ ِِ ٍٍ ل ل ل لِِ ٍتٍ تَ تَ َٓالَٓال6َ666ٓتَ َٓال ﴾" أالرِض "، تقرٔا ]3: سورة اجلاثية، االٓية[ َال ِ﴾ ِ﴾ ٕ�سقاط اهلمز ونقل حركهتا ويه  ﴿﴿﴿﴿َولَْرضَولَْرضَولَْرضَولَْرِض﴾ِ
BB    : الفتحة للساكن قبلها وهو الم التعريف، وقو� BBَرُة َواالَرُة َواالَرُة َواالَرُة َواال ِِ ِِ االٓخ االٓخ االٓخ االِٓخِ ِِ ïï ïï�ِ�ِ�ِ�ِقرٔات ]25: سورة النجم، االٓية[ وَىلوَىلوَىلوَىل﴾﴾﴾﴾﴿﴿﴿﴿فَلفَلفَلفَل ،

َرُةَرُةَرُةَرُة﴾﴾﴾﴾": االٓخرة" ِِ وىل ﴿﴿﴿﴿َالخَالخَالخَالِخِ Bبنقل حركة اهلمز ويه الضّم ٕاىل الالم الساكنة قب�،  ﴿﴿﴿﴿لُوَىللُوَىللُوَىللُوَىل﴾﴾﴾﴾: وقرٔات اال
﴾: وقو� عّز وجّل يف موضع آخر ِ﴾ ِ﴾ اِر﴾ِ ïار َاكلَفخ ïار َاكلَفخ ïار َاكلَفخ ïَاكلَفخ ٍٍ ْن َصلَْصالْن َصلَْصالْن َصلَْصالْن َصلَْصاٍلٍ ِِ نَْساَن منَْساَن منَْساَن منَْساَن ِمِ

-- --
، قرٔا ]14: سورة الرمحن، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿َخلََق االَخلََق االَخلََق االَخلََق اال
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: بنقل حركة اهلمز املكسور ٕاىل الم التعريف الساكن قب� هكذا" إالنسان"لفظ " ورش"إالمام 
نَْساَننَْساَننَْساَننَْساَن﴾﴾﴾﴾ ِِ   . ، وغريها من الÍذج الكثرية﴿﴿﴿﴿للللِِ

  )36(:وقع ٕاسقاط اهلمز يف قراءة �فع يف ثالث لكامت يه: : : : إالسقاطإالسقاطإالسقاطإالسقاط/ / / / دددد

ِئنيَنيَنيََني﴾﴾﴾﴾ • ِئِ ِئِ اِبِئِ ïابالص ïابالص ïابالص ïنيَنيَنيََني﴾﴾﴾﴾، فتقرٔا ]17:وسورة احلج، االٓية 62: سورة البقرة، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿الص ِِ ابِِ ïابالص ïابالص ïابالص ïبكرس  ﴿﴿﴿﴿الص
 .الباء قبل الياء

ئِئِئُوَنُوَنُوَنُوَن﴾﴾﴾﴾ • ابُوَن﴾﴾﴾﴾، فتقرٔا ]69: سورة املائدة، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿الّصابالّصابالّصابالّصاِبئِ ïابُوَنالص ïابُوَنالص ïابُوَنالص ïحبذف اهلمز مع ّمض الباء قبل  ﴿﴿﴿﴿الص
 .الواو

ئُوَنُوَنُوَنُوَن﴾﴾﴾﴾ • ئِ ئِ حبذف اهلمز وّمض الهاء قبل  ﴿﴿﴿﴿يَُضاُهوَنيَُضاُهوَنيَُضاُهوَنيَُضاُهوَن﴾﴾﴾﴾، فتقرٔا ]30: سورة التوبة، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿يَُضاهيَُضاهيَُضاهيَُضاِهئِ
 .الواو

        ::::اهلمز املزدوجاهلمز املزدوجاهلمز املزدوجاهلمز املزدوج    ::::2222
علامء قد اختلفوا يف تقسـمي اهلمز، مفهنم من جع� عىل ثالثة ٔارش� يف السابق ٕاىل ٔاّن ال

: مفرد ومتعّدد ويشمل أالخري مهنام عىل: مفرد مزدوج ومتعّدد، وهناك من جع� عىل رضبني: رضوب
املتضمن هلمزتني متتابعتني سواء ٔااكن ذ¤ يف لكمة ٔام يف لكمتني، ويشمل كذ¤ اللكامت اليت  املزدوجاملزدوجاملزدوجاملزدوج

اقرتان مهزة مبثلها ٔاو مثلهيا يف «: وعليه فٕاّن اهلمز املتعّدد هو. تابعات دون فاصل بيهناهبا ثالث مهزات مت 
  )37(.»لكمة واحدة ٔاو اقرتاهنا مبثلها يف لكمتني، حبيث تكون آخر حرف يف أالوىل ؤاّول حرف يف الثانية

نوعني ٔاو قسمني من اهلمز، وهام اهلمز املزدوج ويف احلقيقة، ٕاّن هذا التعريف يشـمتل عىل 
هو اقرتان مهزة مبثلها : "واهلمز املتعّدد ذو ثالث مهزات؛ فأّما عن اهلمز املزدوج فيتحّدد من خالل قو�

، مبعىن التصاق مهزتني يف لكمة واحدة، ويف هذا ٕاشارة ٕاىل النوع أالّول من ٔانواع اهلمز "يف لكمة واحدة
، كام يشري التعريف السابق ٔايضا ٕاىل النوع الثاين من اهلمز املزدوج يف لكمة واحدةاهلمز املزدوج يف لكمة واحدةاهلمز املزدوج يف لكمة واحدةاهلمز املزدوج يف لكمة واحدةاملزدوج ٔاال وهو 

ٔاو اقرتاهنا مبثلها يف لكمتني، حبيث تكون آخر حرف يف أالوىل ؤاّول : "... اهلمز املزدوج وذ¤ يف قو�
دليل عىل ازدواج وليس مبثلهيا " اقرتاهنا مبثلها"، وقال اهلمز املزدوج يف لكمتنياهلمز املزدوج يف لكمتنياهلمز املزدوج يف لكمتنياهلمز املزدوج يف لكمتنيوهو " حرف يف الثانية

وجوب : اهلمزة، واْخُتِمت هذا التعريف اجلامع برشط من رشوط النوع الثاين من اهلمز املزدوج، وهو
ٔاّما . وقوع اهلمزة أالوىل يف اللكمة السابقة، واهلمزة الثانية يف اللكمة الالحقة دون وجود ٔاي فاصل بيهنام

فيشري ٕاليه التعريف السابق يف قو� ) مة واحدةثالث مهزات يف لك(عن القسم الثالث من ٔاقسام اهلمز 
وا«ليل عىل التعّدد ــ ٔاي ما فـاق اثنان ــ هو لكمة مثلهيا؛ ٔاي " هو اقرتان مهزة مبثلهيا يف لكمة واحدة"

اثنان فضال عن اهلمزة أالوىل، ليصبح العدد ثالث مهزات متتاليات يف لكمة واحدة، وهو رشط ٔاسايس 
  .عن ذ¤ فÔ سـيأيت من هذا البحث حبول هللاكام سيّمت احلديث 

  )38(.»وهو مهز القطع املالصق ملث�«: اهلمز املزدوج فيقول" عبد الكرمي مقيدش"ويلّخص 



 محمد بوخلطوط/ أ                                                                    حّده ورضوبه يف القرآن الكرمي: اهلمز
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  : للهمز املزدوج قسمني هام: ٔاقسام اهلمز املزدوجٔاقسام اهلمز املزدوجٔاقسام اهلمز املزدوجٔاقسام اهلمز املزدوج    ∗
        : : : : اهلمز املزدوج يف لكمة واحدةاهلمز املزدوج يف لكمة واحدةاهلمز املزدوج يف لكمة واحدةاهلمز املزدوج يف لكمة واحدة/ / / / أ أ أ أ 

وىل مهنام لالسـتفهام ويه مفتوحة مهز³ن جممتعتان يف لكمة واحدة تكون اهلمزة االٔ «: وهو
دامئا، والثانية ٕاّما ٔان تكون مهزة وصل وٕاّما ٔان تكون مهزة قطع، فٕان اكنت للقطع فال بّد ٔان تكون 

         )39(.»مفتوحة ٔاو مضمومة ٔاو مكسورة
مهز³ن مفتوحتان، مهزة : (مفن خالل هذا التعريف ميكن ٔان منّزي لهذا القسم بني ثالثة ٔارضب يه

  :، وفÔ ييل متثيل عن ّلك نوع)وحة مفضمومة، مهزة مفتوحة مفكسورةمفت
وقع هذا النوع يف القرآن يف ثالث عرشة لكمة يف واحد وعرشين موضعا، من ٔامث}  ::::املفتوحتاناملفتوحتاناملفتوحتاناملفتوحتان    ����
﴾: ذ¤ ٌ﴾ ٌ﴾ ْرَ�بْرَ�بْرَ�بْرَ�ٌب﴾ٌ �� اااا�� �� ﴾، ]39: سورة يوسف، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿اااا�� I﴾ I﴾ I﴾ Iيييي ِِ ِمِ َ مْ َ مْ َ مْ اااا�جع�جع�جع�ْجعَ ��   . اخل... ،]44: سورة فّصلت، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿اااا��

  )40(:يف اهلمزة الثانية و=ان جيوز": ": ": ": حمكهاحمكهاحمكهاحمكها""""

  .بني بني التسهيلالتسهيلالتسهيلالتسهيل    ∗)                   وهو املقدم(ٔاي تبدل ٔالفا : : : : إالبدالإالبدالإالبدالإالبدال    ∗
        : : : : مالحظمالحظمالحظمالحظــــةةةة

املثالني السابقني عىل سبيل التوضيح " ورش"ـ الوجه املقّدم هنا هو إالبدال، ؤالجل ذ¤ قرٔا إالمام 
﴾: مثال هكذا ٌ﴾ ٌ﴾ آْرَ�بآْرَ�بآْرَ�بآْرَ�ٌب﴾ٌ �� ﴾و ﴿﴿﴿﴿اااا�� I﴾ I﴾ I﴾ Iيييي ِِ ِمِ َ مْ َ مْ َ مْ ٓآجعجعجعْجعَ ٓا ٓا ا ��   . ﴿﴿﴿﴿اااا��

  .لتسهيل هو الوجه الثاين، ويكون هنا بني اهلمزة وبني أاللف، ٔالّن اهلمزة الثانية متحركة �لفتحـ ا
هو احلمك املقّدم عىل الثاين، وعّ} ٕاشـباع " ورش"الوجه أالّول ــ ٔاي إالبدال ــ عند إالمام : تـنـبيهتـنـبيهتـنـبيهتـنـبيه

  .  مزة، فيلزم ذ¤ إالشـباعوقوع الساكن بعد اهل: اهلمزة الثانية املبد¬ ــ كام ٔاسلفنا ــ يه
﴾﴾﴾﴾: وقع هذا النوع عند ٔاربع لكامت يف القرآن الكرمي ويه ::::مفتوحة مفضمومةمفتوحة مفضمومةمفتوحة مفضمومةمفتوحة مفضمومة    ���� ئُمكُُْمكُُْمكُُُْمكْ ئِ ئِ ئِ ِّ ّنَب ّنَب ّنَب نَب BB BBاااا �� سورة آل [ ﴿﴿﴿﴿اااا��

ْكُرْكُرْكُرْكُر﴾﴾﴾﴾، ]15: معران، االٓية ِِ ِِ اّ� اّ� اّ� اّ�ِِ َل عَلَْيهَل عَلَْيهَل عَلَْيهَل عَلَْيِهِ ِِ ااااBنBنBنBنْزْزْزِْزِ �� ُدواُدواُدواُدوا﴾﴾﴾﴾، ]8: سورة ص، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿اااا�� ِِ ْشهْشهْشهْشهِِ BB BBاااا �� : سورة الزخرف، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿اااا��
ِِ ا ا ا ا، ]19 َي عَلَْيهَي عَلَْيهَي عَلَْيهَي عَلَْيِهِ ِِ لْقلْقلْقلِْقِ BB BBاااا �� ْكُرْكُرْكُرْكُر﴾﴾﴾﴾﴿﴿﴿﴿اااا�� ِِ   ]. 25: سورة القمر، االٓية[ �ّ�ّ�ّّ�ِِ

  )41(.حتقّق اهلمزة أالوىل، وتسهّل الثانية بني بني ":":":":حمكهاحمكهاحمكهاحمكها""""
        .، ٔالّن اهلمزة الثانية متحركة �لضمّ "الواو"و" اهلمزة"التسهيل هنا يكون بني : : : : مالحــــظةمالحــــظةمالحــــظةمالحــــظة

َة : مهنا وقد وقع هذا النوع يف تسع لكامت عند ثالثني موضعا يف القرآن ::::مفتوحة مفكسورةمفتوحة مفكسورةمفتوحة مفكسورةمفتوحة مفكسورة    ���� ïَة م ïَة م ïَة م ïم ِِ ئئئئِِ �� ﴿﴿﴿﴿اااا��
﴾ ِ﴾ ِ﴾ ، سورة 41و 5: ، سورة القصص، االٓيتني73: ، سورة أالنبياء، االٓية12: سورة  التوبة، االٓية[ الُكْفرالُكْفرالُكْفرالُكْفِر﴾ِ

﴾، 24: السجدة، االٓية ً﴾ ً﴾ هَةهَةهَةهًَة﴾ً ِِ ًً آل آل آل آلِِ فْاكفْاكفْاكفًْاكً
-- --
اااا ��   ].86: سورة الصافات، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿اااا��

  )42(.حتقّق اهلمزة أالوىل، وتسّهل الثانية بني بني": ": ": ": حمكهاحمكهاحمكهاحمكها""""
  .، ٔالّن اهلمزة الثانية متحركة �لكرس"الياء"و" اهلمزة"هنا يكون بني التسهيل : : : : مالحـــظةمالحـــظةمالحـــظةمالحـــظة
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امةامةامةامة   ::::مالحظـات عمالحظـات عمالحظـات عمالحظـات عــــ

ٕاذا اجمتعت مهز³ن قطعيتان يف لكمة، وحتّركت أالوىل �حلراكت الثالث ويه لغري ·سـتفهام ــ  ∗
ْاَدمْ : "عىل حنو ساكنةساكنةساكنةساكنة    عكس احلاالت السابقة ــ واكنت الثانية ْؤتُوا"، "ا� Bئَْما�ً "، "ا

-
، وجب حتقيق "ا

، "آدم: "أالوىل وٕابدال الثانية حرف مّد من جنس حركة ما قبلها، لتصبح اللكامت السابقة عىل التوايل
، وهذا حمك مشرتك بني مجيع القراء، وذ¤ ٔاّن العرب مل تكن لتجمع بني مهزتني )نهيام "ٕاميا�"، "ٔاوتوا"

ّن ّلك مهزتني اجمتعتا يف لكمة، واكنت أالوىل متحركة ساكنة مطلقا، ويف هذا قاعدة رصفية مفادها أ 
  )43(.والثانية ساكنة، ٔابدلت الثانية حرف مّد من جنس املتحركة

  )44(:ٕاذا وقعت بعد مهزة ·سـتفهام مهزة وصل، ففهيا احلاالت التالية ∗
َم﴾﴾﴾﴾: ـ ٕاذا اكنت مهزة الوصل مفتوحة مثل 1 ïَم َحر ïَم َحر ïَم َحر ïَحر ِِ كََريِْنِ ïكََريْنا� ïكََريْنا� ïكََريْنا� ïا� ��   :، ففهيا و=ان]143: يةسورة أالنعام، االٓ [ ﴿﴿﴿﴿اااا��

  ).   آ�كرين، اNٓ: (مثل) مع ٕاشـباع املّد ٔالجل الساكن الالزم بعدها(ـ تبدل مهزة الوصل حرف مّد 
  .  ، والوجه أالّول مقّدم)من غري مدّ (ـ تَُسهïُل بني بني 

تغفرت: [ـ ٕاذا اكنت مهزة الوصل مكسورة مثل 2 ِاسـْ ِاْصطفى، ا� لع، ا� ïِاط ذف ـ ٔاي مهزة ، فٕاّهنا حت]ا�
﴾﴾﴾﴾: الوصل ـ وتلفظ هكذا عُعُعُُع ِِ ِلِ ïلط ïلط ïلط ïط �� ْصَطَفىْصَطَفىْصَطَفىْصَطَفى﴾﴾﴾﴾، ]38: سورة القصص، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿اااا�� �� : سورة الصافات، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿اااا��

تَْغَفْرَت﴾﴾﴾﴾، ]153 تَْغَفْرَتسـْ تَْغَفْرَتسـْ تَْغَفْرَتسـْ سـْ ��  ]. 6: سورة املنافقون، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿اااا��
        ::::اهلمز املزدوج يف لكمتنياهلمز املزدوج يف لكمتنياهلمز املزدوج يف لكمتنياهلمز املزدوج يف لكمتني/ / / / بببب

ون اهلمزة هو اج(ع مهزتني قطعيتني متعاقبتني من لكمتني حال الوصل ال الوقف، حبيث تك
أالوىل آخر حرف يف اللكمة أالوىل، واهلمزة الثانية ٔاّول حرف يف اللكمة اليت تلهيا مبارشة دون فاصل 

، ٔالّن أالوىل ]7:سورة أالعىل، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿َما َشاَء ُهللاَما َشاَء ُهللاَما َشاَء ُهللاَما َشاَء ُهللا﴾﴾﴾﴾: يكون هناك، خفرج بقيد القطع اهلمز³ن يف حنو
فاصل بني اهلمزتني القطعيتني ولو تنوينا  قطعية والثانية وصلية، وخرج بقيد التالصق والتعاقب وجود

بُوا﴾﴾﴾﴾:حنو ïبُواْن كَذ ïبُواْن كَذ ïبُواْن كَذ ïْن كَذ �� وَء اوَء اوَء اوَء ا�� 55 َساُؤوا السَساُؤوا السَساُؤوا السَساُؤوا الس55 �� يَن ايَن ايَن ايَن ا�� ِِ بََة اّ�بََة اّ�بََة اّ�بََة اّ�ِِ ِِ ï َاكَن عَاِقِ ï َاكَن عَاقُ ï َاكَن عَاقُ ، فالفاصل هنا هو حرف ]10: سورة الروم، االٓية[ ﴿مث﴿مث﴿مث﴿ُمثï َاكَن عَاقُ
ٕاذا ما وقف القارئ عىل اهلمزة أالوىل وابتدئ �لثانية، فال يكون فهيا وال يف : املّد، وخرج بقيد الوصل

، ونشري هنا ٕاىل ٔاّن )45(انية ٕاّال التحقيق �تّفاق القراء، ٔالّن ّلك مهنام آل به هذا الوقف ٕاىل مهز مفردالث
ٕاّما ٔان تكون اهلمز³ن ا~متعتان يف : هذا الرضب من اهلمز املزدوج ينقسم بدوره ٕاىل قسمني خمتلفني هام

توحتان، املضمومتان، واملكسور³ن، املف : لكمتني متفقتني يف احلركة، فنتحّصل عىل ثالثة ٔارضب يه
مفتوحة مفضـمومة، : وٕاّما ٔان تكو� خمتلفتني يف احلركة، فنتحّصل هنا عىل سـتة ٔارضب خمتلفة يه

مفتوحـة مفكـسورة، مضمومة مففتوحة، مضمومة مفكسورة، مكسورة مففتوحة ومكسورة مفضمومة، وال 
  :املدين كام ييل" �فع " عن شـيخه" ورش" بّد من بيان حمك ّلك نوع عىل حدة كام قرٔاها إالمام

  :وتأيت عىل ثالثة ٔارضب ــ كام سـبقت إالشارة ــ يه ::::اهلمز³ن املتفقتان يف احلركةاهلمز³ن املتفقتان يف احلركةاهلمز³ن املتفقتان يف احلركةاهلمز³ن املتفقتان يف احلركة    ����



 محمد بوخلطوط/ أ                                                                    حّده ورضوبه يف القرآن الكرمي: اهلمز
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: حنو قو� تعاىل: وقع هذا النوع يف القرآن يف سـبعة عرش لفظا يف تسعة وعرشين موضعا ::::املفتوحتاناملفتوحتاناملفتوحتاناملفتوحتان ∗
َفهَاءَ َفهَاءَ َفهَاءَ َفهَاءَ  55 ﴾﴾﴾﴾ ﴿﴿﴿﴿السالسالسالس55 ْمَوالَُمكُْمَوالَُمكُْمَوالَُمكُْمَوالَُمكُ �� ﴾﴾﴾﴾، ]5: الٓيةسورة النساء، ا[ اااا�� ََ ِّكِكِكَِكَ ّْمُر َرب ّْمُر َرب ّْمُر َرب ْمُر َرب ��   ].101و 76: سورة هود، االٓيتني[ ﴿﴿﴿﴿َجاَء اَجاَء اَجاَء اَجاَء ا��

  )46(:جيوز يف اهلمزة الثانية و=ان ":":":":حمكهاحمكهاحمكهاحمكها""""

﴾: ٔاي ٕابدالها ٔالفا وهو املقّدم، ٕاّال يف موضعني هام: إالبدالإالبدالإالبدالإالبدال ∗ ٍ﴾ ٍ﴾ سورة احلجر، االٓية [ ﴿﴿﴿﴿َجاَء آُل لُوطَجاَء آُل لُوطَجاَء آُل لُوطَجاَء آُل لُوٍط﴾ٍ
ْرَعْوَنْرَعْوَنْرَعْوَنْرَعْوَن﴾﴾﴾﴾، ]61 ِِ   .املقّدم فهيام هو التسهيل، ف]41:سورة القمر، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿َجاَء آُل فَجاَء آُل فَجاَء آُل فَجاَء آُل ِفِ

  . بني بني التسهيلالتسهيلالتسهيلالتسهيل ∗
  .، ~انسة حركة اهلمزة الثانية ويه الفتح"أاللف"و" اهلمزة"التسهيل هنا يكون بني  ::::مالحـــظةمالحـــظةمالحـــظةمالحـــظة

  مل يقع هذا النوع يف القرآن الكرمي ٕاالّ يف لكمة واحدة، ويف موضع واحد فقط : : : : املضمومتاناملضمومتاناملضمومتاناملضمومتان ∗
﴾﴾﴾﴾: هو ََ ولَولَولَولَِئكِئكِئكِئَكَ BB BBَياُء اَياُء اَياُء اَياُء ا ِِ ْولْولْولْولِِ ��   ]. 32: أالحقاف، االٓية سورة[ ﴿﴿﴿﴿اااا��

  )47(:جيوز فهيا الو=ان ":":":":حمكهاحمكهاحمكهاحمكها""""

  .بني بني التسهيلالتسهيلالتسهيلالتسهيل ∗الثانية واوا ساكنة وهو الوجه املقّدم                   ٕابدالٕابدالٕابدالٕابدال ∗
        .التسهيل هنا يكون بني اهلمزة والواو، ~انسة حركة اهلمزة الثانية ويه الضمّ : : : : مالحـــظةمالحـــظةمالحـــظةمالحـــظة

ْن ْن ْن ْن : عرش لفظا يف سـبعة عرش موضعا، حنو قو� تعاىلوقد وقع ذ¤ يف مخسة  ::::املكسور³ناملكسور³ناملكسور³ناملكسور³ن ∗
-- --
ِِ ا ا ا ا غَاءغَاءغَاءغَاِءِ ِِ ﴿﴿﴿﴿البالبالبالِبِ

َرْدَنَرْدَنَرْدَنَرْدَن﴾﴾﴾﴾ �� ﴾، ]33: سورة النور، االٓية[ اااا�� ِ﴾ ِ﴾ ْرضْرضْرضْرِض﴾ِ �� َىل االَىل االَىل االَىل اال��
-- --
ِِ ا ا ا ا َماِءِ ïَماءَن الس ïَماءَن الس ïَماءَن الس ïَن الس ِِ   ]5: سورة السجدة، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿مممِمِ

  )48(:جيوز يف اهلمزة الثانية و=ان ":":":":حمكهاحمكهاحمكهاحمكها""""

  .               ل بني بنيالتسهي ∗)              وهو املقّدم(ٕابدال الثانية 6ء ساكنة  ∗
  .ويه الكرس التسهيل هنا يكون بني اهلمزة والياء، ~انسة حركة اهلمزة الثانية ::::مالحـــظةمالحـــظةمالحـــظةمالحـــظة

ونشري هاهنا ٕاىل ٔاّن ختفيف اهلمزتني املتفقتني يف احلركة ميكن تفسريه، بأنّه عند اج(ع مهزتني 
حركة ٕالحداث مماث} صوتية ال تبدو معاملها ٕاحداهام تسقط ٔاو تتحّول ٕاىل نصف «: يف مقطعني متتابعني

  )49(.»بني أالصوات املفردة، بل بني املقطعني عىل طريف اهلمزة اDّففة لتحقيق التوازن بيهنام
، ولكن هناك بعض ·سـتثناءات الواقعة يف بعض "ورش"هذا هو أالصل يف مقرٔا إالمام         

يف مذكرته اليت وضعها يف عمل " عبد الكرمي مقيدش"الباحث املواضع من ا6ٓت القرآن الكرمي ٔاشار ٕالهيا 

  )∗∗(.التجويد

وتأيت عىل سـتة ٔارضب، ورد مهنا يف كتاب هللا تعاىل مخسة ٔارضب : اهلمز³ن ااهلمز³ن ااهلمز³ن ااهلمز³ن اDDDDتلفتان يف احلركةتلفتان يف احلركةتلفتان يف احلركةتلفتان يف احلركة    ����
  )50(:يه

﴾: ٔان تكون أالوىل مكسورة والثانية مفتوحة حنو ∗ ً﴾ ً﴾ ِِ آيَة آيَة آيَة آيًَة﴾ً َماِءِ ïَماءَن الس ïَماءَن الس ïَماءَن الس ïَن الس ِِ   ].4: سورة الشعراء، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿مّمّمّّمِِ



 العدد اخلامس والعرشون  -12ا~{                                          جم} لكية االٓداب و اللغات

 2019جوان                                      272                           لكية االٓداب و اللغات

يييي﴾﴾﴾﴾: ٔان تكون أالوىل مضمومة والثانية مفتوحة حنو ∗ ِِ عععِعِ ِِ ْقلْقلْقلْقِلِ �� اُء ا�� اُء اَ َمسَ اُء اَ َمسَ اُء اَ َمسَ   ].44: سورة هود، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿وَوَوََو6َ666 َمسَ

ىلَىلَىلََىل﴾﴾﴾﴾: ٔان تكون أالوىل مفتوحة والثانية مكسورة حنو ∗
-- --
يَء ايَء ايَء ايَء ا ِِ   ].9 :سورة احلجرات، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿تَفتَفتَفتَِفِ

﴾: ٔان تكون أالوىل مفتوحة والثانية مضمومة حنو ∗ ً﴾ ً﴾ ًة﴾ً ïةم ïةم ïةم ïم BB BBوال يوجد ]44: ؤمنون، االٓيةسورة امل[ ﴿﴿﴿﴿َجاَء اَجاَء اَجاَء اَجاَء ا ،
  .غريها يف القرآن الكرمي

ىلَىلَىلََىل﴾﴾﴾﴾: ٔان تكون أالوىل مضمومة والثانية مكسورة حنو ∗
-- --
ïَشاُء ا ْن ي ïَشاُء اي مï ْن ي ïَشاُء اي مï ْن ي ïَشاُء اي مï ْن ي ïي م ِِ ِْدِ ْدَ ْدَ : سورة يونس، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿وَوَوََوهيهيهيَهيْدَ

25.[  

ٔان تكون أالوىل مكسورة والثانية مضمومة، وهذه احلا¬ مل ترد يف كتاب هللا تعاىل لفظا، ولكن  ∗
﴾:  قو� تعاىلوردت معنا يف ً﴾ ً﴾ ًة﴾ً ïةم ïةم ïةم ïم BB BBا ا ا ا ِِ ّمةً ]23: سورة القصص، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿َوَجَد عَلَْيهَوَجَد عَلَْيهَوَجَد عَلَْيهَوَجَد عَلَْيِهِ B؛ ٔاي وجد عىل املاِء ا .  

ٕابدال اهلمزة الثانية 6ء مفتوحة، ٔالّن اهلمزة أالوىل : فالرضب أالّول فيه و=ا واحدا وهو": ": ": ": حمكـــــهاحمكـــــهاحمكـــــهاحمكـــــها""""
بد¬، ٔاّما الرضب الثاين ففيه ٔايضا مكسورة وال جتانس ٕاّال الياء، وحتركت �لفتح ٔالّهنا حركة اهلمزة امل 

ٕابدال الثانية واوا مفتوحة ٔالّن اهلمزة أالوىل حتّركت بضّم، وال يناسب الضّم ٕاّال : و=ا واحدا فقط وهو
الواو؛ هذه أالخرية اليت حتّركت بدورها �لفتح ٔالّهنا ٔاخذت حركة اهلمزة املبد¬، ؤاّما الرضبني الثالث 

يّمت تسهيل اهلمزة الثانية بيهنا وبني الياء، ويف : ا واحدا وهو التسهيل؛ ففي الثالثوالرابع ففهيام ٔايضا و=
الرابع يّمت تسهيل اهلمزة الثانية بيهنا وبني الواو ~انسة حركة اهلمـزة الثانية، يف حني ينفـرد الضـرب 

تسهيل : ة والوجه الثاين وهوٕابـدال اهلمزة الثانية واوا مكسور: املقـّدم مهنام: اخلامـس بو=ني اثنني
  )51(.الثانية بيهنا وبني الياء، ٔالّن حركة الثانية كرسة وال جتانسها ٕاّال الياء

عن " ورش"وفÔ ييل خمطط موجز يوّحض ٔاحاكم اهلمز املزدوج بنوعيه كام قرٔا به إالمام 
  )52( ":�فع"شـيخه إالمام 
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        ):):):):ةةةةثالث مهزات يف لكمة واحدثالث مهزات يف لكمة واحدثالث مهزات يف لكمة واحدثالث مهزات يف لكمة واحد((((اهلمز املتعّدد اهلمز املتعّدد اهلمز املتعّدد اهلمز املتعّدد : : : : 3333

﴾﴾﴾﴾: مل جتمتع ثالث مهزات يف كتاب هللا تعاىل ٕاّال يف لكمتني هام نُْمتْنُْمتْنُْمتْنُْمتْ ِِ : سورة املî، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿َءآمَءآمَءآمَءآِمِ
هَُتنَاهَُتنَاهَُتنَاهَُتنَا﴾﴾﴾﴾و]  16 ِِ ، حيث ٔاّن أالوىل اسـتفهامية مفتوحة وأالخرى زائـدة ]58: سورة الزخرف، االٓية[ ﴿﴿﴿﴿َءآلَءآلَءآلَءآلِِ

ابقة تُبدل الثالثة حبرف مّد من جنس مفـتوحة ٔايضا والثالثة ٔاصلية ساكنة، وبتطبيق القاعدة الرصفية الس
  : ، فتجمتع يف هذه احلا¬ مهز³ن مفتوحتان فيصري لللكمة حمكني ــ كام ٔارش� سابقا ــ هام)ٔالفا(ما قبلها 

  .الثانية بيهنا وبني أاللف مع حتقيق أالوىل تسهيلتسهيلتسهيلتسهيل ∗

نُْمتْ نُْمتْ نُْمتْ نُْمتْ (الثانية ٔالفا، فتصري ٕابدالٕابدالٕابدالٕابدال ∗ ِِ ْاْامْاْامْاْامْاْاِمِ �� ال جيوز يف لغة العرب، �¤ ال  ، فيجمتع حرفان ساكنان، وهذا)اااا��
] ءآمنمتءآمنمتءآمنمتءآمنمت[يبقى ٕاّال حمك واحد وهو حتقيق أالوىل، وتسهيل الثانية بني اهلمز وأاللف، وما يقال عن لكمة 

  )53(].ءآلهتناءآلهتناءآلهتناءآلهتنا[ينطبق كذ¤ عن لكمة 
ةةةة ، جيد ٔاّن )التسهيل، إالبدال، النقل واحلذف(ٕاّن املالحظ ٔالحاكم اهلمز أالربعة : : : : مالحـــظة هاممالحـــظة هاممالحـــظة هاممالحـــظة هامــــ

ٔاكرث من غريهام، فقد ّمت اسـتعامل " �فع"عن " ورش"للحمكني أالّولني دورا� واسـتعامال يف قراءة 
أالحاكم أالربعة السابقة ا�كر فضال عن أالصل يف اهلمز وهو التحقيق، حيÍ ال يكون هناك سبب 

هلمز املزدوج واهلمز للتخفيف، ٕاّال يف الرضب أالّول من ٔارضب اهلمز وهو اهلمز املفرد، يف حني اقترص ا
  .املتعّدد عىل التسهيل وإالبدال معا، ٔاو عىل وجه واحد مهنام ــ يف بعض احلاالت ــ كام رٔاينا

التسهيل بني بني، ٔالّن فيه بقاء «: ٕاّن أالصل يف تغيري اهلمز وختفيفه يكون بــ: وخالصة القول
عنه حرف آخر، ّمث �حلذف بعد النقل، ٔالّن ٔاثر اهلمزة، ّمث �ٕالبدال، ٔالنّه وٕان مل يبق � ٔاثر فقد عوض 

  )54(.»فيه بقاء حركته، ّمث �حلذف مع احلركة ٔالنّه عدم حمض
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        ::::امتة البحثامتة البحثامتة البحثامتة البحثــــــــــــــــــــــــــــخخخخ
  :بعد هذه اجلو¬ يف منت النّص القرآين، نرصد مج} من النتاجئ لعّل ٔابرزها

خفيف يف النطق، ولعّل اللغة العربية لغة سلسة بسـيطة يف نظا�ا، جتنح دوما حنو السهو¬ والت  ����
" اهلمزة"اهلمز، مفعلوم ٔاّن : من وسائل التيسري الصويت يف القرآن الكرمي ٔاو يف غريه من النصوص العادية

صوت ثقيل لبعد خمرجه، ّمث ٕاّن النطق هبا فيه مشقّة وصعوبة، �¤ معد العرب ٕاىل ختفيفها وتيسريها 
التسهيل، إالبدال، النقل :  ٔاربع طرائق يهلتكون ٔاسهل يف النطق ممّا يه عليه، فوضعوا �¤

  . وإالسقاط
للهمز ثالثة ٔارضب، معيار الفصل بيهنا هو الّمك، ٔاو بتعبري آخر عدد اهلمزات يف اللفظ، فٕاذا ورد  ����

يف اللكمة املفردة مهزة واحدة فقط اكن مفردا، وٕان ورد فهيا ٔاو يف لكمتني متتاليتني مهز³ن برشط ٔان 
، ٔاّما ٕاذا ورد يف لكمة واحدة ثالث مهزات متتابعة )ثنايئ اهلمز(ّمسي حيهنا مزدوجا تكو� متالزمتني 

  .حفيهنا يكون اهلمز متعّددا
اهلمز ظاهرة صوتية مشهورة يف علمي القراءات والتجويد، فهـي مثل إالدغام وإالما¬ واملامث}  ����

وال(ثل يف أالصوات، واخلفّة  حتقيق التجانس: وإالبدال وغريها، لكّها تريم ٕاىل غاية واحدة ويه
  .  والسالسة واليرس يف النطق
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        ::::ملراجع واملصادرملراجع واملصادرملراجع واملصادرملراجع واملصادرالهوامالهوامالهوامالهوامشششش وا وا وا وا
        

، 1أالصوات اللغوية، دار صفاء للنرش والتوزيع، ّمعان، أالردن، ط: عبد القادر عبد اجلليل )1
 . 125م، ص1998/ه1418

ضوابطها و·حتجاج هبا يف الفقه والعربية،  :القراءات الشاّذة: عبد العّيل بن عبد الرمحن املسـئول )2
دار ابن القّمي للنرش والتوزيع، الر6ض، السعودية، ودار ابن عفان للنرش والتوزيع، القاهرة، مرص، 

 .324م، ص 2008/ه1429، 1ط
 عبد السالم محمّد هارون، : ، حت3الكتاب، ج: سيبويه؛ ٔابو برش معرو بن عXن بن قنرب )3

 .541م، ص1982/ه 1402، 2قاهرة، مرص، ودار الرفاعي، الر6ض، السعودية، طمكتبة اخلاجني، ال
ٔاثر القوانني الصوتية يف بناء اللكمة، عامل الكتب احلديث للنرش والتوزيع، ٕاربد، : فوزي الّشايب  )4

 .456- 455م، ص ص2004/ه1425، 1أالردن، ط
ر للنرش والتوزيع، ّمعان، أالردن، ظواهر لغوية يف القراءات القرآنية، دار عام: غامن قدوري امحلد )5

 .11م، ص2006/ه1427، 1ط
تيسري الرمحن يف جتويد القرآن، دار التقوى للطبع والنرش والتوزيع، إالسكندرية، : سعاد عبد امحليد )6

 . 261م، ص2009/ه1430، 1مرص، ط
 .266املرجع نفسه، ص  )7
، 4قاهرة، مرص، طاملعجم الوسـيط، مكتبة الرشوق ا«ولية، ال: مجمع اللغة العربية )8

 .م، مادة َحَقَق 2005/ه1426
، مكتبة دار الرشوق، بريوت، 1احمليط يف ٔاصوات العربية وحنوها ورصفها، ج: محمد أالنطايك )9
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 .132، 127ص ص 
 .133املصدر نفسه، ص  )52
وعبد  117 - 116الوجزي النافع يف ٔاصول رواية ورش عن �فع، ص ص : غنية بوحوش: ينظر )53
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