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 التطبيق السابع :

 أحكــــــــــــــــــــــــــــــــام اذلــــــــــــــــــــــــــــــــمز :

 ذكر فيو الناظم ابن بري من ادلباحث ما يلي :

 حكم اذلمز ادلزدوج يف كلمة ويف كلمتٌن. -1
 حكم مهزة الوصل مع مهز االستفهام يف القراءة. -2
 مهزة الوصل ومواضعها. -3
 ادلتكرر.االستفهام  -4
 إبدال فاء الفعل. -5
 نقل حركة اذلمز إىل الساكن. -6

واذلمز يف اللغة : الدفع بسرعة، تقول : مهزت الفرس مهزا إذا دفعتو بسرعة، ومسي احلرف ادلعروف 
 مهزة ألّن الصت يدفع عند النطق بو لكلفتو على اللسان.

ا ؛ لكونو يستوطن أقصى وىو حرف شديد، وىو أدخل احلروف احللقية، وأدخلها يف احللق أثقله
احللق، فكان النطق بو على ىذه احلال فيو كلفة وتعب ؛ ولذا استحسنت أكثر القبائل احلجازية ال سيما 

 قريش النطق بو خمففا.

 : -رمحو هللا  -قال ابن بري 

 للَهْمِز واإِلْسَقاِط والتـَّْبِديلِ  القوُل يف التَّحِقيِق والتَّْسِهيلِ  -58
 فَســـــــــــــــــــهَُّلوُه ََترًَة وَحَذُفوا يف النُّطـــــِْق بِو َتَكلُّفٌ واذلَمُز  -58
ـــــــــــــــ وأَْبَدلُـــــــوُه َحـــــــْرَف ّمدٍّ حْمًضا -58  ْفًضاُكوِن رَ ونـََقُلوُه للسُّ

 ادلعىن اإلمجايل :

 م :عقد الناظم ىذا الباب للحديث عن أحكام اذلمز، وىي أربعة أحكا

 األّول : التحقيق، والثاين : التسهيل، والثالث :اإلسقاط، والرابع : اإلبدال، وسأيت بياهنا بعد.

مثّ بٌّن سبب التغيًن الذي يلحق اذلمزة، وىو ادلشقة ادلوجودة فيو عند النطق بو، وذلك لكونو حرفا 
 (.لُّفٌ واذلَمُز يف النُّطـــــِْق بِو َتكَ قواي بعيد ادلخرج، ولذلك قال : )



،  غًّنوه عن أصلو طلبا للتخفيف، فتارة سّهلوه والقراء ودلا كان ىذا حال اذلمز فإّن العرب بَ ٌْنَ بَ ٌْنَ
 ومرّة سّهلوه ابإلبدال، ومرّة سّهلوه ابحلذف.

على قراءة قالون، ونوع  َجَا َأَجُلهم  واحلذف نوعان : نوع تسقط فيو مع حركتها حنو : 
ونـََقُلوُه على قراءة ورش، وىو الذي أشار إليو يقولو : ) من آَمَن  تسقط بعد نقل حركتها حنو : 

ـــــــــــــــُكوِن رَْفًضا  (.للسُّ

 اذلمز فيها كاآليت : ةوعليو تصًن أنواع التغيًن أربعة، وترّتب على حسب قو 

، ألّن   -1  فيو بقاء أثر اذلمزة.التسهيل بَ ٌْنَ بَ ٌْنَ

 اإلبدال ألنّو وإن مل يبق للهمز أثر فقد عوض عنو حرف آخر. -2

 احلذف بعد النقل ألّن فيو بقاء حركة اذلمزة.-3

 احلذف مع احلركة وادلعّّب عنو ابإلسقاط ألنّو عدم حمض. -4

 اذلمز ادلزدوج : -1

، ويف  [5] البقرة :    ، وىو قسمان : يف كلمة حنو : وىو مهز القطع ادلالصق دلثلو

 .[13] البقرة :    كلمتٌن حنو : 

 اذلمز ادلزدوج يف كلمة :

 قال ابن بري :

َناِفٌع َسهََّل ُأخَرى اذلَمَزَتني -55  ِبِكْلَمٍة فْهَي ِبَذاَك بـَنْيَ بـَنْي  فـَ
 َعْن َأْىِل ِمْصَر أَِلًفا َوُمكَِّنت أُْبِدَلتوَحَتنِي ـــــُـــ لكنَّ يف ادلَْفت -52

 الشرح والتحليل :

بعد أن ذكر الناظم أنواع التغيًن الذي يطرأ على اذلمز عموما، شرع يف التفصيل وذكر أّن انفعا من 
 رواييت قالون وورش سّهل أخرى اذلمزتٌن بَ ٌْنَ بَ ٌْنَ وىي اذلمزة الثانية، إذا اجتمعتا يف كلمة واحدة.

 واجتماع اذلمزتٌن يف كلمة واحدة على ثالثة أقسام :



  ، وقولو : [5] البقرة :    القسم األّول : أن تكون مفتوحتٌن كقولو تعاىل : 

    : [139] البقرة. 

] األنعام :     : القسم الثاين : أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة كقولو تعاىل

 .[5] الرعد :      ، وقولو : [22

     القسم الثالث : أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مضمومة كقولو تعاىل : 

 .[8] ص :   ، وقولو : [15] آل عمران : 

والتسهيل بَ ٌْنَ بَ ٌْنَ يف األقسام الثالثة السابقة معناه النطق ابذلمزة بينها وبٌن احلرف اجملانس حلركتو، 
 فتكون ادلفتوحة بٌن اذلمزة واأللف، وادلكسورة بٌن اذلمزة والياء، وادلضمومة بٌن اذلمزة والواو.

ٌن لورش ىو من رواية البغداديٌن عنو، وىو موضع اتفاق بٌن قالون وورش، والتسهيل يف ادلفتوحت
لكنَّ يف وأّما ادلصريون فقد رووا عن أيب يعقوب األزرق عن ورش وجو آخر وىو إبداذلا ألفا، فلذا قال : )

 ( أي ألفا ساكنة مع متكينها أي مّدىا. َوُمكَِّنت ادلَْفُتوَحَتنِي أُْبِدَلت  َعْن َأْىِل ِمْصَر أَِلًفا

 ربٌن : وىذا التمكٌن على ض

ألهّنا ساكنة والساكن الذي بعدىا  [5] البقرة :    إذا جاء بعد حرف ساكن حنو : -
 ل ادلد الالزم الكلمي ادلخفف وقد سبقت اإلشارة إليو.بيالزم فيكون مدىا مدا مشبعا ألنّو من ق

، [71] ىود :    إذا جاء بعدىاحرف متحرك، وقد وقع ذلك يف موضعٌن :  -

  : فليس فيها حينئذ سوى القصر لعدم وجود حرف متحرك بعدىا.[17]ادللك ، 

يتلخص دما سبق أّن للهمزة ادلكسورة وادلضمومة بعد ادلفتوحة يف كلمة وجو واحد وىو التسهيل 
الثانية لقالون وورش، واختص ورش بزايدة اإلبدال ألفا بَ ٌْنَ بَ ٌْنَ لقالون وورش، أّما للمفتوحتٌن التسهيل يف 

 فيها.

 والوجهان األخًنان لورش مقروء هبما وادلقّدم ىو اإلبدال ألنّو األقوى رواية.



ومعناه : إدخال أو فصل ابأللف بٌن واختص قالون عند التسهيل يف األقسام الثالثة السابقة ابدلد 
 :  فقالاذلمزة احملققة واذلمزة ادلسهلة 

  وَمدَّ قالوُن ِلَما َتَسهَّالَ   -21
  الشرح والتحليل :

 يعين أنّو فصل وأدخل بٌن اذلمزة احملققة وادلسهلة ألفا، ومل خيّصص قسما من األقسام الثالثة
كسورة بعد ادلفتوحة قولو تعاىل ، ومثال ادل[5] البقرة :   ، فمثال ادلفتوحة قولو تعاىل : السابقة 

 :   : ومثال ادلضمومة بعد ادلفتوحة قولو تعاىل : [86] الصافات ،     
 .[25]القمر :

لفصل بٌن (، وىو تعليل ل لِيَـْفِصالَ  وَمدَّ قالوُن ِلَما َتَسهَّالَ ويف البيت تقدمي وأتخًن، وتقديره : )
 اذلمزة احملققة وادلسهلة ابإلدخال.

ومعناه لُيفّرِق ابدلد ) األلف الساكنة ( بٌن اذلمزة احملققة وادلسهلة، وذلك ألنّو رأى أّن الثانية وإن 
خففت ابلتسهيل فهي غًن خالية من الثقل فهي يف حكم احملققة ويف زنتها، ففصل بينها وبٌن اليت قبلها 

 وىي لغة الفصل. ليمنع من اجتماعهما،

واستثىن من قاعدة إدخال ألف الفصل أو اإلدخال بٌن اذلمزة احملققة وادلسهلة لقالون ما يلي من 
 الكلمات فقال : 

 ِِبخلُْلِف يف َأُءْشِهُدوا لِيَـْفِصالَ  
 احلَرََكوٍة لِنَـْقِل ـــــــــــــــــــــــــــَويف أَِئمَّ  وحيُث تـَْلَتِقي َثالٌث تـَرََكو -21

 الشرح والتحليل : 

 [19] الزخرف :     أوال :

 مفقد اختلف عن قالون من طريق أيب نشيط، فروي عنو مرة إبدخال األلف، وروي عنو مرة بعد
 إدخاذلا كورش، والوجهان مقروء هبما، وادلقدم ىو الفصل ابأللف.

 ع كلمات :ما اجتمع فيو ثالث مهزات، وذلك يف أرب اثنيا :



 يف قولو تعاىل :   الكلمة األوىل والثانية والثالثة 

1-      : [122] األعراف. 

2-          : [72] طو. 

3-          : [48] الشعراء. 

 يف قولو تعاىل :   الكلمة الرابعة 

4-        : [58] الزخرف. 

فأصلها قبل دخول مهزة االستفهام ) أآمنتم ( هبمزتٌن األوىل مفتوحة    أّما كلمة 
َعْلُتم (، فادلفتوحة زائدة والساكنة ىي فاء الكلمة، فأبدلت الساكنة ألفا على  والثانية ساكنة على وزن ) أف ْ

ركة ما القاعدة ادلشهورة وىي إذا اجتمع مهزاتن يف كلمة والثانية ساكنة فإهّنا تبدل حرف مد من جهة ح
 قبلها حنو : آدم، وأوتوا، وإديان ؛ ألّن أصلها : أَْأدم، وأُْأُتوا، وإِْأَمان.

ُتم ( : األوىل مهزة  مّث دخلت عليها مهزة االستفهام فاجتمعت ثالث مهزات على وزن ) أَأَْأَمن ْ
 االستفهام، والثانية ىي الزائدة والثالة  ىي فاء الكلمة ادلبدلة ألفا.

فأصلها قبل دخول مهزة االستفهام ) أَآذلتنا ( هبمزتٌن األوىل مفتوحة    أّما كلمة 
َعْلُتم (، فادلفتوحة زائدة والساكنة ىي فاء الكلمة، فأبدلت الساكنة ألفا على  والثانية ساكنة على وزن ) أف ْ

تبدل حرف مد من جهة حركة ما القاعدة ادلشهورة وىي إذا اجتمع مهزاتن يف كلمة والثانية ساكنة فإهّنا 
 قبلها حنو : آدم، وأوتوا، وإديان.

مّث دخلت عليها مهزة االستفهام فاجتمعت ثالث مهزات على وزن ) أَأَْأذِلَتُنا ( : األوىل مهزة 
 . االستفهام، والثانية ىي الزائدة والثالة  ىي فاء الكلمة ادلبدلة ألفا

ث مهزات، فلو أدخل ألفا بينها لصار كأنّو قد عمع يف فرتك قالون اإلدخال ىنا ألجل اجتماع ثال
الكلمة أربع ألفات : األوىل مهزة االستفهام، والثانية األلف الفاصلة، والثالثة اذلمزة ادلسهلة، والرابعة ادلبدلة 

 من اذلمزة، وذلك إفراط يف التطويل وىو غًن موجود يف كالم العرب، وىو ثقيل دما ال يقدر على النطق بو.



 .[24، السجدة :41-5، القصص :12] التوبة :  اثلثا : 

نية ساكنة اثوسبب ترك اإلدخال ىو النقل، وذلك أّن أصل ) أَئِّمة ( ىو ) أَْأدمَة ( هبمزة مفتوحة و 
األوىل  ؛ ألنّو عمع ِإمام، فاستثقلوا اجلمع بٌن مهزتٌن ومثلٌن ومها ادليمان يف كلمة واحدة، فنقلوا حركة ادليم

إىل اذلمزة الساكنة قبلها وحرّكوىا حبركة ادليم، فصارت ادليم األوىل ساكنة فأدغمت يف ادليم الثانية ادلتحركة 
لت الثانية من جنس حركتها كما  ة(، فاجتمعت مهزاتن األولة مفتوحة والثانية مكسورة فُسهِّ فصارت ) أَِإمَّ

 سبق.

كتها عارضة ألهّنا حركة نقل للميم بعدىا، فاعتّب قالون فأصل اذلمزة الثانية ادلسهلة السكون، وحر 
 أصلها وىو السكون، وترك الفصل ألنّو يكون بٌن مهزتٌن متحركتٌن ال بٌن متحركة وساكنة.

  كلمتنييفاذلمز ادلزدوج 

 ذكر الناظم يف ىذا الفصل أحكام اذلمز ادلزدوج يف كلمتٌن، وىو على قسمٌن :

 القسم األّول : متفقتا احلركة 

 وىو على ثالثة أنواع : مفتوحتان ومكسوراتن ومضمومتان، وبدأ ابدلفتوحتٌن فقال :

 ُأواَلُُهَا قَاُلوُن يف َكِلَمتَـنْيِ  ْصٌل وَأْسَقَط ِمَن ادلَْفُتوَحَتنيِ ـفَ  -29
 ُأْخَرأُُهَا وِقيالَ الَ َبْل أَْبَدالَ  َكَجـــــــــــــــــاَء َأْمُرََن َوَوْرٌش َسهَّالَ   -23

 الشرح والتحليل :

اذلمزة األوىل، أي  يستفاد من البيت األول أّن قالون يسقط من كلمتٌن يف اذلمزتٌن ادلفتوحتٌن
 حيذفها رأسا، وحيّقق اذلمزة الثانية.

 ، وما أشبهو.[42] ىود :   ومثالو قولو تعاىل : 

فقد سّهل أخرى اذلمزتٌن يعين اثنيتهما، وحقق األوىل، وىي رواية البغداديٌن عن عبد  أّما ورش
 الصمد عن ورش.

 (.وِقيالَ الَ َبْل أَْبَدالَ وقيل ال يسهلها بل يبدذلا ألفا، وىو معىن قولو : )



، فيتلخص من كالمو أّن لقالون من ادلفتوحتٌن يف كلمتٌن إسقاط اذلمزة األوىل وحتقيق الثانية
 ولورش حتقيق األوىل ووجهان يف الثانية مها اإلبدال والتسهيل واإلبدال ىو ادلقّدم يف األداء.

 ودما وقعت فيو اذلمزاتن ادلفتوحتان يف كلمتٌن تسعة وعشرون موضعا منها : 

      ، [5]النساء :     لقالون : 
 : [6، ادلائدة :43] النساء ،      : [61]األنعام ،   

    : [46] األعراف ،      : [67] احلجر ، 
     : [22] عبس. 

      ، [5]النساء :     لورش : 

 : [6ادلائدة :، 43] النساء ،      : [61]األنعام ،   

    : [46] األعراف ،      : [67] احلجر ،

      : [22] عبس. 

 مثّ شرع يف بيان حكم اذلمزتٌن ادلكسورتٌن، وبدأ بورش فقال :

ِل اأُلْخَرى بذاِت الَكْسرِ  -29  حنُو ِمَن السَّماِء ِإن للِمْصِري َوَسهِّ
 َىُؤاَلء ِإنْ على الِبَغاء ِإْن َو  وأْبِدَلْن ََيًء َخِفيَف الَكْسِر ِمنْ  -28

 الشرح والتحليل :

يت األّول أبلغ أّن اذلمزتٌن اجملتمعتٌن يف كلمتٌن إذا كانتا مكسورتٌن، فتسّهل اذلمزة بففي ال
     األخرى وىي الثانية للمصري وىو ورش وحتقق اذلمزة األوىل، حنو قولو تعاىل : 

  [ : 187الشعراء] َوىو رواية البغداديٌن يكون بٌن اذلمزة والياءىنا ، والتسهيل بَ ٌْنَ بَ ٌْن. 

 ،             [22] النساء :          ودما وقع منها يف القرآن الكرمي :

         : [24] النساء ،    



  : [72] ىود ،           : [53] يوسف ،  

      [84:]الزخرف. 

ويف البيت الثاين تكّلم عن وجو اثن لورش يف موضعٌن خمصوصٌن، وىو إبدال اذلمزة الثانية ايء 
 خفيفة الكسر أي خمتلسة الكسر غًن مشبعة.

             وىذا احلكم جيري يف قولو تعاىل : 

  : [32] البقرة ،        : [33] النور. 

 وسيذكر الناظم وجها اثلثا وىو إبداذلا حرف مد عند ذكره للهمزتٌن ادلضمومتٌن.

، مّث إبداذلا ايء خفيفة  الكسر يف وادلقدم يف األداء اإلبدال حرف مد، مّث التسهيل بَ ٌْنَ بَ ٌْنَ
 .آنفا خصوص ادلوضعٌن ادلذكورين

 مثّ ذكر حكم قالون يف اذلمزتٌن ادلكسورتٌن فقال :

 َأدَّى جِلَْمِع السَّاِكنَـنْيِ ُأْدِغَما ِل اأُلوََل لَِقاُلوٍن وَماـــــــــــَوَسهِّ  -28
يقِ واخلُْلُف يف ِبلسُّوِء يف  يف َحْريَف اأَلْحَزاِب ِبلتَّْحِقيقِ  -28 دِّ  الصِّ

 الشرح والتحليل :

ذكر يف البيت األّول أّن قالون يسّهل بَ ٌْنَ بَ ٌْنَ األوىل من اذلمزتٌن ادلكسورتٌن يف كلمتٌن، فيكون 
 بٌن اذلمزة والياء من جنس حركتها، ويّقق الثانية.

(، فهو يف معىن  ِب ِبلتَّْحِقيقِ َأدَّى جِلَْمِع السَّاِكنَـنْيِ ُأْدِغَما يف َحْريَف اأَلْحَزا وَماوأّما قولو : )
  بَ ٌْنَ بَ ٌْنَ يف موضعٌن من سورة األحزاب، ومها قولو تعاىل :  االستثناء من قاعدة تسهيل األوىل

        : وقولو : [52] األحزاب ،    
      : [53] األحزاب. 



وبيان ذلك أنّو لو سّهل اذلمزة األوىل يف ادلوضعٌن السابقٌن ألدى إىل اجتماع ساكنٌن مثلٌن يف  
قربت من الياء، وقبلها ايء سامنة فأدى ذلك إىل اجتماع كلمة ) النيبء (، ألّن اذلمزة األوىل ىنا إذا سّهلت 

 ساكنٌن، وىو ثقيل.

فانتقل إىل إبداذلا ايء خالصة النكسار ماقبلها، وقبلها ايء ساكنة فأدغمت الياء يف الياء فصارت 
 الكلمة ) للّنيبِّ ( و ) بيوت الّنيبٍّّ ( بياء مشددة.

 لون بال خالف.( : أي ابتفاق رواة قاِبلتَّْحِقيِق وقولو )

يِق وادلوضع الثالث ىو قولو : ) دِّ (، وىو قولو تعاىل يف سورة يوسف : واخلُْلُف يف ِبلسُّوِء يف الصِّ
         : [53] يوسف. 

بدال كادلوضعٌن السابقٌن يف فقد اْختُِلَف عن قالون يف ىذا ادلوضع خاصة، فروي عنو اإل
 األحزاب، وروي عنو التسهيل بَ ٌْنَ بٌن كسائر ادلكسورتٌن.

وكال الوجهٌن صحيح مقروء بو، واإلبدال مقّدم يف األداء، وىذا يف حالة الوصل وأّما يف حالة 
 الوقف فليس لو إالّ التحقيق يف ادلواضع الثالثة كّلها.

 اذلمزتٌن ادلتفقتٌن ومها ادلضمومتان فقال : مثّ انتقل إىل بيان القسم الثاث من

 ورٌش وعن قَاُلوَن عكُس ذا أَتى وَسهََّل اأُلْخَرى إذا ما اْنَضمَّتا -25
 َمدِّالَدى ادلَكُسَرَتنٍي وُىــــــــــــــــــــــــــَنا وِقيَل َبْل أْبدَل اأُلخرى َوْرُشَنا  -22

 الشرح والتحليل :

    مل يقع من ادلضمومتٌن يف القرآن الكرمي إاّل موضع واحد وىو قولو تعاىل : 

      : [31] األحقاف. 

من ادلضمومتٌن،  أشار الناظم يف البيت األّول أّن ورشا سّهل بٌن بٌن اذلمزة األخرى وىي الثانية
         فتكون بينها وبٌن الواو، وحّقق األوىل ىكذا : 



 : وأّن قالون عكس ىذا احلكم الذي ذكره لورش وىو تسهيل األوىل وحتقيق الثانية [31] األحقاف ،

 .[31] األحقاف :           ىكذا : 

وأشار يف البيت الثاين إىل رواية أخرى يف ادلكسورتٌن وادلضمومتٌن عن ورش وىي إبدال الثانية ايء 
 ادلصريٌن.ساكنة يف ادلكسورتٌن، وواوا ساكنة يف ادلضمومتٌن، وىي رواية 

( إشارة إىل ادلضمومتٌن، فتحصل لورش يف اذلمزة الثانية من ادلكسورتٌن وُىــــــــــــــــــــــــــَناوقولو )
وادلضمومتٌن وجهان : اإلبدال والتسهيل بٌن بٌن، وكل منهما مقروء واإلبدال ىو ادلقدم يف األداء  

 كادلفتوحتٌن.

 القسم الثاين : خمتلفتا احلركة 

عن ادلختلفتٌن، وىي على مخسة  حدثانقضى كالمو يف اذلمزتٌن ادلتفقتٌن من كلمتٌن، أخذ يت دل ّا
 أنواع :

 اذلمزة األوىل مفتوحة والثانية مكسورة. األّول :

 اذلمزة األوىل مفتوحة والثانية مضمومة. الثاين :

 اذلمزة األوىل مضمومة والثانية مفتوحة. الثالث :

 مكسورة والثانية مفتوحة.اذلمزة األوىل  الرابع :

 اذلمزة األولة مضمومة والثانية مكسورة. اخلامس :

 قال ابن بري :

َفَتَحتْ   -111  ُأواَلُُهَا فِإنَّ اأُلْخَرى ُسهَِّلتْ  ُثَّ ِإَذا اْختَـَلَفَتا وانـْ
 َمْفُتوَحًة َيًء َوَواًوا أُْبِدلَــــــــــــتْ  كيا وكالَواِو َوَمْهَما َوقـََعت  -111

 الشرح والتحليل :

شرع الناظم ىنا يف البيت األّول لبيان أحكام النوع األول والثاين، وبيان ذلك أّن اذلمزاتن إذا 
، فإذا كانت  اختلفتا يف احلركة، وكانت أوىل اذلمزتٌن مفتوحة، فإّن األخرى وىي الثانية فإهّنا تسّهل َبٌن بَ ٌْنَ



هّنا تسّهل بينها وبٌن الياء، وإذا كانت مضمومة وىو النوع الثاين اذلمزة الثانية مكسورة وىو النوع األّول فإ
 فإهّنا تسّهل بينها وبٌن الواو.

 أمثلة النوع األّول :وقع يف القرآن منو تسعة عشر موضعا منها :

        : [132] البقرة ،   

     : [15] ادلائدة ،      

  : [66] ادلائدة ،          : [145] األنعام ،         

          : [24] يوسف،      

    : [58] يوسف ،         : [.9] احلجرات 

     أمثلة النوع الثاين : وليس يف القرآن منو إالّ موضع واحد وىو قولو تعاىل : 

   : [44] ادلومنون. 

، ومعناه أنّو ( َمْفُتوَحًة َيًء َوَواًوا أُْبِدلَــــــــــــتْ  َوَمْهَما َوقـََعتانتقل إىل النوع الثالث والرابع فقال : )و 
فإذا كانت اذلمزة األوىل مضمومة  مهما وقعت األخرى وىي الثانية مفتوحة ؛ فإهّنا تبدل  عند ورش وقالون،

 تبدل واوا، وإذا كانت اذلمزة األوىل مكسورة فإهّنا تبدل ايًء.

 أمثلة النوع الثالث : عددىا ثالثة عشرة موضعا منها :

           [12: ] البقرة ،   

    : [99] األعراف ،          

  : [155] األعراف ،       : [43] يوسف ،   

    : [6] األحزاب ،       : [28] فصلت. 

 أمثلة النوع الرابع : عددىا يف القرآن ستة عشر موضع منها : 



        : [223] البقرة ،      

    : [281] البقرة ،         : [52] النساء ،  

        : [3] الشعراء ،                   

  : [17] ادللك ،         : [18] ادللك. 

 ويف األخًن أشار للنوع اخلامس فقال : 

 فَاخلُْلُف ِفيَها بـَنْيَ َأْىِل الِعْلمِ  َوِإْن أََتْت ِبلَكْسِر بَعَد الضَّمِّ  -119
 َدى اأَلَداءٍ ـــــــــــــِإْبَداذُلَا َواًوا لَ  والُقرَّاءِ فَمـــــــــــْذَىُب اأَلْخَفِش  -113
 َتْسِهيُلَها كالياِء والَبعُض َعَلْيوْ  ومــــــــــْذَىُب اخلَِليٍل ُثَّ ِسيبَـَوْيوْ  -119

 الشرح والتحليل :

تسهيلها، فذكر ومعىن األبيات أّن أىل العلم وىم القرّاء والنحاة اختلفوا يف اذلمزة الثانية يف كيفية 
 أّن مذىب أكثر القراء مع أيب احلسن األخفش إبداذلا واوا حمضة مكسورة من جنس حركة ما قبلها.

 ومذىب اخلليل وسيبويو تسهيلها بٌن بٌن، ويكون بٌن اذلمزة والياء على حنو حركتها.

 ومن أمثلة ىذا النوع وعددىا مثانية وعشرون موضعا :

           : [141] البقرة     ،

        : [281] البقرة ،         آل عمران [

:47] ،         : [188] األعراف ،    

  : [6] مرمي ،          : [5] احلج ،   

      : [29] النمل ،       : [1] الطالق ،

         : [3] التحرمي. 

 



 ادللخص :

 إذا اختلفت اذلمزاتن من كلمتٌن يف احلركة، فإّن قالون وورش قد اتفقا على مايلي :

التغيًن يكون يف اذلمزة ، والثانية مكسورة أو مضمومة فإّن اذلمزة األوَل مفتوحةإذا كانت  -1
 بينها وبٌن الواو إذا كانت مضمومة. وتسهلبينها وبٌن الياء إذا كانت مكسورة،  الثانية تسهلف ،الثانية

اذلمزة التغيًن يكون يف ، واألوىل مضمومة أو مكسورة فإّن اذلمزة الثانية مفتوحةإذا كانت  -2
 مكسورة.األوىل اذلمزة ايًء إذا كانت  وتبدلاألوىل مضمومة، اذلمزة إذا كانت  واواالثانية تبدل ف ،الثانية

 إذا كانت اذلمزة الثانية مكسور واألوىل مضمومة، ففيها اخلالف : -3

  واوا مكسورة. الثانية تبدلاذلمزة األوىل حمققة، و 
  بينها وبٌن الياء.الثانية تسّهل اذلمزة األوىل حمققة، و 

 وصل مع ُهز االستفهام يف القراءةحكم ُهزة ال -9

الوصل مع مهزة االستفهام يف كلمة واحدة، ومهزة الوصل ذكر ابن بري يف ىذا الفصل حكم مهزة 
 يقال ذلا ألف الوصل، وىذا االسم أوىل هبا.

رج، وفائدهتا التوصل إىل النطق ابلّساكن ؛  وألف الوصل ىي اليت تثبت يف االبتداء وتسقط يف الدَّ
بو إىل النطق ابلساكن  ألّن العرب ال تبتدئ بساكن وال تقف على متحرك، فإذا كان قبلها ما يُ َتوصًّلُ 

 اسُتغين عنها.
 وألف الوصل على إذا دخلت عليها مهزة االستفهام، فإّما أن تكون مع الم التعريف، أو غًنه

 

 

 

 

 

 


