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ملخص البحث

اسع،  الّتَ القرن  نحاة  ِمــْن  العينّيِ  ين  الّدِ بدر  يعد 

ة، وقد اخترُت  ة والفقهّيَ ّيَ غو
ُّ
وكاَن له باٌع في العلوم الل

ــاهــرة في 
َ

ــّظ ال بــهــذه  الــهــمــز  عــنــده؛ العتنائه  ظــاهــرة 

ة  ّيَ لغو موسوعة  يعد  ذي 
َّ
ال الهداية  شرح  البناية  كتابه 

ة، فقد أشار لها بأمثلة كثيرة، وقد انتظمت هذه  فقهّيَ

نُت فيه بشكٍل مختصرٍ  راسة في مقدمٍة وتمهيٍد بّيَ الّدِ

))البناية  وكــتــابــه:   ، العينّيِ يــن  ــّدِ ال ببدر  عريف  الّتَ

مبحثين:  على  البحث  قسمُت  ُثّمَ  الهداية((،  شرح 

ة:  ل: أحكام الهمز في العربّيَ تناولُت في المبحث األّوَ

الهمزة  مخرج  وثــانــًيــا:  واصــطــالًحــا،  لغة  الهمز   :
ً

أوال

أحوال  وثالًثا:  والمحَدثين،  القدماء،  عند  وصفتها 

خفيف((، وتناولُت في  ))الّتَ حقيق((، و الهمزة: ))الّتَ

في  العينّيِ  ين  الّدِ بدر  عند  الهمز  اني: 
َ

الّث المبحث 

ختمُت  ثــّمَ  ــْن  وِم الــهــدايــة((،  شــرح  ))البناية  كتاب: 

البحث بخاتمة، وَثَبت بالمصادر والمراجع.

الهمزة،  البناية،  العينّي،  المفتاحية:  الكلمات 

خفيف.  حقيق، الّتَ الّتَ

* * *

Abstract: 

Badr al-Din al-Ayni is considered as one of 

the 9th  century grammarians. He had consid-

erable work in the linguistic and jurisprudence 

sciences. I chose the phenomenon of his Hamz 

due to his careful dealing with this phenomenon 

in his book ”Al-Binaya Sharh Al-Hedaya“ 

which is considered as an encyclopedia of lin-

guistic jurisprudence via many examples. This 

study is organized in an introduction and preface 

in which it was briefly explained the definition 

of Badr al-Din al-Ayni, And his book: ))Al-

Binaya Sharh Al-Hedaya((. Then, the research 

is divided into two sections: In the first section  

deals with the provisions of the Hamz in Ara-

bic: First, Hamz in linguistics  and an idiomatic 

expression. Secondly, the pronouncing of the 

hamza and its description in the ancients and 

moderns. Third, the conditions of the hamzah: 

”the investigation“ and ”the mitigation“. In the 

second section, the Hamz is studied according to 

Badr Al-Din Al-Ayni in his book ))Al-Binaya 

Sharh Al-Hedaya((. In the end of this paper, 

there are a conclusion along with the sources and 

references.

Key words: Al-Aini, ))Al-Binaya, hamza, 

investigation, the mitigation
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المقدمة

ِمْن  زه  ــذي خّصَ اإلنسان بالبيان، فمّيَ
َّ
ال الحمُد هلل 

سائر خلقه بالفضل واإلحسان، فإْن َعِمَل به وصل إلى 

ى 
َّ
ر عانقه الخسران، وصل إْن طغى وتجّبَ ه بأمان، و رضا رّبِ

د وعلى آله وصحبه أجمعين. اهلل على نبينا محّمَ

موسوعة  الهداية  شرح  البناية  كتاب  يعد  وبعد؛ 

 من عظيم فضل اهلل علينا أْن أرشدنا 
َ

إّن ة، و ة فقهّيَ ّيَ لغو

فع، فلطالما  إلى البحث في هذا الكتاب العظيم الّنَ

بدراسة  اإلسالمّيِ  والفقه  غة 
ُّ
الل بين  الجمع  في  رغبنا 

ة،  رعّيَ
َ

غة في الوصول إلى األحكام الّش
ُّ
ن أهمية الل تبّيِ

ارسين 
َ

ها نالت عناية الّد
َ
؛ ألّن وقد اخترُت ظاهرة الهمز

قديًما وحديًثا، فهو صوت اختلفوا في صورته وصفته 

 ، المّدِ حروف  ما  سّيَ وال  األصــوات،  ِمَن  بغيره  وعالقته 

العرب،  كالم  المعروفة في  وتية  الّصَ واهر 
َ

الّظ ِمَن  فهي 

غة 
ُّ
الل علماء  وبعناية   ، ــرٍ واف باهتماٍم  حظيت  تي 

َّ
وال

وتي،  الّصَ رس 
َ

الــّد في  كبيًرا  ًزا  حّيِ فشغلت  جويد،  والّتَ

اء،  والــُقــّرَ ــيــَن  ــحــوّيِ الــّنَ بين  كبير  خــالف  حولها  ودار 

بفيٍض  ت  وُخّصَ والُمْحَدثيَن،  الُقدامى  بين  وكذلَك 

أحوالها  في  تناولتها  تي 
َّ
ال والبحوث  المؤلفات  ِمــَن 

أبرز  ِمــْن  الهمز  فظاهرة  طقية،  الّنُ وصفاتها  وأشكالها 

في  الكبير  ور 
َ

الـــّد لها  كــاَن  ــتــي 
َّ
ال وتية  الّصَ ــواهــر 

َ
الــّظ

ة، وبين لهجات  ّيَ فريق بين لهجات البيئة الحجاز الّتَ

إرًثا  اهرة 
َ

الّظ زالت هذه  وما  الجزيرة وشرقيها)١(،  وسط 

ة، ص: ٧8. هجات العربّيَ
َّ
: في الل )١( ينظر

ين  الّدِ بــدر  كــاَن  وقــد  هــذا،  يومنا  إلــى   
ً

مــتــداوال ا  ّيً لغو

لها  فأشار  اهرة، 
َ

الّظ بهذه  اعتنوا  ذين 
َّ
ال ِمــَن  العينّيِ 

بأمثلة كثيرة في كتابه: البناية.

وتمهيٍد  مقدمٍة  في  راســة  الــّدِ هــذه  انتظمت  وقــد 

يــن  الــّدِ ببدر  عريف  الّتَ مختصرٍ  بشكٍل  فيه  نُت  بّيَ

، وكتابه: ))البناية شرح الهداية((، ُثّمَ قسمُت  العينّيِ

ل:  األّوَ المبحث  في  تناولُت  مبحثين:  على  البحث 

: الهمز لغة واصطالًحا، 
ً

ة: أوال أحكام الهمز في العربّيَ

ــقــدمــاء،  ــهــمــزة وصــفــتــهــا عــنــد ال ــرج ال ــخ وثـــانـــًيـــا: م

حقيق((،  ))الّتَ الهمزة:  أحــوال  وثالًثا:  والمحَدثين، 

اني: الهمز 
َ

خفيف((، وتناولُت في المبحث الّث ))الّتَ و

شرح  ))البناية  كتاب:  في  العينّيِ  ين  الّدِ بدر  عند 

وَثَبت  بخاتمة،  البحث  ختمُت  ثّمَ  وِمــْن  الهداية((، 

بالمصادر والمراجع.

وأخيًرا أسأل اهلل العلي القدير أْن يتقبل عملي هذا 

لل في  يجعله خالًصا لوجهه الكريم، وأْن يجنبني الّزَ و

ه القدير على ذلَك الهادي إلى سبيل 
َ
القول والعمل إّن

حمة المهداة للعالمين  شاد، وصلي اللهّمَ على الّرَ الّرَ

وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. 

* * *
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مهيد الّتَ

ـــ-  )765-855هـ العينّيِ  يــن  الــّدِ ببدر  عريف  الّتَ  -1

1361-1451م(: 

بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود  يــن 
َ

الــّد بــدر  هو 

قاضي  الحنفّيِ  العينّيِ  العينتابّيِ  محمود  بن  أحمد 

وستين  اثنتين  سنة  فــي  ــَد  ُوِلـ ــنــاء)١(، 
َ

الــّث أبــو  القضاة 

ة 
َ

مّد وأقــام  بها،  ونشأ  تـــاب(()٢(،  ))عين  بـ:  وسبعمئة 

القضاء  وولـــي  والــقــدس ودمــشــق وحــلــب  فــي مصر 

ــد درس عــلــوًمــا ومــعــارف  والــِحــســبــة فــي الــقــاهــرة، وق

ة،  الفقهّيَ والعلوم  ة،  ّيَ غو
ُّ
الل العلوم  في  وبرع  مختلفة، 

قال  يـــخ)3(،  ـــار والـــّتَ  ، فسير والّتَ الــحــديــث،  علم  وفــي 

)ت: ٩١١هـ(: »كاَن إماًما عالًما  يوطّيِ ين الّسُ جالل الّدِ

حافًظا  وغيرهما،  صريف  والّتَ ة  بالعربّيَ عارًفا  مة 
َّ

عال

ر  عّمَ الكتابة،  االستعمال لحوشيها، سريع  كثير  للغة 

ف بها كتبه«)٤(، وقال 
َ
، ووّق  مدرسة بقرب الجامع األزهر

فصيًحا  »كــان  ـــ(:  ــ ١08٩ه )ت:  الــعــكــرّيِ الحي  عبد 

باللغتين العربية والتركية، وسمع وقرأ ما ال يحصى من 

التفاسير والكتب«)5(.

اهرة: 8/١6، وبغية  جوم الّزَ ، ص: ٤3٢، والّنُ : رفع اإلصر )١( ينظر
الوعاة: ٢/٢٧5.

وكانت  كية  وأنطا حلب  بين  ورستاق  حصينة  قلعة  هي   )٢(
: معجم البلدان: ٤/١٧6. تعرف بدلوك ودلوك رستاقها. ينظر

هب: ٢8٧/٧. 
َّ

: شذرات الذ )3( ينظر
)٤( بغية الوعاة: ٢/٢٧5.

اهرة: ١6/١0 .   جوم الّزَ : الّنُ هب: ٢8٧/٧، وينظر
َّ

)5( شذرات الذ

كثيرة في  يــن الــعــيــنــّيِ مــؤلــفــات وآثـــار  ولــبــدر الــّدِ

منها:  ــرف،  والــّصَ حو  والّنَ يــخ  ــار والــّتَ والفقه  الحديث 

ة في شرح شواهد وشروح األلفية((  حوّيَ ))المقاصد الّنَ

))شرح سنن أبي  واهد الكبرى((، و
َ

المعروف بـ: ))الّش

))عمدة القاري في شرح صحيح البخاري((،  داود((، و

صريف((، وغيرها)6(. ))شرح المراح في الّتَ و

في  العلوم  تلقيه  العينّيِ  ين  الّدِ بدر  أتــّمَ  أْن  وبعد 

والده  على  وتفقه  العظيم،  القرآن  فحفظ  تاب،  عين 

ــوفــي بــهــا فــي سنة  كـــان قــاضــي عــيــنــتــاب، وت الـــذي 

وأخذ  أيًضا،  بها  ودرس  حلب،  إلى  رحل  )٧8٤هـــ(، 

الحنفّيِ  طّيِ 
َ
الِمل يوسف  الدين  جمال  العالمة  عن 

؛ ألّنه وافقه  وغيره، ثّمَ قدم القدس وأخذ عن السيرامّيِ

زائًرا به، ُثّمَ صحبه معه إلى القاهرة في سنة )٧88هـ(، 

وأقام بمصر  وفاته،  إلى  والزمه  كثيرة  وأخذ عنه علوًما 

بالنحو  وانتفع  واالشــتــغــال)٧(،  األشــغــال  على  ا  مكّبً

جبريل  مة 
َّ

بالعال وغيرها  والمعاني  ة  الفقهّيَ واألصــول 

على  للحارثّيِ  حنيفة  أبي  مسند  وسمع   ، البغدادّيِ

 ، ين العراقّيِ يخ زين الّدِ
َ

بن الكويك)8(، وسمع من الّش

.)٩(
جوّيِ ين الّدِ يخ تقي الّدِ

َ
والّش

ذين الزموه وتأثروا به، فِمْن أشهرهم: 
َّ
ا تالميذه ال وأّمَ

وابــن تغري  ـــ(،  )ت: 8٧6هــ الــعــســقــالنــّيِ البركات  أبــو 

بردي)ت: 8٧٤هـ(، وابن قاضي عجلون)ت: 8٧6هـ(، 

ين  ين بن الهمام)ت: 86١هـ(، وشمس الّدِ وكمال الّدِ

، ص: ٤3٢، وبغية الوعاة: 3٤٧/١.  : رفع اإلصر )6( ينظر
: شذرات الذهب: ٢8٧/٧. )٧( ينظر

: بغية الوعاة: ٢/٢٧5 .  )8( ينظر
، ص: ٤3٢.  : رفع اإلصر عن قضاة مصر )٩( ينظر
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. )ت: ٩0٢هـ()١(، وغيرهم كثير خاوّيِ الّسَ

ــَن  كثير ِم يـــن الــعــيــنــّيِ  وقـــد أثــنــى عــلــى بـــدر الـــّدِ

، وطاش كبري زاده،   العلماء، منهم: ابن إياس الحنفّيِ

»كاَن   : ّيُ خاو الّسَ عنه  وقال  الحسني،  المعالي  وأبو 

وغيرها،  ة  والعربّيَ رف  بالّصَ عارًفا  مة، 
َّ

عال عالًما  إماًما 

مشارًكا  لها  االستعمال  كثير  وللغة،  يخ  ار للّتَ حافًظا 

في الفنون، ذا نظم ونثر مقامه أجل منهما، ال يمل ِمَن 

المطالعة والكتابة«)٢(.

2 كتاب ))البناية شرح الهداية((: 

ــتـــاب))الـــهـــدايـــة شــــرح بــدايــة     هـــو شــــرح لـــكـ

أجاد  وقد  5٩3هـــ()3(  )ت:  للمرغينانّيِ  المبتدي((، 

ما إبداع، فكاَن دقيق  ين العينّيِ وأبدع أّيَ فيه بدر الّدِ

شرح  فــي  يشرع  نــراه  المختلفة،  مسائله  فــي  ــظــر  الــّنَ

يتناول االختالف  و ألفاظها، وأصول مركباتها،  غريب 

يصل  كي  ونحوها؛  صرفها،  وتوضيح  مدلوالتها،  في 

القاطعة  واألدلــة  بالحجج  واإلتيان  فقهها،  بيان  إلى 

أبــوابــهــا،  فــي  الــــواردة  األحــكــام  أو خطأ  ــة  على صــّحَ

ذلَك   
ُ

ــّل ُك ووجوهها،  ورواياتهم  العلماء  أقــوال  وذكــر 

واب وتصبو إلى مزيد  بإنعام عين ناقدة، تتحرى الّصَ

فائدة، فكان يتوسع في إيراد األدلة في بيان المسألة 

ولحظ   ،3٤٤/5 الــمــلــوك:  دول  لمعرفة  ــلــوك  الــّسُ  : ينظر  )١(
األلحاظ  بذيل طبقات الحفاظ، ص: ٧0.

المفسرين:  طبقات   : ينظر و  ،١33/١0 مــع: 
َّ

الــال ــوء 
َ

الــّض  )٢(
.٤3٢/١

الجليل  عبد  بــن  بكر  أبــي  بــن  علي  يــن  ــّدِ ال بــرهــان  هــو   )3( 
كابر  أ من  الَمْرغيناني،  الَفْرغانّي  اإلســالم  شيخ  الحسن  أبــو 

.٢66/٤ : : األعالم، للزركلّيِ فقهاء الحنفية. ينظر

وحفظه،  اطالعه  سعة  تؤكد  فائدة  فتزيدنا  ة،  الفقهّيَ

ُثّمَ يصل في ختام المسألة إلى الحكم الواضح  وِمْن 

المختلفة،  بأنواعها  صينة،  الّرَ األدلــة  على  المعتمد 

وهذا العمل الموسوعي يجعل كتاب البناية متصدًرا 

العميم،  فع  الّنَ ِمَن  فيه  ِلَما  األخــرى؛  ة  الفقهّيَ  الكتب 

املة.
َ

والفائدة الّش

أهم  ِمن  يعد  فهو  كبيرة،  مكانة  له  البناية  فكتاب 

وعلم  حو  الّنَ علم  بين  ربطت  ــتــي 
َّ
ال وأبــرزهــا،  الكتب 

أليفي،  رابط الّتَ الفقه، إذ هو حلقة وثيقة ِمْن حلقات الّتَ

متعّددة  طبعات  ولــه  جــزًءا،  عشر  ثة  ثال ِمــْن  ويتكون 

منها طبعة دار الفكر بيروت- لبنان، ط١ سنة ١٤00هـ 

-١٩80م، وط٢، سنة ١٤١١هـ -١٩٩0م، وطبعة دار الكتب 

العلمية، بيروت- لبنان، ط٢، سنة ١٤33هـ - ٢0١٢م، 

اعتمدناها  التي  وهي  شعبان،  صالح  أيمن  تحقيق: 

جميع  ولكّن  وضــوًحــا،  كثر  أ لكونها  هــذا؛  بحثنا  في 

الطبعات ال تخلو من التصحيف والتحريف المخل؛ 

لذا نوصي بإعادة تحقيق هذا الكتاب تحقيًقا متقًنا 

يرفع عنه اللبس، واهلل يهدي السبيل.

* * *
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ل المبحث األّوَ

ة أحكام الهمز في العربّيَ

: الهمز لغًة واصطالًحا: 
ً

أوال

ْخُس،  والّنَ ْغُط، 
َ

والّض  ، »الَغْمُز  : الهمز لغًة:  الهمز 

 ،...، ، َيْهُمُز وَيْهِمُز ، والكسُر
ُ

ْرُب، والَعّض
َ

ْفُع، والّض
َ

والّد

 : ْهِم«)١(، وقيل: »الَهْمُز ْفِع للّسَ
َ

وَقْوٌس َهَمَزى: شديَدُة الّد

ي«)٢(،  : َهَمْزُت رأَسه، وَهَمْزُت الَجْوَزة بَكّفِ
ُ

، تقول الَعْصُر

 على 
ُّ

كلمٌة َتُدل اء  يقول ابن فارس: »الهاء والميم والّزَ

الَهمز  وِمنُه  ي،  َكّفِ في  يَء 
َ

الّش وَهَمْزُت   ، وَعْصرٍ َضْغٍط 

َيِت الَهْمزة  ُه َيْضَغُط الحرف«)3(، »وُسّمِ
َ
ّن
َ
في الَكالم، كأ

، َفُتَهّتُ فُتهَمز عن ُمْخَرجها،  ها ُتْهَمُز
َ
في الحروف؛ ألّن

 .)٤(» م بالهمز
َّ
أ((، إذا تكل تقول: ))َيُهّتُ فالٌن هّتً

ر تخرج 
َ

وهــو »نــبــرٌة فــي الــصــّد اصــطــالًحــا:  الهمز   

على  القدماء  أطلقها  تسمية  والــَنــْبــر  بــاجــتــهــاٍد«))5، 

َنَبْرُت  مصدر   : ْبُر »والّنَ كيت:  الّسَ ابن  يقول  الهمزة، 

ى الحرف المعروف  يسّمَ َنْبًرا، إذا هزمته«)6(، و الحرف 

 
َ

ألّن هــمــزة؛  والهجائية:  األبجدية  الــحــروف  ل  أّوَ فــي 

سان،  ِ
ّ
الل على  لكلفته  ؛  يعلو بها  طق  الّنُ عند  وت  الّصَ

(، ص: 5٢٩. )١( القاموس المحيط،)الهمز
.١٧/٤ :) )٢( العين، )همز

.65/6 :) غة،)همز
ُّ
)3( مقاييس الل

.١٧/٤ :) )٤( العين، )همز
)5( الكتاب: 5٤8/3.

)6( إصالح المنطق، ص: ٢0.

فيها  اسُتثِقلت، فجاز  قد  الكالم  ولذلَك نجدها في 

وبين  والــحــذف،  والــبــدل،  حقيق،  والّتَ خفيف،  الّتَ

في  الــهــمــز  فحقيقة  إذن  الــحــركــة)٧(،  ــاء  ــق إل و بــيــن، 

 على القوة 
ُّ

غوّي واالصطالحّي يدل
ُّ
 األصل للمعنى الل

دة. فع والّشِ
َ

والّد

ها لم 
َ
 إّن

َّ
ة، إال غة العربّيَ

ُّ
والهمزة برغم شيوعها في الل

كنة،  ا الّسَ ة  العربّيَ كباقي أصوات  برمزٍ خاٍصّ  تستقل 

خفيف–  بالّتَ الهمزة  في  القدماء  ف  تــصــّرُ وبسبب 

ُكتبت  بين،  بين  وتسهيلها   -  
ً

إبـــداال و  
ً

ونــقــال حــذًفــا 

يــاًء  ــارًة  وتـ ألــًفــا،  فــتــارًة تكتب  بــه،  ُتحقق  مــا   بحسب 

سبة  ذي نعرفه للهمزة اآلن حديٌث بالّنَ
َّ
مز ال أو واًوا، والّرَ

.)8(
مز العثمانّيِ للّرَ

غة والُقراءات قديًما وحديًثا بظاهرة 
ُّ
وُعني علماء الل

كبيًرا في مؤلفاتهم، ولعل ِمْن  ، إذ أخذت نصيًبا  الهمز

)ت:  الحضرمّيِ إسحاق  أبو  الهمز  في  ف 
َّ
أل َمْن  أوائل 

 ١١٧هـ(، وقطربـ)ت: ٢06هـ(، واألصمعّيُ )ت: ٢١3هـ(، 

ذي وضع كتابين في 
َّ
)ت: ٢١5هـ(، ال يد األنصارّيِ وأبو ز

.)٩()) ))كتاب الهمز ((، و : ))كتاب تحقيق الهمز الهمز

: مخرج الهمزة وصفتها: 
ً
ثانيا

1- مخرج الهمزة وصفتها عند القدماء: 

تكتب  ة،  العربّيَ غة 
ُّ
الل في  أصيٌل  صــوٌت  الهمزة 

ها ال تقوُم بنفسها وال صورَة 
َ
ّن

َ
باأللف المهموزة؛ وذلَك أل

ة واًوا، ومع  ّمَ
َ

لًفا، ومع الّض
َ
لها، فلذا ُتكتُب مع الفتحة أ

: الّرِعاية، ص: ٧١و٧٢. )٧( ينظر
ة، ص: 8٧. غوّيَ

ُّ
: األصوات الل )8( ينظر

القرن  نهاية  إلــى  العرب  عند  غوية 
ُّ
الل راســات  الــّدِ  : ينظر  )٩(

الث، ص: ١8٩.
َ

الّث
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الهمزة،  مخرج  إلى  الخليل  أشار  وقد  ــاًء)١(،  ي الكسرة 

الحلق  أقصى  ــْن  ِم فمخرجها  الهمزة  ــا  ـ »وأّمَ قــال:  إذ 

الياء  النت فصارت  ه عنها  ُرّفِ فإذا  َمْهُتوتٌة مضغوَطٌة، 

حاح«)٢(،  الّصَ الُحروِف  طريقة  غير  عن  واأللف  والواو 

ها أبعد الحروف مخرًجا، 
َ
، وبأّن بر ووصفها سيبويه بالَنّ

لم  َمــْن  هذا  بها  فعل  ما 
َ
إّن الهمزة   

َ
أّن »واعلم  قــال:  إذ 

ر 
َ

الصّد في  نبرٌة  ــهــا 
َ
وألّن مخرجها؛  َبُعد  ــه 

َ
ألّن فها؛  يخّفِ

فثقل  مخرًجا،  الحروف  أبعد  وهي  باجتهاٍد،  تخرج 

ع«)3(. هّوُ ه كالّتَ
َ
عليهم ذلَك؛ ألّن

يتباعد  حـــرف  الــهــمــزة   
َ

أّن إلـــى  ــّرِد  ــمــب ال وذهـــب 

مخرجه  في  يشركه  وال  الحروف  مخارج  عن  مخرجه 

الهاء واأللف، فِمْن أقصى الحلق   
َّ

إال شيٌء وال يدانيه 

البعد  في  يليها  و الحروف  أبعد  وهي  الهمزة،   مخرج 

مخرج الهاء)٤(.

 مخرج الهمزة ِمْن أسفل الحلق 
َ

ي أّن وذكر ابن جّنِ

مخرج  وأقــصــاه،  أسفله  ــْن  ِم لــهــا  »فــأّوَ فقال:  وأقــصــاه، 

الهمزة واأللف والهاء«)5(.

ِمْن  تحدث  ها 
َ
فإّن الهمزة  ــا  »أّمَ سينا:  ابــن  وقــال     

 ، كثيرٍ لهواٍء  در  الّصَ وعضل  الحجاب  ِمَن  قوّيٍ  حفزٍ 

؛ 
ً

قليال زمًنا  الحاصر   )6( ْرِجَهالي((  ))الّطِ مقاومة  وِمْن 

ة،  ّيَ غو
ُّ
الل واألصوات   ،١٢5/١ العروس،)الهمزة(:  تاج   : ينظر  )١(

ة، ص: ٢٤. ص: 86، ومشكلة الهمزة العربّيَ
)٢( العين، المقدمة: 5٢/١.

)3( الكتاب: 5٤8/3.
: المقتضب: ١55/١و١٩٢. )٤( ينظر

)5( سر صناعة اإلعراب: ١/60.
الحلقي  الغضروف  بين  يربط  مفصل  هو  ْرِجَهالي:  الّطِ  )6(

لحفز الهواء، ُثّمَ اندفاعه إلى االنقالع بالعضل الفاتحة 

وضغط الهواء مًعا«)٧(.

سائر  عن  تختلف  الهمزة   
َ

أّن القيسّيِ  مكي  ويرى 

صعب  جلد  المخرج  بعيد  حــرف  هي  إذ  الــحــروف، 

خروًجا،  الــحــروف  ل  أّوَ عنده  فهي  بــه،  فــظ 
َّ

الــال على 

ا  مّمَ الحلق  آخر  ِمْن  الحلق  مخارج  ل  أّوَ ِمْن  وتخرج 

ديدة المجهورة)8(.
َ

، وهي ِمَن الحروف الّش در يلي الّصَ

طق، إذ قال: »الهمزة  وعلل الُعكبرّيُ ثقل الهمزة في الّنُ

وسط  ِمــْن  ُبعدها  ذلــَك  وسبب  طق  الّنُ في  مستثقلة 

هوع فيشق على  ، كالّتَ در ها نبرٌة تخرج ِمَن الّصَ
َ
الفم؛ ألّن

مع  الّسَ إلى  خروجها  الغرض   
َ

ألّن بها؛  طق  الّنُ سان  ِ
ّ
الل

طق بها محققة في هذه  والمسافة بينهما بعيدة، فالّنُ

المسافة تشق مراعاتها«)٩(.

»اعلم  بقوله:  الهمزة  وصف  فقد  يعيش،  ابن  ــا  أّمَ

أقصى  ِمــْن  يخرج  مستثقٌل  شديٌد  حــرٌف  الهمزة   
َ

أّن

كاَن أدخَل الحروف في الحلق، فاسُتثقل  الحلق، إذ 

ِمــَن  ــهــوع، فلذلَك  كــالــّتَ ــاَن إخــراُجــه  ك ــطــُق بــه، إذ  الــّنُ

قريش،  لغُة  وهــو  خفيُف،  الّتَ فيها  ســاغ  االستثقال 

ضي اإلستراباذّيِ  الّرَ «)١0(، ووصفها  كثر أهل الحجاز وأ

ــهــرجــالــي؛ نــظــًرا لشكله  ــي: بــالــّطَ ــّمِ والــغــضــروف الــهــرمــي، وس
 : ينظر ْرَجَهاَرُة.  الّطَ أو  بالفنجان  القدماء  العرب  شبهه  ذي 

َّ
ال

حاح،)طرجهل(: ١٧5/5.  الّصِ
)٧( أسباب حدوث الحروف، ص: ٧٢.

 ،٧٢/١ ــبــع:  الــّسَ الـــقـــراءات  ــوه  وجـ عــن  الكشف   : ينظر  )8(
والّرِعاية، ص: 8٢.

كملة: ١/٢٧6. )٩( شرح الّتَ
)١0( شرح المفصل: ٢65/5.
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كانت أدخل الحروف في  ا  ّمَ
َ
 الهمزة ل

َ
بقوله: »اعلم أّن

ثقلت  هوع  الّتَ مجرى  تجري  كريهٌة  نبرٌة  ولها  الحلق 

وهم  قــوم،  فها 
َ

فخّف بها،  المتلفظ  لسان  على  بذلَك 

ما قريش«)١(.  ، وال سّيَ كثر أهل الحجاز أ

أجمع  قد  القدماء  العلماء  كثر  أ  
َ

أّن نــرى  وبهذا 

ِمْن  ومخرجه  مجهوٌر  شديٌد  صــوٌت  الهمزة   
َ

أّن على 

خفيف لنوٍع ِمَن  أقصى الحلق، فلذلَك شاع فيها الّتَ

االستحسان.

2- مخرج الهمزة وصفتها عند الُمحَدثيَن: 

الهمزة،  صوت  في  الُمحَدثيَن  العلماء  اختلف 

ا مهموًسا، إذ  ًيّ ا، انفجار ًيّ ها صوًتا حنجر
َ

فبعضهم عّد

احية   أْن نعرف طبيعة الهمزة ِمَن الّنَ
ً

ال قال: »يجب أّوَ

ذاتها،  الحنجرة  ــَن  ِم يخرج  ــوٌت  ص فهي  ــوتــيــة،  الــّصَ

وتيين تماًما، ُثّمَ انفتاحهما  نتيجة انغالق الوترين الّصَ

ّيٍ مــهــمــوٍس، فــهــي إذن صــوت  ــفــجــار ــوٍت ان فــي صـ

ِمَن  تعد  بذلَك  وهي  مهموس،  ي،  انفجار حنجري، 

وامت«)٢(. الّصَ

وال  مهموًسا  ال  شديًدا  صوًتا  اآلخر  بعضهم  ها 
َ

وعّد

هو  ال  شديد،  صوت  إذن  »فالهمزة  قــال:  إذ  مجهوًرا، 

معها  المزمار  فتحة   
َ

ألّن بالمهموس؛  وال  بالمجهور 

الوترين  ذبــذبــة  لهذا  نسمع  فــال  ــا،  تــاًمّ إغــالًقــا  مغلقة 

 
َّ

إال الحلق  إلى  بالمرور  للهواء  يسمح  وال  وتيين،  الّصَ

الفجائي  االنفراج  ذلــَك   ، المزمار فتحة  تنفرج  حين 

كمال  كتور  حه الّدِ ذي ينتج الهمزة«)3(، وهذا ما رّجَ
َّ
ال

)١( شرح شافية ابن الحاجب: 3١/3و3٢.
ة، ص: ١٧٢. وتي للبنية العربّيَ )٢( المنهج الّصَ

غوية، ص: 8٧.
ُّ
)3( األصوات الل

ية  ، إذ قال: الهمزة صوت حنجري وصفته انفجار بشر

الهمزة   
َ

بــأّن والقول   ، بالمجهور وال  بالمهموس  هو  ال 

اجح،  الّرَ أي  الّرَ صوت ال بالمهموس وال بالمجهور هو 

طق بها ال يسمح  الّنُ وتية حال  الّصَ  وضع األوتار 
َ

إّن إذ 

ى بـ:  (( أو ما ُيسّمَ ى بـ: ))الجهر بالقول بوجود ما ُيسّمَ

))الهمس(()٤(.

صوت  حــدوث  عران  الّسَ محمود  كتور  الّدِ ــر  وفــّسَ

ا  مّمَ ا  تاًمّ انطباًقا  وتيين  الّصَ الوترين  بانطباق  الهمزة 

يسمح  فال  بينهما،  الموجودة  الفتحة  سد  إلى  يؤدي 

ــّمَ  ُث الــهــواء،  فينضغط  الحنجرة  ــَن  ِم للهواء  فاذ  بالّنَ

محدًثا  فجأة  الهواء  بينهما  ِمْن  فينفذ  الوتران  ينفرج 

ًيا)5(. صوًتا انفجار

به  ا ُيخالف  رأًيّ كتور تمام حسان، فقد ذكر  الّدِ ا  أّمَ

ها: 
َ
بأّن الهمزة  وصفهم  في  أهم  وخّطَ اء،  والــقــّرَ حاة  الّنُ

مرقق،  مهموس  صوت  عنده  هي  إذ   ، مجهور صوت 

يتم  مرقق،  مهموس  شديد  حنجري  »صــوت  فقال: 

وحبس  ــا،  ــاًمّ ت  
ً

إقــفــاال ــوتــيــة  الــّصَ األوتـــار  بإقفال  نطقه 

الهواء خلفها، ُثّمَ إطالقه بفتحها فجأة...، وتأتي جهة 

وتية   إقفال األوتار الّصَ
َ

وت ِمْن أّن الهمس في هذا الّصَ

حاة  طق ، ولكّنَ الّنُ معه، ال يسمح بوجود الجهر في الّنُ

وت مجهوًرا«)6(. وا هذا الّصَ
ُ

اء أخطأوا، فعّد والقّرَ

لم  الــُمــحــَدِثــيــَن   
َ

أّن م 
َ

تــقــّد ــا  مــّمَ لنا  يظهر  ــذي 
َّ
فــال

الهمزة،  صــوت  وصفهم  في  واحــٍد  رأٍي  على  يتفقوا 

إليه  أشــار  ما  وهــذا  عندهم،  مستقرٍ  غير  صــوٌت  فهو 

غة العام، األصوات، ص: ١١٢.
ُّ
: علم الل )٤( ينظر

، ص: ١3١و١3٢. ئ العربّيِ غة مقدمة للقار
ُّ
: علم الل )5( ينظر

غة، ص: ٩٧.
ُّ
)6( مناهج البحث في الل
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َ

ية أّن جارب المختبر أحدهم، إذ قال: «لقد أثبتت الّتَ

المّدِ  ، وهو شبيه بأصوات  الهمزة غير مستقرٍ صوت 

أصوات  وبين  بينه   
َ

أّن لوحظ  بل  األحيان،  بعض  في 

كــاَن  إْن  و وهــو  ومــؤاخــاة،  مناسبة  ة  العربّيَ فــي  الــمــّدِ 

ليين والحذف  ه له حاالت ِمَن الّتَ
َ
أّن  

َّ
صوًتا صامًتا، إال

حقيق يعتل فيها«)١(. واإلبدال والّتَ

ثالًثا: أحوال الهمزة: 

أصعب  ــْن  ِم نطقها  طبيعة  بحسب  الهمزة   
ُ

تعّد

زت بصعوبة نطقها، وذلَك  األصوات إخراًجا، فقد تمّيَ

يسببه  عضلي  ُجــهــٍد  ــْن  ِم نطقها  يتطلبه  مــا  بسبب 

بعضهما  على  وانطباقهما  وتيين  الّصَ الوترين  شد 

وهــذا  ــســان)٢(،  ِ
ّ
ــل ال على  ثقيٌل  حــرٌف  فهي   بــإحــكــاٍم، 

والــُمــحــَدثــوَن؛  القدماء  غة 
ُّ
الل علماء  إليه  ذهــب  مــا 

فت فيه  لذلَك َكُثَر تغيير العرب في هذا الحرف وتصّرَ

على  به  فأتت  الحروف،  ِمَن  غيره  في  ف  تتصّرَ لم  ما 

إذ  الكريم  والكالم،  القرآن  أوجٍه ُمستعَملٍة في  سبعة 

وُملقى  غيره،  به   
ً

ومبدال ومخفًفا،  محقًقا،  به  جاءت 

بين   
ً

ال وُمَسّهَ وُمثبًتا،  ومحذوًفا،  قبله،  ما  على  حركته 

يمكن إجمال  ذي منه حركته)3(، و
َّ
ال حركته والحرف 

تي وردت فيها الهمزة في حالتين، هما: 
َّ
األحوال ال

حقيق:  1- الّتَ

فته  عّرَ أي:  ــيء، 
َ

ــّش ال حققت  مصدر  حقيق:  الّتَ

يء 
َ

بالّش يؤتى  أْن  فمعناه:   ، الحّقُ منه  واالســم  يقيًنا، 

غوية، ص: ٢٧3.
ُّ
)١( في األصوات الل

بناء  في  وتية  الّصَ القوانين  وأثر   ،٤3 ص:  الّرِعاية،   : ينظر  )٢(
الكلمة، ص: ٤55.

: الّرِعاية، ص: ٤3و٤٤. )3( ينظر

فــيــه)٤(،  نــقــصــاٍن  وال  فيه  ــادٍة  ــ ي ز غير  ِمـــْن  ــه  حــّقِ على 

 ، ه ِمْن إشباع المّدِ
َ

 حرٍف حّق
ُ

حقيق، هو »إعطاء ُكّل فالّتَ

اإلظهار  واعتماد  الحركات،  إتمام  و الهمزة،  وتحقيق 

شديدات، وتوفية الغنات، وتفكيك الحروف«)5(،  والّتَ

حقيق الوارد عن   الّتَ
َ

انّي: »اعلموا أّن
َ

قال أبو عمرو الّد

ى الحروف حقوقها، ِمَن المّدِ 
َ
ه أْن توّف

َ
ة القراءة حّد أئّمَ

كانت ممكنة،  إْن  مكين  الّتَ وِمَن  كانت ممدودة،  إْن 

شديد إْن كانت  وِمَن الهمز إْن كانت مهموزة، وِمَن الّتَ

مشددة«)6(.

ــى معنى  ــان)ت: 56١هــــــ( إلـ ــحـ ـ ــّطَ ــن الـ وأشــــار ابـ

ــحــقــيــق عــبــارٌة عــن ِضـــّدِ  ــحــقــيــق، إذ قـــال: »والــّتَ الــّتَ

سهيل، وهو اإلتيان بالهمزة، أو بالهمزات خارجاٍت  الّتَ

، كــامــالٍت في  ، ُمــنــدفــعــاٍت عــنــهــّنَ ِمـــْن مــخــارجــهــّنَ

.)٧(» صفاتهّنَ

صورتها  على  بالهمزة  اإلتيان  هو  إذن،  حقيق  فالّتَ

فة ِمْن مخرجها)8(، أي: إخراج الهمزة بُكّلِ  كاملة الّصَ

ومهما  الحلق،  أقصى  مخرجها  ِمْن  محققة  صفاتها 

همزة  مــع  تــجــاوَرت  ســواء  الكلمة،  ــَن  ِم موقعها  كــاَن 

متجاورتين،  كلمتين  في  أو  ذاتها  الكلمة  في  أخرى 

حقيق هو األصل، وهو لغة تميم وقيس)٩(.   الّتَ
ُ

ُيَعّد و

جويد، ص: ٧٢. حديد في اإلتقان والّتَ : الّتَ )٤( ينظر
.٢05/١ : شر في القراءات العشر )5( الّنَ

جويد، ص: 8٩. حديد في اإلتقان والّتَ )6( الّتَ
ئ، ص: ٧١. )٧( مرشد القار

: القواعد واإلشارات في أصول القراءات، ص: ٤٩. )8( ينظر
ولطائف   ،٢65/5 يعيش:  البــن  المفصل،  شــرح   : ينظر  )٩(

اإلشارات: ٢/8١5.
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خفيف:  2- الّتَ

نة  ملّيَ بها  طق  والّنُ الهمزة،  هو تخفيف  خفيف:  الّتَ

أو  إبدالها،  أو  بين،  بين  جعلها  وذلــَك  قة، 
َ

محّق غير 

ِمَن  خلص  الّتَ أي:  عليها)١(،   
ُّ

يــدل ما  إبقاء  و حذفها، 

العرب،  اتخذتها  تي 
َّ
ال الوسائل  هذه  بإحدى  قل 

ُ
الّث

ثة  ثال فيها  تــكــون  الــهــمــزة   
َ

أّن »اعــلــم  ســيــبــويــه:  قـــال 

حقيق  فالّتَ والبدل،  خفيف،  والّتَ حقيق،  الّتَ أشياء: 

))لؤم((،  و ))سأل((،  و ))رأس((،  و ))قرأت((،  قولَك: 

فتصير  خفيف  الّتَ ــا  ـ وأّمَ ذلـــَك،  وأشــبــاه  ــئــس((،  ))ب و

الهمزة فيه بين بين وتبدل، وتحذف«)٢(.

ن ابن يعيش تخفيف الهمزة بقوله: »وتخفيُفها  وبّيَ

بين،  بين  تجعل  وأْن  ــذِف،  ــح وال بــاإلبــدال  ُذكـــر  كما 

إلى  تصير  فحينئٍذ  فتلين،  َنْبَرَتها،  تزيل  بأْن   
ُ

فاإلبدال

ما  وحركِة  حركتها،  حسب  على  والياء  والـــواو  األلــف 

ها بين بين، أي: بين الهمزة والحرف 
ُ
قبلها...، وأّما جعل

كانت مفتوحة، تجعلها بين  ــذي منه حركُتها، فإذا 
َّ
ال

 ، إذا كانت مضمومة بين الهمزة والواو الهمزة واأللف، و

إذا كانت مكسورة بين الياء والهمزة«)3(. و

أثقل  كانت  ا  ّمَ
َ
ل الهمزة   

َ
أّن إلى  يوطّيُ  الّسُ وذهــب 

الحروف نطًقا وأبعدها مخرًجا تنوع العرب في تخفيفها 

كثرهم  خفيف، وكانت قريش وأهل الحجاز أ بأنواع الّتَ

كثر ما يرد تخفيفها ِمْن طرقهم، ُثّمَ  لها تخفيًفا؛ ولذلَك أ

قل لحركته  ذكر لتخفيف الهمزة أربعة أحكام، هي: الّنَ

كنة  ا الّسَ الهمزة  تبدل  بأْن  واإلبــدال  قبله  كن  ا الّسَ إلى 

: الكشف عن وجوه القراءات: ١0٢/١. )١( ينظر
)٢( الكتاب: 3/5٤١.

)3( شرح المفصل: ٢65/5.

سهيل بينها  والّتَ ِمْن جنس حركة ما قبلها،  حرف مّدٍ 

وبين حركتها، واإلسقاط بال نقٍل)٤(.

وصفِت  فقد  الحديثة،  وتية  الّصَ راســات  ــّدِ ال ــا  أّمَ

الحركة  مع  الحركة  التقاء  ظاهرة  ه: 
َ
بأّن خفيف((  ))الّتَ

جــًدا  قصيرٌة  وقــفــٌة  هــو  أو  واحـــٍد،  صــوتــٍيّ  مقطٍع  فــي 

ُيعوض بها عِن الهمزة بعد إسقاطها)5(.

لقد تباينت واختلفت القبائل في تحقيق الهمزة 

 
َ

أّن على  تجمع  تكاد  ة  العربّيَ »فكتب  وتخفيفها، 

تحقيق الهمزة ِمْن لهجات: تميم، وقيس، وبني أسد، 

وَمْن جاورها , أي: قبائل وسط شبه الجزيرة وشرقيها، 

تي 
َّ
ال فالقبائل   ،)6(» الحجاز أهل  لهجة  تخفيفها   

َ
وأّن

قبائل  نجدها  كالمها  فــي  الهمزة  بتحقيق  التزمت 

طق   الهمزة صوٌت شديٌد والّنُ
َ

ية, ونحن نعرف بأّن بدو

أمًرا  نطقها  كاَن  فلهذا  عضلي؛  ُجهٍد  إلى  يحتاج  بها 

 وطبيعًيا على هذه القبائل، فهم قد ُعرفوا بجهارة 
ً

سهال

رعة  الّسُ إلى  وميلهم  به،  يفخرون  كاَن  ذي 
َّ
ال وت  الّصَ

ــذي 
َّ
ال وطبعهم  بيئتهم  مع  يتناسب  ِلَما  طق  الّنُ في 

استعمال  إلى  مالوا  ولذلَك  والجفاء؛  بالغلظة  ز  تمّيَ

غليظ في  فخيم والّتَ تي تؤدي إلى الّتَ
َّ
األصوات القوية ال

كالمهم)٧(، ولهذا كاَن وصف العلماء لتحقيق الهمزة 

شديٌد  صــوٌت  ــهــا 
َ
إّن إذ  ية،  البدو البيئة  يناسب  ــه 

َ
بــأّن

: اإلتقان في علوم القرآن: 3٤0/١و3٤١.  )٤( ينظر
ص:  ة،  العربّيَ والفنولوجيا  غة 

ُّ
الل فقه  في  دراســات   : ينظر  )5(

.٩٩
ة في القراءات القرآنية، ص: ١05. هجات العربّيَ

َّ
)6( الل

الحديث،  غة 
ُّ
الل علم  ضوء  في  القرآنية  القراءات   : ينظر  )٧(

ة، ص: ١00. هجات العربّيَ
َّ
ص: 30، وفي الل
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ر غير واحٍد منهم عن ثقلها وصعوبتها  ي، فعّبَ انفجار

ما لم تجتمع 
َ
إّن ي يقول: »و طق)١(، فهذا ابن جّنِ في الّنُ

الهمزة  لثقل  همزتين،  م 
َّ

والــال العين  وال  والعين،  الفاء 

وَبــُعــَد عِن  َســُفــَل في الحلق،  ــهــا َحــرٌف 
َ
ألّن الــواحــدة؛ 

ًفا«)٢(.
ُّ
طق به تكل الحروف، وحصل َطَرًفا، فكاَن الّنُ

بعض  ميل  سبب  أنيس  إبراهيم  كــتــور  الــّدِ ــر  وفــّسَ

يَن ما  ّيِ  الحجاز
َ

القبائل إلى تحقيق الهمزة، إذ يرى أّن

موذجية  الّنَ غة 
ُّ
الل إلى   حين يلجؤوَن 

َّ
إال كانوا يهمزوَن 

فنجدهم  القول  ِمــَن  الجدي  المجال  وفــي  ــة،  األدبــّيَ

أو  شعرٍ  ِمــْن  ة  األدبّيَ األساليب  في  تحقيقها  يلتزمون 

وسليقتهم  عادتهم  عن  يخرجون  فحينئٍذ  خطابٍة، 

هذا  تفسيره  ِمــْن  يقترب  يكاد  الهمز)3(و تخفيف  في 

قد  اعر 
َ

الّش  
َ

أّن يــرى  ــذي 
َّ
ال الجندّيِ  أحمد  كتور  الّدِ

همزًة)٤(،  الحرف  ِمــَن  فيبدل  عري 
َ

الّش الــوزن  يضطره 

أسباب  أهم  أحد  عرية  الّشِ ــرورة 
َ

الــّض  
َ

أّن يعني:  وهــذا 

تحقيق الهمزة.

نطقها،  في  متأنية  فكانت  ة  ّيَ الحضر القبائل  ــا  أّمَ

في  واإلمــالــة  اإلدغــام  عن  مبتعدة  أدائــهــا،  في  متئدة 

يؤدي  ذلــَك   
َ

ألّن الهمزة؛  إلــى  لها  حاجة  فال  كالمها 

الهمزة  تخفيف  فكان  طق؛  الّنُ في  البطء  يــادة  ز إلى 

ْن امتاز بهذه  ئم طبع هذه القبائل, ومّمَ وتسهيلها يال

وقد  وغــربــيــهــا)5(,  الــجــزيــرة  قبائل شــمــال  ــة  الــخــاصــّيَ

ة، ص: ١0٧. ة في القراءات القرآنّيَ هجات العربّيَ
َّ
: الل )١( ينظر

)٢( سر صناعة اإلعراب: ١/85.
ة: ٧8و٧٩. هجات العربّيَ

َّ
: في الل )3( ينظر

راث: ١/3١8. ة في الّتُ هجات العربّيَ
َّ
: الل )٤( ينظر

الحديث،  غة 
ُّ
الل علم  ضوء  في  القرآنية  القراءات   : ينظر  )5(

كثر  وأ قريش  إلــى  ــاهــرة 
َ

الــّظ هــذه  ة  العربّيَ علماء  عــزا 

الهمزة  تحقيق  ترك   
َ

أّن يظهر  ذي 
َّ
فال ين)6(،  ّيِ الحجاز

طور  والّتَ األشــيــاء  لطبيعة  ئًما  مال طبيعًيا  يبدو  أمــٌر 

يسير  غة عادًة تميل نحو الّتَ
َّ
 الل

َ
غة؛ ألّن

ُّ
وتي في الل الّصَ

إلى  خفيف  الّتَ نسبة  كانت  هنا  وِمـــْن  سهيل،  والّتَ

تحضًرا  كثر  أ هي  تي 
َّ
ال لبيئتهم  ئمة  مال ين  ّيِ الحجاز

ية في نجد)٧(. ِمَن البيئات البدو

ولظاهرة الهمزة ذكٌر كثيٌر في كتاب البناية، حيث 

الهمزة  ق 
ُ

تحّق صور  تعرض  كثيرة  إشــارات  تصادفنا 

ر بدر  إذ عّبَ ح تخفيفها،  توّضِ العرب وأخرى  كالم  في 

))ُيهمزون((  منها:  بعباراٍت،  هذا  عن  العينّيِ  ين  الّدِ

أو  تخفيفه((،  يجوز  و ))مهموز  أو  ُيهمزون((،  ))ال  و

 ،)) ))ال تهمز (( و ))تهمز ((، و ))بغير همز (( و ))بالهمز

وغير ذلَك ِمَن العبارات.

* * *

ص: 30.
يعيش:  البــن  المفصل،  وشــرح   ،١٧٩/٤ الكتاب:   : ينظر  )6(

.١05 ،٢65/5
يدّي، ص: ٢١0.  غة، لكاصد ياسر الّزَ

ُّ
: فقه الل )٧( ينظر
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اني 
َ
المبحث الّث

ين العينّيِ  الهمز عند بدر الّدِ
في كتاب 

))البناية شرح الهداية((

خفيف: 	  حقيق والّتَ ألفاظ بين الّتَ

فيها  قت  حّقِ ــتــي 
َّ
ال األلــفــاظ  بعض  رصــد  يمكن 

البناية،  كتاب  في  فيها  فت  خّفِ وأخرى  تــارًة،  الهمزة 

وِمْن تلَك األلفاظ ما يأتي: 

بي((: 	  كلمة: ))الّنَ

ين العينّي إلى ظاهرة الهمز في هذه  أشار بدر الّدِ

مقدمته:  فــي  المرغينانّي  قــول  يشرح  وهــو  الكلمة، 

»وأنبياء«)١(.

ين العينّي: «)وأنبياء(، وهو جمع نبي:  قال بدر الّدِ

 أهل 
َ

 أّن
َّ

، إال بأ، وهو الخبر فعيل، بمعنى: فاعل ِمَن الّنَ

وال  الحروف،  هذه  يهمزون  تعالى-  اهلل  يشّرِفها  مكة- 

ينبغي أْن  يهمزون في غيرها، وكذلَك في ))أنبياء((، و

بدلت 
ُ
أ ا  ّمَ

َ
ل الهمزة  لكّنَ  بالهمزتين،  ))أنبئاء((   :

َ
ُيقال

ه حرف 
َ
ألّن ما هو األصل؛  ُجِمع على  اإلبدال  لزمِت 

ُ
وأ

أيًضا  بي  الّنَ يجمع  و ))أعياد((،  و ))عيد((،  ك:  ٍة، 
َّ
عل

ِمرداس  بن  اس  العّبَ قال  ون،  الّنُ بضم  ))ُنبآء((  على: 

ِمّيُ )ت: نحو١8هـ(: 
َ
ل الّسُ

)١( الهداية في شرح بداية المبتدي: ١٤/١.

ـــــــــــــَك ُمــــــْرَســــــٌل
َ
ـــــــَبـــــــآِء ِإّن ـــــــّنُ

ْ
َيـــــــا َخـــــــاِتـــــــَم ال

َكـــــا)2(. ــِل ُهـــــَدا ــْيـ ــِبـ ـ ــّسَ ـ
ْ
 ُهـــــَدى ال

ُ
ُكـــــّل ــْيـــر  ـــَخـ

ْ
ِبـــال

ــبــاوة، وهــي: االرتــفــاع،  ــَن الــّنَ ــبــّيُ غير َمــْهــُمــوٍز ِم الــّنَ

فــإذا  ــفــع،  ــْرَت ُم شـــيٍء  على  ي: 
َ
أ ــي،  ــِب َن على  وضــعــت 

، والــجــمــع: أنــبــاٌء،  ــبــأ، وهــو الــَخــَبــر  ُهــِمــز فهو ِمـــَن الــّنَ

َبإِ ٱلَۡعِظيِم ٢ىجس  قال تعالى: حمسَعمَّ يَتََسآَءلُوَن ١ َعِن ٱلنَّ

ُه 
َ
ّن

َ
أل نِبَياء: نبيء؛ 

َ
األ ِمَن  واِحٍد  لُكّلِ  ، وقيل  جحتجحس   - جحت   : َبإ  حجسالنَّ

-)3(، يقول سيبويه: »ليس   وعّزَ
َ

الُمْخِبُر عن اهلل -جّل

 ،  ُمَسْيِلمة((، بالهمز
َ
أ : ))َتَنّبَ

ُ
َيقول  و

َّ
حد ِمَن العرب ِإال

َ
أ

ة  ّيَ ّرِ
ُ

الذ ترُكوُه في  كما   ، بّيِ الّنَ الهمز في  ترُكوا  هم 
َ
ّن
َ
أ غير 

هذه  َيْهِمُزوَن  ُهم 
َ
فِإّن  ، َة 

َ
َمّك هَل 

َ
أ  

َّ
ِإال والخاِبية،  ة  ّيَ والَبرِ

في  العرب  ُيخالفون  و  ، غيرها  َيْهِمُزوَن  وال   ، حــرف 
َ
األ

ذلَك«)٤(.

 األجوَد ترك الهمزة، فقال: »القراَءة 
َ

اج أّن ّجَ    وذكر الّزَ

))األنبياء(( طرح  بييَن((، و الُمجتمع عليها في ))الّنَ

المدينة جميع ما  ِمْن أهل  الهمزة، وقد همز جماعة 

واألجود  بيئيَن((،  ))الّنَ فيقرأون:  هذا،  ِمْن  القرآن  في 

كاَن مهموًزا   ما 
َ

 االستعمال ُيوجُب أّن
َ

ترك الهمزة؛ ألّن

))ظريف  مثل:  ))ُفــَعــالء((،  فجمعه:  ))فعيل((،  ِمــْن 

))نبيء وُنَبآَء((، فإذا كاَن ِمْن ذوات الياِء،  وظرفاء((، و

))نبّي  : ))غني وأغنياء((، و فجمعه: ))أْفعالِء((، نحو

ديوانه،  في  له  وهو  الكامل،  ِمَن  والبيت   ،١١5/١ البناية:   )٢(
غة واألدب: 

ُّ
: الكتاب: ٤60/3، والكامل في الل ينظر ص: ٩5، و

. ى: بالحّقِ بدل بالخير ١6/3،  ويرو
حيحين، ص: ٢٢٤، ولسان  : تفسير غريب ما في الّصَ )3( ينظر

العرب،)نبأ(: ١6٢/١.
: الكتاب: ٤60/3. ينظر حاح،)نبأ(: ٧٤/١و٧5، و )٤( الّصِ
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ة ِلَمْن ترك الهمزة قد  «)١(، فالُحّجَ وأْنبياء((، بغير همز

ة ِلَمْن  ثة أوجه، إذ قال: والحّجَ نها ابن خالويه في ثال بّيَ

مستثقٌل  الهمز   
َ

أّن لها:  أّوَ أوجه:  ثة  ثال ِمْن  الهمزة  ترك 

ْسُت ِبَنِبيِء 
َ
ليل عليه قوله �: »ل

َ
كالمهم، والّد في 

يًشا  قر  
َ

ألّن ؛  الهمز كره  ه 
َ
كأّن اهلِل«)٢(،  َنِبّيُ  ي  ِكّنِ

َ
َول  اهلِل، 

بوة، وهي: ما ارتفع  ه مأخوٌذ ِمَن الّنُ
َ
اني: أّن

َ
، والّث ال تهمز

 العرب تدع الهمزة ِمَن 
َ

أّن الث: 
َ

ِمَن األرض وعال، والّث

ة((،  ّيَ رِّ
ُّ

))الذ و ة((،  ّيَ ))الَبرِ و ))الَخاِبَية((،  و بي((،  ))الّنَ

اغب األصفهانّيِ إلى  ة(()3(، وكذلَك ذهب الّرَ ّيَ ِو ))الّرَ و

الهْمز  بغير  ِبّيُ  «فالّنَ قال:  إذ  أبلغ  همزٍ  بغير  بّيَ  الّنَ  
َ

أّن

إ رفيَع الَقْدر   ُمَنّبَ
ُ

ُكّل ه ليس 
َ
؛ ألّن ِبيء بالهْمز أبلُغ ِمَن الّنَ

.)٤(» والمحّلِ

كثر ِمْن  بي(( أ ي فيميل إلى همز ))الّنَ اّجِ ّجَ ا الّزَ أّمَ

ترك  غة 
ُّ
الل في  قال-  كما   - كثر األ قال:  إذ  همزه،  ترك 

ٌد بالٌغ، يكون ِمْن  بّي((، وَهْمُزُه جائٌز َجّيِ الهمز في ))الّنَ

-، أي: أخبر عنه، ولم يكن ليقرأ 
َ

نبأ عن اهلل-عّزَ وجّل
َ
أ

وقراءة  المعنى،  صحيح  وهو   
َّ

إال  ، بالهمز وغيره  نافع 

يكون ترك همزه بعد  ، و أهل المدينة يثبت فيها الهمز

خفيف)5(. ذلَك على الّتَ

هو  بي((،  ))الّنَ في  الهمز  ترك   
َ

إّن القول:  وخالصة 

والعرب  مستثقٌل،  الهمز  َنّ 
ّ
أل وذلــَك  ؛  واألشهر كثر  األ

إعرابه: ١/١٤5. : معاني القرآن و )١( ينظر
 ،٢5١/٢ حيَحيِن:  الّصَ على  المستدرك  في  كم  الحا رواه   )٢(

حديث )٢٩06(.
بع، ص: 80 و8١. : الحجة في القراءات الّسَ )3( ينظر

)٤( المفردات في غريب القرآن، ص: ٧٩0.
.٤٢٢/٢ : اِهر : مختصر الّزَ )5( ينظر

وهذا  ــة، 
َ

خــّف فيه  ما  إلــى   
ً

ثقال فيه  يجدون  ما  يتركون 

قــال:  إذ  المحَدثيَن،  الباحثيَن  أحــد  إليه  أشــار  مــا 

طق، هو  الّنُ ِمَن  ِمَن الهمزة، أي: إسقاطها  خلص  «والّتَ

ذيَن 
َّ
ظاهرٌة ِمْن ظواهر قانون االقتصاد في الجهد، فال

ذلَك  ِمــْن  غايتهم  كانت  منها،  خلص  الّتَ إلــى  مالوا 

.)6(» طق ليس غير هولة في الّنُ إيثاًرا للّسُ ة و
َ

طلب الخّف

 :))
َ
ْوَمأ

َ
كلمة: ))أ

ين العينّيِ إلى ظاهرة الهمز في هذه  أشار بدر الّدِ

صالة  باب  في  المرغينانّيِ  قول  يشرح  وهو  الكلمة، 

 
َ
ْوَمأ

َ
أ جود  والّسُ كوع  الّرُ لم يستطع  فإْن  »قال:  المريض: 

ِإْيَماًء«)٧(.

 - ّيُ الــقــدور أي:  »)قــال(،  العينّي:  ين  الّدِ بدر  قال 

 
َ
ْوَمأ

َ
أ جود  والّسُ كوع  الّرُ )8(: )فإْن لم يستطع  رحمه اهلل- 

((، أصله بالهمزة ولكنها تلين«)٩(.
َ
ْوَمأ

َ
ِإْيَماًء(: ))أ

واليد  والعين  أس  كالّرَ باألعضاء،  اإلشــارة  اإليماء: 

ُجل((، أي: أشرت  ُت إلى الّرَ
ْ
ْوَمأ

َ
: ))أ

ُ
والحاجب، ُيقال

ُجل مومأ  إليه بيٍد أو عيٍن أو حاجٍب، فأنا مومئ، والّرَ

إليه((،  ُت 
ْ
ْوَمــأ

َ
))أ  :

ُ
»وتقول كيت:  الّسَ ابن  إليه)١0(، قال 

ة، ص: ٤55. وتية في بناء الكلمة العربّيَ )6( أثر القوانين الّصَ
)٧( الهداية في شرح بداية المبتدي: ١/٧6.

الحسين  أبو  أحمد  بن  د  محّمَ بن  أحمد  هو   : ّيُ الــَقــُدور  )8(
، فقيه حنفي، توفي في بغداد سنة)٤٢8هـ(.  ّيِ الَقُدور

في  ّيِ  الــَقــُدور قول  ينظر  و  ،336/٢ المضية:  الجواهر   : ينظر
، ص: 36. ّيِ في الفقه الحنفّيِ كتابه: مختصر الَقُدور

)٩( البناية: ٢/636.
غريب  فــي  ــهــايــة  والــّنِ  ،٤٩٢/١ الفصيح:  إســفــار   : ينظر  )١0(

،)أومأ(: 8١/١. الحديث واألثر
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ى ابن قتيبة في باب  ْوَمْيُت((«)١(، وقد رو
َ
وال تقل: ))أ

واحٍد،  بمعًنى  وال يهمز  األفعال،  ِمَن  أوسطه  ما يهمز 

نجم  وأشار  ت(()٢(، 
ْ
ــأ وأْوَمـ فالن  إلى  ))أْوَميت  قولهم: 

))أوميُت((،  يقولوَن:  الفقهاء   
َ

أّن إلى  سفّيِ  الّنَ ين  الّدِ

وهو على وجه تليين الهمزة)3(.

في  الهمز   
َ

أّن 3٤٧هـــ(  ْيــه)ت:  ُدُرْســَتــَو ابن  ويــرى 

إلى  ْوَمـــأُت 
َ
))أ ــا قوله:  »وأّمَ قــال:  إذ  ْوَمـــأ(( أفصح، 

َ
))أ

مثل:  غيرها،  أو  بيٍد  إليه  أشرت  فمعناه:  ُجــل((،  الــّرَ

أفعلت:  مثال  على   ، مهموز وهو  والحاجب،  العين 

ــُت((،  ــْي ْوَم
َ
))أ تقول:  ة  والعاّمَ ُمــْوَمــئ((،  َنــا 

َ
َفــأ ــأ،  ْوَمـ

َ
))أ

القياس،  في  جائٌز  وهو  الياء،  إبــدال  و  ، الهمز بترك 

والهمز أفصح«)٤(. 

اإليماء  همزة   
َ

أّن إلــى  ّيِ  الــجــزر األثير  ابــن  وذهــب 

ِإْيَماء،  ــأ  ْوَم
َ
أ إليه((:  ــأُت  ْوَمـ

َ
))أ  :

ُ
»ُيقال قــال:  إذ  ــدٌة،  زائ

وقد  ْوَمـــْيـــُت((، 
َ
))أ  :

ُ
ُيــقــال وال  فيه،  لغٌة  ))َوَمـــــأُت((  و

قال  َمْن  لغة  على  مهموزة  غير  الحديث  في  جاءت 

وبابها  ــدٌة،  زائـ اإليــمــاء  ))قــريــت((، وهمزة  قــرأت:  في 

، وقد تكررت في الحديث«)5(. الواو

الهمزة ونطقها في   تحقيق 
َ

أّن م 
َ

تقّد ا  مّمَ   ونلحظ 

 األصــل في 
َ

إّن إذ  غة، 
ُّ
الل وأعــرف في  ــأ(( أفصح  ْوَمـ

َ
))أ

األلفاظ تحقيق الهمز ال تسهيله، ولكن ذلَك ال يعني 

ْوَمأ(( 
َ
 الهمز في ))أ

َ
عدم جواز تسهيله، ولذلَك نرى أّن

)١( إصالح المنطق، ص: ١١٤.
: أدب الكاتب، ص: ٤٧5و٤٧6. )٢( ينظر

لبة، ص: ٩. : طلبة الّطَ )3( ينظر
)٤( تصحيح الفصيح وشرحه، ص: ١8٢.

،)أومأ(: 8١/١. هاية في غريب الحديث واألثر )5( الّنِ

سهيل. حقيق والّتَ ورد بالّتَ

كلمة: ))الُمْؤق((: 

ين العينّيِ إلى ظاهرة الهمز في هذه  أشار بدر الّدِ

ذي 
َّ
ال  � د  محّمَ سول  الّرَ قول  يشرح  وهو  الكلمة، 

ه- 
َ
»ألّن للمصلي:  يكره  و فصل  في  المرغينانّيِ  أورده 

ِفي  ْصَحاَبُه 
َ
أ ِحُظ 

َ
ُيال ــالم-))َكــاَن  والــّسَ الة  الّصَ عليه 

ِتِه ِبُمْؤِق َعْيَنْيِه((«)6(. 
َ

َصال

ــالة  ــّصَ ــه-عــلــيــه ال
َ
: »ألّن يـــن الــعــيــنــّيِ قـــال بـــدر الـــّدِ

ِبُمْؤِق  ِة 
َ

ال الّصَ ِفي  ْصَحاَبُه 
َ
أ ِحُظ 

َ
ُيال الم–))َكاَن  والّسَ

العين،  مقدم  العين  مهموز  ــُمــْؤق((  ))ال و َعْيَنْيِه((، 

ــحــاح: مآقي العين  الــّصِ ــي   وكــذلــَك ))الـــَمـــآق((، وف

الم–))َكاَن  الّسَ عليه  ــُه- 
َ
ّن
َ
أ ّيَ  ُرو ما  عليه   

ُّ
يدل و لغة)، 

ْخَرى(()٧(، 
ُ
أ ِقِه 

ْ
َمأ ِقَبِل  َوِمْن  ًة  َمّرَ ُمْؤِقِه  ِقَبِل  ِمْن  َيْكَتِحُل 

ا يلي  مّمَ العين: طرفها  ُمْؤق  أيًضا في  الجوهرّيُ  وقال 

والجمع:  األذن،  يلي  ــذي 
َّ
ال طرفها  حاظ:  ِ

ّ
والل األنــف، 

رواه  والحديث   ،6٤/١ المبتدي:  بداية  شرح  في  الهداية   )6(
نة  والّسُ ــالة،  الــّصَ إقامة  كتاب   ،٢80/١ سننه:  في  ماجه  ابــن 
يرد  لم  ولكنه   ،)8٧١( الة، حديث  الّصَ في  كوع  الّرُ باب  فيها، 
 

َ
ال  ،

ً
َرُجال َعْيِنِه  ِبُمْؤِخرِ  َمَح 

َ
))َفل بلفظ:  ورد  ما 

َ
إّن و فظ، 

َّ
الل بهذا 

ُجوِد((. ُكوِع َوالّسُ َبُه- ِفي الّرُ
ْ
َتُه،-َيْعِني ُصل

َ
ُيِقيُم َصال

وكتب  وشــروحــهــا  المتون  كتب  فــي  الحديث  أجــد  لــم   )٧(
 : ينظر المعاجم.  كتب  في  وجدته  ما 

َ
إّن و الحديث،  تخريج 

األنوار على صحاح  البالغة، )مأق(: ١٩١/٢، ومشارق  أساس 
،)مــأق(:  واألثــر الحديث  غريب  في  هاية  والّنِ  ،3٩١/١  : ــار اآلث

٢8٩/٤، والمغرب،)مأق(، ص: ٤3٤.
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 ،)٢()) ))أبآر و  ،)) ))آبار مثل:  ))أمــاق(()١(،  و ))آماق((، 

ِمْن   الميم 
َ

ألّن وهو ))َفْعِلي((، وليس ب: ))َمْفِعل((؛ 

يَد في آخره ))الياء((؛ لإللحاق،  ما زِ
َ
إّن نفس الكلمة، و

 ))َفْعِلي(( بكسر 
َ

ألّن فلم يجدوا له نظيًرا يلحقونه به؛ 

ــل((،  ــِع ــْف لــحــق ب: ))َم
ُ
خـــت لــهــا، فــأ

ُ
م نـــادر ال أ

َّ
ــال ــ ال

ابن  وقال  م،  وّهُ الّتَ على  ))مــآق((  على  جمعوه  فلهذا 

بكسر  ))َمْفِعل((  األربعة  ذوات  في  ليس  كيت:  الّسَ

ي(( اإلبل،  ِو
ْ
))َمأ ِقي(( العين، و

ْ
 حرفان: ))َمأ

َّ
العين إال

 
َ

غة أّن
ُّ
: إجماع أهل الل وقال: سمعتها)3(، وقال األزهرّيُ

، والحديث  ر
َ

))المآق((، بمعنى: المَؤّخ ))الُموق((، و

المذكور غير معروٍف)٤(، ُقلُت: ذكر هذا الحديث ابن 

ُرها، 
َ

مَؤّخ العين:  ))مؤق((  قال:  ُثّمَ  هاية،  الّنِ في  األثير 

العرب  ِمَن   : ابّيُ الخّطَ وقال  ُمها)5(، 
ّ

ُمقَد ))مآقيها((:  و

وبعضهم  ها،  بضّمِ ))ُمـــؤق((  و ))َمـــأق((،  يقول:  َمــْن 

يقول:  وبعضهم  بكسرها،  ))مؤق((  و ))مأق((،  يقول: 

 : كثر ، ك: ))قاٍض((، واألفصح واأل ))َماق(( بغير همزٍ

 ، ّمِ
َ

))الُمؤق(( بالهمزة والّض ))َمأقي(( بالهمزة والياء، و

سقط  وهــو  أمــاقــي((،  ))والــجــمــع:   :٤3٩/٢ البناية:  فــي   )١(
ذي 

َّ
ال أثبته،  فهو  واب ما  والّصَ المحقق،  وتصحيف وقع فيه 

حاح،)مأق(:  ذي ورد في الّصِ
َّ
ياق، وهو ال يوافق المعنى والّسِ

.١553/٤
فيه  وقــع  تصحيٌف  وهــو   ،)) ــار ــ ))آث  :٤3٩/٢ البناية:  في   )٢(
حاح،  الّصِ في  ورد  ــذي 

َّ
ال وهو  أثبته،  ما  ــواب  والــّصَ المحقق، 

)مأق(: ٤/١553.
ــحــاح،)مــأق(:  والــّصِ  ،١6٤ ص:  المنطق،  إصــالح   : ينظر  )3(

.١553/٤
غة،)موق(: ٢٧٢/٩.

ُّ
: تهذيب الل )٤( ينظر

،)مأق(: ٢8٩/٤. هاية في غريب الحديث واألثر : الّنِ )5( ينظر

المأقي)6(:  وجمع  ))أمآق((،  و ))آماق((  مؤق:  وجمع 

))َمـــاق((  )ت: 650ه(:  ــغــانــّيُ الــّصَ وقــال  ))مــآقــي((، 

طرفها  ))موقها((:  و ))مآقيها((،  و ))مؤقها((،  و العين، 

ه يلي األنف)٧(«)8(.
َّ
ومحل

ذي يلي األْنف، 
َّ
، وهو طرُف العيِن ال ٌر

َ
الَمأُق: ُمذّك

ُمْؤقان،  عيٍن  ُكّلِ  وفي  الَعيِن،  ِمَن  مع 
َ

الّد َمخَرُج  وهو 

 ، بالهمز ومــؤق،  مأق  وهــى:  لغات،  عشر  الَمأِق  وفي 

والجمع:   ، همز بغير  ومـــوُق  ــاَق،  وأمـ أمـــاُق  والجمع: 

 ، ، والجمع: مواق، وماق بغير همز أمواق، ومأق مهموز

ماق،  وجمعه:   ، مهموز ومؤق  كذلَك،  مواق  وجمعه: 

 ، بالهمز وموقئ  مــواق،  وجمعه:   ، مهموز غير  وموقه 

ــه: فــعــلــئ، وجــمــعــه: مــواقــئ عــلــى مــفــاعــل على  ــ ووزن

شبيه ب: ))مفعل((، وأمق، وجمعه: آماق، ووزنه:  الّتَ

فعل لغة)٩(.

ق(( مهموزان، 
ْ
))َمأ ُيَقال: ))ُمْؤق((، و  : قال األزهرّيُ

 :
ُ

فــُيــَقــال همُزهما  ــتــَرك  ُي وقــد  مـــآًقـــا((، 
َ
))أ وُيجمعان: 

 في 
َّ

، إال مواًقا(( بالواو
َ
))ماق((، وُيجمعان: ))أ ))ُموق((، و

َغة َمْن قلب، فقال: ))آماق((، وُيَقال: ))ُموٍق(( على 
ُ
ل

 :
ُ

ُمْفِعل ِفي وزن ))ُمْؤٍت((، وُيجمع هذا ))مآقي((، وُيقال

هذا ماقي العين، على مثال: قاضي البلد، وُيهمز هذا، 

فيه  وقع  تصحيٌف  وهو  ))مـــؤق((،   :٤3٩/٢ البناية:  في   )6(
في  هاية  الّنِ في  ورد  ــذي 

َّ
ال وهو  أثبته،  ما  واب  والّصَ المحقق، 

،)مأق(: ٢8٩/٤. غريب الحديث واألثر
.١١5/١ : اخر : الُعباب الّزَ )٧( ينظر

)8( البناية: ٤3٩/٢و٤٤0.
وأبنية   ،3٤3/١  : ّيِ األنــبــار البن  ث، 

َ
والمؤّن ر 

َ
المذّك  : ينظر  )٩(

، ص: ١٧٧و١٧8. األسماء واألفعال والمصادر
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العرب؛  كالم  في  نظير  لها  وليس  قــي((، 
ْ
ــأ ))َم فُيقال: 

))داٍع((،  مثل:  األربعة،  بنات  ِمْن  فاعٍل  ُكّلِ  ألف  ألَنّ 

، وُحكي الهمز  ))عاٍل(( ال ُتهمز ))راٍم((، و ))قاٍض((، و و

إليه أبي هالل  ة)١(، وهذا ما ذهب  في ))مــأٍق(( خاّصَ

ٌق، مهموٌز وغيُر 
ْ
 لُه: َمأ

ُ
، إذ قال: والُمْؤُق، ُيقال العسكرّيِ

، وَماٍق أيًضا، مثُل: قاٍض)٢(. مهموٍز

))مـــؤق((  قــولــهــم:   
َ

أّن ــفــارســّيِ  ال أبــو علي  ــرى  ويـ

ِمَن  وزنه  يكون  أْن  فيجوز  الوزن،  ِمَن  ضربين  يحتمل 

))ُبــْرُثــن((،  لــحــق ))مـــؤق(( ب: 
ُ
أ ))ُفـــْؤُعـــل((،  الفعل 

يدت في ))َشأمٍل((،  كما ز يدت الهمزة فيه ثانية،  وز

حقيق:  الّتَ على  الفعل  ِمَن  هذا  على  ))مــآٍق((  ووزن 

ا قولهم: ))ماٍق(( فبناؤه بناء ))فاعل((،  ))فآلع((، وأّمَ

إلى  ِمْن ))مــأق(( قلبت  تي هي عين 
َّ
ال الهمزة   

َ
أّن  

َّ
إال

م، فصار وزن الكلمة: ))فالع((، ُثّمَ أبدلت 
َّ

موضع الال

بي، وعلى هذا فوزن  كما أبدلت في الّنَ  ،
ً

الهمزة إبداال

نجد  ولذلَك  ))فــوالــع((،  حقيق:  الّتَ على  ــواٍق((  ))مـ

فيقولون:  الهمزة  فيه  يحققون  الــعــرب  ــَن  ِم قــوًمــا   
َ

أّن

))ماقيء((، وجمعه: ))مواقيء(()3(.

))ُمـــــؤق((  لــفــظــة  هــمــز   
َ

أّن ســبــق  ــا  مــّمَ نستنتج 

كثر   في الحالتين، ولكّنَ األفصح واأل
ٌ

وتخفيفها مقبول

بالهمزة. 

 :)) ؤلؤ
ُّ
كلمة: ))الل

ين العينّي إلى ظاهرة الهمز في هذه  أشار بدر الّدِ

الكلمة، وهو يشرح قول المرغينانّيِ في باب المعادن 

غة،)موق(: ٢٧١/٩.
ُّ
: تهذيب الل )١( ينظر

لخيص في معرفة أسماء األشياء، ص: ٤6. : الّتَ )٢( ينظر
ة، ص: ٢6و٢٧.

َ
: المسائل الُمْشِكل )3( ينظر

ؤلؤ والعنبر عند أبي حنيفة 
ُّ
: «وال خمس في الل والّرِكاز

د- رحمهما اهلل-«)٤(. ومحّمَ

ؤلؤ 
ُّ
الل فــي  خمس  »)وال   : العينّيِ يــن  الــّدِ بــدر  قــال 

(( بهمزتين  ؤلؤ
ُّ
د(: ))الل والعنبر عند أبي حنيفة ومحّمَ

ــى بالهمزة،  ــ ل بــالــواو واألّوُ ــانــيــة: 
َ

م، والــّث
َّ

ــال ــ وبــواويــن وال

ُيقال  ال  قيل:  لغات،  أربع  ؤلؤ 
ُّ
الل في  قال:  وبالعكس، 

في  يقع  بيع  الّرَ مطر  ــؤلــؤ 
ُّ
والــل لغة،  الهمزة  بتخفيف 

: ))لؤلًؤا((، فعلى هذا أصله: ماء، وال  دف، فيصير الّصَ

شيء في الماء«)5(. 
َدفة  ذي يخُرج ِمَن الّصَ

َّ
: اسم جامع للَحّبِ ال ؤلؤ

ُّ
الل

لــه  ّوَ
َ
أ في  بهمزتين  بع  الّسَ في  ــراءاٍت  ق ربــع 

َ
أ »وفيه   ،)6(

آخره  ُدوَن  له  ّوَ
َ
أ الهمزة في  وبِإثباِت  وآخره وبحذفهما 

ِمۡن  فِيَها  ُيحَلَّۡوَن  نَۡهُٰر 
َ
حمسٱلۡأ تعالى:  قال  وعكسه«)٧(، 

َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُٗؤۖاىجس حجسالحَج : محتجحتجحس، حمسَحرِيٞر ٣٣ىجس وسورة 
َ
أ

حجسفَاِطر : محتمحتجحس، قال ابن خالويه: قوله تعالى: حمسَولُۡؤلُٗؤۖاىجس، ُيقرأ 

فالُحجة  واحــدة،  وبهمزة  وبهمزتين،  وتركه،  بالهمز 

أصلها،  على  بالكلمة  جــاء  ــه 
َ
أّن همزتين:  همز  ِلَمْن 

ه ثقل عليه الجمع بينهما، 
َ
وِلَمْن قرأه بهمزٍة واحدٍة: أّن

الكلمة بحذف إحداهما، وقد اختلف عنه  ف 
َ

فخّف

)٤( الهداية في شرح بداية المبتدي: ١0٧/١.
)5( البناية: ٤١3/3.

غة،)مرجن(: ١١/١٧5.
ُّ
: تهذيب الل )6( ينظر

)٧( المنهاج شرح صحيح مسلم: 33/3، قرأ أبو جعفر ونافع 
بالخفض  ــًؤا( 

ُ
ــْؤل

ُ
)َول الباقون:  وقرأ  صب،  بالّنَ ــًؤا( 

ُ
ــْؤل

ُ
)َول وعاصم: 

عن  وشجاع  عاصم،  عن  بكر  وأبو   ، جعفر وأبو  ورتين،  الّسُ في 
 : ، يتركون الهمزة األولى منه في جميع القرآن. ينظر أبي عمرو
 ، العشر القراءات  في  والمبسوط   ،١٧8/٢ الــقــراءات:  معاني 

ص: 306.



ين العينّيِ )ت:855هـ( في كتابه: )البناية شرح الهداية( الهمز عند بدر الّدِ

202     |  م. م. سعدون ظاهر شويش العيساوي 

انية، 
َ

لى، وهي أثبت، وقيل: الّث في الحذف، فقيل: األّوُ

وهي أضعف«)١(.

قياس  في  يمتنع  ال  ــه 
َ
أّن الفارسّيِ  علي  أبــو  ويــرى 

دوَن  انية 
َ

والّث انية، 
َ

الّث دوَن  ــى  ل األّوُ يهمز  أْن  ة  العربّيَ

دوَن  لــى  األّوُ همز  فــإْن  جميًعا،  يهمزهما  وأْن  لــى  األّوُ

إْن  و ــؤا((،  ــؤل ))ل فقال:  ــى،  لـ األّوُ الهمزة  ق 
َ

حّق انية 
َ

الّث

، فقال: ))لؤلؤا((، مثل:  بدل منها الواو
َ
ف الهمزة أ

َ
خّف

انية، وقد نصب 
َ

ف الّث
َ

إْن خّف ))جونة((، و ))بوس((، و

؛ النفتاح  بدل ِمَن الهمزة الواو
َ
االسم، قال: ))ولؤلًوا((، فأ

الهمزة ، وانضمام ما قبلها، فيكون كقولهم: ))جون(( 

فهما جميًعا، قال: ))لولوا((، 
َ

إْن خّف في جمع: جؤنة، و

انية عنده 
َ

((، فتخفيف الّث ، فقال: ))ولؤلؤ ا َمْن جّرَ وأّمَ

.)٢()) أْن يقلبها واًوا، فيقول: ))ولؤلٍو

ازداد  همزتان  اجتمعت  إذا  ــه 
َ
أّن القول:  وخالصة 

الهمزتين  اجتماع  وفــي  خفيف،  الّتَ ووجــب  قل 
ُ

الّث

تكون  أو  كلمَتيِن  في  الهمزتان  تكوَن  أْن  ا  إّمَ حالتان: 

 ، ؤلؤ
ُّ
الل كلمة  في  كما  واحـــدة)3(،  كلمة  في  الهمزتان 

ولذلَك قرئت بتحقيق الهمز وفًقا لمذهب َمْن يميل 

بعض  لشعور  بتخفيفها؛  أيًضا  وقرئت  حقيق،  الّتَ إلى 

خفيف. قل ووجوب الّتَ
ُ

اطقين بالّث الّنَ

كلمة: ))الَمُؤَنة((: 

ين العينّي إلى ظاهرة الهمز في هذه  أشار بدر الّدِ

العشر  باب  في  المرغينانّيِ  قول  يشرح  وهو  الكلمة، 

بع، ص: ٢5٢، و٢٩6. : الحجة في القراءات الّسَ )١( ينظر
بعة: ٢68/5. اء الّسَ )٢( الحجة للقّرَ

ة في الّتراث: 333/١و33٤. هجات العربّيَ
َّ
: الل )3( ينظر

 الَمُؤَن«)٤(.
َ

والخراج: «وألّن

 الُمَؤَن(: بضم الميم 
َ

ين العينّي: «)وألّن قال بدر الّدِ

وفتح الهمزة جمع: ))َمُؤَنة((، بفتح الميم وضم الهمزة، 

ْنِت 
َ
َمأ ِمــْن  بقوله:  ْقُل،  الّثِ ))الــَمــُؤَنــة((:  المغرب  وفي 

ُجَل  الّرَ ُمْنِت  ِمْن  وقيل:  َمُؤَنَتُهم،  اجتمعت  إذا  الَقْوَم 

ْين((، 
َ
))األ ْون((، و

َ
ٌة ِمَن: ))األ

َ
ُموُنُه)5(، وقيل: هي َمْفَعل

َ
أ

وال  ُتهمز  ))الَمُؤَنُة((   : الجوهرّيُ وقال   ،)6( أصــّحُ ل  واألّوَ

ْيِن، 
َ
اء: هي َمْفَعلٌة ِمَن األ ، وهي: فعولة، وقال الفّرَ ُتهمز

ِن، وهو  ْو
َ
ٌة ِمَن األ

َ
: هي َمْفَعل

ُ
ُيقال دة، و عب والّشِ وهو الّتَ

الَقْوَم  َنِت 
ْ
وَمأ سان،  ِ

ّ
الل على  ِثَقٌل  ه 

َ
ألّن ؛ 

ُ
والِعْدل الُخْرُج 

الهمزة  ترك  وَمــْن  َمُؤَنَتُهم،  احتملت  إذا  مأًنا،  أمأنهم 

قال: ُمْنُتُهْم)٧()8(«.

ثة أقــوال:  : فــي))الــَمــؤوَنــة(( ثال ّيِ قــال ابــن األنــبــار

ُجل((  الّرَ ))ُمْنُت  ِمْن:  مأخوذٌة  تكوَن  أْن  يجوز  ل:  األّوَ

ِمَن  فوزنها  ُمْنُت،  ِمْن:  مأخوذة  كانت  فإذا  َتُه، 
ْ
ُعل إذا 

 ، همزٍ بغير  ))َمــُوونــة((،  فيها:  واألصــل  َفعولة،  الفعل: 

 ،  للخير
ٌ

ا انضمِت الواو ُهِمزت؛ كما قالوا: هو قؤول فلّمَ

وم، والقول   على فالن، وفالن نؤوٌم ِمَن الّنَ
ٌ

وفالن صؤول

وهو  ْون((، 
َ
))األ ِمَن  مأخوذٌة  المؤونة  تكوَن  أْن  اني: 

َ
الّث

واألصل  َمْفُعلة،  الفعل:  ِمَن  ووزنها  عة، 
َ

والّد كون  الّسُ

)٤( الهداية في شرح بداية المبتدي: ٢/٤00.
فيه  وقع  تصحيٌف  وهو  ))مــؤنــة((،   :٢٢٩/٧ البناية:  في   )5(
المغرب،   في  ورد  ــذي 

َّ
ال وهــو  أثبته،  ما  ــواب  والــّصَ المحقق، 

)مأن(، ص: ٤3٤.
: المغرب،)مأن(، ص: ٤3٤. )6( ينظر

حاح،)مأن(: ٢١٩8/6و٢١٩٩. : الّصِ )٧( ينظر
)8( البناية: ٢٢٩/٧.
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هما 
َ
ألّن ؛  الــواو في  ة  ّمَ

َ
الّض فاستثقلوا  ُوَنــة((، 

ْ
))َمــأ فيها: 

كنة، فإذا  إعرابان فألقوها على الهمزة، فبقيت الواو سا

سكين  الّتَ عظيم  فمعناه:  المؤونة،  عظيم  فالن  قيل: 

الث: أْن تكوَن المؤونة 
َ

وديع ألهله وعياله، والقول الّث والّتَ

ووزنها  ة، 
َ

والَمَشّق عب  الّتَ وهو  ْيــن((، 
َ
))األ ِمَن  مأخوذٌة 

ة  ّمَ
َ

الّض ُينة، فاستثقلوا 
ْ
َمْفُعلة، وأصلها: مأ الفعل:  ِمَن 

ها إعراٌب، والياء إعراٌب، فاستثقلوا إعراًبا 
َ
في الياء؛ ألّن

ة الياء على الهمزة، فصارت  على إعراٍب، فألقوا ضّمَ

الياء واًوا؛ النضمام ما قبلها)١(.

األصل مهموزٌة،  ))الَمُؤوَنة(( في   
َ

أّن األزهرّيُ  ويرى 

ــْن ترك  ــُؤونــة، وَمـ ــَم ــأَنـــُت الـــقـــوَم((، ِمـــَن ال فــقــال: »))َمـ

 على 
ُّ

يــدل ــْم((، وهــذا  ــُه ــوَن ُم
َ
أ قــال: ))ُمــْنــُتــُهــْم   ، الَهْمز

الَمُؤوَنة:  وقيل:  َمْهموزة،  صــل 
َ
األ في  ))الــُمــُؤوَنــة((   

َ
ّن

َ
أ

))َفُعولة(( ِمْن ))ُمْنُتُه أُموَنُه َمْوًنا((، وُهمزت ))َمُؤوَنة((؛ 

 : اهر النضمام واوها، وهذا حسٌن«)٢(، وقال أيًضا في الّزَ

بكفايته،  ُقْمت  ِإذا  ُمــوَنــُه((، 
َ
أ فالًنا  ))ُمــْنــُت  ُيــَقــال:   »

في  الَهْمز  تــرك  آثــرت  العرب   
َ

ّن
َ
أ غير  الَهْمز  صــل 

َ
واأل

))نرى((،  و ))تــرى((،  و ى((،  ))أر ترُكوُه في  كما  فعله، 

ْيُت، كذلَك أثبتوا الَهْمز في ))الَمُؤوَنة((، 
َ
وأثبتوه ِفي َرأ

إذا  ميًنا،  يَمان  ن 
َ

فال مين  قال:  الِفْعل،  ِمَن  وأسقطوه 

قيم بكفايته«)3(.

بغير  األصل  في  الَمُؤوَنة   
َ

أّن إلى  فارس  ابن  وذهب 

كلمٌة واحدٌة، وهي  ون  همزٍة، فقال: »الميم والواو والّنُ

المون: أْن تمون عيالَك، أي: تقوم بكفايتهم وتتحمل 

اس: ٢5٤/١و٢55و٢5٧. اهر في معاني كلمات الّنَ : الّزَ )١( ينظر
غة،)مأن(: ١5/366.

ُّ
)٢( تهذيب الل

افعّي، ص: ١١١.
َ

اهر في غريب ألفاظ الّش : الّزَ )3( ينظر

ا الَمُؤوَنة فِمَن المون، واألصل فيها: موونة  َمُؤوَنُتُهم وأّمَ

بغير همزٍة«)٤(.

ــة((:  ــؤوَنـ ــَمـ كلمة ))الـ ــقــول فــي هــمــز  ال  وخــالصــة 

)ت: 58٢هـ(، إذ قال:  ما نقله ابن منظور عن ابن َبّرِّيٍ

 ، َتهِمْز َيُموَنهم(( لم  »إْن َجعلَت الَمؤوَنة ِمْن: ))َماَنُهْم 

ْنُت(( َهمزَتها«)5(.
َ
إْن َجَعلَتها ِمْن: ))َمأ و

كلمة: ))َمْوُجوَءْين((: 

في  الهمز  ظــاهــرة  إلــى  العينّي  يــن  الــّدِ بــدر  أشــار 

د �،  سول محّمَ النّرَ قول  الكلمة، وهو يشرح  هذه 

"وقد  األضحية:  كتاب  في  المرغينانّي  أورده  ــذي 
َّ
ال

َحْيِن 
َ
ْمل

َ
أ ِبَكْبَشْيِن  ــى  ))َضــّحَ  � بّيَ  الّنَ  

َ
أّن صــّحَ 

َمْوُجوَءْيِن((«)6(.

ــبــّيَ   الــّنَ
َ

ــن الــعــيــنــّي: «وقـــد صـــّحَ أّن ي ــّدِ ــدر ال ــال ب ق

ــَحــْيــِن َمــْوُجــوَءْيــِن((، 
َ
ْمــل

َ
ــى ِبــَكــْبــَشــْيــِن أ �))َضــّحَ

ِمَن  مفعول  وزن  على  الَمْوُجوء  ))َمْوُجوَءْيِن((،  قوله: 

، وهو عارض البيضَتيِن  ))الِوجاء((، بكسر الواو وبالمّدِ

، وفي المغرب:  َخ فيكون شبيًها بالخصّيِ
َ

ى يتَفّض حّتَ

غير  ِمْن  فيها  يطعَن  و بحديدٍة  الُعُروَق  يضرَب  أْن  هو 

)ت:  ّيِ الــُمــنــذر الحافظ  وقــال  البيضَتيِن)٧(،  إخــراج 

غة،)مون(: ٢86/5.
ُّ
)٤( مقاييس الل

)5( لسان العرب،)مأن(: ١3/3٩6.
)6( الهداية في شرح بداية المبتدي: 35٩/٤، والحديث رواه 
َضاِحّيِ 

َ
، باب أ َضاِحّيِ

َ ْ
ابن ماجه في سننه: ١0٤3/٢، كتاب األ

رسول اهلل �، حديث )3١٢٢(.
: المغرب،)وجأ(، ص: ٤٧٧. )٧( ينظر
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))َمْوُجوَءْيِن(()٢(،  المحفوظ:  حواشيه:  في  656هـ()١( 

أي: َمنُزوَعي قاله: أبو موسى األصبهانّي )ت:58١ هـ(

ْين((  يه: ))َمْوجّيَ َيرو َمْن  هاية:  وِمْنُهم  الّنِ )3(، وقال في 

))وَجْيُته  ِمــْن:  يكون  و خفيف،  الّتَ على  َهمزٍ  بغير 

.»)5()٤()) َوْجًيا((، فهو ))َمْوِجّيٌ

ابة فهي موجوءة 
َ

: وجأت الّد
ُ

الوجاء: الخصاء، ُيقال

-: منزوع  إذا خصيتها، والموجوء-بضم الجيم وبالهمز

الحديث  »وأصــحــاُب   : ابّيُ الخّطَ قــال   ،)6( نثيين 
ُ
األ

ــن((  ــْوُجــوَءْي ))َم ــواُب:  والــّصَ ))َمــوَجــَيــْيــن((،  يقولوَن: 

ُه، واالســـُم منه الـــِوجـــاُء«)٧(، وهــذا ما 
ُ
ــأ ــ َج

َ
ــُه أ ــْن َوَجــأُت ِم

)ت: 85٤هــــ(، إذ قــال:  ــك الــكــرمــانــّيِ
َ
ــحــه ابــن َمــل رّجَ

 
ٌ

مفعول ــه 
َ
ألّن القياس؛  وهو  ))َمــْوُجــوَءْيــن((،  ى:  ــرو »وي

يصيَر  ى  حّتَ الُخْصيتين  عروَق   
َ

دّق إذا   ،))
َ
))َوَجــأ ِمْن 

على  ياًء  والــواو  الهمزة  ُبوا 
َ
قل لكن   ، بالَخِصّيِ شبيًها 

غير قياس، وأدغموا، مثل: ))َمْرَمَيْين((«)8(.

بن  القوي  عبد  بن  العظيم  عبد  هو   : ّيِ الُمنذر الحافظ   )١(
مصنفات  له  ة،  والعربّيَ بالحديث  عالم  ّيِ  المنذر اهلل  عبد 
أبي  سنن  ومختصر  مسلم،  صحيح  مختصر  منها:  كثيرة، 
افي:  : المنهل الّصَ داود، وتوفي في مصر سنة )656هـ(. ينظر

.30٩/٧
: مختصر سنن أبي داود: ٢٤٤/٢. )٢( ينظر

والحديث:  القرآن  غريبي  في  المغيث  المجموع   : ينظر  )3(
.383/3

،)وجأ(: 5/١5٢. هاية في غريب الحديث واألثر : الّنِ )٤( ينظر
)5( البناية: ٤0/١٢و٤١.

ثام شرح عمدة  ِ
ّ
الل نن: ٢٢8/٢، وكشف  الّسُ : معالم  )6( ينظر

األحكام: ٧/٤8.
ثيَن، ص: ٤١. )٧( إصالح غلط الُمحّدِ

نة: ٢/٢56. )8( شرح مصابيح الّسُ

ْيــِن((، 
َ
))ُمــوَجــأ رواه  َمــْن  ّيِ  الجزر األثير  ابن  أ  وخّطَ

ْيِن((، بوزن: ُمْكَرَمْيِن، 
َ
يه: ))ُموَجأ فقال: »ومنهم َمْن َيْرو

ــا  ّمَ
َ
»َوأ بقوله:  ّى،  الُمَطّرِِز كده  أ ما  وهذا   ،)٩(»

ٌ
َخَطأ وهو 

.)١0(»
ٌ
ْيِن(( أو ))ُموَجَئْيِن((، َفَخَطأ ))َمْوِجّيَ

ُه: 
ُ
»َقول  

َ
أّن ١١38هـ(  )ت:  ندّيِ الّسَ ين  الّدِ نور  وذكر 

ِمْن  َمفعوٍل  اســم  ــوٍء((  ــْوُج ))َم تثنية:  ــِن((  ــْوُجــوَءْي ))َم

وقلبها  للهمزة  باإِلثبات  َي  وُرِو م، 
َّ

الال مهموز   ))
َ
))َوَجأ

.)١١(»)) ِإدغامها فيها ك: ))َرْمّيٍ ياًء، ُثّمَ َقلِب الواو ياًء و

لفظة  فــي  الــهــمــزة  تحقيق   
َ

أّن الــقــول:  وخــالصــة 

ـــواب، وقــولــهــم:  ــِن(( هــو الــقــيــاس والـــّصَ ــ ــوَءْي ــ ــْوُج ــ ))َم

 وعلى 
ٌ
))َموَجَيْين(( بقلبهم الهمزة والواو ياًء فهو خطأ

غير القياس. 

كلمة: ))الميزاب((: 

في  الهمز  ظــاهــرة  إلــى  العينّي  يــن  الــّدِ بــدر  أشــار 

باب  في  المرغينانّي  قــول  يشرح  وهــو  الكلمة،   هــذه 

ريق: »أو ميزاًبا«)١٢(. ُجل في الّطَ ما يحدث الّرَ

ين العينّي: »)أو ميزاًبا(: ذكره الجوهرّي  قال بدر الّدِ

الــِمــْثــَعــُب  الـــِمـــئـــزاُب:  ــال:  ــ وق ))وزب((،  مـــادة  ــي  ف

 ، ُيهمز ــمــا لم  ورّبَ بالهمز  ُعـــّرِب  وقــد  ب،  ــَعــّرَ ُم فــارســّيِ 

يب((،  ))مياز و همزت،  إذا  يب((،  ))المآز والجمع: 

وقال:  ))أزب((،  باب  في  أيًضا  وذكر  ُتهمز)١3(،  لم  إذا 

،)وجأ(: 5/١5٢. هاية في غريب الحديث واألثر )٩( الّنِ
)١0( المغرب،)وجأ(، ص: ٤٧٧.

ندّيِ على سنن ابن ماجه: ٢٧١/٢. )١١( حاشية الّسَ
)١٢( الهداية في شرح بداية المبتدي: ٤/٤٧3.

حاح،)وزب(: ٢٢٢/١. : الِصّ )١3( ينظر
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))رزب((  مادة  في  وقال  ُيهمز)١(،  لم  ما  ورّبَ المئزاب، 

ــغــٌة فــي ))الــمــيــزاب((، 
ُ
ــْرزاب ل ــِم اي: ال ــّزَ ــ اء، ُثـــّمَ ال ــّرَ ــال ب

واحد:  الَمْثَعب بالفتح  وقال:  بالفصيحة)٢(،  وليست 

الماء  حريك: مسيل  بالّتَ َعب 
َ

والّث الحياض،  مثاعب 

في الوادي، وجمعه: ُثْعباٌن«)3(.

عــاٍل،  َمــوِضــٍع  ــْن  ِم الــَمــاُء  منُه  َيِسيُل  ما  الميزاب: 

أي:   ، المطر مــاء  َمــَصــّبُ  وهــو  الَكْعَبة،  ِمــيــَزاُب  ومنه 

ــمــل)ت: بــعــد30٩هـــ(:  ــراع الــّنَ ــِل الـــمـــاَء)٤(، قـــال كـ ُبـ

لغات«)5(،  ثالث  ــْرَزاُب؛  ــِم وال والِميَزاُب،  »الــِمــْئــَزاُب، 

)ت: 5٤0هـ(: »فيه أربع لغات: ِمْئزاب  وقال الجواليقّيَ

وِمـــْرزاب  اي،  ــّزَ ــ ال بتقديم  ــْزراب  ــ وِم ــزاب،  ــْي وِم  ، بالهمز

كاَن قد منع لغة  كيت   ابن الّسَ
َ

 إّن
َّ

اء«)6(، إال بتقديم الّرَ

تركت  ا  مّمَ ُيهمز  ما  بــاب  في  قــال  إذ  ))الـــِمـــْرَزاب((، 

يب، وال َتقْل:  ز
َ
ة همزه: »هو الِمْئزاب، وجمعه: َمآ العاّمَ

لغة  منعهم  إلى  وأشار   ، ّيُ وو الّنَ وأجازها  الِمْرزاب«)٧(، 

براء  ــْرزاب((  ))ِمـ يًضا: 
َ
أ ُيَقال  »و فقال:  ــْزراب((،  ــِم ))ال

وا: وال ُيَقال: ))ِمْزراب(( 
ُ
َغٌة َمشُهوَرٌة، قال

ُ
ُثّمَ زاي، وهي ل

: المصدر نفسه،)أزب(: ١/88. )١( ينظر
: المصدر نفسه،)رزب(: ١/١35. )٢( ينظر

)3( البناية: ٢٢٩/١3، ولمزيد ِمْن أمثلة الهمز في البناية على 
: 3٢0/١، و3/30٧،  . ينظر مثيل ال على سبيل الحصر سبيل الّتَ

و3/ 33٢، و٤١3/3، و5٢6/5، و33٧/6، و3٧6/6، و٩/3.
وتاج   ،٩١٢/3 حيح:  الّصَ الجامع  شرح  وشيح  الّتَ  : ينظر  )٤(

العروس،)أزب(: ٢٤/٢.
)5( المنتخب ِمْن غريب كالم العرب: ١/5٤8.

ب، ص: 5٩٩. )6( الُمعّرَ
)٧( إصالح المنطق، ص: ١١٢.

يب«)8(. اي، وجمع مئزاب: مآز بتقديم الّزَ

 يـــاَء ))مـــيـــزاب(( 
َ

ّن
َ
أ ــن  ــّيَ ب ــا ابـــن ســيــده، فــقــد  ــ أّمَ

ــي ))الــمــئــزاب((،  ــَغــة ِف
ُ
ــيــَزاب ل ــِم هــمــزٌة، إذ قـــال: »ال

ولو  يــب((،  ))مــآز على   
َّ

ِإال تجمعه  لم  العرب  َنّ 
َ
أ مع 

لقيل  ا،  بدلّيً َتْخِفيًفا  و 
َ
أ وضعية،  َغة 

ُ
ل الِميَزاب  كــاَن 

فــأْن لم  يــب((،  و ))مــواز
َ
أ يــب((،  ِفــي جمعه: ))مــيــاز

))ميزاب((  ياء   
َ

ّن
َ
أ على  دليٌل  يب((،  ))مياز وا: 

ُ
َيقول

يجمع  الميزاب   
َ

أّن يــرى  الفيومّيَ   
َ

أّن  
َّ

إال ــزٌة«)٩(،  ــم ه

كنة،   المئزاب بهمزة سا
َ

يب((، فقال: »إّن على ))مياز

وجمع  يب،  مآز ل:  األّوَ وجمع  لغة،  بالياء  والميزاب 

يب ِمْن: وزب الماء  ما قيل: مواز يب، ورّبَ اني: مياز
َ

الّث

بكسر  »الِمئزاب   
َ

أّن إلى  ّيُ  وو الّنَ وذهب  ســال)١0(«  إذا 

يــاء،  بقلبها  تخفيفها  يــجــوز  و هــمــزة،  وبعدها  الميم 

وقد  كنة،  سا بياء  ))ميزاب((  فيقال:  نظائره،  في  كما 

في  ة  العربّيَ أهل  بين  خالف  وال  ذلَك،  منع  َمْن  غلط 

جوازه«)١١(.

ما هو 
َ
 همز لفظة الميزاب؛ إّن

َ
ا سبق أّن نستنتج مّمَ

يجوز  و األصل،  في  ة  فارسّيَ لفظة  فهي  تعريبها،  ألجل 

ين  الّدِ بــدر  إليه  أشــار  ما  وهــذا  يــاء،  بقلبها  تخفيفها 

م آنًفا.
َ

العينّي فيما تقّد

* * *
نبيه، ص: 300و30١. )8( تحرير ألفاظ الّتَ

)٩( المحكم والمحيط األعظم، المقدمة: ٤١/١.
.١٢/١ : )١0( المصباح المنير

نبيه، ص: 300و30١. )١١( تحرير ألفاظ الّتَ
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الخاتمة
   

تكتب  ة،  العربّيَ غة 
ُّ
الل في  أصيٌل  صــوٌت  الهمزة 

ها ال تقوُم بنفسها، وال صورَة لها، 
َ
ّن

َ
باأللف المهموزة؛ أل

ومع  واًوا،  ة  ّمَ
َ

الّض مع  لــًفــا، 
َ
أ الفتحة  مع  ُتكتُب  فلذا 

الكسرة ياًء. 

ة في تحقيق  وقد تباينت واختلفت القبائل العربّيَ

 
َ

ة تكاد تجمع على أّن الهمزة وتخفيفها، فكتب العربّيَ

تحقيق الهمزة ِمْن لهجات: قيس، وتميم، وبني أسد، 

ة  العربّيَ الجزيرة  شبه  وسط  قبائل  أي:  جاورها,  وَمْن 

.  تسهيلها لهجة أهل الحجاز
َ

وشرقيها, وأّن

الهمزة   
َ

أّن على  القداماء  العلماء  كثر  أ وأجمع 

الحلق،  أقصى  ِمــْن  ومخرجه  مجهوٌر  شديٌد  صــوٌت 

االستحسان،  ِمَن  لنوٍع  خفيف  الّتَ فيها  شاع  فلذلَك 

ا العلماء الُمحَدثيَن فقد اختلفوا في صوت الهمزة،  أّمَ

مهموًسا،  ا  ّيً انفجار ا،  ّيً حنجر صوًتا  ها 
َ

عّد فبعضهم 

وال  مهموًسا  ال  شــديــًدا  صــوًتــا  اآلخــر  بعضهم  هــا 
َ

وعــّد

على  يتفقوا  لم  الُمْحَدِثيَن   
َ

أّن يظهر  ــذي 
َّ
وال مجهوًرا، 

صــوٌت  فهو  الهمزة،  صــوت  وصفهم  فــي  واحـــٍد  رأٍي 

غة 
ُّ
 علماء الل

َ
غير مستقرٍ عندهم. وبهذا نصل إلى أّن

ثقيٌل  حــرٌف  الهمزة   
َ

أّن يــرون  والُمْحَدثيَن،  القدماء 

سان؛ لذلَك َكُثَر تغيير العرب في هذا الحرف  ِ
ّ
على الل

ف في غيره ِمَن الحروف. فت فيه ما لم تتصّرَ وتصّرَ

يكون  أْن  حــيــم  الــّرَ حــمــن  الــّرَ اهلل  أســأل   ... وأخــيــرًا 

خير  هي  تي 
َّ
ال الصالحات  الباقيات  ِمَن  هذا  عملي 

عند رّبك ثواًبا وخيٌر مرًدا.  

المصادر والمراجع

• القرآن الكريم.

اع  الَقّطَ ، البن  أبنية األسماء واألفعال والمصادر  •

كــتــور  الــّدِ ــة:  ــ ودراسـ تحقيق  ـــ(،  ــ 5١5هـ الــصــقــلــي)ت: 

القومية،  الكتب  دار  ــم،  ــداي ال عبد  ــد  مــحــّمَ أحــمــد 

القاهرة،١٩٩٩م.

يوطّيِ  ين الّسُ • اإلتقان في علوم القرآن، لجالل الّدِ

د  )ت: ٩١١هـ(، تحقيق: محّمَ حمن بن أبي بكر عبد الّرَ

ة للكتاب،  أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العاّمَ

١3٩٤هـ- ١٩٧٤م،)د. ط(.

ة،  العربّيَ الكلمة  بناء  في  وتية  الّصَ القوانين  أثر   •

ــم الكتب  ــال ــايـــب، ع ـ
َ

ــّش الـ ي حــســن  فــــوز ــور  ــت ك ــّدِ ــل ل

الحديث- األردن، ط: ١، ١٤٢5-٢00٤م.

د  محّمَ ألبــي  ــاب،  الــكــّتَ أدب  أو  الكاتب  أدب   • 

ينورّيِ )ت: ٢٧6هـ(، 
َ

الّد قتيبة  عبد اهلل بن مسلم بن 

د الدالي، مؤسسة الّرِسالة،)د. ط. ت(. تحقيق: محّمَ

عمرو  بن  محمود  القاسم  ألبي  البالغة،  أساس   •

د  محّمَ تحقيق:  ـــ(،  538ه )ت:  مخشرّيِ الّزَ اهلل  جار 

 ،١ ط:  بــيــروت،  ة-  العلمّيَ الكتب  دار  عيون،  باسل 

١٤١٩هـ- ١٩٩8م.

ئيس  الّرَ سينا  البــن  الــحــروف،  حــدوث  أسباب   •

شرح  ـــ(،  ٤٢8هـ عــبــداهلل)ت:  بن  الحسين  علي  أبــي 

ة- ي، دار الكتب العلمّيَ د عرباو وتحقيق: فرغلي سّيَ

بيروت،)د. ط. ت(.

د  محّمَ ّيِ  ــهــرو ال سهل  ألبــي  الفصيح،  إســفــار   •



ين العينّيِ )ت:855هـ( في كتابه: )البناية شرح الهداية( الهمز عند بدر الّدِ

 م. م. سعدون ظاهر شويش العيساوي  |     207

أحمد  تحقيق:  ٤33هــــ(،  ــد)ت:  مــحــّمَ بــن  علي  بــن 

المدينة  اإلسالمية-  الجامعة  القشاش،  سعيد  بن 

المنورة، ط: ١،١٤٢0هـ.

يوسف  أبــي  كيت  الّسَ البــن  المنطق،  إصــالح   •

د  محّمَ تحقيق:  ٢٤٤هــــ(،  إســحــاق)ت:  بــن  يعقوب 

 - ١،١٤٢3هـــ  ط:   ، العربّيِ راث  الّتُ إحياء  دار  مرعب، 

٢00٢م.

حمد  سليمان  ألبي  ثيَن،  الُمحّدِ غلط  إصالح   •

ـــ(،  )ت: 388هــ ــّيِ ــد بــن إبــراهــيــم الــخــطــاب بــن مــحــّمَ

 ،٢ ط:  الّرِسالة،  مؤسسة  امن، 
َ

الّض حاتم  د.  تحقيق: 

١٤05هـ- ١٩85م.

كتور إبراهيم أنيس، مكتبة  ة، للّدِ ّيَ غو
ُّ
• األصوات الل

ة، ٢00٧م،)د. ط(. ّيَ األنجلو المصر

بن  محمود  بن  يــن  الــّدِ خير  ركلّيِ  للّزَ األعـــالم،   •

العلم  دار  ١3٩6هـــ(،  )ت:  مشقّيِ الّدِ علي  بن  د  محّمَ

، مايو ٢00٢م. للماليين، ط: ١5– أيار

العينّيِ  ــن  ي ــّدِ ال لــبــدر  الــهــدايــة،  ــرح  ش البناية   •

الغيتابّيِ  حسين  بــن  موسى  بــن  أحمد  بــن  محمود 

ة– بيروت،  الحنفّيِ )ت: 855هـ(، دار الكتب العلمّيَ

ط: ١، ١٤٢0هـ - ٢000م.

ــْن جــواهــر الــقــامــوس، لمرتضى  • تــاج الــعــروس ِم

اق الحسينّيِ  ّزَ الّرَ د بن عبد  د بن محّمَ بيدّيِ محّمَ الّزَ

)ت: ١٢05هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار 

الهداية،)ب. ط. ت(.

عمرو  ألبــي  ــجــويــد،  والــّتَ اإلتــقــان  فــي  حديد  الّتَ  •

ـــ(، تحقيق:  ــ انـــي عــثــمــان بــن ســعــيــد)ت: ٤٤٤هـ
َ

ــّد الـ

- بغداد، ط:  ي، مكتبة دار األنبار كتور غانم قدور الّدِ

١، ١٤0٧هـ- ١٩88م.

ين  نبيه، ألبي زكرياء محيي الّدِ • تحرير ألفاظ الّتَ

تحقيق:  6٧6هـــــ(،  )ت:  ّيِ ــوو ــ ــّنَ ــ ال ــرف  ش بــن   يحيى 

، دار القلم – دمشق، ط: ١، ١٤08هـ. قر
َ

عبد الغني الّد

بي 
َ
أ ْيه  ُدُرْسَتَو البن  وشرحه،  الفصيح  تصحيح   •

المرزبان  بــن  د  محّمَ بــن  جعفر  بــن  اهلل  عبد  د  محّمَ

المختون،  ي  بدو د  محّمَ د.  تحقيق:  3٤٧هـــ(،  )ت: 

ؤون اإلسالمية- القاهرة،١٤١٩هـ-  المجلس األعلى للّشِ

١٩٩8م.

ّيِ  البخار حيحين  الّصَ فــي  مــا  غريب  تفسير   •

بن  فتوح  بن  اهلل  عبد  بن  فتوح  بن  د  لمحّمَ ومسلم، 

تحقيق:  ٤88هــــ(،  )ت:  الــَحــِمــيــدّيِ األزدّيِ  حميد 

نة- القاهرة،  د سعيد، مكتبة الّسُ كتورة زبيدة محّمَ الّدِ

ط: ١، ١٤١5هـ- ١٩٩5م. 

لخيص في معرفة أسماء األشياء، ألبي هالل  • الّتَ

العسكرّيِ الحسن بن عبد اهلل بن سهل )ت: 3٩5هـ(، 

دمشق،  طالس-  دار  حسن،  عزة  د.  بَتحقيِقه:  عني 

ط: ٢، ١٩٩6م.

د بن أحمد بن  غة، ألبي منصور محّمَ
ُّ
• تهذيب الل

د عوض  )ت: 3٧0هـ(، تحقيق: محّمَ ّيِ األزهرّيِ الهرو

 ،١ ط:  بيروت،   - العربّيِ  ــراث  الــّتُ إحياء  دار  مرعب، 

٢00١م.

ين  حيح، لجالل الّدِ وشيح شرح الجامع الّصَ • الّتَ

)ت: ٩١١هــــ(،  حــمــن بــن أبــي بــكــر ــيــوطــّيِ عبد الــّرَ الــّسُ

شد–  الّرُ مكتبة  رضــــوان،  جــامــع  ــوان  رضــ تحقيق: 

الّرِياض، ط: ١، ١٤١٩هـ- ١٩٩8م.

لعبد  ة،  الحنفّيَ طبقات  في  المضية  الجواهر   •
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د  محّمَ أبــي  القرشّيِ  اهلل  نصر  بن  د  محّمَ بن  الــقــادر 

 – خانه  كتب  د  محّمَ مير  ٧٧5هــــ(،  )ت:  الــحــنــفــّيِ

كراتشي،)د. ط. ت(.

ــدّيِ عــلــى ســنــن ابـــن مــاجــه،  ــنـ ـ ــّسَ • حــاشــيــة الـ

ــد بن  ــدّيِ مــحــّمَ ــنـ ـ ــّسِ يـــن الـ  ألبـــي الــحــســن نـــور الـــّدِ

)د.  بيروت،  الجيل-  دار  ١١38ه(،  الهادي)ت:  عبد 

ط. ت(.

ــبــع، البـــن خالويه  ــّسَ ال الـــقـــراءات  الــحــجــة فــي   •

الحسين بن أحمد أبي عبد اهلل)ت: 3٧0هـ(، تحقيق: 

روق- بيروت، ط: ٤، 
ُ

د. عبد العال سالم مكرم، دار الّش

١٤0١هـ.

الفارسّيِ  علي  ألبــي  بعة،  الّسَ اء  لــلــقــّرَ الحجة   •

ـــ(،  )ت: 3٧٧هـ الــغــفــار بــن عبد  أحــمــد  بــن  الحسن 

جويجابي،  وبــشــيــر  قــهــوجــي،  الــديــن  بـــدر  تحقيق: 

قاق، دار المأمون 
َ

راجعه: عبد العزيز رباح، وأحمد الّد

للتراث– دمشق، بيروت، ط: ٢، ١٤١3هـ- ١٩٩3م.

ة عند العرب إلى نهاية القرن  ّيَ غو
ُّ
راسات الل الّدِ  •

دار  منشورات  ياسين،   آل  حسين  د  لمحّمَ الث، 
َ

الّث

مكتبة الحياة، بيروت- لبنان، ط: ١،١٩80م.

ة،  العربّيَ والفنولوجيا  غة 
ُّ
الل فقه  في  دراســـات   •

ة في  ّيَ غو
ُّ
راسات الل كتور يحيى عباينة، أستاذ الّدِ للّدِ

رق- األردن، 
َ

ة- جامعة مؤتة، دار الّش غة العربّيَ
ُّ
قسم الل

ط: ١، ٢000م.

، جمعه  ــلــمــّيِ ــاس بــن مـــرداس الــّسُ • ديـــوان الــعــّبَ

ة-  ّيَ الجمهور دار   ، ّيِ الجبور يحيى  كتور  الّدِ وحققه: 

بغداد، ١388هـ-١٩68م.

، البن حجر العسقالني  • رفع اإلصر عن قضاة مصر

أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )ت: 

، مكتبة  الدكتور علي محمد عمر 85٢هـــ(، تحقيق: 

الخانجي، القاهرة، ط: ١، ١٤١8هـ - ١٩٩8م.

الوة،  الّتِ لفظ  وتحقيق  القراءة  جويد  لّتَ الّرِعاية   •

ــد مــكــي بــن أبـــي طــالــب الــقــيــســّيِ )ت:  ألبـــي مــحــّمَ

راث-  الّتُ وتحقيق  قرطبة  مكتب  تحقيق:  ـــ(،  ٤3٧ه

مؤسسة قرطبة،)د. ط. ت(.

ألبي منصور   ، افعّيِ
َ

الّش ألفاظ  اهر في غريب  الّزَ  •

3٧0هـــ(،  )ت:   ، ّيِ الــهــرو أحمد  بن  د  محّمَ األزهـــرّيِ 

ئع،  ال ، دار الّطَ عدنّيِ تحقيق: مسعد عبد الحميد الّسَ

)د. ط. ت(.

بكر  ألبــي  ــاس،  ــّنَ ال كلمات  معاني  فــي  ــر  اه ــّزَ ال  •

تحقيق:  3٢8هـــ(،  القاسم)ت:  بن  د  محّمَ ّيِ  األنــبــار

 ،١ ط:  بيروت،  الّرِسالة-  مؤسسة  امن، 
َ

الّض حاتم  د. 

١٤١٢هـ-١٩٩٢م.

بن  عثمان  الفتح  ألبــي  ــراب،  اإلعـ صناعة  سر   •

ة-  العلمّيَ الكتب  دار  3٩٢هـ(،  )ت:  الموصلّيِ ي  جّنِ

بيروت، ط: ١،١٤٢١هـ- ٢000م.

د  • سنن ابن ماجه، البن ماجة أبي عبد اهلل محّمَ

د فؤاد  يني)ت: ٢٧3هـ(، تحقيق: محّمَ بن يزيد القزو

ة، فيصل عيسى  عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربّيَ

الحلبي،)د. ط. ت(.  

)ت:  ــكــمــلــة، ألبــي الــبــقــاء الــُعــكــبــرّيِ • شــرح الــّتَ

العتبي،  دقــل  بنت  ية  فوز وتحقيق:  دراســة  6١6هــــ(، 

أطروحة دكتوراه، جامعة اإلمام محّمد بن سعود، كلية 

ة- الّرِياض. غة العربّيَ
ُّ
الل

يعيش  البقاء  أبي  يعيش  البن  المفصل،  شرح   •
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علي  بن  محمد  السرايا  أبي  ابن  يعيش  بن  علي  بن 

قدم  6٤3هـــ(،  الموصلي)ت:  األســدي  الدين  موفق 

له: الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط: ١، ١٤٢٢هـ، ٢00١م.

د  محّمَ ضــي  لــلــّرَ الــحــاجــب،  ابــن  شافية  شــرح   •

686هـــ(،  )ت:  ين  الّدِ نجم  اإلستراباذي  الحسن  بن 

د  د الزفزاف، محّمَ د نور الحسن، محّمَ تحقيق: محّمَ

ة-  العلمّيَ الكتب  دار  الحميد،  عبد  ين  الّدِ محيى 

بيروت، ١3٩5هـ- ١٩٧5م.

البن   ، الــبــغــوّيِ لــإلمــام  ــنــة  الــّسُ مصابيح  شــرح   •

عبد  بِن  اللطيف  عبِد  يِن  الّدِ عّزِ  بُن  ُد  محّمَ ك 
َ
الَمل

)ت: 85٤هـــــ(، تحقيق  الــعــزيــز الــَكــرمــانــّي الــحــنــفــّيُ

نور  بإشراف:  المحققين  من  مختصة  لجنة  ودراســة: 

الدين طالب، إدارة الثقافة اإلسالمية، ط: ١، ١٤33هـ 

- ٢0١٢م.

• شـــذرات الــذهــب فــي أخــبــار مــن ذهــب، ألبي 

العماد  ابن  محمد  بن  أحمد  بن  الحي  عبد  الفالح 

محمود  تحقيق:  ١08٩هــــ(،  الحنبلي)ت:  الَعكري 

دار  ــاؤوط،  األرن القادر  أحاديثه: عبد  ــاؤوط، خرج  األرن

، دمشق – بيروت، ط: ١، ١٤06هـ - ١٩86م. ابن كثير

ة، للجوهرّيِ  غة وصحاح العربّيَ
ُّ
حاح تاج الل • الّصِ

أبي نصر إسماعيل بن حماد )ت: 3٩3هـ(، تحقيق: 

، دار العلم للماليين- بيروت، ط:  أحمد عبد الغفور

٤، ١٤0٧هـ- ١٩8٧م.

عمر  ــســفــّيِ  الــّنَ يـــن  الـــّدِ لنجم  ــلــبــة،  الــّطَ طلبة   •

ــن إســمــاعــيــل أبـــي حفص  ــن أحــمــد ب ــد ب ــن مــحــّمَ ب

المثنى-  مكتبة  العامرة،  المطبعة  ـــ(،  53٧هـ )ت: 

بغداد،١3١١هـ،)د. ط(.

غانّيِ  للّصَ  ، الفاخر ــبــاب 
ُّ
والــل اخــر  الــّزَ الُعباب   •

د)ت: 650هـ(، تحقيق:  ين الحسن بن محّمَ رضي الّدِ

العلمّي  المجمع  ١، مطبعة  د حسن، ط:  د.فير محّمَ

العراقّي، ١3٩8هـ-١٩٧8م.

 ، كمال بشر كتور  غة العام األصوات، للّدِ
ُّ
• علم الل

، ١٩٧5م،)د. ط(. دار المعارف-مصر

لمحمود   ، الــعــربــّيِ ئ  للقار مقدمة  غة 
ُّ
الل علم   •

- القاهرة، ط: ٢، ١٩٩٧م. عران، دار الفكر العربّيِ الّسَ

أحمد  بن  الخليل  حمن  الّرَ عبد  ألبــي  العين،   •

تحقيق:  ١٧0هـ(،  )ت:  البصرّيِ  الفراهيدّيِ  عمرو   بن 

دار  ــامــرائــي،  الــّسَ إبراهيم  ود.  المخزومي،  مهدي  د. 

ومكتبة الهالل، )د. ط. ت(.

سالم  بن  القاسم  ُعبيد  ألبي  الحديث،  غريب   •

د  محّمَ د  محّمَ حسين  كــتــور  الــّدِ تحقيق:   ، ّيِ ــرو ــه ال

ة  العاّمَ الهيئة  هــارون،  الم  الّسَ عبد  مراجعة:  شــرف، 

١٤0٤هــــ-   ،١ ط:  الــقــاهــرة،  يــة،  األمــيــر المطابع  لــشــؤون 

١٩8٤م.

إدارة  , مديرية  يدّيِ الّزَ غة، لكاصد ياسر 
ُّ
الل فقه   •

الكتب للطباعة- جامعة الموصل، ١٤0٧هـ - ١٩8٧م، 

)د. ط(.

ة دراســة في أصــوات المّدِ  ّيَ غو
ُّ
الل في األصــوات   •

ــرة  دائ  ، المطلبّيِ فــاضــل  غــالــب  كــتــور  لــلــّدِ ــة،  الــعــربــّيَ

- العراق، ١٩8٤م،)د. ط(.  ؤون الثقافية والنشر
ُ

الّش

أنيس،  إبراهيم  كتور  للّدِ ة،  العربّيَ هجات 
َّ
الل في   •

مكتبة األنجلو المصرية- القاهرة، ط: 8، ١٩٩٢م.

طاهر  أبــي  يــن  الــّدِ لمجد  المحيط،  القاموس   •
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)ت: 8١٧هـ(، تحقيق:  د بن يعقوب الفيروزآبادّيِ محّمَ

راث في مؤسسة الّرِسالة، بإشراف:  مكتب تحقيق الّتُ

بيروت،  الّرِسالة-  مؤسسة   ، العرقُسوسّيِ نعيم  د  محّمَ

ط: 8، ١٤٢6هـ- ٢005م.

غة الحديث، 
ُّ
ة في ضوء علم الل • القراءات القرآنّيَ

الخانجي-  مكتبة  شاهين،  بور  الّصَ عبد  كتور  للّدِ

القاهرة، )د. ط. ت(.

• القواعد واإلشارات في أصول القراءات، ألحمد 

تحقيق:  ٧٩١هــــ(،  )ت:  الحلبّيِ د  محّمَ بن  عمر   بن 

 ،١ ط:  دمــشــق،  القلم-  دار  د،  محّمَ الكريم  عبد  د. 

١٤06هـ - ١٩86م.

بن  د  محّمَ للمبّرِد  واألدب،  غة 
ُّ
الل في  الكامل   •

د  محّمَ تحقيق:  ـــ(،  ــ ٢85ه الــعــبــاس)ت:  أبــي  يــد  يــز

ط:  القاهرة،   - العربّيِ الفكر  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو 

3،١٤١٧هـ- ١٩٩٧م. 

قنبر  بــن  عثمان  بــن  عمرو  لسيبويه  الكتاب،   •

الم  الّسَ عبد  تحقيق:  ١80هـ(،  )ت:  بشر أبي  الحارثّيِ 

 ،3 ط:  القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  هـــارون،  د  محّمَ

١٤08هـ- ١٩88م.

مس 
َ

لّش األحــكــام،  عمدة  شــرح  ــثــام  ِ
ّ
الــل كشف   •

ينّيِ  فار د بن أحمد بن سالم الّسَ ين أبي العون محّمَ الّدِ

ين طالب،  )ت: ١١88هـ(، أعتنى به: نور الّدِ الحنبلّيِ

الــكــويــت، دار  اإلســالمــيــة-  ـــؤون 
ُ

والـــّش األوقـــاف  وزارة 

يا، ط: ١، ١٤٢8هـ- ٢00٧م. - سور وادر الّنَ

وعللها  بع  الّسَ ــقــراءات  ال ــوه  وج عــن  الكشف   •

د مكي بن أبي طالب القيسّيِ  وحججها، ألبي محّمَ

رمضان،  يــن  الــّدِ محيي  د.  تحقيق:  ـــ(،  ٤3٧هـ )ت: 

مؤسسة الّرِسالة- بيروت، ط: 3، ١٤0٤هـ-١٩8٤م.

مكرم  بــن  د  محّمَ منظور  البــن  الــعــرب،  لــســان   •

)ت:  ّيِ  األنــصــار ين  الّدِ جمال  الفضل  أبي  على  بن 

٧١١هـ(، دار صادر – بيروت، ط: 3، ١٤١٤هـ.

ــراءات، ألبــي  ــ ــق ــ • لــطــائــف اإلشــــــارات لــفــنــون ال

نــّيِ )ت: 
َّ

الــقــســطــال أبــي بكر  بــن  بــن أحمد  ــاس  الــعــّبَ

ة- الّسعودية،  راسات القرآنّيَ  ٩٢3هـ(، تحقيق: مركز الّدِ

)د. ط. ت(. 

أحمد  كتور  للّدِ راث،  الّتُ في  ة  العربّيَ هجات 
َّ
الل  •

ة للكتاب، ١٩83م،  ار العربّيَ
َ

، الّد ين الجندّيِ علم الّدِ

)د. ط(.

كتور  ة، للّدِ ة في القراءات القرآنّيَ هجات العربّيَ
َّ
• الل

ية،  ، دار المعرفة الجامعية - اإلسكندر اجحّيِ عبده الّرَ

١٩٩6م، )د. ط(.

ّيِ  يسابور للّنَ  ، العشر الــقــراءات  في  المبسوط   •

أحمد بن الحسين بن ِمْهران أبي بكر )ت: 38١هـ(، 

ة- دمشق،  غة العربّيَ
ُّ
تحقيق: سبيع حمزة، مجمع الل

١٩8١م،)ب. ط(.

• المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، 

األصبهانّيِ  د  محّمَ بن  أحمد  بن  عمر  بن  د  لمحّمَ

ي، جامعة  )ت: 58١هـ(، تحقيق: عبد الكريم العزباو

الــتــراث  إحــيــاء  و العلمي  البحث  مــركــز  الــقــرى،  أم 

اإلسالمي، دار المدني- السعودية، ط: ١، )د. ت(. 

ــــن ســيــده  • الــمــحــكــم والــمــحــيــط األعـــظـــم، الب

تحقيق:  ٤58هــــ(،  الــمــرســي)ت:  علي  الحسن   أبــي 

ي، دار الكتب العلمية- بيروت،  عبد الحميد هنداو

ط: ١، ١٤٢١هـ - ٢000م.
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ــّيِ  ــاجـ ـ ّجَ ــّزَ الـ الــقــاســم  ألبـــي   ، ــر ــ اِه ــّزَ ــ ال مختصر   •

عبدالرحمن بن إسحاق)ت: 33٧هـ(، تحقيق: تامر 

 ،١ ط:   ، قطر ة-  اإلسالمّيَ األوقــاف  وزارة  أمين،  د  محّمَ

١٤3٤هـ-٢0١3م.

ألبي   ، الحنفّيِ الفقه  فــي  ّيِ  الـــَقـــُدور مختصر   •

)ت:  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  ّيِ  القدور الحسين 

ة،  د، دار الكتب العلمّيَ كامل محّمَ ٤٢8هـ(، تحقيق: 

ط: ١، ١٤١8هـ- ١٩٩٧م.

مختصر سنن أبي داود، للحافظ عبد العظيم   •

تحقيق:  656هـــــ(،  )ت:  ّيِ الــمــنــذر الــقــوي  عبد  بــن 

 ،١ ط:  يــاض،  الــر المعارف،  مكتبة  صبحي،  د  محّمَ

١٤3١هـ - ٢0١0م.

د بن  ّيِ محّمَ ــار ــب ــث، البــن األن
َ
ــر والــمــؤّن

َ
الــمــذّك  •

ــد بــن بــشــار بــن الحسن بــن بيان  الــقــاســم بــن مــحــّمَ

الــخــالــق  ــد عــبــد  ــّمَ ــح تــحــقــيــق: م )ت: 3٢8هــــــــ(، 

المجلس  ــواب،  الــّتَ عبد  رمضان  مراجعة:  عضيمة، 

ــراث- الــّتَ إحــيــاء  لجنة  ــة،  اإلســالمــّيَ للشؤون  األعــلــى 

،١٤0١هـ- ١٩8١م. مصر

ئ،  المقار معالم  تحقيق  إلــى  ئ  الــقــار مــرشــد   •

حاتم  تحقيق:  56١هـــ(،  )ت:  ماتّيِ الّسُ حان  الّطَ البن 

مكتبة  اإلمــــــارات،  ــة-  ــحــاب ــّصَ ال مكتبة  ـــامـــن، 
َ

الـــّض

ابعين- القاهرة، ط: ١، ٢00٧م. الّتَ

ة، ألبي علي الفارسّيِ الحسن 
َ
• المسائل الُمْشِكل

وعلق  قــرأه  3٧٧هـــ(،  )ت:  الغفار عبد  بن  أحمد  بن 

د علي بيضون،  عليه: د. يحيى مراد، منشورات محّمَ

ة- بيروت، ط: ١، ١٤٢٤هـ-٢003م. دار الكتب العلمّيَ

أبي  البيع  البن  حيَحين،  الّصَ على  المستدرك   •

بن  د  محّمَ بن  اهلل  عبد  بن  د  محّمَ كم  الحا اهلل  عبد 

)ت: ٤05هـ(،  ّيِ يسابور يه بن ُنعيم بن الحكم الّنَ حمدو

الكتب  دار  عــطــا،  ــقــادر  ال عبد  مصطفى  تحقيق: 

العلمية – بيروت، ط: ١، ١٤١١هـ- ١٩٩0م.

، لعياض بن  اآلثار األنوار على صحاح  مشارق   •

بتي أبي  موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي الّسَ

راث،)د.  الفضل)ت: 5٤٤هـ(، المكتبة العتيقة ودار الّتُ

ط. ت(. 

رمــضــان  كــتــور  لــلــّدِ ــة،  ــّيَ الــعــرب الــهــمــزة  مشكلة   • 

واب، مطبعة المدني، ط: ١، ١٩٩6م. عبد الّتَ

 ، الكبير ــرح 
َ

الــّش غريب  فــي  المنير  المصباح   •

اس )ت:  د بن علي الفيومّيِ أبي العّبَ ألحمد بن محّمَ

٧٧0هـ(، المكتبة العلمية – بيروت،)ب. ط. ت(.

د بن  نن، ألبي سليمان حمد بن محّمَ • معالم الّسُ

إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابّيِ )ت: 388هـ(، 

المطبعة العلمية- حلب، ط: ١،١35١هـ - ١٩3٢م.

د  األزهــرّيِ محّمَ ألبي منصور  القراءات،  معاني   •

في  البحوث  مركز  3٧0هــــ(،  )ت:  ّيِ ــهــرو ال أحمد  بن 

كلية اآلداب - جامعة الملك سعود، ط: ١، ١٤١٢هـ- 

١٩٩١م.

ــاج  ّجَ الــّزَ إسحاق  ألبــي  إعــرابــه،  و القرآن  معاني   •

تحقيق:  3١١هـــ(،  )ت:  سهل  بن  ري  الّسَ بن  إبراهيم 

عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب- بيروت، ط: 

١،١٤08هـ- ١٩88م.

اهلل  عبد  أبــي  الدين  لشهاب  البلدان،  معجم   •

ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )ت: 6٢6هـ(، دار 

، بيروت، ط: ٢، ١٩٩5م. صادر
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ب ِمــْن الــكــالم األعــجــمــّيِ على حــروف  • الــُمــعــّرَ

أحمد  بن  موهوب  الجواليقّيِ  منصور  ألبي  المعجم، 

)ت: 5٤0هـ(، حقق كلماته بإرجاعها  د بن الخضر محّمَ

إلى أصولها: الدكتور عبد الرحيم، دار القلم- دمشق، 

ط: ١، ١٤١0هـ-١٩٩0م.

أبى  يد  الّسَ عبد  بن  ناصر  ي  للُمَطّرِِز الُمْغرِب،   •

ين الخوارزمّيِ  الّدِ المكارم بن علي أبي الفتح برهان 

،)د. ط. ت(. )ت: 6١0هـ(، دار الكتاب العربّيِ

• المفردات في غريب القرآن، للراغب األصفهانّيِ 

د )ت: 50٢هـ(، تحقيق:  أبي القاسم الحسين بن محّمَ

الشامية–  الدار  القلم-بيروت،  الداودي، دار  صفوان 

دمشق، ط: ١، ١٤١٢هـ.

زكرياء  بــن  ــارس  ف بــن  ألحمد  ــغــة، 
ُّ
الــل مقاييس   •

أبي الحسين)ت: 3٩5هـ(، تحقيق:  ّيِ  الراز يني  القزو

 - ١3٩٩هــــ   ، الفكر دار  هـــارون،  محمد  ــالم  الــّسَ عبد 

١٩٧٩م.

بن  محمد  المبّرِد  اس  العّبَ ألبــي  المقتضب،   •

٢85هـــ(،  األزدي)ت:  الثمالى  كبر  األ عبد  بن  يزيد 

تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، 

بيروت،)ب. ط. ت(.

غة، لتمام حسان، مكتبة 
ُّ
• مناهج البحث في الل

األنجلو المصرية،)د. ط. ت(.

مل  • المنتخب ِمْن غريب كالم العرب، لكراع الّنَ

الحسن)ت:  أبــي  األزدّيِ  الُهنائّيِ  الحسن  بن  علي 

جامعة  الــعــمــري،  محمد  د.  تحقيق:  بــعــد30٩هـــ(، 

التراث  إحياء  و العلمية  البحوث  معهد  القرى-  أم 

اإلسالمي، ط: ١، ١٤0٩هـ- ١٩8٩م.

• المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ألبي 

)ت:  ّيِ  ــوو الــّنَ شرف  بن  يحيى  ين  الّدِ محيي  زكرياء 

 ،٢ ط:  بيروت،   - العربّيِ راث  الّتُ إحياء  دار  6٧6هـــ(، 

١3٩٢م.

جديدة  يــة  رؤ ة  العربّيَ للبنية  وتي  الّصَ المنهج   •

شاهين،  بور  الّصَ عبد  كتور  للّدِ  ، العربّيِ رف  الّصَ في 

مؤسسة الّرِسالة- بيروت، ١٤00هـ-١٩80م،)د. ط(.

ــوافــي،  ال بــعــد  والــمــســتــوفــي  ــافــي  ــّصَ ال المنهل   •

)ت:  اهرّيِ 
َ

الّظ اهلل  عبد  بن  بــردي  تغري  بن  ليوسف 

8٧٤هـ(، حققه ووضع حواشيه: دكتور محمد محمد 

، الهيئة  أمين، تقديم: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور

المصرية العامة للكتاب،)د. ط. ت(.

ّيِ شمس  ، البن الجزر شر في القراءات العشر • الّنَ

د)ت: 833هـ(، تحقيق: علي  ين أبي الخير محّمَ الّدِ

الكتاب  دار  الكبرى،  ية  التجار المطبعة  باع، 
َ

الّض

العلمية،)د. ط. ت(.

• النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ليوسف 

أبي  الحنفي  الظاهري  اهلل  عبد  بن  بــردي  تغري  بن 

واإلرشـــاد  الثقافة  وزارة  8٧٤هـــــ(،  )ت:  المحاسن 

،)د. ط. ت(. القومي، دار الكتب- مصر

األثير  البن   ، واألثــر الحديث  غريب  في  هاية  الّنِ  •

بن  المبارك  ــعــادات  الــّسَ أبــي  يــن  الــّدِ ّيِ مجد  الــجــزر

المكتبة  606هـ(،  )ت:  يبانّيِ
َ

الّش الكريم  عبد  د  محّمَ

طاهر  تحقيق:  ١٩٧٩م،  ١3٩٩هـــ،  بيروت،  العلمية- 

،)د. ط(. ناحّيِ د الّطَ ، ومحمود محّمَ ّيِ او أحمد الّزَ

للمرغينانّيِ  المبتدي،  بداية  شرح  في  الهداية   •

أبي  الــفــرغــانــّيِ  الجليل  عبد  بــن  بكر  أبــي  بــن  علي 
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تحقيق:  5٩3هـــــــ(،  ــن)ت:  ــ يـ ــّدِ ــ الـ بـــرهـــان   الــحــســن 

بيروت،  - العربّيِ ــراث  الــّتُ إحياء  دار  يوسف،   طالل 

)د. ط. ت(.

* * *




