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Abstract 

Is the phenomenon of insults phenomena linguistic task that had a 
big role in determining the theoretical linguistic because it involves the 
important institutions that contribute to the appointment as the recipient 
and its impact in guiding many of the Arab regimes audio and Srvia, it 
was to prod influential role in guiding the readings, these readings, which 
responded much with the echo of this phenomenon, especially to readers 
of the environment of Hijaz that known to the facility and the readers of 
the Iraqi environment such as Ibn Katheer in the Hijaz, Hasan al-Basri in 
Iraq, and that the phenomenon of insults importance of evolutionary 
study of the dialects of the tribes by standing on the development of 
verbal with the speaker in the Arab and the recipient of the tone to the 
other, thus the impact of the consolidation and the establishment of the 
first building block of the Dictionary of the Arab and developing Oqaysth 
as this research was entirely on the concept of receiving and inherently in 
thought the Arabic language, as the receiving modest language customary 
set by the language and imposed on their children claiming Alastfsah 
which was generated by the feeling of being biased to the language of the 
desert and set ranges displacement between the deviation and standard 
environments, Arabic taken from the tone of this phenomenon, Tamim 
and that all this would not have been without taking into account the 
common language of the parties to a message, and the receiver 

 
الممخص 

تعد ظاىرة اليمز مف الظكاىر المغكية الميمة التي كاف ليا دكر كبير في تحديد النظرية 
المغكية الشتماليا عمى مؤسسات ميمة تسيـ في تعييف دكر المتمقي كأثره في تكجيو كثير مف 
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 ىذه ،فقد كاف لميمز دكره المؤثر في تكجيو القراءات القرآنية ،النظـ العربية صكتيا كصرفيا
كبخاصة لدل قّراء البيئة الحجازية التي  ،القراءات التي تجاكبت كثيرا مع صدل ىذه الظاىرة

ثـ  ،ُعرؼ عنيا التسييؿ كقّراء البيئة العراقية كابف كثير في الحجاز كالحسف البصرم في العراؽ
فظي إف لظاىرة اليمز أىمية تطكرية في دراسة ليجات القبائؿ مف خالؿ الكقكؼ عمى التطكر الؿ

مما أّثر في ترسيخ كتأسيس المبنة األكلى  ،لدل متكمـ العربية كمتمقييا مف ليجة إلى أخرل
لممعجـ العربي ككضع أقيستو كما أف ىذا البحث جاء بكميتو عمى مفيكـ التمقي كتأصيمو في 

ل إذ إّف التمقي تكاضع لغكم عرفي كضعتو المغة كفرضتو عمى أبنائيا بدعك ،الفكر المغكم العربي
ياز إلى لغة البادية كيحدد مديات االنحراؼ كاالنزياح حاالستفصاح الذم كاف يكلده الشعكر باالف

ف كؿ ىذا لـ يكف ليتـ لكال  بيف البيئتيف فالعربية المكحدة أخذت مف ليجة تميـ ىذه الظاىرة كا 
 . مراعاة المغة المكحدة ألحد أطراؼ الرسالة كىك المتمقي

 
 المقدمة

ز مف الظكاىر المغكية الميمة التي كاف ليا دكر كبير في تحديد النظرية تعد ظاىرة اليـ
المغكية الشتماليا عمى مؤسسات ميمة تركت أثرا في المتمقي كأثرت في تكجيو كثير مف النظـ 

ىذه القراءات  ،فقد كاف لميمز دكره المؤثر في تكجيو القراءات القرآنية ،العربية صكتيا كصرفيا
كبخاصة لدل قّراء البيئة الحجازية التي ُعػرؼ عنيا  ،ا مع صدل ىذه الظاىرةالتي تجاكبت كثير

ثـ إف لظاىرة  ،التسييؿ كقّراء البيئة العراقية كابف كثير في الحجاز كالحسف البصرم في العراؽ
اليمز أىمية تطكرية في دراسة ليجات القبائؿ مف خالؿ الكقكؼ عمى التطكر المفظي لدل متكمـ 

مما أّثر في ترسيخ كتأسيس المبنة األكلى لممعجـ العربي  ،لقييا مف ليجة إلى أخرلالعربية كمت
ككضع أقيستو كما أف ىذا البحث جاء بكميتو عمى مفيكـ التمقي كتأصيمو في الفكر المغكم 

إذ إّف التمقي تكاضع لغكم عرفي كضعتو المغة كفرضتو عمى أبنائيا بدعكل االستفصاح  ،العربي
ياز إلى لغة البادية كيحدد مديات االنحراؼ كاالنزياح بيف البيئتيف حق الشعكر باالفالذم كاف يكلد

ف كؿ ىذا لـ يكف ليتـ لكال مراعاة المغة  فالعربية المكحدة أخذت مف ليجة تميـ ىذه الظاىرة كا 
كقد رأينا أف نقّسمو إلى مباحث تكجييية تتناكؿ  ،المكحدة ألحد أطراؼ الرسالة كىك المتمقي

. ىرة عف كثبالظا
كفيو اليمز تأسيسا كتأصيال إذ حاكلنا فيو إعطاء نكع مف التعريؼ ليذه  :المبحث األكؿ

كأكدنا عمى العالقة بينيا كبيف  ،الظاىرة بكصفيا كاحدة مف تقنات االتصاؿ بيف المتكمـ كالمتمقي
. لبؤرة اليمز النبر كمناقشة اآلراء في دعكل خمك المغة العربية مف النبر بكصفو مؤسسا دالليا

عممنا فيو جاىديف كي نعطي ىذا المصطمح بعده الشمكلي في تجاكز  :المبحث الثاني
مفيكمو المجرد ككنو ظاىرة لغكية عربية بؿ حاكلنا أف نكصؿ ىذه الظاىرة إلى جذكرىا السامية 
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فقد حددنا ثـ درسنا أثر التفاعالت المغكية بيف العربية كالمغات األخرل تجذيرا كتأسيسا  ،القديمة
ىذه الظاىرة مف خالؿ االحتكاؾ الثقافي كاالجتماعي كغيره بتصنيفيا كميا بكصفيا استبداال 

صكتيا تراكميا ينطمؽ مف الالكجكد مف الالكعي إلى التكرر الكمي الذم يكزع الفكرة مف حيث 
إلى  دالالت تككنيا في سياقات الداللة كعكارض تكّكف البنية األكلى المؤسسة مف اإلفرادم

إلى التراكـ المضّعؼ إلى االلتقاء كاالندماج كصكال إلى االكتفاء كالتأسيس  (بيف بيف)الثنائي 
  .صكتيا في ظاىرة العنعنة
مف أجؿ اإللماـ بيذه الظاىرة عمى اتساعيا لتشمؿ ظكاىر لغكية أخرل  :المبحث الثالث

: تممت عمييا فكرة التمقيفقد سعينا إلى تقسيـ المبحث عمى مظاىر فرعية اش ،صرفية كصكتية
.  (بيف بيف)تخفيؼ اليمز كمنو ىمزة   .ٔ
. تحقيؽ اليمز  .ٕ
. التقاء اليمزتيف  .ٖ
. العنعنة  .ٗ

الخاتمة كاف تركيزنا عمى أىمية العالقة بيف اليمزة بكصفيا فكرا تطكريا كالمتمقي  كفي
العربي لدل المتمقي مف حيث أف األكؿ يشّكؿ تقنة أساس مف تقنات االتصاؿ مييئان الذىف 

ـّ مع صكر األداء في البنية كالتراكيب كالثاني يسيـ في إنضاج كعي داللي  ،لينسجـ معو كمف َث
لغكم يعد ىذه الظاىرة منطمقان فكريان يؤسس ألكلية السيؿ كاليسر كىك قانكف متطمب في الدرس 

  .المغكم المعاصر
الؿ اآلراء كالدراسات التي تناكلت لكننا عممنا جاىديف مف أجؿ ترصيف ىذه الفكرة مف خ

كأم سيك الـز بحثنا أك اعتضاؿ فعذرنا فيو أننا بذرنا بذرة تعد بكرا  ،ىذه الظاىرة قديما كحديثا
  .أنبتت السعي ثمرا حمكا يستسيغو المؤمنكف بجدّية تأصيؿ الفكر المغكم

  كاهلل مف كراء القصد 

 
 ..تأسيس وتأصيل

فمـ يفطف  ،أتيمز الفار :ة سأؿ رجال مف قريش قائالكتب المغة أف أحد الركا تركم
كقد أراد المغكم أف يعرؼ ما إذا كاف  ،السّنكر ييمزىا :المسؤكؿ لما أراد السائؿ كأجاب ساخرا

كما ينقؿ صاحب المساف ركاية يؤكد فييا أف قريشا  .ٔالقرشيكف يمتزمكف تخفيؼ اليمزة في كالميـ
ؿ المدينة ينكركف عمى الكسائي نبره في مسجد رسكؿ اهلل فيؤالء أه ،لـ تكف تيمز في كالميا

نزؿ  :أنو قاؿ (رضي اهلل عنو)كقد ركم عف أمير المؤمنيف  ،ٕبالقرآف (صمى اهلل عميو كسمـ)
نزؿ باليمزة عمى النبي  (عميو السالـ)القرآف بمساف قريش كليسكا بأصحاب نبرة كلكال أف جبرائيؿ 

                                         
 .ٕٙٗ\٘ :لساف العرب ػ ابف منظكر  ( ٔ
 .ٜٛٔ\٘ :المصدر نفسو  ( ٕ
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صمى اهلل )لمنبي  كفي الحديث قاؿ رجؿ ،كالنبر بالكالـ اليمز ،ما ىمزنا (صمى اهلل عميو كسمـ)
.  ٔكالنبرة اليمزة  ،كالنبر ىمز الحرؼ ،أم التيمز ،التنبر باسمي :فقاؿ ،يا نبيء اهلل :(عميو كسمـ

النبر عند العرب  :قاؿ ابف األنبارم ،فصيح بميغ ،فصيح الكالـ :رجؿ نّبار" :كقد قيؿ
  ٕرجؿ نبرة إذا تكمـ كممة فييا عمكيقاؿ نبر اؿ ،ارتفاع الصكت

مثؿ الغمز كالضغط كمنو اليمز في الكالـ ألنو يضغط كقد ىمزت الحرؼ "فاليمز لغة 
  ٖ"فانيمز

كيبدك أّف صاحب المساف قد سيا حيف لـ يشر إلى العالقة بيف اليمز كالضغط في مادة 
حسبنا كالمو في مادة كلكف  (ضغط)ك (ىمز)في مادتي  (نبر) كما أنو لـ يكرد لفظة (ضغط)

الضغط = نبر عف العالقة بيف اليمز كالنبر كأىـ ما نقؼ عميو مف النصكص السابقة أف اليمز 
. ٗالنبر=

ىك المكافئ االصطالحي لميمز عند العرب كأّف كمييما يتطمب نشاطا متحدا مف "فالنبر 
يؤدم إلى تعاظـ  مما ،المساف ،الشفتاف ،أقصى الحنؾ،عضالت الصدر ،أعضاء النطؽ الرئتاف

أم أف اليمز أك النبر يتطمب جيدا عضميا مضاعفا مف  ٘"مساحة السعة في الذبذبات الصكتية
  ٙ"حفز قكم مف الحجاب كعضؿ الصدر ليكاء كثير"خالؿ عمؿ تمؾ األعضاء فضال عف 

كيجب أف "كقد أشار الدكتكر عبد الصبكر شاىيف إلى عالقة النبر باليمز حيف قاؿ 
ف دراستنا ػ قديما ػ لمدكتكراه قد كشفت عف بعض القكانيف التطريزية التي قاـ عمييا نذّكر ىنا أ

. ٚ"نطؽ الفصحى كقد كاف النبر اليمزم أقكل ىذه القكانيف كجكدا في نطؽ الفصحاء
كلككف النبر يعني الضغط عمى المقاطع مف جراء الجيد العضمي الذم يبذلو المرء عند 

استشعره العرب مف خالؿ النبر الحادث مف  (ضغط) ليمز في حقيقتوكا، النطؽ بالمقطع المنبكر 
  ٛالتقاء الكتريف الصكتييف التقاءن حادا عند النطؽ باليمزة 

فمما كاف تصكر القدماء دائما لمنبر عمى أنو الضغط عمى الحرؼ كجدنا أنيـ يتتبعكف 
ذا فإذا األلؼ ميمكزة ك ،كجكده عمى الحركؼ كيرصدكف آثاره في ىيئاتيا الكاك كالياء كذلؾ كا 

باليمزة تصبح لقبا مف ألقاب الحركؼ اليجائية كقد كانت مف قبؿ مجرد معنى لغكم مرادؼ 

                                         
/ ٖ: ث في المستدرؾ عمى الصحيحيف، اإلماـ الحاكـ النيسابكرمينظر الحدم،ٜٕٔ\ٕ:ػجميرة المغةػ ابف دريد  ( ٔ

ٖ٘ٛ. 
 .ٛٛٔ\٘:لساف العرب  (ٕ
 .ٕٙٗ\٘:المصدر نفسو  (ٖ
 . ٕٕ:عبد الصبكر شاىيف.القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث ػ د  (ٗ
 .ٖٔٔ :عبد القادر عبد الجميؿ. عمـ الصكت الصرفي ػ د  (٘
 .ٕٚ :ابف سيناأساب حدكث الحركؼ ػ   (ٙ
 . ٜٛٔ :عمـ األصكات  (ٚ
 .ٗٙ :خميؿ ابراىيـ العطية.في البحث الصكتي عند العرب ػ د  (ٛ
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كقد ذكر في المساف "، ٔأم مجرد تعبير عف حالة مف حاالت نطؽ الحركؼ ،لمضغط أك النبر
ارتفاع  فضال عف ربطو بيف اليمز كالنبر أف النبر كما يعني الضغط عمى الحركؼ يعني أيضا

 ،نبر التكتر ،الصكت بالكالـ كىك تفسير يكاد ينطؽ بالتقسيـ الحديث حيف يحدد منو شكميف
ككاف لكانتينك رأم  ٕ"غير أف تحديد مكقع النبر في العربية الفصحى ظؿ مبيما ،كالنبر المكسيقي

يعرفكف النبر بأنو الضغط عمى مقطع معيف بزيادة العمك أك " :رأم يقرب مف ىذا حيث يقكؿ
 ،ٖ"لتكتر أك الحدة أك عدد مف ىذه العناصر معا بالنسبة إلى عناصر المقاطع المجاكرة ذاتياا

كلعؿ ما يؤكد ذلؾ ميؿ العربية إلى الترسؿ في تعبيراتيا بكاحدة مف كسائؿ النبر المكسيقي لعؿ 
 ذلؾ بدا كاضحا في المحاكالت األكلى لسيبكيو كمف بعد لمزجاج كابف جني الذم جاء عنده ذلؾ

كقد قاؿ ابػف ، (مطؿ الحركات)أك مايطمؽ عميو عمماء المغة أيضا  ٗعمى سبيؿ التطكيؿ كالتطريح
 ٘"أراد لحـ شاةٍة فمطؿ الحركة فأنشأ عنيا ألفان  ،كحكى الفراء عنيػـ أكػمت لػحما شػاةٍة " :ابػف جػني

ة منيا مثال فالعربية عرفت النبر كعبرت عنو بمسميات عدة تدؿ كمياعمى الزيادة أك الكثرة أك القك
التضعيؼ ككميا تفضي  ،التكتر ،المدّ  ،االشباع ،االرتكاز ،مطؿ الحركات ،الرفع ،الغمك ،اليمز

كالنبر ربما كاف قريبا جدا مف مفيكـ التنغيـ  ٙإلى مستكل داللي كاحد بكظائؼ متباينة تبعا لمسياؽ
كالتعميؽ الصكتي  التنغيـ الذم بدا شائعا كثيرا في دراسات المحدثيف كالسيما في مكضكع االقتراف
ف ما ذىبنا  ،الصرفي كالمماثمة كاإلدغاـ كاالتساؽ كمجاالت كؿ ذلؾ في سياؽ القرآف الكريـ كا 

إليو يؤكد تأكيدا قاطعا عمى أف التنغيـ أك النبر ربما كاف تقنة مف تقنات االتصاؿ التي استشعرىا 
. المشّرع األكؿ ضركرة في أحكاـ التكاصؿ بيف المتكمـ كالمتمقي

أنو النص نستند عميو في إجابة مسألة كيؼ حاؿ العربية في ىذا "ذا اعتقد برجشتراسر كا  
كمف كزف شعرىا أف الضغط لـ يكجد فييا أك  ،كمما يتضح مف المغة نفسيا ،يعني النبر ،الشأف

  .ٚ"لـ يكد يكجد كذلؾ أف المغة الضاغطة يكثر فييا حذؼ الحركات غير المضغكطة
ية بيف مفيكـ اليمز كالنبر يكقفنا عمى مكضكع النبر في نطؽ إف تتبع العالقة المغك

كال كسيمة تعيف عمى  ،العرب الفصحاء عمى الرغـ مف أف أحدا مف القدماء لـ يتعرض لذلؾ
كعمى الرغـ مف  ،سكل ما يمكف أف يؤخذ مف نطؽ قّراء القرآف"تحديده في نظر الدراسات الحديثة 

                                         
 .ٜٛٔ :عمـ األصكات  (ٔ

 .ٙٔ :القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث  (ٕ

 .ٜٗٔ :دركس في عمـ أصكات العربية  (ٖ

 .ٖٖٚػ  ٕٖٚ\ٕ :الخصائص  (ٗ

 .ٕ٘ٔ\ٖ :المصدر نفسو  (٘

 .ٖٔٔ:عمـ الصكت الصرفي  (ٙ

 .ٗٙ :في البحث الصكتي عند العرب :كينظر ،ٙٗ :التطكر النحكم لمغة العربية  (ٚ
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باليمزة تبدك ذات أىمية بالغة حتى لنكشؾ ابتداءن أف نقرر  ىذا فإف مالحظتنا عف النبر كعالقتو
كال شؾ أف النبر باليمزة شكؿ مف أشكاؿ التكتر في النطؽ بعكس ما  ،أف النبر يدكر مع اليمزة

إذا حؿ محؿ نبر اليمزة نبر آخر لمحركة التالية بإطالتيا أك تميينيا فالنبر حينئذٍة نبر مدة أك 
 :اىيـ العطية يرل رأيا يقرب فيو مف رأم ابف األنبارم حيث يقكؿكالدكتكر خميؿ ابر ،ٔ"طكؿ

 ٕ"نبر الرجؿ نبرة إذا تكمـ بكممة كاحدة فييا عمك :يقاؿ ،كفسر النبر بككنو ارتفاع الصكت"
كبيف  ٖ"العربية لـ تكف تعرؼ النبر في مقاطع كالميا"كال مجاؿ لتصديؽ برجشتراسر في 
يتيـ ليس ثمة غيره مع طكؿ البحث كالتنقير شاىد كبيف أيدينا نص البف جني مع األسؼ أنو 

كذلؾ فيما حكاه صاحب الكتاب  ،كقد حذفت الصفة كدلت الحاؿ عمييا" :عمى كجكده حيث يقكؿ
كأما إشارات ابف جني لما سّماه بالتطكيح  ،ٗ"ليؿ طكيؿ :كىـ يريدكف ،سير عميو ليؿ :مف قكليـ

طالة الصكت بياد عميياـ أك قكلو كتتمكف كالتطريح كالتفخيـ كالتعظيـ ... .ف تمطيط الالـ كا 
فداللة بارعة مدركة لظاىرتي النبر  .كتمكف الصكت بإنساف كتفخمو فتستغني بذلؾ عف كصفو

ف لـ يصرح بإسمييما أم أف ما أشار إليو ابف جني في معرض حديثو عف حذؼ  ،٘كالتنغيـ كا 
ة يستباف عمييا مف لفظيا أما في الصفة كنحف نعمـ أف حذؼ الصفة في العربية قميؿ ألف الصؼ

ىذا المكضع الذم ذكره ابف جني فيما نقمو عف سيبكيو فقد حذفت كدليؿ الحذؼ ىك ما يفعمو 
فاإلطالة دلت عمى طكؿ الميؿ فاستغنى بذلؾ عف  ،(ليؿ)المرسؿ مف زيادة في نطؽ الياء مف 

لممرسؿ فاليمز عمـ عمى الصفة كىذا قد أكصؿ المتمقي إلى فيـ ذلؾ مف خالؿ األداء الصكتي 
مشكمة مف أعقد مشكالت األصكات العربية كيرجع ذلؾ إلى االختالؼ في ماىيتو كفي عالقاتو 

كنظرة الدراسات  (المد كالميف)أعني تصكر القدماء لطريقة إنتاجو كعالقتو بغيره مف الحركؼ 
  ٙ.الصكتية الحديثة إلى ىذيف األمريف

 
دراسة تطورية   الهمز 

أف اليمز كاف خاصة مف  ،ص العامة المشيكرة عف النطؽ العربيمف الخصائ
تميـ كما جاكرىا كأف عدـ  ،الخصائص البدكية التي اشتيرت بيا قبائؿ كسط الجزيرة كشرقييا

كقد كرد النص عمى  ،اليمز خاصة حضرية امتازت بيا ليجة القبائؿ في شماؿ الجزيرة كغربييا
                                         

 . ٕٛ :القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث  (ٔ

  .٘ٙ :في البحث الصكتي عند العرب  (ٕ

 .ٙٗ :التطكر النحكم لمغة العربية  (ٖ

 .ٙٙ :حث الصكتي عند العربفي الب :كينظر ،ٕٖٚ\ٕ :الخصائص  (ٗ

 . ٖٖٚ\ٕ :الخصائص :كينظر ،ٚٙ :في البحث الصكتي عند العرب  (٘

 . ٚٔ :القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث  (ٙ
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كىناؾ قبائؿ  ،ٔ"الحجاز كىذيؿ كأىؿ مكة كالمدينة الينبركفأىؿ " :بعض القبائؿ في كالـ أبي زيد
كتكاد تجمع الركايات عمى أف التزاـ  ،ٕكنانة كثقيؼ كىكازف كغيرىا :أخرل لـ يشر إلييا منيا

اليمز كتحقيقو مف خصائص قبيمة تميـ في حيف أف القرشيكف يتخمصكف منيا بحذفيا أك تسييميا 
خمص مف اليمزة لـ يكف شائعا في كؿ القبائؿ الحجازية بؿ منيا كالحؽ أف الت ،أك قمبيا إلى مديد

. ٖمف كانكا يؤثركف تحقيقيا كيدؿ عمى ىذا قراءة ابف كثير الذم التـز تحقيؽ اليمز
إف بعض األلفاظ الميمكزة في الفصحى كردت بدكف اليمزة في الميجات كىك دليؿ 

مكزة كانت ميمكزة في بعض الميجات معككس لما نريد أف نقكلو ىنا مف أف األلفاظ غير المو
 .ٗتكضيت :ففي الميجة قالكا (تكضأت)اليمزة الميجة قكليـ  كمف أمثمة ماىمزتو الفصحى كألقت

بغير  (القرة)كأىؿ الحجاز يقكلكف  ،كقت المرض (القرأة)ركاية األصمعي كابف األنبارم أف  كفي
سكقيا صاحب الجميرة كيتناقميا عمماء كالركاية التي م، ٘حذؼ الحجازيكف ىمزتيا المتحركة ،ىمز

في ىذه  (صمى اهلل عميو كسمـ)عمماء المغة بشأف األسير الذم قتؿ بسبب عدـ فيـ ليجة النبي 
مف البرد  (أدفئكه) :(صمى اهلل عميو كسمـ)مف غير ىمز كىك يريد  (أدفكه) :الظاىرة حيث قاؿ ليـ

 ٙ.فحسبكه اإلدفاء بمعنى القتؿ في لغة أىؿ اليمف أك جيينة
أك  ،مف صحة الركاية ،كعمى الرغـ مف الشككؾ التي يمكف أف تثار في مثؿ ىذا المكقؼ

ذا كاف الرسكؿ  كىك أفصح العرب قاطبة قد  (صمى اهلل عميو كسمـ)صحة السند أك تكاتره لفظا كا 
كلـ تكف ليجات القبائؿ البدكية بالجزيرة العربية بعيدة االختالؼ مف  ،خاطب الناس بميجاتيـ

ة المغكية بحيث ال يمكف التفاىـ حتى بيف القبائؿ المتباعدة عف بعضيا في السكنى الكجو
إذ إف أغمب الفركؽ فيما يظير كانت ترجع إلى طبيعة اختالؼ األصكات كالقكالب  ،كالجكار

كال شؾ أف تحقيؽ  ،ٚكالمفردات أك عمى األقؿ ىذه ىي الفركؽ التي لفتت أنظار النحاة كالمغكييف
 ،يتالءـ مع طبيعة البيئة البدكية كما يكمف في طباع أىؿ البادية مف خشكنة كجفاءاليمزة مما 

فيك حرؼ مضغكط إذ خففنا عنو انقمب حرفا مف حركؼ الميف أك  ،فاليمزة أشد الحركؼ الشديدة
. ٛحرفا آخر ساكنا يككف أسيؿ منو نطقا

                                         
  .ٕٕ\ٔ :لساف العرب  (ٔ

  .ٖٓ :القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث  (ٕ

  .ٙٛ :إبراىيـ أنيس. في الميجات العربية ػ د  (ٖ
  .ٖٓٔ :داؤد سمـك. دراسة في الميجات العربية القديمة ػ د  (ٗ

  .ٖٕ :األضداد في المغة ػ ابف األنبارم  (5

.  ٖٛٓ/ ٕٕ: كينظر الحديث في المصنؼ ػ ابف أبي شيبة ،ٜٕٔ\ٕ: ابف دريد  (ٙ
  .ٛ :دراسات في المغة كالميجات كاألساليب ػ يكىاف فؾالعربية،   (ٚ

  .ٓٓٔ :ىا في العربية المكحدة ػ عمي جميؿ السامرائي ػ رسالة ماجستيرليجة قريش كأثر   (ٛ
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ذا كانت القبائؿ تميؿ إلى السرعة في النطؽ كتممس أيسر السبؿ إ لى ىذه السرعة خدمة كا 
أم أف  ،فإف تخفيؼ اليمزة كاف في لسانيا الخاصة التي تخفؼ مف عيب ىذه السرعة ،لممتمقي

أما القبائؿ الحضرية فعمى العكس مف ذلؾ كانت  ،الناطؽ البدكم تعّكد النبر في مكضع اليمزة
. ٔمتأنية في نطقيا متئدة في أدائيا كلـ يشتير عنيا إدغاـ أك إمالة

اء اإلسالـ كجد تحقيؽ اليمزة صفة مف صفات الفصاحة يمتزميا الخاصة مف كلما ج
ف ظمت في نفس الكقت شائعة بيف الميجات التي  ،العرب في األسمكب الجدم مف القكؿ كا 

. ٕاقتبستو المغة النمكذجية مف غير البيئة الحجازية
االستفاؿ كما يفيـ  كما نعمـ ػػ حرؼ يصعب عمى المساف التمفظ بو لما فييا مف فاليمزة ػػ
كال العيف كالالـ ىمزتيف لثقؿ اليمزة الكاحدة  ،إنما لـ يجتمع الفاء كالعيف" :مف كالـ ابف جني

كليذا مالت  .ٖ"ألنيا حرؼ سفؿ في الحمؽ كبعد عف الحركؼ كحصؿ طرفا فكاف النطؽ بو تكمفا
منيا أيضا معظـ فميس غريبا أف يتخمص  ،كؿ الميجات السامية إلى التخمص منيا في النطؽ

نما الغريب أف يحققيا قّراء البيئة العراقية الذيف عرؼ عنيـ الميؿ إلى التسييؿ مف  ،الحجازييف كا 
مالة فميست القكانيف التي  ٗ،عمى أف الميجات ال تمتـز حالة كاحدة في كؿ صفاتيا ،إدغاـ كا 

بؿ يكتفي  ،شذكذ فيياتخضع ليا الميجات كالقكانيف الطبيعية في الككف تمتـز حالة كاحدة ال 
 ٘.المغكم عادة حيف يحكـ عمى صفات ليجة مف الميجات بالحكـ عمى الكثرة الغالبة

 ،كالظاىر مف النصكص أف الحجازييف كىذيؿ كأىؿ مكة كالمدينة كانكا ال يميمكف لمنبر
ككقعت المدينة ذات الجذكر اليمانية تحت  ،كالشؾ أف عدـ النبر مف ليجات الحجاز كالشماؿ

أما النجديكف في شرؽ الحجاز كمنيـ بنك تميـ منيـ الذيف كانكا ينبركف  ،ثير الميجة الشماليةتأ
كعنيـ كردت ركايات كثيرة شاذة في نبر بعض األلفاظ التي نسي العرب أنيا كانت نبرا أك تيمز 

ف طريؽ كلعؿ ىذه الظاىرة في ليجة نجد متأثرة بتيار يماني ع (النأر)ك  (الخأتـ)ك  (العألـ)مثؿ 
الحجازييف كانكا بسبب مف أف الركـ "كيرل الدكتكر عبد الحميـ النجار أف  ٙ.عماف كحضرمكت

في جكارىـ كالتعامؿ معيـ في رحالتيـ إلى الشاـ لمتجارة كغيرىا أخذكا عنيـ التخفيؼ عمى حيف 
  .ٚ"ظمت تميـ كقيس بنجد بمعزؿ عف االختالط األجنبي فبقيت عمى التحقيؽ

                                         
 ،ٕٓٔك  ٓٙ :ينظر في الميجات العربية   (ٔ

  ٛٚ :المصدر نفسو   (ٕ

  .ٔٚ\ٔ :سر صناعة اإلعراب   (ٖ

  .ٚٚ:في الميجات العربية   (ٗ

 ٛٚ :المصدر نفسو   (٘

 .ٗٓٔ :دراسة في الميجات العربية القديمة   (ٙ

 في ليجة قريش كأثرىا :نقال عف ،ٖٔ :ـ ٜٜ٘ٔ ،مايك ٔج  ،ٕٔمج  ،جامعة القاىرة ،مجمة كمية اآلداب   (ٚ
 .ٛٓٔ :العربية المكحدة ػ عمي جميؿ السامرائي ػ رسالة ماجستير



 صالح عمي الشيخ. د  &  هاني صبري عمي. د

362 

كاعمـ " :ع في ىذه اآلراء جميعا نرل أنو البد مف العكدة لما قالو سيبكيوكمف أجؿ القط
ىذا مف لـ يخففيا ألنو َبُعَد مخرجيا كألنيا نبرة في الصدر تخرج باجتياد  أف اليمزة إنما فعؿ بيا

 ٔ"كىي أبعد الحركؼ مخرجا فثَُقَؿ عمييـ ذلؾ ألنو كالتيّكع
  

التصنيف الكمي لمهمز 
أنو باإلمكاف تصنيفيا عمى ، اآلثار المذككرة كغيرىا عمى ىذه الظاىرة يبدك لنا مف خالؿ

 :النحك اآلتي
  

: التخفيف أوال ـ
بأف نزيؿ نبرتيا فتميف فحينئذ تصير إلى األلؼ كالكاك كالياء عمى حسب حركتيا أك  

  :كيككف ذلؾ عمى كفؽ اآلتي ،حركة ما قبميا
في رأس  ،راس ك باس :نحك ،ردنا التخفيؼتبدؿ ألفا إذا كانت ساكنة كقبميا فتحة إف أ (ٔ

ف  ،كلكـ في لؤـ الجكنة في الجؤنة :نحك ،كبأس كتبدؿ كاكا إذا كاف ما قبميا مضمكما كا 
كيعمؿ سيبكيو ىذا  ،ذيب كميرة في ذئب كمئرة :نحك ،كاف ما قبميا مكسكرا أصبحت ياء

ألنو  ،ركة التي قبمياانما تبدؿ مكاف كؿ ىمزة ساكنة الحرؼ الذم منو الح ،اإلبداؿ بقكلو
 .ٕليس شيء أقرب منو كال أكلى منيا

أما إذا كانت اليمزة مفتكحة ككاف قبميا حرؼ مكسكر فتبدؿ مكانيا ياءن في التخفيؼ كذلؾ  (ٕ
ف كاف قبميا ضمة أبدلت مكانيا كاكا  ،يقريؾ :كفي يريد أف يقرئؾ ،مير :كقكلؾ في المئر كا 

ذا كاف .ٖتكدة :كذلؾ كقكلؾ في التؤدة ت اليمزة متحركة ككاف ما قبميا حرفا ساكنا كا 
 :يسأؿ فالطريؽ في تخفيفيا أف نمقي حركتيا عمى ما قبميا فتحذفيا فيقاؿ :صحيحا نحك

 .ٗيسؿ
كحيف يككف حرؼ المد كالميف ألفا فال يخمك الحاؿ أف تككف حركتيا فتحة أك ضمة أك 

كانت مفتكحة جعمتيا بيف اليمزة  فإف (بيف بيف)كسرة كىي في ىذه األحكاؿ الثالثة تجعؿ ىمزة 
ف كانت مضمكمة جعمتيا بيف اليمزة كالكاك مثؿ ،ساَءؿَ  :كاأللؼ نحك ف كانت  ،تساؤؿ :كا  كا 

 ٘.قائؿ :مكسكرة جعمتيا بيف اليمزة كالياء نحك
ألنو ال يمكف إلقاء حركتيا إلى األلؼ إذ األلؼ ال "كقاؿ ابف يعيش في تعميؿ ذلؾ 

إذ األلؼ  ،الستحاؿ ذلؾ (معزكة)كأخذت تدغـ فييا األلؼ عمى حدٍة  ،ألفاكلك قمبت اليمزة  ،تتحرؾ
                                         

  .ٛٗ٘ \ٖ :الكتاب  (ٔ

 .ٖٗ٘\ ٖ:المصدر نفسو  (ٕ
  .ٖٗ٘\ ٖ:المصدر نفسو  (ٖ
 .ٛٔٔ\ٜ :شرح المفصؿ ػ ابف يعيش  (ٗ

 .ٛٔٔ\ٜ المصدر نفسو  (٘
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مالحظة ألمر اليمزة إذا فييا بقية منيا  (بيف بيف)ككاف في جعميا  ،ال تدغـ كال يدغـ فييا
كأما إذا كانت اليمزة متحركة كمتحرؾ ما قبميا كأريد تخفيفيا  ٔ"كتخفيفيا بتميينيا كتسييؿ نبرتيا

 ،أم بيف مخرج اليمزة كبيف مخرج الحرؼ الذم منو حركة اليمزة (بيف بيف) فحكميا أف تجعؿ
فإذا كانت مفتكحة كقبميا مفتكح جعمتيا متكسطة في إخراجيا  ،كىذا القياس في كؿ ىمزة متحركة

ساؿ كالمنفصؿ في ذلؾ كالمتصؿ  :بيف اليمزة كاأللؼ ألف الفتحة مف األلؼ كذلؾ قكلؾ في سأؿ
كال يظير سر ىذه اليمزة كال ينكشؼ حاليا  ،قاؿ احمد :أردت التخفيؼ قمت إذا ،قاؿ أحمد :نحك

ف كاف قبميا ،إال بالمشافية ضمة أك كسرة فإنؾ تبدليا مع الضـ كاكا كمع الكسر ياءن كذلؾ  كا 
 ،ىذا غالمك بيؾ بالكاك أيضا :كنقكؿ في المنفصؿ ،جكف :قكلؾ في تخفيؼ جؤف جمع جؤنة

كىناؾ ٕ.مررت بغالمي بيؾ :خفيؼ مئر كىك جمع مئرة كفي المنفصؿبت (مير)كتقكؿ مع الكسرة 
سبب آخر لحدكث ىذا اإلبداؿ ىك ككف اليمزة صكتان شديدان كالنطؽ بيا يحتاج إلى جيد عضمي 

كتيسير ىذا المجيكد يبدؿ صكت اليمزة بأحد األصكات التي التستمـز مجيكدان عضميان كىي 
داؿ بيف اليمزة كىذه األصكات بظاىرة المخالفة الصكتية أصكات المد كالميف كقد شبو ىذا االب

. ٖالتي ينقمب فييا أحد الصكتيف المتماثميف إلى صكت آخر كأصكات الميف كأشباىيا
يككف ما  كقبميا ضمة أك كسرة لنحكت بيا نحك األلؼ كاأللؼ ال (بيف بيف)كلك جعمتيا 

ذا كانت مكسكرة كما قبميا  فمذلؾ عدلكا إلى ،قبميا مضمكما أك مكسكرا بؿ ذلؾ محاؿ القمب كا 
فتقكؿ فيما كاف  ،متحرؾ كأريد تخفيفيا جعمت بيف بيف سكاء كانت الحركة فتحة أك ضمة أك كسرة

ذ قاؿ يبراىيـ كذلؾ  :ييس في تخفيؼ َيِئس كفي المنفصؿ: سيـ في تحفيؼ َسِئـ ك :قبميا فتحة كا 
مع الفتحة بيف األلؼ كاليمزة كالياء مما كما كانت  ،ألنو مكسكرة تقربيا في التخفيؼ مف الياء

  ٗ.يسمـ بعد الفتحة المحضة
كذلؾ  فإف كانت اليمزة المتحركة مضمكمة كما قبميا متحرؾ فأمرىا كذلؾ في التخفيؼ

كذلؾ بأف تضعؼ صكتيا كال تتمو فتقرب حينئذ مف الكاك الساكنة سكاء  (بيف بيف)أف تجعميا 
كذلؾ قكلؾ  ،ىذا مذىب سيبكيو قاؿ ىك كالـ العرب ،مكسكراكاف ماقبميا مفتكحا أك مضمكما أك 

ك  (مؤكف) :كأكرمت عبد ؤختو كفيما إذا كاف قبميا ضمة قكلؾ ،َلُؤـ :فيما كاف قبميا فتحة
كشرط تخفيؼ . ٘كؿ ذلؾ تجعمو بيف بيف عند سيبكيو ،كمف عبد أختؾ ،يستيزئكف :نحك (رؤكس)

 (قد أفمح)ف في ابتداء الكممة بالحذؼ في نحك كاليريد بككنيا مبتدأ بيا أف تكك ،تخفيؼ اليمزة
 :بؿ المراد أف تككف في ابتداء الكالـ ألف المبتدأ بو خفيؼ ،كنحكه (اليدل اتنا)كالقمب في 

                                         
 .ٛٔٔ\ٜالمصدر نفسو   (ٔ

 . ٜٓٔ\ٜ: المصدر نفسو  (ٕ

 .ٚٗ :مي فاضؿ الجبكرم :القراءات القرآنية بيف الدرس الصكتي القديـ كالحديث ينظر  (ٖ

 .ٕٔٔ\ٜ: شرح المفصؿ  (ٗ

 .ٔ٘٘ \ٖ: الكتاب: كينظر، ٕٔٔ\ٜالمصدر نفسو   (٘
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 ،إذالثقؿ يككف في األكاخر، عمى أنو قد قمبت اليمزة في بعض المكاضع في االبتداء ىاء
  .ٔكىّياؾ كلكف ذلؾ قمب شاذ ،كىرقت ،كيرحت

يبدلكف مف  (حركؼ الميف)ف العرب يبدلكف مف ىذه اليمزات التي تككف بيف بيف كقكـ ـ
كمف  ،منساة :كفي منسأة ،قرا :كفي قرأ ،ساؿ :المفتكحة المفتكح ما قبميا ألفان فيقكلكف في سأؿ

 ،كذلؾ شاذ ليس بمطرد ،كمف المكسكرة المكسكر ما قبميا ياءن ، المضمكمة المضمكـ ما قبميا كاكان 
ّنما ىك بمنزلة أتمجت في أكلجت كال يقاس عميو فيقاؿ في  :كيوقاؿ سيب كليس بقياس متمئب كا 
ّنما باب ذلؾ الشعر ضركرة :أكغمت   :ٕكأنشد الفرزدؽ، أتغمت كا 

فأرعي فزارة الىناؾ المرتع      راجت بسممة البغاؿ عشية 
كلكنو لما لـ يتزف لو البيت بحرؼ  (بيف بيف)الشاىد فيو قمب ىذه اليمزة ألفان كالقياس 

متحركة كليست  (بيف بيف)يدؿ عمى أف ىمزة  كىذا أحد ما، متحرؾ أبدؿ منيا األلؼ ضركرة 
  .ٖساكنة كما زعـ الككفيكف

ىي في رأم القدماء صكت ساكف كلكنو ضعيؼ غير متمكف كىي  (بيف بيف)فاليمزة 
كالمقصكد دائمان  ،كف عمييا أيضا السيمة كالمينةكيطمؽ ،كىي ميزتيا ،برغـ ىذا كاقعة مكقع المخففة

   .ٗتخفيؼ نطقيا
َأالا َيْسُجُدكا ِلماِو الاِذم ُيْخِرُج اْلَخْب ِفي ))كقد قرأ الذيف يخففكف " :كقاؿ سيبكيو

نما حذفت اليمزة ىينا ألنؾ لـ ترد أف تتـ ،حدثنا بذلؾ عيسى ،٘((الساَماَكاتِ  كأردت إخفاء  كا 
كقد أثبت الدكتػكر ، ٙ"ىذه قصتو كما لـ يكف ليمتقي ساكناف ،تقي ساكف كحرؼالصكت فمـ ليؿ

 (سيكتركجراؼ)عبد الصبكر شاىيف أثناء دراستو لمماجستير ببعض التجارب العممية عمى جياز 
 :كيؤكد الدكتكر إبراىيـ أنيس ىذه الحقيقة عندما يقكؿ. ٚليس في الكاقع سكل حركة (بيف بيف)أف 
ذا  ،الصكتي ليذه الحالة فميس مف اليسير الجـز بكصفو كصفان عمميا مؤكدان أّما التكييؼ " :يقكؿ كا 

صح النطؽ الذم سمعتو مف أفكاه المعاصريف مف القراء تككف ىذه الحالة عبارة عف سقكط اليمزة 
بؿ ىك صكت ليف  ،كالذم تسمعو حينئذ ال يمت إلى اليمزة بصمة ،مف الكالـ تاركةن كراءىا
  .ٛ"كة اليمزة مف فتحة أك ضمة أك كسرةقصير يسمى عادةن حر

 
                                         

  .ٖٓ\ٖ :االستراباذم شرح شافية ابف الحاجب ػ رضي الديف  (ٔ

 .ٛٓٗ \ٔ :ديكانو  (ٕ

 . ٗ٘٘ \ٖ: الكتاب: ، كينظرٖٔٔ\ٜ: شرح المفصؿ  (ٖ

 .٘ٓٔ :القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث  (ٗ

. ٕ٘: النمؿ  (٘
 . ٘ٗ٘ \ٖ:الكتاب  (ٙ

 .٘ٓٔ :القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث :ينظر  (ٚ

  .ٖٚ :األصكات المغكية  (ٛ
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:  تحقيق الهمز:  انياًا 
تماـ الحركات "التحقيؽ ىك  إعطاء كؿ حرؼ حقو مف إشباع المد كتحقيؽ اليمز كا 

كقد ماؿ التميميكف إلى تحقيؽ  ،ٔ"كتفكيؾ الحركؼ ،كتكفية الغنات ،كاعتماد اإلظيار كالتشديدات
إذا كاف في مكضع العيف مف الفعؿ ألفو  (فعؿ)لى كزف اليمزة في كثير مف األلفاظ التي كانت ع

أك ياء ساكنة ما قبميا  ،ككاس ،كفاس ،ككأس في راس ،كفأس ،رأس :ساكنة ما قبميا مفتكح نحك
كلؤـ في  ،شؤـ :أك كاك ساكنة ما قبميا مضمكـ نحك ،كبئر في ذيب كبير ،ذئب :مكسكر نحك
أما ما جاء في الكاك  ، في حركات المد الطكيمةكىذا يعني تحقيؽ اليمز ال يككف إال. ٕشكـ كلكـ

نما ىك إبداؿ كمف العرب مف يذىب  .ٖالمتحركة أك الياء المتحركة فميس مف قبيؿ تحقيؽ اليمز كا 
بؿ كردت  ،يذىب في التحقيؽ مذىبان بعيدان فيبّدؿ األلؼ كالكاك كالياء ىمزة كىـ بنك أسد كعقيؿ

نما يحفظ  ،ا أف تحقيؽ اليمز في فعؿ ليس متمئبان كـ. ٗأحرؼ منو في قراءة ابف كثير قارئ مكة كا 
ثكـ مثال ثـ نجد  :ميمكز كقكليـ ذلؾ أننا قد نجد ألفاظا مف ىذا القبيؿ غير. ٘يحفظ عف العرب

منسأة كمئشار كجؤنة في منساة  :إذ إّف التميمييف يقكلكف ،أف ىذا اليمز تعدل إلى غير فعؿ ىذه
كما في  أنو جاء في األلؼ الساكنة التي قبميا مفتكحكلعؿ ما يسّكغ ىذا اليمز ، كميشار كجكنة

ميشار أك في الكاك الساكنة التي قبميا  :منساة أك في الياء الساكنة التي ما قبميا مكسكر كما في
فقد كرد في كتب المغة أف  ،ثـ نجد تميما تبالغ في تحقيؽ اليمز أحيانا ٙجكنة :مضمكـ كما في

س كالعرب ال تيمزىا كركم أيضان أف العّجاج كاف ييمز العالـ رؤبة كاف ييمز السدؤة كسئة القك
 .ٚكىذا أيضان مف ذلؾ الباب ،البأز باليمزة :كحكى المحياني عنيـ ،العألـ كالخأتـ :كالخاتـ فيقكؿ

َبأ)) :فمما كرد في قراءة الحسف البصرم مف ىذا الباب  ،باليمزة في الربا ،ٛ((َكَذُركْا َما َبِقَي ِمَف الرِّ
ـْ َكاَل َأْدَرأُكـ )) :كقرأ ،الربا باأللؼ المقصكرة :اءة الناسكقر ،الربا ُقؿ لاْك َشاء الّمُو َما َتَمْكُتُو َعَمْيُك
كلعؿ الحسف ذىب إلى " :قاؿ الفراء. ٓٔكبيا قرأ بيا ابف عباس كابف سيريف كابف رجاء ،ٜ((ِبوِ 

ت العرب في الحرؼ إذا كربما غمط ،درأت المد كشبيو ،ألنيا تتضارع ،طبيعتو كفصاحتو فيمزىا
                                         

 . ٖٕٔ \ٔ: ابف الجزرم: النشر في القراءات العشر  (ٔ

 .ٖٙ\ٗٔ :ك المخصص ػ ابف سيده ،ٖٜٕ\ٖ :جميرة المغة ػ ابف دريد :ينظر  (ٕ

 .ٖٛ :ليجة تميـ كأثرىا في العربية المكحدة ػ غالب فاضؿ المطمبي  (ٖ

 .ٙٗٔ :صاحب أبك جناح. الظكاىر المغكية في قراءة الحسف البصرم ػ د  (ٗ

  .ٗ٘٘ \ٖ :كينظر الكتاب ،ٚٗ\ٖ :شرح شافية ابف الحاجب  (٘

  .ٗٛ :ليجة تميـ كأثرىا في العربية المكحدة  (ٙ

  .ٜٓ\ٔ :سر صناعة اإلعراب ػ ابف جني  (ٚ

 .ٕٛٚ: البقرة  (ٛ
. ٙٔ: يكنس  (ٜ
 . ٙٗٔ: الظكاىر المغكية في قراءة الحسف البصرم  (ٓٔ



 صالح عمي الشيخ. د  &  هاني صبري عمي. د

366 

، كالفراء يشير ىنا إلى ما يسمى بنزعة التفاصح ٔ"ضارعو آخر مف اليمز فييمزكف غير الميمكز
التفاصح التي يفسربيا بعض الباحثيف طائفة مف الظكاىر المغكية عند الناطقيف بالعربية كبغيرىا 

  .ٕمف المغات محاكاة لما يظنكنو األداء الفصيح في المغة
المبالغة في تحقيؽ اليمز فرارا مف التقاء الساكنيف كىما في الحقيقة  كثمة ضرب آخر مف

ألِّيفَ ))فقد قرئ  ،صائت طكيؿ كاأللؼ كصكت صامت ساكف  :كقيؿ في دابة كشابة ،ٖ((َكاَل الضا
فيكمئذٍة ال يسأؿ عف ذنبو إنس كال ))سمعت عمرك بف عبيد يقرأ  :كقاؿ أبك زيد ،دأبة كشأبة

  :ٗعزة كمثمو قكؿ كثير ،((جأف
إذا ما احمأرت بالعبيط العكامؿ        كأنت ابف ليمى خير قكمؾ مشيدا  

نما كرد ذلؾ عمى ألسنة رجاؿ منيـ   .٘بيد أف كتب المغة لـ تعز ىذه المبالغة إلى تميـ عامة كا 
 

 التقاء الهمزتين  : ال اًا 
جتياد فثقؿ إذا كانت نبرة في الصدر تخرج با ،حرؼ مستثقؿ ألنو َبُعد مخرجو :اليمزة

ذا كاف ذلؾ في اليمزة  ،كلذلؾ ماؿ أىؿ الحجاز إلى تخفيفيا ،عمييـ إخراجيا ألنو كالتيّكع كا 
فإذا كانتا في كممة كاحدة كاف الثقؿ أبمغ "فإذا اجتمع ىمزتاف ازداد الثقؿ ككجب التخفيؼ  ،الكاحدة

كقد  ،أكيدىـ :كفي ُأأيدىـ ،أيمة :كفي أئمة ،آدـ :كقكليـ في أأدـ ،ٙككجب إبداؿ الثانية حرؼ ليف
كىك شاذ  ،قاؿ ىمزىا أبك السمخ كرداد ابف عمو ،الميـ اغفر خطائئي :كقد سمع أبك زيد مف يقكؿ

كحمزة كالكسائي مف أىؿ الككفة كقرأ بيا مف أىؿ الشاـ  في القراءة الككفية أئمة قرأ بيا عاصـ
. ٚابف عامر اليحصبي

ذا التقت اليمزتاف ككانتا كؿ كاحدة منيما في كممة فإف أىؿ الحجاز ذىبكا إلى  كا 
تخفيفيما معان عمى قياس تخفيؼ كؿ كاحدة منيما لك انفردت مف ذلؾ أنيـ يقمبكف األكلى ألفان 

كيقمبكف األكلى ياءن لسككنيا  (بيف بيف)كيجعمكف الثانية  (إقرأ آية) :ألنيا ساكنة كقبميا فتحة في
 (أقرلء أباؾ السالـ) :لياء كتسقط الثانية فيكانكسار ماقبميا ثـ يمقكف حركة الثانية عمى ا

ثـ إذا التقت ىمزتاف في كممتيف منفصمتيف ٛ.فيقكلكف اقرم باؾ السالـ بميجتيـ ألنيـ يخففكنيا

                                         
 .ٜ٘ٗ \ٔ: معاني القرآف  (ٔ

 .ٚٗٔ: المغكية في قراءة الحسف البصرمالظكاىر   (ٕ
 .ٚ: الفاتحة  (ٖ
 .ٜٕٗ: ديكانو  (ٗ

 . ٙٛ: ليجة تميـ كأثرىا في العربية المكحدة  (٘
  .ٕٔٔ\ ٜ :شرح المفصؿ  (ٙ

  .ٕٔٔ :القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث (ٚ

 . ٛٔٔ\ٜ: ، كينظر شرح المفصؿٓ٘٘\ ٖ: الكتاب  (ٛ
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فإف أىؿ التخفيؼ يخففكف إحداىما كيستثقمكف تحقيقيا كما استثقؿ أىؿ الحجاز تحقيؽ الكاحدة إذ 
. ٔرّأاس :ققا إال إذا كانا عينان مضاعفة نحكليس مف كالـ العرب أف تمتقي ىمزتاف فتتح

ذا كانت اليمزتاف في كممة كاحدة كاليمزة األكلى ىمزة استفياـ فأىؿ الحجاز يدخمكف  كا 
كذلؾ ألنيـ  ،آانؾ كآانت :كأما أىؿ الحجاز فمنيـ مف يقكؿ" :قاؿ سيبكيو ،ألفان بيف اليمزتيف

 (بيف بيف)زتيف فكرىكا التقاء اليمزة كالذم ىك يخففكف اليمزة كما يخفؼ بنك تميـ في اجتماع اليـ
  .ٕ"فأدخمكا األلؼ كما أدخمتو بنك تميـ في التحقيؽ

مف يخفؼ األكلى كيحقؽ اآلخرة كىك قكؿ أبي عمرك كاستدؿ  فمنيـ ،كلمتخفيؼ طريقتاف
كمنيـ مف يحقؽ األكلى  ،ٗ((يا َزَكِرياا ِإناا ُنَبشُِّرؾَ ))ك  ،ٖ((َفَقْد َجا أْشَراُطَيا))عمى ذلؾ بقكلو تعالى 
يا ))ك  ،((َفَقْد َجاء اْشَراُطَيا))سمعنا ذلؾ مف العرب كقرأ  :قاؿ سيبكيو ،األكلى كيخفؼ الثانية

كتحقيقيما جائز ألنيما منفصمتاف  ،(بيف بيف)يخفؼ اليمزة الثانية كيجعميا ( (َزَكِريااء اناا ُنَبشُِّرؾَ 
كمف العرب ناس يدخمكف بيف  :كقاؿ سيبكيو .٘ان كأىؿ الحجاز يخففكف اليمزتيف مع ،في التقدير

كقد قرأ ابف  ،ألؼ االستفياـ كبيف اليمزة ألفان كذلؾ ألنيـ كرىكا التقاء ىمزتيف ففصمكا بينيما بألؼ
ثـ بعد طكؿ ألؼ الفصؿ منيـ مف يحقؽ  ،ٚ((َآِإناَؾ أَلَنَت ُيكُسؼُ )) ،ٙ((َآَأنَذْرَتُيـْ )) :عامر

منيـ مف يخفؼ الثانية كىـ أىؿ الحجاز كىك اختيار أبي عمرك كركل ك ،اليمزتيف كىـ بنك تميـ
إف بني تميـ الذيف يدخمكف بيف اليمزة كألؼ االستفياـ ألفان كما  :سيبكيو ركل أف منيـ مف يقكؿ

. ٛذكر أف قكمان مف أىؿ الحجاز مف أىؿ التحقيؽ يحققكف نبيء كبريئة كذلؾ قميؿ ردمء
كأىؿ مكة يخالفكف غيرىـ مف العرب ييمزكف " :قكلوكينقؿ صاحب المساف عف الفراء 

. ٜ"البريئة كالنبي كالذرية
كقد تعني ىذه النصكص مخالفة لطبيعة ليجتيـ التي عرفت التسييؿ كالتي تصكر مثؿ 

يجب أف نعترؼ بأف الميجات ال تمتـز دائمان حالة كاحدة في كؿ  ،ىذه الظاىرة التي تبدك غريبة
ىي  ،ىذا بالقكؿ ربما كانت القبائؿ الحجازية التي تجنح إلى التحقيؽ كنستطيع أف نفسر ،صفاتيا

                                         
 . ٛٔٔ\ٜ: شرح المفصؿ  (ٔ
 . ٔ٘٘\ٖ: الكتاب  (ٕ
. ٛٔ: محمد  (ٖ
 .ٚ: مريـ  (ٗ
 .ٛٗ٘\ ٖ: الكتاب: ، كينظرٕٓٔ: القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث  (٘
. ٙ: البقرة  (ٙ
 .ٜٓ: يكسؼ  (ٚ

 .ٗٔ\ٗٔ: المخصص: كينظر ،ٔ٘٘\ ٖ: الكتاب  (ٛ

 .ٕٕ\ٔ :ابف منظكر  (ٜ
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أك أف  ،مف القبائؿ التي كانت تسكف أطراؼ الحجاز المجاكرة ألىؿ البادية كالذيف عرفكا بالتحقيؽ
نفرض احتماالن آخر كىك أف عامؿ المحاكاة قد لعب دكرا في انتشار ىذه الظاىرة بيف أىؿ مكة 

  .ٔكثير الذم التـز التحقيؽ كما كاف يفعؿ ابف
 

  العنعنة :رابعاًا 
كىي إبداؿ العيف  ،إف أىـ مظاىر المبالغة في تحقيؽ اليمز في ليجة تميـ ىي العنعنة

: ٕإبداليـ اليمزة عينان كما قاؿ ذك الّرمة :كعنعنة بني تميـ" ،مف اليمزة
رراء منزِملةًا    ومُء ماءُء الصبابة من عينيكَع مسسُء   أعَعنْن توسَّسممَع مِمن خَع

: ٖكقاؿ جراف العكد
نَّسنا  سَعفُء             فما أُءبن حّتى رُءمْننَع يا ليم عَع  ترااٌب وعَعنَّس ااررَع بالناس تخْن
 

كتميـ كقيس كأسد كمف جاكرىـ يجعمكف ألؼ  (أفّ )لغة قريش كمف جاكرىـ  :كقاؿ الفراء
 :قاؿ ،إلى األلؼ فإذا كسركا رجعكا ،أشيد عّنؾ رسكؿ اهلل :يقكلكف ،أّف إذا كانت مفتكحة عينان 

كالذم يبدك أف الفراء ىنا قد . ٗ"كمعناىما لعّمؾ ،كلعّنؾ تقكؿ ذاؾ ،ألنؾ تقكؿ ذاؾ :العرب تقكؿ
كّسع ىذه الميجة ليجعميا لغة كثير مف العرب إال أنو يقصرىا بحالة كاحدة كىك أف تككف اليمزة 

ف الصحة عندما يعمؿ قمبيـ أف ابف األثير يقرب ـ" كما أنو لـ يعمؿ ىذه الظاىرة إال ،مفتكحة
كىك تعميؿ أقرب إلى الصكاب إذ إف  ،اليمزة تعميال صكتيا فيقكؿ كأنيـ يفعمكنو لبحح في أصكاتيـ

ىذه الظاىرة الصكتية مقصكرة عمى القبائؿ الضاربة في البداكة فكأنيـ يبحثكف عف صكت أكثر 
جد مثؿ ىذا اإلبداؿ في في حيف لـ ف ،كالعيف ىك المتصؼ بيذه الصفة ،نصاعة كأقرب جرسا

 ٘."الحجاز كما جاكرىا لتحضرىا كتمدنيا
أم في النبر تحكلت اليمزة في  ،إف الذيف بالغكا مف أىؿ البادية في تحقيؽ اليمز

مف ذلؾ ما نسب إلى تميـ كقيس عيالف مما أطمؽ عميو اسـ  ،في مكاقع معينة ،ألفاظيـ عينان 
فضال عف ذلؾ فيناؾ مف تجاكزىا إلى قمب اليمزة  ،ٙعينان كىك قمب اليمزة التي يبتدأ بيا  ،العنعنة

ًن فيقاؿ  :أسعؿ في :اليمزة المتكسطة عينا كما في ليجة سكاف البكادم في مصر كالعراؽ أيضُا

                                         
  .ٛٓٔ :حدة ػ عمي جميؿ السامرائيليجة قريش كأثرىا في العربية المك  (ٔ

  .ٔ٘ٙ :ديكانو  (ٕ

  .ٖٙ: ديكانو  (ٖ
 .ٖٛ\ٔ :تيذيب المغة ػ األزىرم  (ٗ
  .ٜٖٖ :رشيد العبيدم. مباحث في عمـ المغة كالمسانيات ػ د  (٘

 .ٖٔ :القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث  (ٙ
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كالكاضح أف ىذه العنعنة ليست بمطردة في كؿ ىمزة كيؤكد ىذا أف تميما تحقؽ اليمزة . ٔأسأؿ
بؿ تكاد العنعنة  ،في تحقيقيا حتى تقمبيا عينافي ألفاظ كثيرة مف غير أف تضطر إلى المبالغة 

كيعمؽ الدكتكر إبراىيـ أنيس عمى تمؾ الركايات التي  ،ٕتنحصر في بعض األلفاظ كليس كميا
ثـ قيد ىذا في  ،تتحدث عف ىذا القمب بأنيا جميعان تجمع عمى قمب اليمزة المبدكء بيا إلى عيف

ا االضطراب في الركاية ناشئ عف نقص استقراء كأف ىذ ،ركاية الفراء بأف تككف اليمزة مفتكحة
كاألقرب في االحتماؿ أف ىذه القبائؿ ككميا مف البدك كانت تميؿ  ،الركاة ألمثمة الظاىرة الصكتية

ألننا نجد ألفاظان غير التي أكردتيا كتب المغة  ،ٖإلى الجير باألصكات لتجعميا كاضحة في السمع
كمف ذلؾ  ،لفاظ تعد مف األلفاظ التي اشتممتيا ىذه الظاىرةفيؿ أف ىذه األ ،في قمب اليمزة عينان 

 :كعف ابف دريد ،ٗ"الخبء في لغة تميـ يجعمكف بدؿ اليمزة عينان  :الخبع"ما قالو الخمػيؿ مف أف 
وأحسا أن العين همزة ان بني تميم يخففون الهمزة  .إذا دخل فيه ،وخبع الرجل في المكان"

 ،ويقولون فعممُء كذا وكذا عن فعممَع كذا وكذا .خباؤنا :يريدون ،خباعناهذا  :فيجعمونها عينا فيقولون
 .٘"أن ففممَع  :يريدون

ألف اليمزة ليست مف  ،كيحسف إذف أف نعد ىذه الظاىرة محاكلة لمجير بالصكت
كقد  ،إذ مخرجيا المزمار نفسػو كالعمؿ لمكتريف الصكتييف معيا ،األصكات المجيكرة أك الميمكسة

كأف أىؿ البادية الذيف يحققكنيا قد يبالغكف  ،األصكات الشديدة إف لـ تكف أشدىا كصفت بانيا مف
في ىذا التحقيؽ لتككف أكضح في السمع فتستبدؿ بأحد األصكات الحمقية القريبة منيا مخرجان 

. ٙألنو صكت مجيكر كما أنو أقربيا مخرجان لميمزة ،كصفة كأقرب ىذه األصكات ليا ىك العيف
اىرة العنعنة لـ تحدث إال في مكاضع النبر لدل ىذه القبائؿ مككنة مف كنحف نرل أف ظ

بذلؾ يمكف أف نعد العنعنة مف آخر مراحؿ التطكر التي مرت بيا اليمزة  ،مقطع كاحد يقع عميو
لتتحكؿ مف شكميا األدائي إلى شكؿ آخر يخرج الصكت مف صفتو المعركفة إلى صفة أخرل أىـ 

كىك صكت حمقي يمكف أف  ،عمى نحك تراكمي بجعميا قريبة مف العيفأنماطيا أنيا تصكغ اليمزة 
المتركبة فييا صفة أخرل أكثر سالسة كقكة األداء بجعؿ المتمقي  (التيّكع)يخرج اليمزة مف صفة 

. يميؿ حتى ينسجـ مع طالقة العيف المنغمسة في التثاقؿ كالتكرار
 

                                         
 .ٖ٘ :عبد الحسيف المبارؾ. فقو المغة ػ د  (ٔ

 .ٜٛ :ليجة قريش كأثرىا في العربية المكحدة  (ٕ

 .ٓٔٔ :في الميجات العربية  (ٖ
  .ٔٗٔ\ٔ :العيف  (ٗ
 .ٖٕٚ \ٔ :جميرة المغة  (٘

 .ٓٔٔ :في الميجات العربية  (ٙ
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الخاتمة 
العرب كأّف كمييما يتطمب نشاطا متحدا إف النبر ىك المكافئ االصطالحي لميمز عند 

مما يؤدم إلى  ،المساف ،الشفتاف ،أقصى الحنؾ ،عضالت الصدر ،مف أعضاء النطؽ الرئتاف
تعاظـ مساحة السعة في الذبذبات الصكتية أم أف اليمز أك النبر يتطمب جيدا عضميا مضاعفا 

.  در ليكاء كثيرمف خالؿ عمؿ تمؾ األعضاء فضال عف حفز قكم مف الحجاب كعضؿ الص
كالتنغيـ أك النبر ربما كاف تقنة مف تقنات االتصاؿ التي استشعرىا المشّرع األكؿ ضركرة 

. بيف أحكاـ التكاصؿ بيف المتكمـ كالمتمقي
ككجدنا اليمز خاصة مف الخصائص البدكية التي اشتيرت بيا قبائؿ كسط الجزيرة 

رية امتازت بيا ليجة القبائؿ في شماؿ تميـ كما جاكرىا كأف عدـ اليمز خاصة حض ،كشرقييا
أىؿ الحجاز كىذيؿ كأىؿ مكة كالمدينة الينبركف كالحؽ أف التخمص مف اليمزة  ،الجزيرة كغربييا

. لـ يكف شائعا في كؿ القبائؿ الحجازية بؿ منيا مف كانكا يؤثركف تحقيقيا
ىا األدائي إلى كتمثؿ العنعنة آخر مراحؿ التطكر التي مرت بيا اليمزة لتتحكؿ مف شكؿ

شكؿ آخر يخرج الصكت مف صفتو المعركفة إلى صفة أخرل أىـ أنماطيا أنيا تصكغ اليمزة 
  .عمى نحك تراكمي يجعميا قريبة مف العيف

 
المصادر والمراجع 

 :نسخو كصححو ككقؼ عمى طبعو ،أسباب حدكث الحركؼ ػ أبك عمي الحسيف بف سينا (1
  .ـٜٗٔٔ ،مطبعة المؤيد ،محب الديف الخطيب

 .ـٜ٘ٚٔ ،٘ط ،مكتبة االنجمك المصرية ،إبراىيـ أنيس. األصكات المغكية ػ د (2

 .ت.د ،كػفر الطماعيف ،القاىرة ،المكتبة الحسينية ،األضداد في المغة ػ ابف األنبارم (3

  .ـ ٕٔٓٓ ،ٔط ،دار إحياء التراث العربي ،تيذيب المغة ػ أبك منصكر األزىرم (4
. د ،حيدر آباد الدكف ،لس دائرة المعارؼ العثمانيةمطبعة مج ،جميرة المغة ػ ابف دريد (5

  .ت

دار الشؤكف  ،تحقيؽ محمد عمي النجار ،الخصائص ػ صنعة أبي الفتح عثماف بف جني (6
  .ـٜٜٓٔ ،ٗط ،بغداد ،الثقافية العامة

 ،ٔط ،مكتبة النيضة العربية ،داؤد سمكـ. دراسة في الميجات العربية القديمة ػ د (7
. ـٜٙٛٔ
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مركز الدراسات  ،ترجمة صالح القرمادم ،العربية ػ جاف كانتينك دركس في أصكات (8
  .ـٜٙٙٔ ،الجامعة التكنسية ،كالبحكث االقتصادية كاالجتماعية

ركاية أبي سعيد الحسف  ،صنعة أبي جعفر محمد بف حبيب ،ديكاف جراف العكد النميرم (9
ت كزارة الثقافة منشكرا ،تحقيؽ كتذييؿ الدكتكر نكرم حمكدم القيسي ،بف الحسيف السكرم

 .ـٕٜٛٔ ،ٔط ،كاإلعالـ في الجميكرية العراقية

 ،ٕط ،المكتب اإلسالمي لمطباعة كالنشر، بيركت ،تحقيؽ مطيع ببيمي ،ديكاف ذم الرمة (10
. ـٜٗٙٔ

 .ـٜٙٙٔ ،بيركت ،دار صادر ،ديكاف الفرزدؽ (11

 . ـٜٔٚٔ ،ٔط ،بيركت ،دار الثقافة ،تحقيؽ إحساف عباس ،كثير عزة ديكاف (12

 ،دار القمـ ،حسف ىنداكم. تحقيؽ د ،اإلعراب ػ أبك الفتح عثماف بف جني سر صناعة (13
. ـٜ٘ٛٔ ،ٔط ،دمشؽ

 ،إدارة الطباعة المنيرية ،مكفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش النحكم :شرح المفصؿ (14
  .ت.د

محمد محيي الديف عبد . تحقيؽ د ،شرح شافية ابف الحاجب ػ رضي الديف االستراباذم (15
  .ت. د ،القاىرة ،ازممطبعة حج ،الحميد

منشكرات جامعة  ،صاحب أبك جناح. الظكاىر المغكية في قراءة الحسف البصرم ػ د (16
 .ـٜ٘ٛٔ ،مركز دراسات الخميج ،البصرة

 ،ترجمة عبد الحميـ النجار ،دراسات في المغة كالميجات كاألساليب ػ يكىاف فؾ ،العربية (17
. ـٜٔ٘ٔ ،القاىرة

. ـٜ٘ٛٔ ،مكتبة الشباب ،يفعبد الصبكر شاه. عمـ األصكات ػ د (18
 ،عماف ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عبد القادر عبد الجميؿ. عمـ الصكت الصرفي ػ د (19

  .ـٕٓٔٓ ،ٔط
 ،ٔط ،بغداد ،مطبعة العاني ،اهلل دركيش عبد :تحقيؽ ،العيف ػ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم (20

  .ـٜٚٙٔ

 .ـٜٙٛٔ ،مطبعة جامعة البصرة ،عبد الحسيف المبارؾ. فقو المغة ػ د (21

دار  ،المكسكعة الصغيرة ،خيؿ إبراىيـ العطية. في البحث الصكتي عند العرب ػ د (22
  .ـٖٜٛٔ ،بغداد ،الحرية

  .ـٕٜٚٔ ،ٙط ،القاىرة ،مكتبة األنجمك المصرية ،إبراىيـ أنيس. في الميجات العربية ػػػػ د (23
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دار الشؤكف  ،جبكرمالقراءات القرآنية بيف الدرس الصكتي القديـ كالحديث ػػػػػ مي فاضؿ اؿ (24
. ـ ٕٓٓٓ ،بغداد ،سمسمة رسائؿ جامعية ،الثقافية العامة

 ،مكتبة الخانجي ،عبد الصبكر شاىيف. القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث ػ د (25
. دت ،القاىرة

مكتبة  ،تحقيؽ كشرح عبد السالـ محمد ىاركف ،أبك بشر عثماف بف قنبر سيبكيو :الكتاب (26
.  ـٕٗٓٓ ،ٗط ،ةالقاىر ،الخانجي

. ـٜٙ٘ٔ ،بيركت ،دار بيركت ،دار صادر ،ابف منظكر :لساف العرب (27
جامعة  ،رسالة ماجستير ،ليجة قريش كأثرىا في العربية المكحدة ػ عمي جميؿ السامرائي (28

  .بغداد
 ،بغداد ،دار الشؤكف الثقافية العامة ،رشيد العبيدم. مباحث في عمـ المغة كالمسانيات ػ د (29

  .ـٕٕٓٓ ،ٔط
. د ،منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة ،لجنة إحياء التراث العربي ،المخصص ػ ابف سيده  (30

 .ت

المستدرؾ عمى الصحيحيف ػ اإلماـ الحاكـ النيسابكرم، بإشراؼ يكسؼ عبد الرحمف  (31
 .ت.المرعشمي، دار المعرفة، بيركت ػ لبناف، د

ار الفكر، بيركت ػ ػ ابف أبي شيبة، ضبطو كعمؽ عميو األستاذ سعيد المحاـ، د المصنؼ (32
 .ت. لبناف، د

عمي محمد  :أشرؼ عمى تصحيحو كمراجعتو ،النشر في القراءات العشر ػ ابف الجزرم (33
 .ت. د ،بيركت لبناف ،دار الكتب العممية ،الضباع

 


