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  : ملخص
سواء أكانتا متفقتـين  ، يتناول هذا البحث اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة أو في كلمتين

زيـادة  و، التسهيلو يوضح اختالف القراء فيهما بين التحقيقو .في الحركة أم مختلفتين فيها
لمصاحف الشريفة المطبوعـة علـى   ويؤصل كل ذلك في ا، ألف أو إبدال إحداهما أو حذفها
  .يحاول أن يبين عالقة وجوه األداء باللهجات العربيةو .الروايات األربع المتداولة اليوم

وسواء أكانتا ، أو في كلمتين. نعني به اجتماع همزتين في كلمة واحدة، الهمز المزدوج
زيـادة  و التسهيلو لتحقيققد اختلف القراء فيهما بين او .متفقتين في الحركة أم مختلفتين فيها

نبدأ حديثنا بالهمزتين المتفقتين و، كما فعلوا مع الهمز المفرد؛ أو إبدال إحداهما أو حذفها، ألف
   .في الحركة

                                                           
  .لجزائرا –جامعة بسكرة ـ عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ) •(

  
  اجتماع الھمزتین أو الھمز المزدوج 

  ـ بحث في القراءات القرآنیةـ 
  
  

  (*)محمد خان .د
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  :الھمزتان المتفقتان 

إذا اجتمعت همزتان في كلمة أو في كلمتين كانتا إما متفقتين في الحركة بالفتح أو الكسر 
فتلك حصيلة ، تكون الثانية كذلكو، فتكون األول مثلثة الحركة، هاإما مختلفتين فيو، أو الضم

  .نذكر المتفقتين ثم المختلفتين. أحوالهما التسعة
  :ـ المفتوحتان ١

إن الذين كفروا سواء عليهم َأَأنـذرتهم َأم  (ومن أمثلة الهمزتين المفتوحتين قوله تعالى 
إذا التقت همزتان مفتوحتان فلغة تمـيم  «: انقال أبو حي. ٢/٦البقرة  )لم تُنذرهم ال يومنون

ز ال يجمعـون بينهمـا طلبـا    أهل الحجاو .ابن ذكوانو به قرأ الكوفيونو، تحقيق الهمزتين
فيفصل في بقية المواضع التي اجتمعت ، لكنه يستدركو، هذا القول فيه إجمالو .)١(»للتخفيف

  : تعالى قد ذكرها في مصنفه شارحا محلال منها قولهو، فيها همزتان
الملـك  و ٢٦/٤٩الشعراء و ٢٠/٧١مثله في طه و )٢(٧/١٢٣األعراف  )َأَأمنتم به(ـ  
٦٧/١٦.  

   .)٣( ٤١/٤٤فصلت  )َأَأعجمي(ـ  
  )٤(.٤٣/٥٨الزخرف  )َأآلهتنا خير َأم هو(ـ  

إن هذه األمثلة التي جمعنا فيها أنواع القراءات التي رويـت فـي اجتمـاع الهمـزتين     
  :نحاول أن نوضحها في هذا الجدول و، ذكرها جميعا المفتوحتين تغني عن

                                                           
للداني  التيسيرو ١/١٨٣حجة الفارسي و ١٣٦ينظر السبعة في القراءات البن مجاهد ص و ١/٤٧البحر المحيط ألبي حيان   )١(

  . ٦٦ـ  ٦٥حجة ابن خالويه صو ٣١ص 
 . ٤/٣٦٥نفسه   )٢(

المواضع  ١/٣٦٣ذكر ابن الجزري في النشر و. ٥٧٧ـ   ٥٧٦ص  ينظر السبعة في القراءات البن مجاهدو ٧/٥٠٢نفسه   )٣(
، ٣/٢٠آل عمـران  ، و٢/١٤٠في البقرة : التي اجتمعت فيها همزتان مفتوحتان في القرآن الكريم زيادة على ما ذكرنا هي

، ٦٦، ٥٨، ١١/٤٠وهود  ١٠/٤٩، ويونس ٧/٤٧األعراف ، و٦/١٦األنعام و ١١٦، ٥/٦المائدة و ٤٣، ٤/٥النساء و ٨١
الفرقـان  و ٩٩، ٤٤، ٢٣/٢٧المومنـون  و ٦١/٦٢األنبياء و ١٧/٦١اء اإلسرو ١٦/٦١النحل و ١٢/٣٩يوسف و ٩٤، ٨٢
  الخ.. . ٣٦/٢٣يس ، و٢٧/٤٠النمل ، و٢٥/١٧

 . ٥٨٨ـ  ٥٨٧ص ، السبعة في القراءات البن مجاهدو ٨/٢٥البحر   )٤(
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  :جدول اجتماع الھمزتین المفتوحتین 
  

  أألهتنا  أأمنتم   أأعجمي   أأنذرتم   تحقيق الهمزتين   ١
  ـ    ـ    أاأعجمي   أاأنذرتم   إدخال ألف بينهما و تحقيقهما  ٢
  تنا أاْله  أاْمنتم  أاْعجمي   أاْنذرتم  تسهيل الثانية و تحقيق األولى  ٣
 تسـهيل الثانيـة  و تحقيق األولـى   ٤

  إدخال ألف بينهما و
  ـ    ـ    أااْعجمي   أااْنذرتم 

ألف و تسهيل الثانيةو تحقيق األولى  ٥
   بعدها

  ءاْلهتنا   ءاْامنتم   ـ    ءاْانذرتم 

ـــــ    تحقيق األولى وإبدال الثانية ألف   ٦
  أانذرتهم 

ــ   ــ
  أاعجمي 

  ـ    ـ  

  ـ    ـ    أعجمي   أنذرتم   ية تحقيق الثانو حذف األولى  ٧
نقل حركتها إلى ما و حذف األولى  ٨

  قبلها 
 ــيهم علـ

  أنذرتم 
  ـ    ـ    ـ  

  ـ    و آمنتم   ـ    ـ    تحقيق الثانية و إبدال األولى واوا  ٩
ــيهم   تخفيف الهمزتين   ١٠ علـ

  نُذرتم 
  ـ    ـ    ـ  

  :ولى المالحظات من هذا الجدول الذي يجمع كل وجوه األداء يمكننا أن نسجل أ
لكراهة اجتماع الهمزتين جيئ بألف بينهمـا أو  و، التسهيل مذهبان في العربيةو التحقيق - ١

  .أو حذفت إحداهما أو أبدلت. بعدهما مبالغة في التخفيف
 كراهة كثرة األمثـال  )أآلهتناو أآمنتم(لم يدخل أحد من القراء ألفا بين الهمزتين في مثل  - ٢

 . البحثسنعود إلى ذلك في نهاية و
 : هذا توضيح لهاو التسهيلو اختلف رسم هذه الكلمات في المصاحف المطبوعة بين التحقيق - ٣

  .ءأالهتنا –ءامنتم  –ءاْعجمي  –ءأنذرتهم : في مصحف رواية حفص عن عاصم الكوفيأـ 
 .ءاْالهتنا –ءاْامنتم –ءآعجمي  –ءآنذرتهم : في مصحف رواية ورش عن نافع المدني ب ـ
  .ءاْالهتناـ  ءاْامنتم–ءااْعجمي  –ءااْنذرتهم : رواية قالون عن نافع المدني في مصحف جـ ـ
ـ   ءاْامنتمـ   ءااْعجميـ   ءااْنذرتهم: ري عن أبي عمرو التميميوفي مصحف رواية الدد ـ  

  .ءاْالهتنا
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  : و ملخص اجتماع الھمزتین ما یأتي

 أثر لهجة تمـيم و .)١(نابن ذكواو ابن عامرو به قرأ الكوفيونو، تحقيق الهمزتينـ   ١
و يحسـن هـذه   «: وجه التحقيق أن الفصيح ورد باجتماعهماو .أسد واضح في هذه القراءةو

ما ال يلزم الكلمة بمرتبة ما ال و، ألنها همزة لالستفهام، القراءة أن الهمزة األولى غير الزمة
هم متـأثرون ببنـي   ألن؛ لكن إذا كان الكوفيون على أصولهم في تحقيق الهمزةو )٢(»يعتد به 

فما وجه قراءة ابـن  ، هؤالء يؤثرون التحقيقو .الذين سكنوا شرق الجزيرة، بني أسدو تميم
الثاني فهري مـن  و، هي بطن من حميرو رواية ابن ذكوان ؟ إن األول من يحصبو عامر
أما . )٣(ابن ذكوان روى عنهو، هو تميميو ربما جاء التحقيق من جهة أيوب الداريو .قريش

  .)٤(ن عامر فاختُلف عنه في الهمزتيناب
 هشـام و، أبـو عمـرو  و نـافع و به قرأ ابن كثيرو، تسهيل الثانيةو تحقيق األولىـ   ٢

مشهور فـي بيئـة الحضـر    و .)٦(سعد بن بكرو كنانةو هذيلو )٥(هي لغة الحجازو، البزيو
نافع و، عنه البزي روىو ابن كثير إمام القراء في مكةو ... غيرهماو مكةو عموما كالمدينة

أما هشام . فأخذ بالتخفيف. )٧(تلقى عنهما القراءة أبو عمرو إمام البصرةو، إمامها في المدينة
  .)٩(الذماري أخذ عن نافعو، )٨(الذماري ىالشامي فأخذ القراءة عن يحي

 قـالون و به قرأ أبـو عمـرو  و، إدخال ألف بينهماو تسهيل الثانيةو تحقيق األولىـ   ٣
كل هؤالء يتصلون في قراءتهم بإمام المدينة في و، )١٠(هشامو ر عن نافعإسماعيل ابن جعفو

  . القراءة

                                                           
  .٥٩٨، ١٣٧السبعة في القراءات البن مجاهد ص و ٣٠٢، ٨/٦٣و ١/٤٧البحر المحيط ألبي حيان   )١(
  . ١/٢٤١ لموضح البن أبي مريمالكتاب ا  )٢(
  . ٢/٣٦٧و ٤٢٣، ٤٠٥، ١/٤٠٤ ينظر طبقات القراء البن الجزري  )٣(
  . ٣٦٧، ١/٣٦٦ النشر البن الجزريو ٣/١١٧٧نفسه   )٤(
  .١٣٦السبعة في القراءات البن مجاهد ص و ٨/٣٠٢و ٧/٥٠٢و ١/٤٧البحر المحيط ألبي حيان   )٥(
  . ١/١٨٤إعراب النحاس   )٦(
  . ١/٢٨٨ ات القراء البن الجزريينظر طبق  )٧(
  .٢/٣٥٦نفسه   )٨(
  . ٣٦٨، ٢/٣٦٧نفسه   )٩(
 . ١/٤٧البحر المحيط ألبي حيان   )١٠(
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، و الوجه في إدخال األلف أن الهمزة المسهلة في حكم المتحركة فـي رأي البصـريين  
الـذي  و فكرهوا التقاء الهمزة «: قال فيها سيبويهو .لذلك زيدت األلف للفصل بين المتماثلين

  )١(.»أدخلتها بنو تميم في التحقيق لف كمافأدخلوا األ، هو بين بين
ابن و هي قراءة ابن عباسو، رواية عن هشام، إدخال ألف بينهماو تحقيق الهمزتينـ  ٤

قـد  و .لعلّهما واحدةو، سابقتها ِليدرك بسهولةو ما كان الفرق بين هذه القراءةو .)٢(أبي إسحق
و من العرب ناس يدخلون بـين  «: قال –هم بنو تميم وـ   نسبها سيبويه إلى ناس من العرب

  .»ذلك أنهم كرهوا التقاء هذه الحروف المضاعفةو، بين الهمزة ألفا إذا التقتاو ألف االستفهام
حكاه المصريون عـن  . )٣(روي ذلك عن ورشو، إبدال الثانية ألفاو تحقيق األولىـ   ٥

هو وجه و .)٤(بين بينأما رواية البغداديين فهي تسهيل الثانية . أبي يعقوب األزرق عن ورش
 .أما إبدالها ألفا فهو طريق الهمزة الساكنة. ما قبلها مفتوحو ألنها متحركة، وجه التسهيل فيها

  )٥(خروج عن كالم العرب من وجهينو زعم أن ذلك لحنو، قد أنكر الزمخشري هذه القراءةو
  )٥(وجهين
  .الجمع بين ساكنين على غير حدهـ  أ

  .طريق تخفيف هذه الهمزة هو بين بين –ب 
يتسامح فيه الكوفيـون  و، إن هذا هو طريق التخفيف القياسي الذي يتمسك به البصريون

قـراءة ورش  و .الذين أجازوا الجمع بين الساكنين على غير الحد الذي أجـازه البصـريون  
  .)٦(صحيحة النقل ال تدفع باختيار المذاهب

شهر (حو قوله تعالى ذلك نو، و قد أثبت النقُل قراءات تجمع بين ساكنين على غير حده
ء النسـا  )ال تعـدوا (قوله تعالى و .)٧(في قراءة أبي عمرو باإلدغام ٢/١٨٥البقرة  )رمضان

الذي و«: يدافع أبو حيان عن النقل بقولهو ...غير ذلكو )٨(في قراءة قالون باإلدغام ٤/١٥٤

                                                           
 . ١٢٠، ٩/١١٩ ينظر شرح المفصل البن يعيشو ٣/٥٥١الكتاب لسيبويه   )١(

  . ١/٤٧البحر المحيط ألبي حيان   )٢(
  . ١٩٣ص  التيسير للدانيو ١/٤٧نفسه   )٣(
  . ١/٣٦٣البن الجزري  النشرو ٣٢ي ص للدان التيسير  )٤(
  . ١/٢٩ الكشاف للزمخشري  )٥(
  . ٤٨، ١/٤٧البحر المحيط ألبي حيان   )٦(
  . ٢/٣٩نفسه   )٧(
 . ٢٤٠ص  السبعة في القراءات البن مجاهدو ٣/٣٨٨نفسه   )٨(
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فوجب المصير إلى ما ، الكوفيونو قد استقرى هذا اللسان البصريونو .رواياتهمو البصريين
واضح من هذه الشواهد الفصـيحة قـوة   و .)١(»من حفظ حجة على من لم يحفظ و، استقروه

  .ى نكرانها أو دحضها بضرب التأويلال سبيل إلو، الدليل بجواز هذه الظاهرة
ابن و هي قراءة الزهريو، عليها) أم(لداللة  )همزة االستفهام(األولى حذف الهمزة ـ  ٦
ـ و .وجه الحذف أن كل ما دل عليه دليل جاز حذفه من الكالمو .)٢(محيصن ه فيـه أن  الوج

  .ثم حذف همزة االستفهام تخفيفا لكراهة اجتماع الهمزتين) أأنذرتهم(يكون تقديره 
لقوله تعالى  )٣(هي قراءة ُأبيو الميم قبلها نقل حركتها إلىو حذف همزة االستفهامـ   ٧

  .هي مثل القراءة السابقةو .٢/٦البقرة  )سواء عليهم َأنذرتهم(
  .)٤(هي قراءة قنبلو، إبدال الهمزة األولى واوا لضمة ما قبلهاـ  ٨

 )ألف(فحواها أن أئمة القراءات اتفقوا على عدم إدخال و، بقي لنا أن نثبت مالحظة هامة
و لم يدخل أحد «: علل ابن الجزري فقالو )أآلهتناو أآمنتم(مزتين في مثل قوله تعالى بين اله

الثانيـة األلـف   و، األولى همزة االستفهام: بينهما ألفا لئال يصير اللفظ في تقدير أربع ألفات
 ذلك إفراط فيو، الرابعة المبدلة من الهمزة الساكنةو، الثالثة همزة القطعو، الفاصلة التي تُزاد

يؤدي هذا النص إلى استثناء هاتين الكلمتين مـن  و .)٥(»خروج عن كالم العرب و، التطويل
كل ذلك هـروب مـن   و، الرابعة اللتين تخصان زيادة األلف بين الهمزتينو الثالثة: الحالتين

  .فتروم أقل سبيل بين الثقيلين، تتجافى ألسنتها عنهاو، ألن العرب تنفر منها، كثرة األمثال
به قـرأ  و، عامة أهل الحجازو سعد بن بكرو كنانةو هذيلو يل الهمزة لغة قريشإن تسه
 قرائها من الصحابةو ألنهما متأثران ببيئة المدينة؛ أبو عمروو وافقهما ابن عامرو الحرميان

عامة أهـل  و، أسدو أما التحقيق فهو لغة تميمو .هؤالء األربعة من القراء السبعةو، التابعينو
  ...سبعة كذلكهم من الو، عاصمو الكسائيو حمزة: أ الكوفيونبه قرو البادية

                                                           
  . ١/٣٣٩ ارتشاف الضرب ألبي حيانو ٢/٣٢٤ نفسه  )١(
  . ١/١٨٤لنحاس إعراب او ١/٤٨ البحر المحيط ألبي حيان  )٢(
  .١/٢٩الكشاف للزمخشري و ١/١٨٥إعراب النحاس و ١/٤٨نفسه   )٣(
  . ١/٣٦٤ينظر النشر البن الجزري و ٨/٣٠٢و ٤/٣٦٥نفسه   )٤(
  . ٢٩٠، ٢٩١البن مجاهد ص ، في القراءات السبعةو. ٣/٥٤٩ النشر البن الجزري  )٥(
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  :المكسورتان ـ  ٢
ثمانية أحصى العلماء مواضع الهمزتين المكسورتين من كلمتين في القرآن الكريم فكانت  

  . )١(اتفق القراء على خمسة عشر منها، عشر موضعا
 ٢/٣١البقـرة   )هؤالء ِإن كنـتم (ن نحو إذا التقت همزتان مكسورتان من كلمتي. )٢(و اختلفوا في ثالثة

  : )٣(كاآلتي كانت وجوه القراءات
الثاني راويـة البـن   و األول راوية لنافع المدنيو .)٤(قنبلو هو لورشو، إبدال الثانية ياء ممدودةـ   ١

  .هما من أهل التخفيفو، كثير المكي
  .هو لورشو ٢٤/٣٣النور  )َأردنعلى البِغاء ِإن (إبدال الثانية ياء مكسورة في مثل قوله ـ  ٢
، ابن كثير علـى الترتيـب  و هما راويان لنافعو، البزيو هو لقالونو، تحقيق الثانيةو تليين األولىـ   ٣

  .طريقهما التخفيفو
هو في منهجه في كل همزتين مجتمعتين إذا اتفقتـا فـي   و، هي قراءة أبي عمروو حذف األولىـ   ٤
  . مكةو دينةهو ممن قرأ على أهل المو، الحركة
) بِالسـوء ِإالَّ مـا رحـم   (أما في قوله تعالى . ابن عامرو هي قراءة الكوفيينو تحقيق الهمزتينـ   ٥
  : )٥(البزيو فوجوه عن قالون ١٢/٥٣يوسف 
  .تحقيق الثانيةو هذا األصل الذي تقرر لهما أي تسهيل األولى –أ 

  ).بالسو ِإال(. تحقيق الثانيةو، لها فيهاإدغام الواو الساكنة قبو إبدال األولى واوا مكسورة –ب 
  .)بالسوو ِإال(إبدال األولى واوا من غير إدغام أي ـ  جـ
  .)بالسويِ ِإال(إبدال األولى ياء أي ـ  د

، قد سبقت أوالهما بحرف مد، إن جميع المواضع التي تجاورت فيها همزتان مكسورتان
اإلدغـام  و فكان االختالف في اإلبدال، ه لأللفالباقي كلو، الياء بأخرىو، تفردت الواو بكلمة

  .في هذين الحرفين أما األلف فال يدغم أبدا
                                                           

) بالسـوء إال (و ١١/٧١هـود  ) من وراء إسحق(و ٢٤، ٤/٢٢اء النس) من النساء إال(و ٢/٣١البقرة  )هؤالء إن كنتم(هي و  )١(
 )مـن السـماء إن كنـت   (و ٢٤/٣٣ )علـى البغـاء إن  (و ٣٨/١٥صو ١٧/١٠٢اإلسـراء  ) هؤالء إال(و ١٢/٥٣يوسف 
األحـزاب   )ألبنـاء إخـوانهن  (و ٣٣/٣٢األحـزاب  ) من النساء إن(و ٣٢/٥السجدة  )من السماء إلى(و ٢٦/١٨٧الشعراء

ينظر النشر البـن  . ٤٣/٨٤الزخرف ) في السماء ِإله(و ٣٤/٤٠سبأ  )أهؤالء إياكم(و ٣٤/٩سبأ ) اء إنمن السم(و ٣٣/٥٥
  .١/٣٨٢ الجزري

 ٣٣/٥٠األحـزاب  ) للنبـئ إن أراد (، وشرطية) إن(في قراءة حمزة على أن  ٢/٢٨٢البقرة ) من الشهداء إن تضل(هي و  )٢(
  . ١/٣٨٢ينظر النشر البن الجزري . في قراءة نافع ٣٣/٥٣األحزاب  )بيوت النبيء إال(و

  ١٣٨البن مجاهد ص ، السبعة في القراءاتو ١/٢٠٩إعراب النحاس ، و١/١٤٧البحر المحيط ألبي حيان   )٣(
ينظر ، أما رواية الجمهور عنه من طريق ابن مجاهد فهو جعل الثانية بين بين. المغاربة عن قنبلو اإلبدال رواه المصريون  )٤(

  . ١/٣٨٤ يالنشر البن الجزر
  . ١/١٤٧ البحر المحيط ألبي حيان  )٥(
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  : ملخص أحوال الهمزتين المكسورتين يوضحها الجدول التاليو

  جدول اجتماع الھمزتین المكسورتین
  المثال األول   وجه األداء  مسلسل 

  المسبوقة باأللف 
  المثال الثني 

  المسبوقة بالواو
  الثالث  المثال

  المسبوقة بياء
  القارئ 

ــق   ١ تحقيـــ
  الهمزتين 

ــؤالء ِإن   هــ
  )مصحف حفص(

  بالسوء ِإال
  )مصحف حفص(

  للنبيء ِإن 
  )مصحف حفص(

  ابن عامر
  و الكوفيون

 تحقيق األولى  ٢
إبدال الثانية و

  ياء ممدودة 

  
  هؤالء ين

  
  بالسوء يال 

  
  للنبيء ين

  
ـ   أبو جعفر

  قنبل 
 تحقيق األولى  ٣

وإبدال الثانية 
  ياء مكسورة 

  
  هؤالء ين

  
الهمزة األولـى  

  أولى باإلبدال 

  
ــى  ــزة األول الهم

  أولى باإلبدال 

  
ــد ـ   مجاه
  األزرق

 تليين األولـى   ٤
  تحقيق الثانية و

 هؤال إن قـالون 
  الدوريو

 ابن محيصن  للنبي ِإن   بالسو ِإال 
  البزيـ 

 حذف األولـى   ٥
  تحقيق الثانية و

  أبو عمرو  للنبي إن   ِإال  بالسو  هؤال إن 

 تحقيق األولى  ٦
  حذف الثانية و

 هؤالء ان  
  مصحف ورش

  أبو عمرو   للنبيء ان  بالسوء االً

إبدال األولـى    ٧
 واوا مكسورة

إدغامها فـي  و
  الواو قبلها 

  
  مسبوقة بألف 

  
  بالسو ِإال 

  
  مسبوقة بياء 

  
  البزي 

إبدال األولـى    ٨
  ياء 

  البزي   بدال لإلدغاماإل   بالسويِ ِإال  =

إبدال األولـى    ٩
 ياء مكسـورة 

إدغامها فـي  و
  الياء قبلها 

  
=  

  
  مسبوقة بواو 

  
  للنبي ِإن
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  : و المالحظات التي نذكرھا باعتماد ھذا الجدول
فقد جاء رسمها في المصحف المطبوع على رواية حفـص  ، بدأنا بتحقيق الهمزتينـ   ١

فقد رسـمت   )النبي(ال تحتاج إلى تعليق ما عدا كلمة و ،القراءة واضحةو .عن عاصم الكوفي
  . باإلدغام
يمكن أن نُفسرها بأنها علـى األصـل   و هي منسوبة إلى أبي عمروو قراءة الحذفـ   ٢

  . األول في تدوين المصحف قبل وضع الخليل لرمز الهمزة
واية جاءت في المصحف المطبوع على ر )إن. هؤال(تسهيل الهمزة األولى في مثل ـ   ٣
  . فقد رسمتا باإلدغام )النبيو بالسو(كلمة  أما. قالون
  ، )١(كثير القواس عن ابنو، أما إبدال الثانية ياء مكسورة في رواية ورش عن نافعوـ  ٤

هذا اإلبدال خاص بالمواضع التي سبقت أولى الهمزتين فيهـا  و، وهما من بيئة التخفيف
  . بألف

بخاصة في الكلمات التي سبقت أولـى  و ثقيل في النطق إن إبدال الثانية ياء ممدودةـ ٥
هـذا  و .ألن التخفيف في مثلهما يكون في الهمزة األولى أقـيس ، الهمزتين فيها بواو أو ياء

  اإلبدال ِلقنبل 
من و، رواها عن األزرق جمهور أصحابه المصريينو .و ورش في رواية األزرق عنه

  .)٢(ير واحد منهمهو الذي قطع به غو، أخذ عنهم من المغاربة
   ١٢/٥٣يوسف  )بالسوء ِإال( ما يصح قياسا هو إبدال الهمزة األولى واوا في مثلـ  ٦

ـ و هذا ما رواه جمهور المغاربةو .وإدغامها في الواو قبلها  ائر العـراقيين عـن البـزي   س
  . )بالسو(هكذا رسمت في المصحف المطبوع على رواية قالون و .)٣(قالونو

  .أن تجعل الهمزة األولى بين بين ٣٣/٥٠األحزاب  )للنبيء ِإن(ن في مثل مذهب قالوـ  ٧
هـو  و، روايةً ما عليه الجمهور من األئمة قاطبةو الصحيح قياساو .و هذا ضعيف جدا

مـا عـدا   ، في المصحف المطبوع على رواية قـالون  )للنبي(قد رسمت باإلدغام و .اإلدغام
  .)للنبيء ِإن( ثبت الهمزةالمصحف المطبوع على رواية ورش فقد أ

إلى أن المصحف المطبوع على رواية ورش سهلت فيه الهمـزة   بقي لنا أن نشيرـ   ٨
قد روى تسهيلها عنـه كثيـر   و ٢/٣١البقرة  )هؤالء ان كنتم( الثانية في جميع الكلمات هكذا

  .)١(أبي طاهر صاحب العنوانو ابن بليمةو كابن غلبون
                                                           

  . ٩٢ص ، حجة أبي زرعة  )١(
  . ١/٣٨٤ النشر البن الجزري  )٢(
  . ١/٣٨٣نفسه   )٣(
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  :المضمومتان ـ  ٣

  هو قوله و الهمزتان المضمومتان في كلمتين في موضع واحد في القرآن الكريموردت  
  . ٤٦/٣٢حقاف األ )ليس من دونه أولياء ُأولئك في ضالل مبينو(

  : نذكر أحوالهما بإيجاز تتميما للفائدة في هذا الجدول
  

  جدول اجتماع الھمزتین المضمومتین 
  أولياء أولئك   أنواع األداء   مسلسل

قــــاف االح(
٤٦/٣٢ (  

  القارئ  مرسوم المصاحف 

ــى   أوليآء أولئك  تحقيق الهمزتين  ١ ــوع عل المطب
  رواية حفص 

الكوفيون وابن 
  عامر 

ــزة    ٢ ــذف الهم ح
تحقيــق و األولــى
  الثانية 

ــى   أوليآ اولئك ــوع عل المطب
  رواية الدوري 

 أبـــو عمـــر
  رويس و

ــى  ٣ ــق األول  تحقي
تســهيل الثانيــة و

  بين بين 

ــى المط  أوليآء اولئك  ــوع عل ب
  رواية ورش 

أبـو   –رويس 
  جعفر 

تسهيل األولى بين   ٤
  تحقيق الثانية و بين

ــى   أوليا أولئك  ــوع عل المطب
  رواية قالون 

  البزي  –قالون 

ــى  ٥ ــق األول  تحقي
  إبدال الثانية واواو

  ورش  –قنبل   ....  أوليآء ولئك 

  : و من هذا الجدول نسجل المالحظات اآلتية
بيئة الكوفة متأثرة بقبائل بني و، )٢(ابن عامرو هي قراءة الكوفيينو، تحقيق الهمزتينـ ١
  . هم أهل التحقيقو تميمو بني أسد

                                                                                                                                                                     
ذكر ) هـ ٤٥٥(األندلسي توفي بمصر  ألبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ األنصاري »عنوان في القراءة «الكتاب هو   )١(

) ٦٤٩. م(شرحه عبد الظاهر بن نشوان الرومـي   )جعله ابن خلكان عمدة في هذا الشأنو(فيه ما اختلف فيه القراء السبعة 
  . ١/٦٤ينظر النشر . ذكر األئمة ورواتهم، وعلل كل قراءةو. أضاف إليهو

  . ١/٣٨٦البن الجزري ، النشر  )٢(
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 )١(رويـس و قنبـل و هي قراءة أبي عمـرو و تحقيق الثانيةو حذف الهمزة األولىـ ٢
رجحنا سابقا أن تكون هذه القراءة البصرية وفق ما دونت به المصـاحف قبـل   و، البصري

هذا يؤكد منطلقنا في أن الهمزة في أول و، همزة في القرن الثاني للهجرةوضع الخليل لرمز ال
  . ليست بأصل آخرهاو في وسطهاو الكلمة أصل

هذا و، أبو جعفرو رويسو بهذا قرأ ورشو، تسهيل الثانية بين بينو تحقيق األولىـ ٣
فـي هـذا   مما يذكر و، )٢(ليل ألنه مسموع ممن يوثق بعربيتهالوجه من التخفيف يستحبه الخ
، فقد اختلفا متعاكسين، كالهما عن نافعو، قالون يسهل األولىو، المجال أن ورشا يسهل الثانية

  .)٣(»إذا لم تحقق الهمزتين فاقرأ كما شئت«: قال ابن شنبوذو، إنه لدليل على جواز الوجهينو
الوجـه أن  و، البـزي و هي قراءة قـالون و، تحقيق الثانيةو تسهيل األولى بين بينـ ٤

و من كالم العرب تخفيـف  «: قال سيبويه. التغير باألواخر أكثرو، لهمزة األولى آخر الكلمةا
محمـد   )فقـد جـاء أشـراطها   (في مثل ، )٤(»هو قول أبي عمروو، حقيق اآلخرةتو األولى
٤٧/١٨.  

الهمزة األولى و .كما ذكرنا آنفا )٥(ولكن المشهور عن أبي عمرو إسقاط أولى الهمزتين
بل هي صفة طرأت بزيـادة المـد فـي    ، الكلمة فليست بأصل فيها في نظرنالما كانت آخر 

  . )ء(وهي الرسم األول للمصحف قبل وضع الخليل للرمز، )أولياء(
ا عنهـا عامـة   ورش رواهو هي قراءة قنبلو، إبدال الثانية واواو تحقيق األولىـ   ٥

لكنه أقـل  و، ية من التسهيلأقوى في الرواو، هذا مذهب أكثر األداءو )٦(المغاربةو البصريين
  . في القياس

  .»بل يتوقف على السماع، أي مستقيم مطرد )٧(و ليس ذا بقياس ملتئب«: قال سيبويه
  : ملخص أحوال الهمزتين المتفقتين في الحركة يوضحها الجدول العامو
  
  

                                                           
  .٣٨٣، ١/٣٨٢نفسه   )١(
 . ٣/٥٤٩ الكتاب لسيبويه  )٢(

  . ١/٣٨٤ البن الجزري، النشر  )٣(
  . ٣/٥٤٩ الكتاب لسيبويه  )٤(
  . ٣٨٣، ١/٣٨٢ البن الجزري، النشر  )٥(
 . ١٣٨ص ، لبن مجاهد، السبعة في القراءاتو ٣٣ينظر التيسير للداني ص و ١/٣٨٤نفسه   )٦(

  . ٣/٥٥٤ الكتاب لسيبويه  )٧(
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  جدول اجتماع الھمزتین المتفقتین 

أنـواع  /اجتماع همـزتين   مسلسل 
  األداء

  أولياء أولئك   ء إن هؤال  أأنذرتهم 

  أولياء أولئك   هؤالء إن   أأنذرتهم   تحقيق الهمزتين   ١
تحقيــق و حـذف األولـى    ٢

  الثانية 
  أوليا أولئك   هؤال إن   أنذرتهم 

تسـهيل  و تحقيق األولـى   ٣
  الثانية

  أولياء اولئك   هؤالء ان   أانذرتهم 

تحقيـق  و تسهيل األولـى   ٤
  الثانية 

  )ـ  (
ــى  ألن األولـ

  ستفهام همزة اال

  أوليا أولئك   إن  هؤال

إبــدال و تحقيــق األولــى  ٥
  الثانية حرف مد 

  أولياء ولئك   هؤالء ين   أانذرتهم 

تحقيق و إبدال األولى واوا  ٦
  الثانية 

إذا كانــــت 
  مسبوقة بضم 

)أمنتمو فرعون (  

مثل المسبوقة 
 بالسوِ(بواو 

   )إالو

  
  ) ـ  (

تحقيق الهمـزتين إدخـال     ٧
  ألف بينهما 

  ) ـ  (  ) ـ  (  اأنذرتهم أ

تسـهيل  و تحقيق األولـى   ٨
  إدخال ألف بينهماو الثانية

   )ـ  (  ) ـ  (  أاانذرتهم 

  
  : المالحظات العامة

حذف األولـى  و، التحقيق: تشترك الهمزتان المتفقتان في الحركة في أربع حاالتـ   ١
  . إبدالها حرف مدو تسهيل الثانيةو، مع تحقيق الثانية
  . ألولى فإنه ال يكون في همزة االستفهام ألن همزة بين بين ال يبتدأ بهاأما تسهيل ا

  . إضافة األلف خاصة بالمفتوحتين لمناسبتها للفتحةـ  ٢
ألن الفرار مـن الثقـل مطلـب    ، تنوعت طرق التخفيفو توحدت طريقة التحقيقـ   ٣

  . المتكلم فيترع إلى تحصيله بكل الطرق
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  الھمزتان المختلفتان 
، المختلفة لصور اجتماع الهمـزتين المتفقتـين فـي الحركـة     يما سبق الوجوهدرسنا ف

ألن الحركات ثالث في ؛ صورهما ال تتعدى ستة وجوهو .للمختلفتين فيها –اآلن ـ   نعرضو
  . ما نتج من هذا أخرجنا منه المتفقتين فيهاو مثلها
  :مضمومة و مفتوحةـ  ١

  : شواهد هذا النوع ثالثة في القرآن الكريم
  . ٣/١٥آل عمران  )قل َأُأتبئكُم بخير من ذلكم(قال تعالى ـ 
 . ٣٨/٨ص  )َأُأنزل عليه الذكْر من بيننا(وـ 
 . ٥٤/٢٥القمر  )َأُألقي الدكر عليه من بيننا(وـ 

  : كاآلتي )١(وجوه القراءة فيهاو، إن الهمزة األولى لالستفهام دخلت على أخرى من بنية الفعل
رسمها كذلك في المصحف المطبوع و، )َأُؤنبئكم(حقيق الهمزتين قُرئ في السبعة بتـ ١

  . على رواية حفص عن عاصم
  . )َأاُؤنبئكم(إدخال ألف بينهما و بتحقيقهماوـ ٢
رسمها كذلك في المصـحف المطبـوع   و )أونبئكم(تسهيل الثانية و بتحقيق األولىوـ ٣

  . عن أبي عمرو على رواية الدوري
رسمها كذلك فـي  و )َأاونبئكم(إدخال ألف بينهما و الثانية تسهيلو بتحقيق األولىوـ ٤

  .رواية قالون عن نافع المصحف المطبوع على
رسمها كـذلك فـي   و )قَُل اونبئكم(. )لورش(نقل حركتها و بحذف الهمزة األولىوـ ٥

  .المصحف المطبوع على رواية ورش عن نافع
  :األداء كاآلتي فكانت وجوه ٤٣/١٩الزخرف  )َأُأشهدوا خلقهم(قال تعالى 

  .قرأ بتحقيق الهمزتين المفضل عن عاصمـ ١
 .إدخال ألف بينهما المسيبي عن نافعو قرأ بتحقيقهماـ ٢
مجاهد في رواية أبـي  و ابن عباسو قرأ بتسهيل الثانية بال مد علي بن أبي طالبـ ٣
 .نافعو عمرو
  .راءبين المحققة جماعة من القو إدخال ألف بينهماو قرأ بتسهيلهماـ ٤
كلما جاء ُأمةً رسولُها ( هيو اجتمعت المفتوحة بالمضمومة من كلمتين في آية واحدةو
ما قبلها و قرئ بإبدال الثانية واوا ألنها مضمومةو، فقرئ بالتحقيق ٢٣/٤٤منون المؤ )كذّبوه

                                                           
  . ٢/٣٩٩ البحر المحيط ألبي حيان  )١(
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قـراءة  و، ابن عامرو جاء منصوصا في كتب القراءات أن قراءة التحقيق للكوفيينو )١(مفتوح
نقـل  و .أدخل قالون ألفا بينهماو .أبو عمروو تسهيل الثانية قرأ بها الحرميانو ق األولىتحقي

تبعا لهذه القراءة طبعت المصاحف األربعة التي و، )٢(حذفهاو ركة األولى إلى ما قبلهاورش ح
ألن المحققـين علـى   ، ليس لدينا ما نعلق بهو، بين أيدينا نقرأ بها على خالفها المذكور سابقا

  .أهل التخفيف كذلكو لهمأصو
  : مفتوحةو مضمومةـ  ٢

كما آمن السفهاء (الثانية مفتوحة من كلمتين نحو و، األولى مضمومة، إذا التقت همزتان
  :)٣(ففي ذلك أوجه ٢/١٣البقرة  )ِإنهم هم السفهاء َأال

مصـحف  . )السـفهاء َأال (مثل ، ابن عامرو وبذلك قرأ الكوفيون، تحقيق الهمزتينـ ١
  . فصح

 قبلها ضمة في الكلمـة و إبدال الثانية واوا كحالها إذا كانت مفتوحةو تحقيق األولىـ ٢
 .)السفهاء وال(أبو عمرو و بذلك قرأ الحرميانو

هي كذلك مرسومة فـي المصـاحف   و، )السفهاء اْال(تسهيل الثانية و تحقيق األولىـ ٣
 .الدوريو قالونو المطبوعة على ورش

 .)السفها َأال(، تحقيق الثانيةو الواوو تسهيل األولى بين الهمزةـ ٤
 .)الو السفها(إبدال الثانية واوا ، الواوو تسهيل األولى يجعلها بين الهمزةـ ٥
منع و، الواوو جعل الثانية بين الهمزةو، الواوو و أجاز قوم جعل األولى بين الهمزةـ ٦

األلف ال تقـع بعـد   و، الواو تقريبا لها من األلفو ألن جعل الثانية بين الهمزة، بعضهم ذلك
 . الضمة
  :مكسورة و مفتوحةـ ٣

  : الثانية مكسورة في نوعين من الكلماتو األولى مفتوحة: اجتمعت الهمزتان
  .)َأِإله(نوع كانت همزته األولى لالستفهام مثل أـ 

                                                           
  . ١/٣٨٨ و النشر البن الجزري٣٤ص  للداني التيسير  )١(
، ٢/٣٦٨ النشـر البـن الجـزري   و ٣/١١٤٨الكتاب الموضح البن أبي مريم و ٦١٢حجة أبي زرعة ص و ٣٢نفسه ص  )٢(

٣٦٩. 

، ٧/١٠٠األعراف ) نشاء أصبناهم:(بقية مواضع اجتماع الهمزة المضمومة مع المفتوحة و ١/٦٨ البحر المحيط ألبي حيان  )٣(
) المأل أفتـوني (و ١١/٤٤هود ) يا سماء أقلعي(و ٩/٣٧التوبة )مزين لهم سوء أعماله(و ٧/١٥٥األعراف )من تشاء أنت(و 

 ٤١/٢٨فصـلت  )ذلك جزاء أعـداء اهللا (و ٢٧، ١٤/٢٨إبراهيم ) يشاء ألم تر(و ٣٨ـ   ٣٢ـ   ٢٧النمل و ١٢/٤٣يوسف 
  . ٦٠/٤الممتحنة ) البغضاء أبدا(و
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ـ  كلمـة الوحيـدة فـي    وهي ال )١() َأِئمة(: نوع كانت همزته األولى لصيغة الجمع مثلو ب 
 .نرجئ الحديث عنها إلى األخيرو مكسورةو مفتوحة: التي اجتمعت فيها همزتان، )٢(القرآن الكريم

منها قوله تعـالى  . وردت أربعة أمثلة مما اجتمعت فيها همزة االستفهام بهمزة مكسورة
  :)٣(بوجوه منها )أئنكم(قرئ . ٦/١٩األنعام )ِئنّكم لتشهدونَأ(

  .هي كذلك في المصحف المطبوع على رواية حفصو )َأِئنكم(ين تحقيق الهمزتـ ١
 .)َأاِئنكم(إدخال ألف بينهما و تحقيق الهمزتينـ ٢
روى هـذه القـراءة   و )أايـنكم (إدخال ألف بينهما و تسهيل الثانيةو تحقيق األولىـ ٣

، هي كذلك في المصحف المطبوع على رواية الدوريو .)٤(نافعو األصمعي عن أبي عمرو
 .)أينكم(أما في رواية ورش فبتسهيل الثانية من غير ألف . اية قالونروو

  :)٥(بالوجوه اآلتية )أ إله( قرئ ٦٣ـ  ٢٧/٦٠النمل  )أ إله مع اهللا(و قوله ـ 
هي كذلك مرويـة فـي   و، هي قراءة الكوفيين وأهل الشامو )َأِإله(تحقيق الهمزتين ـ ١

  .)حفص عن عاصم(المصحف المطبوع عل رواية 
أبـي  و هي قراءة نـافع و. )له.أا( إدخال ألف بينهماو تليين الثانيةو حقيق األولىتـ ٢
رواية الدوري و، قالون عن نافع كذلك مرسومة في المصحف المطبوع على روايةو(عمرو 

 .عن أبي عمرو
 .)أاإله(قرأ بها هشام عن أبي عامر و .الفصل بينهما بألفو، تحقيق الهمزتينـ ٣
هي كذلك مرسومة و، )له.أ(ورش و بها قرأ ابن كثيرو يين الثانيةتلو تحقيق األولىـ ٤

 . في المصحف المطبوع على رواية ورش
 :)٦(قرئ بالوجوه التالية ٣٦/١٩يس  )أإن ذكرتم(و قوله ـ 
  . )أإن(ابن عامر و حقق الهمزتين الكوفيونـ ١
 .)أاإن(حقق الهمزتين وفصل بينهما بألف أبو عمرو في الرواية ـ ٢
 .)أان( ل الثانية باقي السبعةسهـ ٣
الظاهر أنها تسهيل بعد تسهيل فمـن  و، )١() أهن(إبدال الثانية هاء مكسورة الحسن ـ ٤

مما يذكر في هذا الشأن أننـا  و .الياء أبدلها ياء أو هاءو أراد تسهيل الهمزة التي بين المحققة
                                                           

 .٥/١٥البحر ، لت حركتها إلى الهمزة قبلهافنق، أدغمت الميم في الميم، وعلى وزن أفعلة جمع إمام) أئمة(أصل كلمة   )١(

  . ٣٣/٣٢السجدة و ٤١، ٢٨/٥القصص و ٢١/٧٣األنبياء و ٩/١٢وردت في التوبة   )٢(
  . ٤/٩٢ البحر المحيط ألبي حيان  )٣(
  . ٤/٩٢نفسه   )٤(
  . ٥٣٤، ٥٣٣ص ، حجة أبي زرعةو ٧/٨٩نفسه   )٥(
  . ٧/٣٢٧ البحر المحيط ألبي حيان  )٦(
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 .الكتاتيب في بالدنا الجزائر
 هم على أصولهم في تحقيق الثانيـة و، ٥٠/٣ق  )أإذا متنا(قرأ الجمهور قوله تعالى  ـ

هذا النوع ال يختلف عن سابقه إال أن االستفهام فيه يتكرر و .)٢(الفصل بينهما بألفو تسهيلهاو
عدد أبو حيـان  و .٢٧/٦٧النمل  )أإنا لمخرجون آباؤناو أإذا كنا ترابا(في مثل قوله تعالى 
  : )٣(وجوه القراءات فقال

  .)أإذا( أبو عمرو بالجمع بين االستفهامينو قرأ ابن كثيرـ ١
  .)فصل بينهما بألف أايذاو قلب أبو عمرو الثانية ياءو ـ٢
ءاباؤنـا أئنـا   و أءذا كنـا ترابـا  (حمزة بهمزتين على التحقيـق  و قرأهما عاصم ـ٣

  .في المصحف المطبوع على رواية حفصهذا رسمها و )لمخرجون
بينهما و قلب الثانية ياءو، بهمزة االستفهام )أاينا(و، بهمزة مكسورة )إذا(قرأ نافع و ـ٤

أما فـي  . هذا رسمها في مصحف رواية قالونو .)ءاباؤنا أاينا لمخرجونو إذا كنا ترابا(مدة 
 .المسهلةو حققةفبحذف األلف الفاصلة بين الم، مصحف رواية ورش

  .استفهامبنونين من غير  )إننا(و، باستفهام ممدود )آيذا(قرأ الباقون و ـ٥
هنـا  . إذا اجتمعا في أحد عشر موضعاً ناختلف القراء في االستفهاميي: )٤(قال أبو حيان

 فيو] ٢٣/٨٢منون المؤ[ فيو، موضعان] ٩٨، ١٧/٤٩اإلسراء [في و] ١٣/٥الرعد [ موضع
 الصـافات [ فـي و] ٣٢/١٠السـجدة  [ فـي و] ٢٩، ٢٩/٢٨العنكبوت [ يفو] ٢٧/٦٧النمل [

  . ] ٧٩/١٠النازعات [ فيو] ٥٦/٤٧الواقعة [ فيو] ٣٧/٥٢
  : اآلتية و قراءاتها حسب الوجوه

النمـل  و إال في العنكبوت الثانية خبراًو، الكسائي بجعل األولى استفهاماًو قرأ نافع ـ١
أما في النمل فعلى أصله إال و .في العنكبوت نفهامييجمع الكسائي بين االستو .فيعكسهما نافع
  .)إننا لمخرجون(فقرأ ، أنه زاد نونا

 .النازعات فعكسو إال في النمل الثاني استفهاماًو، قرأ ابن عامر بجعل األولى خبراً ـ٢
  .إال الواقعة فقرأهما باستفهامينو، زاد في النمل نونا كالكسائيو

                                                                                                                                                                     
قرأ و. روى عن عيسى الثقفي أيضاو ظرف مكان) أين(األعمش و الهمدانيو عيسىو قتادةو أبو جعفرو يضاو قرأ الحسن أ  )١(

و قـرأ بهمـزة واحـدة    . طلحة إال أنهما لينا الثانية بين بينو وز هي قراءة أبي جعفر، )َأَأن ذكرتم(زر بهمزتين مفتوحتين 
  . ٧/٣٢٧ البحر المحيط ألبي حيان. ن أبي سلمة المدنيوهو أبو سلمة بن يعقوب بن عبد اهللا ب، مفتوحة الماجشوني

  .٨/١٢٠ البحر المحيط ألبي حيان  )٢(
  .٣٥٧، ٢٨٥ص ، البن مجاهد، السبعة في القراءاتو ١٣٢ينظر التيسير للداني ص و ٧/٩٤نفسه   )٣(
  . ٥/٣٦٥ البحر المحيط ألبي حيان  )٤(
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هذا و .باالستفهام في الثانيو نكبوت بالخبر في األولحفص في العو قرأ ابن كثير ـ ٣
  .)١(تركهو فصل بين الهمزتينو تخفيفو على أصولهم في اجتماع الهمزتين من تحقيق

  .)٢(»ال يستفهم باألولو كان نافع يستفهم بالثانيو .فكان الكسائي يستفهم بهما جميعاً«
  .)٣(مزتينيهمز هو يستفهم بالثانيو وابن عامر ال يستفهم باألول

التوبـة   )فقاتلوا أئمة الكفـر (: القراءات التي رويت في قوله تعالى –اآلن  –ونذكر 
٤(٩/١٢( :  

هذا رسمها في مصـحف  و .)أيمة(: أبو عمروو الحرميان، أبدل الهمزة الثانية ياءـ ١
تسهيل و فبتحقيق األولى، أما رسمها في مصحف رواية الدوري. رواية قالونو رواية ورش

  . )أيمة(ة الثاني
  .)آيمة(: ]المسيبي[ مد الهمزة رواية عن نافعـ ٢
  .هذا رسمها في مصحف رواية حفصو، )أئمة(: قرأ بالهمزتين باقي السبعةـ ٣
  .)أائمة(أدخل بينهما ألف هشام و قرأ بهمزتينـ ٤

همزة بعد همزة بين بين أي : ) قلت(؟ )أئمة(كيف لفظ : ) فإن قلت(«: قال الزمخشري
عنـد   إن لم تكـن مقبولـة  و، تحقيق الهمزة هي قراءة مشهورةو .الياءو الهمزةبين مخرج 
من صرح بها فهو الحن و .ال يجوز أن تكونو أما التصريح بالياء فليس بقراءةو .البصريين
  .)٥(»محرف
كيـف  و وذلك دأبه في تلحين المقرئين«: يعقب أبو حيان على صاحب الكشاف بقولهو

، قارئ مكة ابن كثيـر و، البصريين النحاة أبو عمرو بن العالء قد قرأ به رأسو ؟يكون لحنا
  .)٦(»نافع )ص(قارئ مدينة الرسول و

فالهمزتان . بالتحقيق فيهما )أئمة(و من شاذ الهمز عندنا قراءة الكسائي «: قال ابن جني
يق فأما التقاؤهما على التحق. جئآرو سئآرو ال تلتقيان في كلمة إال أن تكونا عينين نحو سئآل

  .)١(»ينين لحنلكن التقاؤهما في كلمة واحدة غير ع[...] ليس لحنا و، من كلمتين فضعيف
                                                           

  . ١٣٣، ١٣٢ينظر التيسير للداني ص و ٥/٣٦٥نفسه   )١(
  . ٢٨٥ص ، البن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات  )٢(
  . ٢٨٦نفسه ص   )٣(
البن ، السبعة في القراءاتو ١/٣٧٩ النشر البن الجزريو ١٤٤ص  ينظر التيسير للدانيو ٥/١٥ البحر المحيط ألبي حيان  )٤(

  . ٣١٢ ص، مجاهد
  . ٥/١٥ينظر البحر المحيط ألبي حيان و ٢/١٨٤الكشاف للزمخشري   )٥(
  . ٥/١٥لبحر المحيط ألبي حيان ا  )٦(
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رسمت بالتحقق في المصحف المطبوع على و قد ثبت بالرواية الصحيحة؟و كيف اللحنو

الصحيح ثبوت كل من التحقيق والتسهيل و، )٢(ابن عامرو هي قراءة الكوفيينو رواية حفص
  .محضةاإلبدال ياء و بين بين
 : مفتوحةو مكسورةـ  ٤

البقـرة   )مـن خطبـة النسـاء َأو   (تمثل لهذا النوع من اجتماع الهمزتين بقوله تعالى 
٢/٢٣٥.  

هذا رسمها في المصحف المطبوع و، )٣(ابن عامر بتحقيق الهمزتينو قرأ الكوفيونـ ١
  .على رواية حفص

هـذا  و، )وأ النسـاء ( )٤(تسهيل الثانيةو أبو عمرو بتحقيق األولىو و قرأ الحرميانـ ٢
 .الدوري كذلك روايةو رواية قالونو رسمها في المصحف المطبوع على رواية ورش

  :مكسورة و مضمومةـ  ٥
قـرأ   ٢/١٤٢البقـرة   )يهدي من يشاء ِإلَى صراط مستقيم(في مثل قوله تعالى ـ   ١

  .الكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين
  : ذلكو تسهيل الثانية على وجهينو تحقيق األولىأبو عمرو بو قرأ الحرميانـ  ٢
  .)يشاء ِإلى( )٥(جمهور النحاةو سيبويهو هو مذهب الخليلو يجعلها بين بينـ  أ 
  .)٦(هو مذهب األخفشو، بإبدالها واوا مكسورةـ  ب 
  :مضمومة و مكسورةـ  ٦

لك صـعوبة  تعليل العلماء لذو لم يرد في القرآن الكريم اجتماع المكسورة بالمضمومة 
  : قد ورد في سورة القصص قولهو .االنتقال من كسر إلى ضم

بطبيعة الحال فليس لهذه و، )٧() وجد على الماء ُأمة(فالمعني  ٢٨/٢٣ )وجد عليه أمة(
لتوضيح كل أحوال الهمزتين المختلفتين في و .األخيرة قراءة ألنها لم توجد في القرآن الكريم

  : الحركة نرسم الجدول اآلتي
                                                                                                                                                                     

  .٢/٢٠٥ينظر إعراب النحاس و. ٣/١٤٤ الخصائص البن الجني  )١(
  . ١١٧ص  التيسير للداني  )٢(
  . ٣٤ص  نفسه  )٣(
  . ١/٣٨٨ النشر البن الجزري  )٤(
  . ما بعدهاو ٣/٥٤٩لسيبويه  الكتاب  )٥(
  .١/٢٠٠معاني األخفش   )٦(
  . ١/٣٨٨ النشر البن الجزري  )٧(
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  دول اجتماع الھمزتین المختلفتین في الحركة ج
  ُأِإ  ِإَأ  َأِإ  ُأَأ  َأُأ  وجوه األداء   مسلسل 

النســاء   أئنكم  السفهاء أال   أؤنبكم  تحقيق الهمزتين   ١
  أو

  يشاء إلى

إدخال و تحقيق الهمزتين  ٢
  ألف بينهما

  ـ    ـ    أائنكم   ـ    أاؤنبئكم

تسـهيل  و تحقيق األولى  ٣
  الثانية 

النســاء   أينكم  السفهاء اال   أونبئكم
   أو

  إلىيشاء 

تسـهيل  و تحقيق األولى  ٤
ــة ــال األف و الثاني إدخ
  بينهما 

  ـ    ـ    أاينكم   ـ    أاونبئكم

إبـدال  و تحقيق األولـى   ٥
  الثانية واوا 

  يشاء ولى  ـ    ـ    ال و السفهاء  مةو جاء

تحقيـق  و تسهيل األولى  ٦
  الثانية 

  ـ    ـ    ـ    أال . السفها  ـ  

 
  ُأِإ  ِإَأ  َأِإ  ُأَأ  َأُأ  وجوه األداء   مسلسل 

نقــل و حــذف األولــى  ٧
  حركتها إلى ما قبلها 

  ـ        ـ    قَل اونبئكم

إبـدال  و تحقيق األولى  ٨
  الثانية ياء 

النســاء   أيمة   ـ    ـ  
  يو 

  ـ  

إبـدال  و تحقيق األولى  ٩
  الثانية هاء 

أهــــن   ـ    ـ  
  ذكرتم 

  ـ    ـ  

  ـ    ـ    ـ    السفها اال   ـ    ثانية الو تسهيل األولى  ١٠
  :من ھذا الجدول نالحظ 

 ... من أخذ عنهم كالفضـل و ابن عامرو هو ما قرأ به الكوفيونو تحقيق الهمزتينـ ١
  .على هذه القراءة طبع المصحف على رواية حفصو

أبي و، إدخال ألف بينهما قراءة المسيبي عن نافع وهشام عن ابن عامرو بتحقيقهماـ و٢
وفصلوا بينهما بـألف إرادة  ، جه القراءة أنهم استثقلوا اجتماع المحققتينو .مرو في روايةع

 .التخفيف
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أبـو  و به قرأ الحرميـان و، هو األكثر في التخفيفو، تسهيل الثانيةو تحقيق األولىـ ٣
كـذلك المصـحف   و .وعلى هذه الرواية طبع المصحف على رواية ورش عن نافع، عمرو

 .الدوري وايةالمطبوع على ر
، أبي عمـرو و نسبت إلى نافعو، إدخال ألف بينهماو تسهيل الثانيةو تحقيق األولىـ ٤

 .بها طبع المصحف على رواية قالونو، رواها األصمعي عنهما
يـاء إذا  و، واوا إذا كانت مضمومة أو مسبوقة بضمة ةإبدال الثانيو تحقيق األولىـ ٥

هو وجـه مـن وجـوه    و .لحرميان أبو عمروبهذا قرأ او، كانت مكسورة أو مسبوقة بكسرة
 .التخفيف
 .منع ذلك قومو، كما قرئ بتسهيلهما، تحقيق الثانيةو قرأ جماعة بتسهيل األولىـ و٦
بهذه الكيفية كـان يقرأهـا   و )أإن ذكرتم(أبدل الثانية هاء الحسن في و حقق األولىـ ٧

 .فاسو طلبة الكتاتيب في الجزائر
المسـهلة ال تكـون إال بعـد الهمـزة     و ن أو بين المحققةزيادة األلف بين المحققتيـ ٨

 .المفتوحة بطبيعة الحال
  . ال تبدل الثانية واوا إال إذا كانت مضمومة أو مسبوقة بضمةـ و٩

  . ال تبدل الثانية ياء إذا كانت مكسورة أو مسبوقة بكسرةـ و١٠
  . نقل حركتها إلى الساكن قبلها مقصور على ورشو حذف الهمزةـ ١١
هي الكلمة الوحيدة فـي  و، )أئمة(مثل  صلة البحث أن الهمزة تجاور أختها في كلمةمحو

  : تأديتها على وجوهو، شواهدها كثيرة في القراءات القرآنيةو، أو في كلمتين، اللغة العربية
يعزى ذلك إلى البادية كبني و، أبي عمروو، هو مذهب الكوفيينو، تحقيق الهمزتينـ ١

  . أسد و بني تميم
يعـزى  و، ابن كثيرو نافع: هو مذهب الحرميينو، تسهيل الثانيةو، تحقيق إحداهما ـ٢

  . المدينةو ذلك إلى بيئة الحضر كمكة
هو و، أو بعدها فزادوا ألفا بين الهمزتين، ربما بالغ بعض القراء في تخفيف الهمزـ ٣

  . كالهما عن نافع قارئ المدينة المنورةو، قالونو مشهور عن ورش
فالتحقيق لغـة  . قد ورد الفصيح بهماو، التسهيل مذهبان في اللغة العربيةو قالتحقيـ ٤
عامة أهل و، سعد بن بكرو كنانةو هذيلو التسهيل لغة قريشو، عامة أهل الباديةو، أسدو تميم

  .الحجاز
  

  المصادر والمراجع
  :المصحف الشريف المطبوع على الروايات األربعـ  ١
  .2002، ١٠ط، دمشق، فجر اإلسالميدار ال، رواية حفص عن عاصمـ    
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  .١٩٨١، الجزائر، رغاية، مركب الطباعة، رواية ورش عن نافعـ   
  ).ت. د(، ليبيا، طرابلس، مصحف الجماهيرية، رواية قالون عن نافعـ   
  .هـ ١٤٢٠، ١ط، دمشق، دار المعرفة، رواية الدوري عن أبي عمروـ   

مصـطفى أحمـد   ، تح، )هـ٧٤٥ت( األندلسيأبو حيان ، ارتشاف الضرب من لسـان العربـ   ٢
  . ١٩٨٤، ١ط، القاهرة مطبعة النسر الذهبي، النمـاس

مكتبـة النهضــة   ، زهير غـازي، تح، )هـ ٣٨٨ت (أبو جعفر النحـاس ، إعراب القرآنـ   ٣
  .١٩٨٥، ٢ط، القاهرة، العربية

، ٢ط، بيـروت ، التوزيعو دار الفكر للطباعة والنشر، أبو حيان األندلسي، تفسير البحر المحيطـ   ٤
١٩٧٨.  

ت (الزمخشـري  ، وعيون األقـاويل في وجوه التأويـل ، تفسير الكشـاف عن حقائق التنزيلـ   ٥
شركة مكتبـة  ، دار المصحف، ومراجعة شعبان محمد إسماعيل، محمد مرسي عامر، تح، )هـ٥٣٨

  . ١٩٧٧، ٢ط، القـاهرة، محمد ومطبعة عبد الرحمن
 علي النجـدي ناصـف  ، تح، )هـ٣٧٧ت(أبو علي الفارسي ، السبع الحجة في علل القراءاتـ   ٦
  .١٩٦٥القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومراجعة محمد علي النجار. آخرينو
، دار الشروق، عبد العال سالم مكرم، تح، )هـ٣٧٠ت(ابن خالويه ، الحجة في القراءات السبعـ   ٧

  . ١٩٨١، ٤ط، بيروتالقاهرة، 
مؤسسة الرسـالة ، فغـانيسعيد األ، تح، )هـ ٤٠٠حوالـي . ت(أبو زرعة ، قراءاتحجة الـ   ٨ 

  .١٩٨٤، ٤ط ، بيروت، التوزيعو للطباعة والنشر
، دار الهـدى للطباعـة والنشـر،    محمد علي النجار، تح، )هـ٣٩٢.ت(ابن جني ، الخصائصـ ٩ 

  ).ت.د(٢ط، بيروت
المطبعـة  ، اجعـة مشـيخة األزهـر   تصحيح ومر، )هـ ٦٤٣ت (ابن يعيش ، شرح المفصلـ ١٠

  ).ت. د(المنيرية القاهرة 
بنشـره المستشـرق   عنـي  ، )هـ ٨٣٣.ت(ابن الجزري، اية في طبقـات القراءغـاية النهـ ١١

  .١٩٨٢، ٣ط، بيروت، العلمية دار الكتب، برجستراسر جو تلف
، ي بالقـاهرة مكتبة الخانج، عبد السالم محمد هارون، تح، )هـ ١٨٠. ت(، سيبويه، الكتابـ   ١٢

  .١٩٧٧، القاهرة، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الرفـاعي بالرياض
عني بتصحيحه أوتو ، )هـ٤٤٤.ت(أبو عمرو الداني ، كتــاب التيسير في القراءات السبعـ   ١٣

  .١٩٨٥، ٢ط، بيروت، دار الكتـاب العربي، برتزل
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، دار المعـارف ، شوقي ضـيف ، تح، )هـ٣٢٤.ت(ابن مجاهد ، في القراءات كتاب السبعةـ   ١٤

  .١٩٨٠، ٢ط، القاهرة
عمـر  ، تح، )هـ٥٦٥.ت(ابن أبي مريم ، وعـللها الكتـاب الموضح في وجـوه القراءاتـ   ١٥
  .١٩٩٣، ١ط، السعودية، جدة، الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم اعةالجم، دان الكبيسيحم
عبد األمـــير محمـد أميـــن    ، تح، )هـ٢١٥.ت(، األ خفش األوسط، معـاني القرآنـ   ١٦

     .١٩٧٩، ١ط، بيروت، عالم الكتب، الورد
ذ علــي محمـد   تصحيح ومراجعـة األستـــا  ، ابن الجزري، عشرالنشر في القراءات الـ   ١٧

  ).ـ ت د(بيروت ، ـيدار الكتـاب العرب، الضبـاع

  
  
  

/   /   
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