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ملخص:
تناولها  التي  ال�صوتية  الظواهر  باإحدى  البحث  هذا  ُيعنى 
وهي  والتحليل،  بالبحث  واملحدثون  القدامى  والنحويون  اللغويون 
ظاهرة حتقيق الهمز، اإذ هو حماولة لدرا�صة هذه الظاهرة من خالل 
توجيه القرطبي للقراءات القراآنية املتعلقة بهذه الظاهرة، ثمَّ موزانة 
هذه التوجيهات مبقوالت علم اللغة احلديث فيها؛ ذلك باأخذ بع�ض 
القراآنية، ثمَّ  القراءات  القرطبي لهذه الظاهرة يف  مناذج من توجيه 
على  يقوم  بحث  فهو  ؛  وحتليالتهم  املحدثني  باآراء  عليها  التعليق 
اال�صتقراء وعر�ض االآراء - بغية املوازنة وحتليلها، واخلروج براأي 

�صوتي يحكم هذه الظاهرة وُيح�صن حتليلها وت�صويغها .
القراآنية،  القراءات  ال�صوتي،  التوجيه  املفتاحية:  الكلمات 

القرطبي، حتقيق الهمز 
The phonetical aspects of Quranic citations in 
Qurtubi Imam Tasfseer with respect to modern lin-

guistics: glottal stop as a case study 

Abstract:

This research highlights a phonetical phenomena’s 
which is studied by linguists ,grammarians ,studier 
of Islamic religion by researching and analysis ,It’s 
a representation of glottal stop phenomenon , as it is 
an attempt to study this phenomenon by orienting for 
Quranic readings by AL-qurtubi on this phenomenon, 
then comparing these Rationale with linguistics ; by 
taking some models of AL-qurtubi’s orienting’s to this 
phenomenon in the Quranic readings, then comment 
on the views of the modernists and their analysis. 
This search is based on induction and presentation of 
views - in order to compare with them - and analysis, 
to find a vocal opinion Warrantees this phenomenon 
,improves the analysis and justification.

Keywords: vocal orienting , al-qurtubi , glottal 
stop. 

ُمقدمة:
اخللق  �صيد  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
االأمني، وعلى كلِّ من اهتدى  الهادي  الر�صول  اأجمعني، نبينا حممد 

بهْديه وا�صنتَّ ب�صنَّته اإىل يوم الدين، وبعد : 
ن�صاأة  منذ  وتوجيهها  القراآنية  بالقراءات  االهتمام  ابتداأ  فقد 
بداأ  وقد  توجيهها،  بها حماولني  االأوائل  اهتم  اإذ  القراآنية،  القراءات 
كلٌّ  وعقديِّني،  وفقهاء  يَن  ُمف�سِّ ال�سيعة  علماء  من  االهتمام  هذا 

بح�صب حاجة تخ�ص�صه اإىل ذلك .
م�صتقلة،  موؤلفات  يف  القراءات  بجمع  العلماء  قام  اأن  فبعد 
وكان لكل اإمام اأو م�س قراءة تن�صب اإليه، اجتهد العلماء يف توجيه 
هذه القراءات حماولني بذلك التوفيق بينها، بل بيان خ�صائ�ض كل 
واحدة منها والفوائد املرتتبة على اختالفها، والدالالت املبنية على 

قائما  علما  القراآنية  القراءات  توجيه  بذلك  ف�صار  منها،  واحدة  كل 
حججها،  وتبيان  توجيهها،  يف  امل�صتقلة  املوؤلفات  وظهرت  بذاته، 

وم�صوغات كل واحدة منها .
ومن بني االأئمة الذين ُعنوا بالقراءات القراآنية عناية خا�صة 
االإمام القرطبي، اإذ حر�ض على توجيهها وبيان عللها وم�صوِّغاتها ؛ 
لذا بدا للباحث اأن يدر�ض ناحية من التوجيهات ال�صوتية يف تف�صري 
)اجلامع الأحكام القراآن الكرمي( لالإمام القرطبي، رحمه اهلل تعاىل ؛ 
الأن توجيهاته للقراءات القراآنية يف تف�صريه مل تدر�ض على حدِّ علم 

الباحث، وهي جديرة بالدرا�صة واالهتمام .
وتوجيهاته  ممتدا،  وا�صعا  القرطبي  االإمام  تف�صري  كان  وملَّا 
راأى  اآية،  منها  تخلو  تكاد  ال  حتى  زاخرة  كثرية  القراآنية  للقراءات 
الباحث اأن يتناول ظاهرة �صوتية واحدة تناولها القرطبي بالتوجيه 
والتعليل، تدلل- ولو قليال – على بع�ض جهوده اللغوية يف توجيه 
القرطبي  توجيه  يبني  واأن  الهمز،  حتقيق  ق�صية  وهي  ؛  القراءات 
لبع�ض القراءات املتعلقة بها، باأخذ بع�ض مناذج من توجيهاته لها . 
اأعدُّها  التي  اأطروحتي  من  جزء   - نهاية   – البحث  وهذا 
للدكتوراه بعنوان )التوجيه ال�صوتي وال�سيف للقراءات القراآنية يف 
الفاحتة  �صورة  للقرطبي من  الكرمي(  القراآن  )اجلامع الأحكام  تف�صري 
اإىل اأواخر �صورة املائدة: درا�صة مقارنة يف �صوء علم اللغة احلديث(، 
جامعة  يف  العليا  والدرا�صات  العلمي  البحث  عمادة  عادة  جرت  اإذ 
الريموك اأال يناق�ض طالب الدكتوراه اأطروحاتهم حتى يح�صلوا على 
قبوٍل لن�س بحث مَي�ضُّ مو�صوعات اأطروحاتهم وُم�صتالاّ منها ؛ فكان 

هذا البحث .
فما كان فيه من توفيق فمن اهلل العليِّ العظيم وحده، وما كان 
اأعلى  فيه من تق�صري وخلل وخطل فمن نف�صي ومن ال�صيطان، واهلل 

واأعلم .

 متهيد
للقراءات  القرطبي  توجيه  عن  احلديث  البحث  هذا  يتناول 
؛ فقد  اللغة احلديث لها  الهمز من وجهة نظر علم  املتعلقة بتحقيق 
النحويني  كتب  يف  كبريا  حيزا  ال�صوتية  وحتوالتها  الهمزة  اأخذت 
من  كثري  يعرتيها  اإذ  م�صتقر،  غري  �صوتا  لكونها  ؛  وال�سفيني 

التحوالت والتغريات التي جعلتها مثار ت�صاوؤل واهتمام عندهم .
ينحو  االأوائل  عند  ال�صوتية  وحتوالتها  الهمزة  على  والكالم 
قَُّق  حُتَ اإنَّها  اإذ  وت�صهيلها،  حتقيقها  على  الكالم  ومنها  عدة،  مناح 
وو�صعوا  فيها،  ُت�صهَّل  موا�صع  لها  جعلوا  وقد  اأخرى،  وُت�َصهَُّل  تارة 
واإبدالها،  وت�صهيلها  حتقيقها  من  كلٍّ  حاالت  وذكروا  لذلك،  القواعد 
التحقيق   : اأ�صياء  الهمزة تكون فيها ثالثة  اأن  )اعلم   : �صيبويه  يقول 
والتخفيف والبدل()1(، فالهمزة اإما اأن حتقق اأو تخفف - ُت�َصهَّل- اأو 
عند  الهمز  حتقيق  على  املبحث  هذا  يف  احلديث  و�صُيخ�صَّ�ض  تبدل؛ 

القرطبي .
االأول: مفهوم  الهمز يف مبحثني:  �صيكون احلديث عن حتقيق 
القرطبي  توجيهات   : والثاين  واال�صطالح،  اللغة  يف  الهمز  حتقيق 

لقراءات حتقيق الهمز يف �صوء علم اللغة احلديث .

املبحث األول : مفهوم حتقيق اهلمز لغًة واصطالًحا

غلبَته  اإذا  واأحققَته:  الرجَل  )حقَّْقَت  قولك:  من  لغة  فالتحقيق 
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ُم�صَبعا  اأي  الثوب �صنعا حتقيقا  ... و�صنعت  واأثبتَّه عليه  على احلق 
ربيعا   – اإبُلنا   - واأحقَّْت   ... الن�صج  حمكم  كان  اإذا  قٌَّق  حُمَ وثوب   ...
اأوجبه   : ال�صيَء  )حقَّ   : التاج  ويف  فَرَعْتُه()2(،  تاما  الربيع  كان  اإذا 
يف  اأُِقرَّ  ما   : ...واحلقيقة  وثبت  حقا  �صار  االأمَر...  وحقَّْقُت   ... واأثبته 
ع له،  اال�صتعمال على اأ�صل و�صعه .وقيل :هو ا�صم ملا اأريد به ما ُو�صِ
فعيل، من ُحقَّ ال�صيُء: اإذا ثبت ... وامُلحقَّق من الثياب : امُلحَكم الن�صج 
اإحقاقا:  ... واأحققت االأمر  ... وامُلَحقَّق من الطعن: النافذ اإىل اجلوف 

اأحكمته و�صحَّحُته()3(. 
واملالحظ اأن هذه املعاين اللغوية جميعها يجمعها خيط داليل 
اإبقائه على  واحد، وهو الثبات على ال�صيء واإحكامه والت�صديد على 
؛ فاملعنى  االأ�صل  له يف  ع  ُو�صِ ما  ثباته على  والتوكيد على  حاله، 
اأو  الو�صع،  اأ�صل  على  والثبات  الدميومة  هو  املعاين  لهذه  اجلامع 

الدميومة والثبات مطلقا .
واأما حتقيق الهمزة فقد عرَّفه �صيبويه فقال: )فالتحقيق قولك: 
قراأت، وراأ�ض، و�صاأل، ولوؤم، وبئ�ض، واأ�صباه ذلك()4(؛ الظاهر من اأمثلة 
�صيبويه اأن حتقيقي الهمز يف اال�صطالح هو اإبقاء الهمزة على اأ�صلها 
اأن الهمزة حرف جمهور،  : )اعلم  وهذا ما يقرِّره ابن جني يف قوله 
وهو يف الكالم على ثالثه اأ�سب: اأ�صل، وبدل، وزائد . ومعنى قولنا 

اأ�صل : اأن يكون احلرف فاء الفعل، اأو عينه اأو المه()5( .
فتحقيق الهمز بناء على ما قرره االأوائل هو اإبقاء الهمزة على 
؛ وعلى هذا فهي  اإبدال  اإعالل وال  الذي جاءت عليه من غري  اأ�صلها 
اأ�صل يف كلمتها التي وردت فيها من غري اأن يجري عليها اأي حتول 

�صوتي .
التحقيق فهو  واأما   «  : التحقيق فقال  الطَّحَّاِن  ابن  وقد عرَّف 

عبارة عن �صد الت�صهيل، وهو 
خمرجهنَّ،  عن  خارجات  بالهمزتني  اأو  بالهمزة  االإتيان 

مندفعاٍت عنهن، كامالت يف �صفاتهنَّ«)6(. 
اأ�صلها  على  بالهمزة  االإتيان  هو  ا�صطالحا  االهمزة  فتحقيق 
باإخراجها من خمرجها، وحتقيق �صفاتها من غري حتويل فيها وال 

تبديل وال اإعالل.
اللغوي  املعنيني  بني  وطيدة  عالقة  ثمة  اأن  هذا  من  ويظهر 
واال�صطالحي، اإذ كالهما يدل على التثبيت واإبقاء ال�صيء على اأ�صل، 
و�صعه من غري تغيري فيه، واأكَّد املعنى اال�صطالحي على هذا املعنى 

مع الهمزة، اإذ تبقى على اأ�صلها دون تغيري . 

اهلمز يف ضوء  لقراءات حتقيق  القرطيب  توجيهات  الثاني:  املبحث 
علم اللغة احلديث

لقراءات  توجيهه  تف�صريه  يف  القرطبي  االإمام  توجيهات  من 
اأيوب  )وقراأ  يقول:  ال�ضَّالِّني})7(،  {َوالَ   : تعاىل  قوله  يف  الهمز 
من  فرَّ  كاأنه  ممدودة؛  غري  بهمزة  ال�ضَّاأَلِّني})8(  {َوالَ  ال�صختياين: 
التقاء ال�صاكنني، وهي لغة . حكى اأبو زيد قال : �صمعت عمرو بن عبيد 
يقراأ :{فيومئذ ال ي�ضاأل عن ذنبه اإن�س وال جاأٌن} فظننته قد حلن، 

حتى �صمعت من العرب: داأبَّة و�صاأبَّة( )9(.
فوجَّه فاالإمام القرطبي قراءة الهمز يف هذه االآية بتوجيهني، 
عن  القارئ  عزوف  �صبب  فيه  ف�سَّ  �صوتي،  توجيه  االأول:  التوجيه 
الفرار من  مدِّ، وهو  الهمز من غري  قراءة  اإىل  والت�صعيف  املد  قراءة 

التقاء ال�صاكنني، هذان ال�صاكنان اللذان ن�صاأا عن حذف حركة الالم 
التي  االألف  �صكون  بذلك  فالتقى  الثانية،  يف  اإدغامها  قبل  االأوىل 
مع املد مع �صكون الالم، فلجاأ القارئ اإىل همز االألف للتخل�ض من 
ال�صكون االأول ؛ واأما التوجيه االآخر فهو ن�صبة الهمز اإىل لغة من لغات 

ة . العرب)10(، ومنه باب : �صاأبَّة وداأباّ
واأما التوجيه ال�صوتي احلديث لهذه امل�صاألة فهو توجيه �صوتي 
احلركة  همز  اإىل  العرب  جلاأ  اإذ  ال�صوتية،  باملقطعية  يتعلق  �سيف 
ال�صاكنني  بالتقاء  املتمثلة  املقطع  �صعوبة  من  للتخل�ض  الطويلة 
للتخل�ض  بالهمز  الطويلة  احلركة  فاأ�سبوا  االأوائل،  تف�صري  بح�صب 
ة، فنطقوهما على  من طول املقطع و�صعوبته، وهو باب �صاأبَّة وداأباّ
 ،)11( ودابَّة  �صابَّة  بحركة طويلة:  نطقها  بدل  ذكرت  التي  ال�صورة 

ومتثيل هذه التحوالت املقطعية ال�صوتية �صوتيا كما ياأتي: 
a/?ab/ba/tun∫ )�صاأبٌَّة(aab/ba/tun∫ )�صابٌَّة( 

da/?ab/ba/tun )داأبٌَّة(daab/ba/tun )دابٌَّة(

تعاىل:{َوالَ  قوله  يف  الهمز  قراءٌة  امل�صاألة  هذه  ومياثل 
ال�ضَّالِّني}، اإذ تخل�صوا يف قراءة: {وال ال�ضاأَلِّني} من طول احلركة 

بنرب املقطع، ف�صارت كما ياأتي: 

 Wa/laḍ/ḍaal/liin wa/laḍ/ḍa/?al/liin

ال�صوتية  املقاطع  – من   )ḍaa( املنبور  – غري  املقطع  وهذا 
الطويلة، اإذ يتكون من �صوت �صامت ثم من حركة طويلة - تتكون 
من حركتني ق�صريتني - ثم من �صامت )�ض ح ح �ض(، وهو مقطع 
م�سوط باإدغام ال�صامت االأخري فيه ب�صامت مثله يليه مبا�سة، لذا 

اأدغمت الالم يف مثلها يف كلمة )ال�صالِّني( كما ياأتي:
ḋaal/liin

 )l( الذي اأتبع فيه ال�صامت االأخري )ḍaa( ول�صعوبة هذا املقطع
ب�صامت اآخر مدغم فيه من املقطع )liin( عمدوا اإىل نربه للتخل�ض من 

طول احلركة، فغدا املقطع على هذا ال�صكل: 
ḍaal/liinḍa/ ?al / liin

التي بها  النرب  اأهمية همز املقطع يف عملية  ومن هنا تظهر 
 ، َتَّ التخل�ض من مقطع غري مرغوب فيه يف النظام املقطعيِّ العربيِّ

فكان الهمز هنا �سوريا لتحقيق النرب املقطعي.
ومن املوا�صع التي وجه فيها القرطبي قراءة الهمز قوله يف 
})�صورة البقرة:  قِّ َ ِ الحْ ُتلُوَن النَِّبيِّنَي ِبَغيحْ تف�صري قوله تعاىل : {َوَيقحْ
} بالهمز)12( حيث وقع يف القراآن اإال يف  َ ِئنيحْ 61( وقراأ نافع {النَِّبيحْ
اأََراد}  اإِنحْ  ِللنَِّبيِّ  �َضَها  َنفحْ َوَهَبتحْ  االأحزاب : {اإِن  مو�صعني يف �صورة 
اإاِلَّ})االأحزاب،53(،  النَِّبيء  ُبُيوَت  َتدحُْخلُوا  و{الَ   )50 )االأحزاب، 
ترك همز هذين الجتماع همزتني  واإمنا  وال همز،  مد  بال  قراأ  فاإنه 
مك�صورتني، وترك الهمز يف جميع ذلك الباقون)13( . فاأما من همز 
اأخرب، وا�صم فاعله ُمنِبئ، وُيجمع نبيء:  اإذا  فهو عنده من {اأنباأ}: 
: ُنَباآء، قال الَعبَّا�ض بن ِمْردا�ض ال�صلمي  اأَْنِبَئاء)14(. وقد جاء جمع نبيٍّ

ميدح النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: 
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ُمرحْ�َض���ُل اإنَّ���َك  َب���اآِء  النُّ َخ���اَتَ  باَل���قِّ ُكلُّ ه���دى ال�ضَِّبيِل َه���َداَكا)15( ي���ا 

هذا معنى قراءة الهمز . واختلف القائلون برتك الهمز، فمنهم من ا�صتقَّ ا�صتقاق َمْن َهَمَز، ثم �صهَّل الهمَز. ومنهم َمْن قال : هو م�صتق 
من نبا ينبو : اإذا ظهر . فالنُُّبوُّ من النُُّبوَّة وهو االرتفاع، فمنزلة النبي رفيعة . والنبي برتك الهمز اأي�صا : الطريق، ف�صمي الر�صول نبيا الهتداء 

اخللق به . كالطريق)16(، قال ال�صاعر :

اَل�َض���ى ُدق���اَق  ���ا  َرتحْ ِب���ُح  الَكاِث���ِب)17(الأُ�ضحْ ِم���َن  النَِّب���يِّ  م���كاَن 

 فاالأنبياء لنا كال�صبل يف االأر�ض )18( . 
قوله  من  {النَِّبيِّنَي}  كلمة  يف  الهمز  قراءة  القرطبي  وجَّه 
 ِ ُتلُوَن النَِّبيِّنَي ِبَغيحْ ُفرُوَن ِباآَياِت اللَِّ َوَيقحْ تعاىل : {َذِلَك ِباأَنَُّهمحْ َكاُنواحْ َيكحْ
قِّ })البقرة، 61( توجيها ا�صتقاقيا، فهي عنده من الفعل )اأنباأ(  َ الحْ
اأي املخرب، وبني  مبعنى اأخرب، وبنيَّ ا�صم الفاعل منها وهو امُلْنِبُئ، 
؛ حتى  اأَْنِبَئاء  – وهو  املعجمية  املادة  – معتمدا على  اجلمع منها 
يبني اأن الهمزة اأ�صل يف الكلمة تبقى معها يف ا�صتقاقاتها املتنوعة .
فالتوجيه الذي اأتى به توجيه ا�صتقاقي معجمي داليل، اإذ اإن 
اأنباأ،  من  ماأخوذة   - الهمز  قراءَة  توجيهه  – وفق  )النبيئني(  كلمة 
وهي تدل على وظيفة االأنبياء املر�صلني من عند اهلل -عز وجل - اإذ 
وظيفتهم االإنباء واالإخبار عن رب العاملني، فبنيَّ معنى قراءة الهمز 

على هذا االأ�صا�ض)19(.
(؛  )النَّبيِّني َ كلمة  يف  الهمز  حتقيق  وجه  النحاة  �صعَّف  وقد 
لقلة اال�صتعمال ال لعدم �صحة القيا�ض، يقول �صيبوبه : )وقالوا َنِبيٌّ 
وَبِريَّة، فاألزمها اأهل التحقيق البدل، ولي�ض كل �صيء نحوهما يفعل 
اأهل احلجاز من  اأن قوما من  َبَلَغنا  . وقد  اإمنا يوؤخذ بال�صمع  به ذا، 
اأهل التحقيق يحققون نبيء وبريئة، وذلك قليل رديء . فالبدل هنا 

كالبدل يف ِمن�َصاة ولي�ض بدل التخفيف واإِْن كان اللفظ واحدا( )20( .
فمع اأنَّ نا�ًصا من اأهل احلجاز يحققونها اإال اأن حتقيقها �صعيف 
القيا�ض،  على  ُحِمَلت  لكنَّها  ال�صماع،  يف  كثريا  يرد  مل  الأنه  ؛  رديء 
والبدل هنا- كما يرى �صيبويه - لي�ض للتخفيف امنا هو اإبدال الزم 
الهمز  اأ�صلها  اإذ  يف)من�صاة()21(،  الذي  كاالإبدال  للتخفيف،  جائز  ال 
لكنها اأُبِدلت اإبداال الزما ؛ الأنها �ُصبقت بفتحة اأوال، والأنها �ُصِمعت عن 
)النبيئني(  ال�صاكلة وحفظت، ومثلها يف هذا كلمة  العرب على هذه 

التي حققت فيها الهمزة . 
وهنا ال بدَّ من احلديث عن قيمة النرب يف هذه القراءة، اإذ اإنَّها 
واإن كانت رديئة من حيث اال�صتعمال اإال اأنها قيا�صية، فهي من باب 
الهمز اجلائز قيا�صيا لكن طبيعة بع�ض اللهجات)22( جعلت من هذا 
بع�ض  نرب  اأي  النرب،  وهي  خا�صَّة  �صوتية  وطبقة  طبيعة  ذا  الهمز 
املقاطع حتى كان النرب من بنية الكلمة)23(، يعطيها قيمة ال تتحقق 

اإال به ؛ فتمثيل كلمة {النبيئني} يف الكتابة ال�صوتية كما ياأتي:
?an/na/bi/?ii/na

االأول  فاملقطع   : �صوتية  مقاطع  خم�صة  من  تتكون  فالكلمة 
متو�صط )�ض ح �ض( اأو طويل يف تعبري بع�ض الدار�صني مثل �صلمان 
العاين وغريه )24(، والثاين مقطع ق�صري )�ض ح()25(، والثالث ق�صري 
اأي�صا )�ض ح( والرابع متو�صط )�ض ح ح()26( واخلام�ض ق�صري )�ض 
ح(،  واملقطع املنبور بح�صب قواعد النرب املقطعي هو املقطع املهموز 
)املقطع  الكلمة مقطعني طويلني  الكلمة، فعندما » حتتوي  يف هذه 
كمال  عند  املتو�صط   = العاين  و�صلمان  البكو�ض  الطيب  عند  الطويل 

)غري  الكلمة  اآخر  اإىل  االأقرب  الطويل  املقطع  فاإن  اأكرث  اأو  ب�س()27( 
ي�صتقبل  احلاالت  اأغلب  ويف  االأويل،  النرب  ي�صتقبل  االخري(  املقطع 

املقطع االأقرب اإىل بداية الكلمة نربا ثانويا)28( . 
هو  املهموز  املقطع  اأن   - القاعدة  على  بناء   - يعني  وهذا 
املنبور، فتحقق فيه نربان : االأول: هو الهمز ؛ اإذ اإن الهمَز َنرْبٌ)29( يف 
نف�صه، ثم زادت حدة املقطع مع النرب، وهو النرب الثاين من النربين .

كونها  مع  {النبيئني}  كلمة  تعطيها  التي  الداللة  اأن  كما 
اأنها تتوافق مع معنى  م�صتقة من اجلذر )نباأ( داللة قطعية، مبعنى 
االإنباء وهو االإخبار عن اهلل - عز وجل – وال حتمل غري هذا املعنى، 
ذكرها  دالالت  عدة  حتمل   - بالت�صهيل   - )النبيني(  قراءة  اإن  اإذ 
القرطبي يف تف�صريه، اإذ قد تكون مبعنى الظهور، ومبعنى االرتفاع، 
ومبعنى الطريق)30(، وهي كلها معان ظنية ماأخوذة من الفعل )نبا( 
اإن توجيهها  اإذ  الداللة،  الهمز فقطعية  اأما قراءة  ؛  اللغوية  ومعانيه 
داللة  اإال  حتمل  فال  )اأنباأ()31(،  الفعل  من  ا�صُتقَّت  اأنها  على  اقت�س 

واحدة وا�صحة وال توجه اإال بتوجيه واحد معروف . 
فتوجيه القرطبي لقراءة حتقيق الهمز يف هذا املو�صع توجيه 
ا�صتقاقي، اإذ اإن كلمة )النبيئني( ا�صُتقَّت من فعل المه مهموزة همزا 
اأ�صليا، وهو )نباأ(، واإن كانت الق�صية �صوتية )وهي حتقيق الهمز( 
القراءة،  لُيَخرَِّج وجه  اال�صتقاقي  التوجيه  اإىل  القرطبي جلاأ  اأن  اإال  ؛ 
اأ�صلها  امل�صاألة على  لبقيت  ثم قلبت همزة  االألف  اأ�صلها  لو كان  اإذ 
ال�صوتي، لكن ملا كان التوجيه ا�صتقاقيا - مع كون الق�صية �صوتية 

- بقي التوجيه يف حدود اال�صتقاق .
وال يختلف علم اللغة احلديث كثريا مع توجيه القرطبي لهذه 
القراءات ما دام االأ�صل اال�صتقاقي بني القراءتني - الهمزة والت�صهيل 
– واحدا، اإذ االأ�صل يف كلتا القراءتني الهمز، لكنه مع قراءة حتقيق 
الت�صهيل فح�صل  قراءة  مع  واأمَّا  تغيري،  دون  اأ�صله  على  بقي  الهمز 

حتويل جعل الهمزة ياء .
املتعلقة  القراءات  القرطبي  فيها  وجه  التي  املوا�صع  ومن 
{َفَتَقبََّلَها  تعاىل:  قوله  من  )زكريا(  كلمة  همز  على  تعليقه  بالهمز 
َدَخَل  ُكلََّما  َزَكِريَّا  َوَكفََّلَها  َح�َضًنا  َنَباًتا  َواأَنَبَتَها  َح�َضٍن  ِبَقُبوٍل  َها  َربُّ
َه�َذا  َلِك  اأَنَّى  َياَمرحَْيُ  َقاَل  ِرزحْقاً  ِعنَدَها  َوَجَد  َراَب  ححْ ِ املحْ َزَكِريَّا  َها  َعَليحْ
)اآل  ِح�َضاب}   ِ ِبَغيحْ َي�َضاء  َمن  َيرحُْزُق  اللَّ  اإنَّ   ِ اللهّ ِعنِد  ِمنحْ  ُهَو  َقاَلتحْ 
والك�صائي { : وقراأ حف�ض وحمزة  القرطبي  اإذ يقول   :)37 عمران، 
زكريا} )32( بغري َمدٍّ وال همز، ومدَّه الباقون وهمزوه. وقال الفرَّاء 
يحذفون  جند  واأهل  ويق�سونه،  {زكرياء}  ميدون  احلجاز  اأهل   :
اأربع  فيه   : االأخف�ض  قال   . زكريُّ   : فيقولون  وي�سفونه  االألف  منه 
. وراأيت  الياء وال�سف، وَزَكٍر  امَلدُّ والق�س، وزكريُّ بت�صديد  لغات: 

َزَكِرًيا)33( . 
القراءة  ون�صب  ن�صبها  اأن  بعد  الهمز-  قراءة  القرطبي  وجَّه 
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من التوجيه الصوتي للقراءات القرآنية في تفسير القرطبي في ضوء علم اللغة احلديث ظاهرة حتقيق الهمز أمنوذجا
أ. عمر عقلة الدعجة
أ.د. علي توفيق احلمد

قيمة  اإىل  االلتفات  دون  لهجيا،  توجيها  اأ�صحابهما-  اإىل  االأخرى 
حتى  بها  مر  التي  وتغرياته  بتحوالته  العناية  اأو  ال�صوتية  الهمز 

ا�صتوى على حالته .
القراءة،  توجيه  يف  الُقرَّاء  ذكره  مبا  القرطبي  ا�صتعان  وقد 
فيه  للحجازيني  اإن  اإذ  )زكريا(،  يف  لغات  من  اللغويون  ذكره  ومبا 
الق�س، فهما لغتان واردتان عن  امَلدِّ، والثانية  : االأوىل لغة  لغتني 

احلجازيني .
فالقرطبي اإذن مل يزد يف توجيهه لقراءة املد التي ُيحقَُّق فيها 
الهمز على اأنها لهجة من لهجات القبائل احلجازية، وهو توجيه جيد 
بالن�صبة اإىل زمانه، لكنه غري كاف يف نظر املحدثني، بل من وجهة 

نظر بع�ض املتقدمني اأي�صا .
فمن وجهة نظر بع�ض املتقدمني يرى �صاحب االإتقان- وهو 
يتحدث عن اأ�صباب املد - اأن املد » �صببه لفظي ومعنوي، فاللفظي، 
... ووجه املدِّ  اأو �صكون، الهمز يكون بعد حرف املد وقبله  اإما همز 
اخَلِفيِّ  يف  فزيد  �صعب،  والهمز   ، خفيٌّ املدِّ  حرف  اأنَّ  الهمز  الأجل 

لُيَتَمكََّن من النُّْطِق بال�صعب)34(.
ويذهب ال�صيوطي اإىل اأنِّ الهمز اأحد اأ�صباب امَلدِّ اللفظية، ويريد 
الباحث باإدراج كالمه توجيه النظر اإىل كالمه على وجه الهمز، اإذ اإن 
الهمز جاء لتقوية ال�صوت ال�صعيف اخَلِفيِّ ؛ الأنَّ الهمزة �صوت �صعب، 
و�صعوبته - التي عنى بها وقفته الهوائية وانفجاره و�صدته وَبْيِنيََّته 

بني الهم�ض واجلهر)35( هي التي تعطي حلرف املد ال�صعيف قوته .
وهذا الكالم الذي ذكره ال�صيوطي �صحيح من جانب االت�صال 
اإىل  يوؤدي  مًعا  والهمز  املد  �صوتي  تعا�صد  اأن  مبعنى  والتعا�صد، 
دون  عليه  موقوفا  اأو  منف�صال  كان  لو  عمَّا  امَلدِّ  �صوت  قوة  زيادة 
ات�صال بهمز، واإال فقوة االإ�صماع يف �صوت املدِّ اأكرب منها يف �صوت 
الهمزة)36( منف�صلني؛ لذا فقوة االإ�صماع – وهي �صفة ُم�صادٌَّة للخفاء 
امَلْعِنيِّ عند ال�صيوطي - تزيد يف ال�صوت املمدود بوجود الهمزة يف 

قراءة {زكرياء}؛ ومتثيلها ال�صوتي كاالآتي :
Za/ka/riy/yaa?

على  واحد  �صوتي  حتول  وجود  ال�صوتية  بالكتابة  ويظهر 
القراءة حتى ا�صتوت على هذا ال�صكل، ومتثيله ال�صوتي كما ياأتي:

Za/ka/riy/yaa Za/ka/riy/yaa?

حتوالت  اأي  جتري  اأن  دون  الكلمة  اآخر  الهمزة  زيدت  فقد 
�صوتية اأخرى - عدا الزيادة - على الكلمة، وهذه الهمزة - كما اأ�صري 
 ،)37( )زكر(  هو  ثالثي  )زكرياء(  كلمة  اأ�صل  اإن  اإذ  زائدة،   - �صابقا 
وهذه الزيادة واإن كانت لهجًة لبع�ض احلجازيني، كما ذكر القرطبي، 

اإال اأن لزيادتها اأ�صبابا �صوتية، كتحقيق املقطع واإبرازه .

اخلامتة:
للقراءات  القرطبي  توجيه  على  اأمنوذجا  ميثل  البحث  هذا 
القراآنية على ال�صعيد ال�صوتي، فقد حتدَّث البحث عن توجيه القرطبي 
لظاهرة من الظواهر ال�صوتية التي حتدَّث العلماء عنها كثريا، وهي 

ظاهرة حتقيق الهمز .
الدرا�صة  اأنها جزء من  على  الظاهرة  لهذه  البحث  وقد عر�ض 
ذكِرها  القراآنية،  بالقراءات  عني  اإنه  اإذ  القرطبي،  عند  ال�صوتية 

ون�صبِتها وتوجيهها، وقد كان من �صمن توجيهاته اأن وجَّه ظاهرة 
– ب�صكل عامٍّ  التوجيه  البحث م�صطلح  الهمز، فحمل عنوان  حتقيق 
البحث بوجه  الظاهرة مداَر  اأو  الق�صية  لتكون هذه  ؛  – ثمَّ خ�صَّ�ض 
خا�ٍض، واإ�صارًة لتوجيهات القرطبي بوجه عام، ونظرًة فيها اإملاحة 

ملا قدَّمه القرطبي لعلم توجيه القراءات القراآنية .
وقد تو�ضَّل الباحث اإىل جملة من النتائج العامَّة والتو�ضيات، 

ها:  اأهمُّ
كان . 1 ما  منها  ال�صوتية  للق�صايا  القرطبي  توجيهات 

ما  ومنها  توجيهاتهم،  يف  املحدثني  قارب  حتى  �صوتيا  نا�صجا 
اكتفى فيها بالتوجيه اللهجي، وهو لي�ض توجيها �صوتيا مقنعا، واإن 
كان �صحيحا، اإذ اإن االأ�صل اأن يذكر امل�صوغات التي تتوافق ومنطق 

التفكري ال�صوتي .
اللغة . 2 مقوالت  من  ال�صوتية  توجيهاته  القرطبي  ي�صتمد 

والنحو وعلوم القراآن، اإذ هي ال�صبيل عنده لتوجيه القراءات واإيجاد 
عللها .

توجيه القرطبي لبع�ض قراءات ظاهرة حتقيق الهمز ارتقى . 3
اإنه علل لهذه الظاهرة مب�صوِّغات  اإذ  اإىل مقوالت علم اللغة احلديث، 

�صوتية مقنعة ومنطقيَّة توافق التفكري ال�صوتي .
على  العمل  اأهمية  هي  البحث  هذا  بها  يخرج  تو�صية  واأهم 
مادة التفا�صري ؛ والبحث يف حنايا �صفحاتها عن مو�صوعات لغوية 
اإن الباحث يجد فيها ع�سات املو�صوعات التي  اإذ  جديرة بالبحث، 
القرطبي دوَّنت ع�سات  لتف�صري  ا�صتقرائي  فيها غناء عظيم، فخالل 

العناوين التي – اإن ن�صاأ اهلل يف االأجل – �صاأبحث فيها .
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