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 الدرس الثاني : باب الهمزات :

 الهمزتين من كلمة  أوال : 

 يقول ابن بري : 

 للهمز واإلسقاط والتبديل  `  `       حقيق والتسهيلـــــــــــــــــــالقول في الت

 .: الدفع بسرعة  الهمز لغة: تعريف الهمز 

هو الحرف المعروف ، وسمي هذا الحرف همزا ألن الصوت يدفع عند النطق به لكلفته  اصطالحا :

 على اللسان . 

 اإلبدال . ، التسهيل بين بين ،اإلسقاط ،و ذكر الناظم في هذا البيت أن أحكام الهمز أربعة : التحقيق 

 هلوه تارة وحذفواـــــــــــــــــــفس  `  `    طق به تكلفـــــــــــــــــــــوالهمز في الن

 اــــكون رفضــــــــــــــونقلوه للس  `  `     ضاـــــــــــــــــــــــــــــــــوأبدلوه حرف مد ٍّ مح

لهمزة ذكر الناظم سبب تسهيل الهمز وهو الكلفة المالزمة لنطق الهمزة بسبب ثقلها ،و األصل في ا

 أربعة صور :، وهو على تغيير الهمزة التحقيق ، والتسهيل فرع ، ثم بين كيفية التسهيل أو 

 هو المراد إذا أطلق لفظ التسهيل. التسهيل بين بين و   -1

 التسهيل بالحذف . -2

 التسهيل باإلبدال . -3

 التسهيل بالنقل .  -4

 بِكْلَمةٍّ فْهي بذاك بيَن بينْ     `  `   نــــــــــــــــــــفنافع سهَّل أخرى الهمزتي



ذكر الناظم أول حاالت أحكام الهمز وهي  اجتماع همزتين من كلمة ، فأخبر أن نافعا براوييه ورش 

يسهل الهمزة الثانية ، سواء كانت مفتوحة أو مضمومة ، أو مكسورة ، أما األولى فال تكون إال وقالون 

بحذف أو تسهيل أو  مفتوحة وهي همزة االستفهام فيما عدا لفظة )أئمة ( ، وهمزة االستفهام ال تغير

 إبدال لما يعتري الكلمة من تغيير في المعنى ، فيصبح المستفهم مخبرا . 

 نذرتهم ( . ●وتسهيل الهمزة يكون في المفتوحة بينها وبين األلف نحو ) أأنذرتهم (               ) أ 

 نبئكم (. ●وإن كانت مضمومة فبينها وبين الواو نحو ) أؤنبئكم (              ) أ 

 نكم ( .  ●وفي المكسورة فبينها وبين الياء نحو ) أئنكم (              ) أ 

َنتْ   `  `     تـــــــــــــــــــــلكنَّ في المفتوحتين أُْبِدل  عن أهل مصر ألفاً وُمكِ 

 ،قالونذكر ابن بري حكم الهمزتين المفتوحتين في نحو ) أأنذرتهم ( ، وهذا الحكم خاص بورش دون 

 .، أما التسهيل فرواية البغداديين فزاد ورش وجه إبدال الهمزة الثانية ألفا مدية وهي رواية المصريين عنه 

 المرتبتين : إحدى ويترتب عن اإلبدال في األلف 

 .) أ آ نذرتهم (           الطول إذا كان ما بعدها ساكنا نحو ) أأنذرتهم ( إما  -

 . ) أ ا لد (             القصر إن كان ما بعدها متحركا نحو ) أألد ( و إما  -

 بالُخلف في أُءْشِهدوا ليَـْفِصال `  `      الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَمدَّ قالوُن لما تسهَّ 

الهمزة الثانية المحققة و ولى ذكر الناظم لقالون في الهمزتين من كلمة حكم إدخال ألف بين الهمزة األ

لم للحاالت الثالثة ، أي مع المفتوحة والمضمومة والمكسورة ، وهو حكم انفرد به عن نافع و المسهلة 

و هو معنى قوله ) ليفصال ( ،و لف بألف اإلدخال أو ألف الفصل يوافقه فيه ورش ، وتسمى هذه األ

 مقدارها حركتين . 



 [ ، فروي له الخلف أي الوجهان :         11(بسورة الزخرف ] اآلية و استثني له في لفظ )أأشهدوا خلقهم 

 شهدوا ( .●اإلدخال                ) أ ا                  

 شهدوا ( . ●وعدمه كورش            ) أ                  

 ل الحركهـــــــــــــــــلنقوفي أئمةٍّ `  `        ي ثالث تركهـــــــــــــــــــــــــــــــــوحيث تلتق

ذكر الناظم رحمه الله أن قالونا ال يدخل ألف الفصل حيث التقت ثالث همزات في كلمة ، ويريد 

 بذلك كلمتين في القرءان الكريم ن وهما :

 ) أآمنتم ( في ثالثة مواضع ، وهي موضع األعراف وطه والشعراء . 

 ) أآلهتنا ( في سورة الزخرف . 

 قالون في قراءة هذين الموضعين ،فهي من المتفق بينهما ،ولهما فيه التسهيل فقط . واتفق ورش و 

 امنتم .  ●أ آ منتم                 أ 

 الهتنا . ●أ آ لهتنا                 أ 

 وكذلك لفظ ) أئمة ( فال إدخال فيها لقالون ، واتفق ورش وقالون فيها على وجه التسهيل فقط .

 مة  .  ●أئمة                      أ 

 

 

 

 

 

 



 الدرس الثالث : باب الهمزتين من كلمتين 

 يقول ابن بري : 

 أوالهما قالون في كلمتينْ   `  ` فصل وأسقط من المفتوحتين    

 أخراهما وقيل ال بل أْبدال   `  ` كجاء أمرنا وورٌش سهَّال        

همزتان من كلمتين وكانتا  بدأ بالمفتوحتين ، فإذا التقتو الناظم حكم الهمزتين من كلمتين ذكر 

مفتوحتين فقالون يسقط الهمزة األولى من الهمزتين ،و ذكر مثاال لذلك فقال : ) كجاء أمرنا ( ، 

 وتصير باإلسقاط ) جا أمرنا (  .  

 جاء  احدكم     أما ورش فيغير الهمزة الثانية بالوجهين إبدال وتسهيل ،نحو : جاء أحدكم           

 حدكم ●جاء                                                                                           

وإذا كان الحرف الذي بعد الهمزة الثانية ساكنا ، فيكون وجه اإلبدال حرف مد مشبع بسبب السكون 

  بعده ،نحو : جاء أمرنا                جاء  آمرنا .

  وإن لم يكن ساكنا فيكون مدا مع القصر نحو : جاء أحدكم               جاء احدكم  .  

 نحو من السماء إن للمصري   `  ` وسهَّل األخرى بذات الكسر  

  على الِبغاِء إْن وهؤالء إن `  ` وأبِدَلْن ياًء خفيف الكسر ِمْن   

وقدم فقتين بالكسر،بالفتح ،بّين حكم الهمزتين المتبعد أن ذكر الناظم حكم الهمزتين المتفقتين 

،وهو المقصود بقوله :)للمصري ( ،فأخبر أن ورشا يسهل الهمزة الثانية ،وله الحكم لورش على قالون 

وجه ثان وهو إبدالها ياء مدية وسيذكره مع حكم الهمزتين المضمومتين في األبيات التالية ،وذكر مثاال 

 قوله ) من السماء إن ( ،وله فيها الوجهان : عن اجتماع المكسورتين ب



 اإلبدال ياء مدية طوال لسكون الحرف بعدها                 من السماء  يـــ~ـــــــْن  .           

 ن . ●التسهيل                                                      من السماء             

 

المكسورتين موضعين ، وهما ) هؤالء إن كنتم ( بالبقرة ، و)على البغاء إن أردن ( واستثنى لورش في 

بالنور،فزاد فيهما وجها ثالثا وهو إبدال الهمزة الثانية ياء خفيفة الكسر ، أي مختلسة الكسر ، و 

 المقدم في األداء اإلبدال ثم التسهيل .

لى البغاء إن أردن ( أربعة أوجه ، تفصيلها  و الحاصل في ) هؤالء إن كنتم ( ثالثة أوجه ، و في )ع

 كالتالي : 

هؤالء  إن          اإلبدال ياء مدية مع الطول بسبب سكون الحرف بعدها         هؤالء يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن 

. 

 ن . ●هؤالء             التسهيل                                                                    

 اإلبدال ياء خفيفة ) مختلسة ( الكسر                             هؤالء   يِــــــــن .                     

 على البغاء إن أردن       اإلبدال طوال مراعاة لألصل وهو سكون النون          على البغاء يــــــــــَن ردن.    

اإلبدال قصرا مراعاة لحركة النقل في النون              على البغاء يــــــَن ردن                            

 . 

 َن ردن . ●التسهيل                                              على البغاء                              

 على البغاء  يِـــــــــَن ردن .                            اإلبدال ياء خفيفة الكسر                            

 أدى لجمع الساكنين ُأْدِغَما  `  ` وسهِ ِل األولى لقالون وما     



يق `  ` في حرفِي األحزاب بالتحقيق        والخلف في بالسوء في الصِ دِ 

يغير دائما الهمزة األولى عكس ورش ،وله في المكسورتين التغيير بالتسهيل وصال ،أما في أما قالون ف

 حال الوقف وليس له فيه إال التحقيق ،نحو : 

 إال ( .   ●)من النساء إال(               ) من النسا

ثم ذكر حكم قالون في ثالث مواضع من القرءان ،اعتبر فيها قالون اجتماع الساكنين ،وهي موضعان 

في سورة األحزاب ،وهما ) للنبيء إن( ،و)بيوت النبيء إال( ،وموضع سورة يوسف )بالسوء إال( ، وعلة 

ها باإلبدال ثم قالون في منع التسهيل اجتماع الساكنين بين الهمزة المسهلة والساكن قبلها ، فقرأ

اإلدغام ،واعتبر هذه العلة في موضعي سورة األحزاب تحقيقا فليس له فيها إال اإلبدال ، وتفصيلها  

 كالتالي : 

للنبيء إن            إبدال الهمزة ياء ساكنة          للنبْيِي إن       إدغام اليائين             للنبيِّ 

 إن. 

إبدال الهمزة ياء ساكنة        النبْيِي إال       إدغام اليائين             النبيِّ   بيوت النبيء إال      

 إال.

أما موضع يوسف فله فيه الخلف أي الوجهان وهما اإلبدال ثم اإلدغام ، وهو المشهور عنه ، و الثاني 

 التسهيل على األصل . 

 بالسُّو ِو إال       إدغام الواوين       بالسُّوِّ إال .      بالسوء إال           إبدال الهمزة واوا مكسورة   

 إال .   ●تسهيل الهمزة                                                        بالسُّو                      

   



 ورٌش وعن قالون عكُس ذا أتى `  ` وسهََّل األخرى إذا ما انضمتا      

  ا لدى المْكسورَتين وُهنامدَّ  `  ` وقيل بل أْبَدل ااُلْخرى ورُشنا     

بعد بيان حكم الهمزتين المفتوحتين والمكسورتين بين الناظم حكم الهمزتين في حال كونهما 

، ولم يقع في القرءان إال في موضع واحد وهو ) أولياء أولئك( ، فذكر أن ورشا يسهل  مضمومتين

 .  الهمزة الثانية وهو أحد الوجهين عنه، أما قالون فيسهل األولى وهو المقصود بقوله: ) عكس ذا أتى(

وبين ابن بري بعدها أن لورش وجه آخر وهو وجه اإلبدال في المكسورتين والمضمومتين ،باعتباره ذكر 

وجه التسهيل فقط فيما تقدم من األبيات ،فيصير لورش في المتفقتين بالحركة مطلقا الوجهان اإلبدال 

 والتسهيل ،والمقدم أداء هو اإلبدال .   

 أوالهما فإنَّ األخرى ُسهِ لت     `  ` ثم إذا اختَلفتا وانفتحت     

 مفتوحَة ياًء وواواً أْبِدلتْ       `  `        كاليا وكالواو ومهما وقعت

شرع ابن بري في ذكر حكم الهمزتين حال االخـتالف فـي بعد ذكر حكم الهمزتين المتفقتين في الحركة 

 هذين البيتين أربعة منها .،وهي مما اتفق فيه الراويان ،وهي على خمسة أنواع ،ذكر في الحركة 

وبــــدأ بالمفتوحــــة مــــع المكســــورة نحــــو )شــــهداء إذ (، ثــــم المفتوحــــة مــــع المضــــمومة نحــــو )جــــاء أمــــة (، 

وحكمهمــا هــو تســهيل الهمــزة الثانيــة بينهــا وبــين اليــاء فــي المكســورة ،وبينهــا وبــين الــواو فــي المضــمومة 

 ،وهو المقصود بقوله : )سهلت كالياء وكالواو ( .

كــم المضــمومة مــع المفتوحــة فــي نحو:)يــا ســماء أقلعــي( وحكــم المكســورة مــع المفتوحــة فــي ثــم ذكــر ح

نحو:)هـؤالء آلهـة ( ،وحكمهــا هـو إبـدال الهمــزة الثانيـة وهــو المقصـود بقولـه )مفتوحــة يـاء وواوا أبــدلت ( 



فـي  ،فتبـدل واوا مفتوحـة فـي حـال المضـمومة مـع المفتوحـة نحـو: )يـا سـماء َوقلعـي( ،وتبـدل يـاء مفتوحـة

 حال المفتوحة مع المكسورة نحو: )هؤالء يَالهة ( .  

 فالُخْلُف فيها بين أهل العلم        `  ` وإن أتت بالكسر بعد الضمِ     

 إبداُلها واواً لدى األداء           `  ` فمذهب األخفش والُقرَّاء    

 َتْسهيُلها كالياء والبعض َعْليه         `  ` ومذهب الخليل ثم سيبويْه      

ذكر ابن بري في األبيات الثالثة حكم الحالة الخامسة وهي اجتماع همزتين األولى مضمومة والثانية 

نحو ) من يشاء إلى (،وحكمها للراويين ورش وقالون هو تحقيق األولى والوجهان في الهمزة مكسورة 

 الثانية:

 وهو مذهب األخفش وأكثر أهل األداء وهو المقدم . فاألول : إبدالها واوا مكسورة

 والثاني : التسهيل وهو مذهب الخليل وسيبويه وبعض القراء .   

 يشاء إلى :                  اإلبدال واوا مكسورة                         يشاُء ِولى .

 لى .   ●يشاء              التسهيل                                                      

 

 

 

 

 



 

 

 

 الدرس الرابع : حكم دخول همزة االستفهام على همزة الوصل :

،وهمـزة الوصـل هـي التـي الثانيـة همـزة وصـل مـزتين إال أن األولـى اسـتفهامية و وهو ضـرب مـن اجتمـاع اله 

تثبــت فــي االبتــداء وتســقط فــي الــدر  وهــي نوعــان: مفتوحــة وال تكــون إال همــزة وصــل مــن الم التعريــف 

 .1،ومكسورة في غيرها أي همزة الوصل المجردة عن )ال(  التعريف 

 يقول ابن بري : 

ا بـَُعيَد همزٍّ االستفهام       `  ` فصل وأبدْل همز وصل الال م      َمدًّ

 لعدم اللَّبس بهمِز الوصلِ      `  ` وبعده احِذْف همز وصِل الفعل    

، ووقعـت فـي ثـالث  بين الناظم حكم همزة االستفهام إذا دخلت على همزة الوصـل مـن ) ال ( التعريـف 

كلمـــات فـــي القـــرءان الكـــريم ، وهـــي )قـــل أالـــذكرين ( موضـــعان فـــي ســـورة األنعـــام ، و) أاآلن ( موضـــعان 

 لله ( موضع في يونس وموضع في النمل .بيونس ، و) أا

وهــو أحــد تبــدل ألفــا مديــة مشــبعة لمجــيء الســكون بعــدها ، وأنهــا همــزة الوصــل  وبــين ابــن بــري حكــم 

الوجهين للراويين ، وسكت عن الوجـه الثـاني وهـو وجـه التسـهيل وقـد ذكـره الـداني فـي التيسـير وهـذه مـن 

ن مــن قبــل أن قــالون يتــرد ألــف اإلدخــال فــي هـــذه المواضــع التــي خــالف فيهــا ابــن بــري أصــله ،وقــد تبـــي

 المواضع لضعف همزة الوصل وحتى ال تجتمع ثالث همزات . 
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أمـــا إذا دخلـــت همـــزة االســـتفهام علـــى همـــزة الوصـــل مـــن الفعـــل أي المجـــردة عـــن )ال( التعريـــف نحـــو ) 

 أاصطفى ( ، فإن همزة الوصل تحذف وتبقى همزة االستفهام فتقرأ ) أصطفى (.

لعدم اللبس بهمز الوصل ( يعني به أن الحذف يكون في همزة الوصل من )ال ( التعريـف دون  وقوله ) 

همـــزة الوصـــل مـــن الفعـــل ،ألن همـــزة االســـتفهام مفتوحـــة وكـــذلك همـــزة الوصـــل مـــن )ال( التعريـــف ،فلـــو 

حـــذفت معهـــا اللتـــبس األمـــر فـــي المحـــذوف هـــل هـــي همـــزة االســـتفهام أم همـــزة الوصـــل ،بعكـــس همـــزة 

   .   2الفعل فهي مكسورة ولذلك ال تحذف لعدم وقوع اللبس الوصل من 

 حكم االستفهام إذا تكرر :  الدرس الخامس :

 يقول ابن بري : 

 فصيِ ِر الثانَي منه َخَبرا        `  ` فصل واالستفهام إن تكررا      

 لَكْتِبه بالياء في المرسوم      `  ` واعكسه في النمل وفوق الروم    

ووقـع ذلـك ثـاني مـن االسـتفهامين يقـرأ خبـرا ،فـأخبر أن الري حكـم االسـتفهام فـي حـال تكـرره ،بين ابن بـ

ـــفـــي أحـــ ـــا إنـــا لفـــي خلـــق جديـــد عشـــر موضـــعا :)أئ ـــذا كنـــا عظامـــا ورفاتـــا إنـــا ذا كنـــا تراب د ( بالرعـــد ،) أئ

الفاحشــة مــا  نــا لمخرجــون( بالنمــل ،) إنكــم لتــأتوناء ،)إذا كنــا ترابــا وآباؤنــا أئ( موضــعان باإلســر لمبعوثــون

ســبقكم بهــا مــن أحــد مــن العــالمين أئــنكم لتــأتون الرجــال ( بــالعنكبوت ،)أئــذا ضــللنا فــي األر  إنــا لفــي 

وكنــا ترابــا  )أئــذا متنــاالســجدة ) أئــذا متنــا وكنــا ترابــا وعظامــا إنــا ( موضــعان بالصــافات ،خلــق جديــد ( ب

 ( بالواقعة ، )أنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة( بالنازعات .  وعظاما إنا لمبعوثون
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وهــذه المواضــع وقــع الخــالف فيهــا بــين القــراء ،واختــار نــافع قــراءة األول باالســتفهام علــى أصــله ،والثــاني 

باؤنـا أئنـا خبرا إال في موضعين فيقرأ األول خبرا والثاني استفهاما و هذان الموضعان همـا )إذا كنـا ترابـا وآ

لمخرجــون( بالنمــل ،والثــاني ) ولوطــا غــذ قــال لقومــه إنكــم لتــأتون الفاحشــة مــا ســبقكم بهــا مــن أحــد مــن 

 العالمين أئنكم لتأتون الرجال ( بالعنكبوت .  

ذكر السبب الذي من أجله عكس فأخبر أن الهمزة كتبت بالياء في المصحف في هذين الموضعين و 

استفهام ، فوافق في اختياره رسم المصحف فقال ) لكتبه بالياء في المرسوم ( وهو دليل على أن الثاني 

. 


