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 الهمز بين القراء والنحاة
 

 أكرم علي حمدان

 Email: HandanSony@aol.com،  لندن–بريطانيا 
 مسألة الهمز من المسائل المهمة، لما للهمز من حضور كبير يقف عليه من يقلب صفحات أي من                  :ملخص

راء السبعة وكتاب الحجة في للق كتب النحو واللغة والقراءات، ككتاب سيبويه وكتاب الخصائص البن جني،

على أن هذه المسألة أحدثت خالفاً بين القراء والنحاة كبيراً، أجاء كالً من الفريقين إلى               . ألبي علي الفارسي  

وقد حاولت في هذا البحث أن أتتبع منشأ        . تخطئة صاحبه، أو رميه بالوهم ونسبته إلى التخليط وعدم الضبط         

 وأن أضع النقاط فيها على الحروف، من خالل الرجوع إلى المشكلة، التي رأينا أنها ابتدأت من عند سيبويه،

كتـب كل من الفريقين، وتتبع أقوالهم، والمقارنة بينها، وصوالً إلى ما وصلنا إليه من نتيجة نرجو أن تكون      

 .قد أزالت شيئاً مما وقع في المسألة من لبس

ند النحويين، لما في ذلك من  حاالت الهمزة عند القراء، وعزفت عن الخوض فيها ع وقـد اكتفيـت بذكـر   

تطويل ال داعي له، وألن الهمزة عند القراء هي نقطة الدائرة وموضع الخالف، أما القول عليها عند النحاة  

 .فمبسوط في كتبهم، وهو من القارئ الحصيف على طرف الثمام

رئ على الوقوف   على أنني اجتهدت أن يكون ذكري الهمزة عند القراء من الوضوح والحصر بما يعين القا              

 .على سبب الخالف ومواضعه، مع التمثيل لذلك قدر المستطاع

 مقدمة

 الهمز عند القدامى   

، يخرج من أول مخارج الحلق من 1يـتفق القدامـى على أن الهمزة حرف شديد مجهور         

الهمزة صوت مهتوت في    : "وقد نقل ابن منظور عن الخليل قوله      . آخـر الحلـق مما يلي الصدر      

 يصير همزة، فإذا رفه عن الهمز، كان نفساً يحول إلى مخرج الهاء، فلذلك استخفت               أقصى الحلق 

هت الهمزة  : وفي اللسان أيضاً  . 2..."العرب إدخال الهاء على األلف المقطوعة نحو أراق وهراق          

سميت بذلك لخروجها من    : وسماها ابن الجزري الحرف المهتوف، قال     . تكلـم ِبها  : يهـتها هـتاً   

هتف به إذا صوت، وهو     : الصوت، يقال : ع، فتحتاج إلى ظهور قوي شديد، والهتف      الصدر كالتهو 

فـي المعـنى بمـنزلة تسميتهم للهمزة بالجرسي، ألن الجرس الصوت الشديد، والهتف الصوت               

ثم اعلم أن الهمزة لما كانت أثقل الحروف في الحلق ولها نبرة        : "وقـال صاحب الشافية   . 3الشـديد 

 .4..."ع، ثقلت بذلك على لسان المتلفظ ِبها، فخففها قومكريهة تجري مجرى التهو


