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 :املقدمة

 للقبائل العربّية  
ً
 ومستقرا

ً
 للهجات العرب القديمة املمتّدة عبر مئات الّسنين، وتعد فلسطين مقرا

ً
 امتدادا

ُ
 الفلسطينية

ُ
تعد اللهجة

تي سكنت فيها  
ّ
أهل فلسطين ال فت واستلفت من لهجات 

ّ
رت وسل

ّ
رت وتأث

ّ
، فأث

ً
 ومقيمة

ً
 ووافدة

ً
إليها زائرة واستوطنت بربوعها، ووفدت 

واهر الصوتّية التي تتأّصل عند القدماء: ظاهرة نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها ألسباب وعلل؛ فكانت هذه الّدراسة  
ّ
وأصواتهم، ومن الظ

 على الّنقل واملشافه
ً
ابن الجَزري املوسومة: طّيبة معتمدة غة العربّية والقراءات القرآنّية عبر قصيدة 

ّ
 بين مصادر كتب الل

ً
ة، ومؤّصلة

شر، وقد سمع الباحث نقل حركة الهمزة من املحدثين، ولم يلحظ الباحث إفراد دراسة خاصة عنها، وكل ما ورد في دراسات سابقة  
ّ
الن

الهمزة بعمومها، كاإلبدال   الحديث عن  الهمزة مع هو  أو صفحتين لنقل حركة  إفراد صفحة  يتم  وقد  سهيل والحذف والتحقيق، 
ّ
والت

املنهج االستقرائي  الباحث  القدماء ثم تفسيرها وتوضيحها، وقد استخدم  ت في مصادر 
ّ
ملا تشت  

ً
الدراسة تجميعا حذفها؛ فكانت هذه 

 باعتباره أحد أشكال املنهج الوصفي. 

 املبحث األول: مدخل وتعريفات 

 قدمة:  م

  
ً
 مضغوطة

ً
تعد الهمزة إحدى أصوات العربّية، ووصفها القدماء واملحدثون بصعوبة نطقها؛ فهي تخرج من أقص ى الحلق مهتوتة

م بالهمز )نفسه،  1/52)الفراهيدي، د.ت،  
َّ
أ، إذا تكل علة أو الّتهوع، )الحمد،  4/17(، ومعنى: "َيُهتُّ هتًّ ، ص:  2006(، وشبهوا صوتها بالسَّ

سهيل والّنقل واإلبدال والّسكت واإلدغام والحذف، ومال آخرون إلى الّتحقيق.  قال ابن خالويه:  7
ّ
(، ولذلك تم تخفيف هذا الّصوت بالت

سع في غيره، فتحّقق وتلين وتبدل وتطرح )ابن خالو 
ّ
سع في الهمزة ما ال تت

ّ
(، فهو صوت مجهور عند سيبويه  1/69،  1981يه،  العرب تت

التحقيق، والتخفيف، والبدل )سيبويه،  4/134،  1988)سيبويه،   أوجه 541/ 3،  1988(، والهمزة عنده في ثالثة أشياء:  (، والّنقل من 

د املحدثون على انحباس الهواء خلف الوترين الصوتيين، ثم انفراجهما فيخرج الهواء م
ّ
 هو  تخفيف الهمزة، ويؤك

ً
 مسموعا

ً
 صوتا

ً
حدثا
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  :امللخص

هجة الفلسطينّية الحديثة، وربط ذلك  
ّ
ل في نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها في الل

ّ
راث املتمث

ّ
تجمع هذه الدراسة بين األصالة والت

عر  
ّ
  بالش

ً
 صوتّيا

ً
نشر عبر قصيدة ابن الَجَزري املوسومة، ثم تفسير ذلك تفسيرا

ّ
بة ال العربي وبالقراءات العشر الكبرى من طريق طي ّ

وبالحذف   وبالّنقل  باإلبدال  تخّفف  فالهمزة  منتشٌر،  مذهٌب  العربّية  في  الهمزة  وتخفيف  املحدثين،  وتوجيه  القدماء  آراء  على  بناًء 

 وباإلدخال وغيرها.

 القراءات القرآنّية. ؛لهجة ؛نقل ؛لمات املفتاحّية: همزة الك
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قل في 10، ص  2006، والحمد،  91، ص:  1990صوت الهمزة، فهو صوت ليس باملجهور أو املهموس عند املحدثين" )أنيس، 
ّ
(، ولعّل الث

  (، ويرى الباحث حاجة املكتبة العربّية والّدارسين لتأصيل بحث في نقل 120، ص  1988نطقها جعل فيها تلك األمور مجتمعة )الداني،  

هجات العربّية، فكان ذلك أحد أسباب كتابته لهذا البحث. 
ّ
 حركة الهمزة للّساكن قبلها؛ ألنَّ ما ننطقه اليوم مرّده لل

 
ً
 واصطالحا

ً
 املطلب األول: تعريف نقل حركة الهمزة لغة

:
ً
قل لغة

َ
قلة: انتقال القوم من موضع إلى موضع،  املسألة األولى: الن يء إلى موضع، والنُّ

ّ
نقل: طريق مختصر )الفراهيدي، تحويل الش 

َ
وامل

 ، مادة: "نقل"(.11/674(، وفي لسان العرب كذلك الّنقل: الّتحويل )ابن منظور، 5/162د.ت، 

: املسألة الثانية: 
ً
فظ )املارغني،   نقل حركة الهمزة اصطالحا

ّ
، ص:  1995تحريك الحرف بحركة الهمز الذي بعده ثم حذف الهمز من الل

الهمزة، 50، ص:  2004، والصفاقس ي،  67 بالّنقل، مع حذف  الهمز  للّساكن قبلها، وهو من باب تخفيف  الهمزة  (، وهنا تنقل حركة 

؛ لبقاء  83، ص 2005رأة، مرة" )العبيدي،  ملكقولنا: مسألة، مسلة، وفي ا 
ً
(، وال تحذف الهمزة مع حركتها حذفا كليا، وإنما تحذف جزئيا

 أثر الهمزة وهو الحركة. 

 الثالثة: تأصيل نقل الهمزة عند القدماء: املسألة 

، وفيما يلي اقتباس من آرائهم:
ً
 ذكر القدماء ظاهرة نقل الهمزة بناًء على الّسماع من أقوال العرب قبال

 
ً
ـ170: الفراهيدي: ت:  أول الهمزة قالوا:    ،هــ تحّدث عن تخفيف الهمزة بالّنقل عبر حديثه عن جمع كلمة مسألة: مسائل، فإذا حذفوا 

 ( 7/301مسلة. )الفراهدي، د.ت، 

 
ً
ـ170: سيبويه: ت:  ثانيا  ساكٌن    ، هــ

ٌ
أنَّ كل همزٍة متحركٍة كان قبلها حرف تّحدث عن تخفيف حركة الهمزة للّساكن قبلها بقوله: واعلم 

ف الهمزة  فأردت أن ت ك وكم  بلك، إذا أردت أن تخّف  خّفف حذفتها وألقيت حركتها على الّساكن الذي قبلها، وذلك قولك: مَن بوك ومُن مُّ

ه، في األب واألّم واألبل، ومثل ذلك قولك: ألحمر إذا أردت أن تّخفف ألف األحمر، ومثله قولك في املرأة: املرة، والكمأة: الكمة. )سيبوي

ألف    (، 3/545،  1988 الّساكن وتلقي  الهمزة على  تلقى حركة  أرأوه،  ف همزة  أن تخّف  أردت  آخر بقوله: "وإذا  وذكر تخفيفها في موضع 

ذي بعدها...خففوا إرأ واسال. )سيبويه، 
ّ
ك استغنيت حين حّركت ال  آخر في كلمة: اقَر  546/ 3، 1988الوصل؛ ألنَّ

ً
(. وذكر سيبويه موضعا

 في قول من خّفف األولى؛ 
ً
 ( 3/550، 1988)سيبويه،  .ويقصد: إقرأ آية، ونسب الّتخفيف ألهل الحجازآية

 
ً
ــ392: ابن جّني: ت:  ثالثا  في حذف الهمزة، وذكر أّن ذلك الّضرب كثير، ومن أشهر مثله في املنثور قولهم:   ،هـ

ً
عقد في كتابه الخصائص بابا

ه(، )ابن جني، د. ت،  ه، وإنما أصله: )ويٌل ألّم  ّم 
ُ
حدى الكبر،  152/ 3ويل

َ
(، وذكر وروده في القراءات القرآنية في قراءة الكسائي، وقراءة إنها ل

، وذكر كما ذكر شواهد من لغ ْنتنه"، تريد: أفي السوءة أنتنَّ ة العرب في نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها في قول املرأة لبناتها: "أفي الّسْوت 

الهمزة للساكن قبلها، فقرأها: َوَسل )ابن   الكسائي حركة  الكسائي: واْسأل، فقد نقل  الشواهد )نفسه(. ولعله يقصد قراءة  غيرها من 

حدى فهي قراءة ابن محيصن، وهو من أصحاب القراءات غير املتواترة. )ابن عصفور،  (،  55، ص  2012الجزري،  
َ
،  1980وأما قراءة ل

1/100 ) 

 
ً
ــ538: ابن يعيش: ت:  رابعا ذكر في كتابه املفّصل واقع الهمزة املتحّركة والّساكن الّصحيح قبلها، وهنا يتّم إلقاء حركة الهمزة على   ،هـ

 
ً
 والخب ومَن بوك ومن  بلك، فنقلوا كسرة الهمزة إلى الّنون، ثّم حذفوها، وقد يكون قبلها واوا

ٌ
أو   الّساكن الّصحيح قبلها، كقولنا: مسلة

وب وأبو  ْسحق، ومررت بأبي  ْسحق، واتبعَي مره، في إشارة إلى: أبو أيوب، وأبو إسحق،  ياًء أصليتين، وفيه يتم النّ  قل كذلك، كقولنا: أبويُّ

 ( 269  -5/267، 2001)ابن يعيش،  .واتبعي أمره 

 
ً
جري: ت:  خامسا

ّ
ـ542: ابن الش ذي أ   ، هــ

ّ
لقيت الحركة ذكر أن حذف الهمزة جاء على ضربين، وهما: ملتزم يتعلق بحذف الهمزة والحرف ال

عليه، وغير ملتزم، وهو حذف الهمزة بعد نقل حركتها للساكن قبلها، وذكر مثاال على ذلك في قولنا: اسأل: سل، ففيه إلقاء فتحة الهمزة 

 
ً
   على السين ثم الحذف لها، وحذف همزة الوصل كذلك، واعتبره حذفا

ً
 قياسيا

ً
. ، وهو على سبيل الجواز، وذكر أمثلة أخرى ذكرت قبال

 ( 2/200، 1991بن الشجري، )ا 

 
ً
ــ669: ابن عصفور: ت:  سادسا تحّدث في كتابه املوسوم ب: ضرائر الشعر، وذكر أنَّ هذا الحذف واقع في الّنثر أيًضا، ومن ذلك قولهم:    ،هـ

(، بل جاء نظيره في الّتنزيل العزيز، "فال إثَم عليه، بحذف همزة إثم، وقراءة  1/100،  1980الَب لك، يريدون: ال أَب لك. )ابن عصفور،  

عرب: مخبرك"، يريدون: ما أخبرك، وقرأ ابن كثير: إنها لحدى الكبر، بحذف الهمزة من: إحدى. ابن محيصن: وآتيُم إحداهن"، وقول ال

 
ً
   )نفسه(، ويظهر قبال

ً
في لغة العرب، فقد يكون نقل حركة    نقل حركة الهمزة ملا قبلها املتحرك، وليس للّساكن، وهي ظاهرة جلّية أيضا

كتها، ويعتبر ابن عصفور أن ذلك حذف للهمزة، وليس نقل لحركتها؛ فلو كان فيها الهمزة للّساكن قبلها أو قد يكون حذف الهمزة مع حر 

حدى.  نقل لكسر الالم، فكان يقول: ل 
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ً
ـ1093: البغدادي: ت:  سابعا اعر: أال هَل اتاك واألنباء تنمي، فقال: فيه نقل حركة الهمزة من   ،هــ

ّ
ذكر في كتابه خزانة األدب قول الش

 ( 8/363، 1997)البغدادي،  .أتاك إلى الم هل وحذفها

هجات العربّية ولغة العرب وأشعارها، وقد تكون 
ّ
 عبر تسلسل تاريخي ورود ظاهرة نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها في الل

ً
يتضح قبال

 تحت عنوان تخفيف الهمزة بالّنقل.

القراءات وفي  كما ورد تأصيل نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها عند أصحاب كتب القراءات   مجتمعة؛ ألنها وردت في باب أصول 

 ( 1/408، وابن الجزري، د.ت،  1/35، 1984)الداني، .فرش الحروف، فقد ذكرها الّداني وابن الجزري وغيرهما

م )اليحص
َّ

لف َوالال
ْ

ك، فحذفت األ نَّ
َ
ي من أجل أ

َ
د، أ صحاب محمَّ

َ
بي، د.ت،  كما ورد نقل الهمزة في كتب األحاديث، ومنها: "أجّنك من أ

، ونقل الهمزة لهجة دارجة عند أهل فلسطين، فيقولون: مرتي،  1/22
ً
 وتأصيال

ً
اهرة بجالء عند القدماء قوال

ّ
 ورود هذه الظ

ً
(، فيتضح قبال

بوك" و"أَمحمد" في إشارة لقولهم: مين أمك ومين أبوك وأم 
َ
ك" و"مين عوضا عن امرأتي، وسمع الباحث من أهل فلسطين يقولون: "ميُنمَّ

 أ 
ً
 . حمد، كما سيظهر الحقا

اني: نقل حركة الهمزة للساكن قبلها في الشعر العربي 
ّ
 املطلب الث

كرت األشعار في مصادر  3/152ورد في الشعر العربي القديم تخفيف الهمز بالنقل، واعتبره ابن جني للضرورة )ابن جني، د.ت،  
ُ
(، وذ

املعلومات   وفي شبكة  ومراجعها،  الشعر  (،  http://www.rabitat- alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=32614)))كتب 

 وقد ورد في أشعار كثيرة، ومنها:

 
ً
 (105، ص 1996: ورد في مطلع معلقة النابغة الذبياني "الكامل". )النابغة، أوال

تد 
ْ
ة رائٌح أم ُمغ ِمن آل ميَّ

َ
 أ

ِد  يَر ُمَزوَّ
َ
 َعجالَن ذا زاٍد َوغ

نال"، فيختل وزن البيت إذا لم يتم نقل الهمز، وفي حال النقل للهمز يصبح  مَتفاعلن مْتفاعلن، و فالتفعيالت: مَتفاعلن   الشاهد: أم 

نال  مْي" "/// : //0//0على وزن بحر الكامل: أم  ْن آل  م 
َ
،  0//0/0" "ُمَتفاعلن"، وفي حال عدم نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها يكون كاآلتي: أ

 وزن بحر الكامل.وهذا ال يستقيم مع 

 
ً
 ( 42: ورد في قول مجنون ليلي "الطويل" )قيس، د.ط، ص  ثانيا

َق ِاسَمها
َ
اف سماِء ما و

َ
ِحبُّ ِمَن األ

ُ
و كاَن ِمنُه ُمداِنيا أ

َ
َو اشَبَهُه أ

َ
 أ

لن، فالتفعيالت:  َبَهه"، فيختل وزن البيت إذا لم يتم نقل  و فعوُل مفاعيلن فعوٌل مفاع 
ْ
الهمز، وفي حال النقل للهمز الشاهد: "أَوش

َب": // 
ْ
َوش

َ
طر األّول،  /0يصبح على وزن بحر الطويل: "أ

ّ
 عدم نقل الهمز في كلمة: األسماء في البيت نفسه من الش

ً
" فعوُل، ويظهر جليا

همز وتخفيفه  ولجوء الشاعر إلى التحقيق حتى يستقيم وزن البيت، وبذلك يكون الشاعر قد أتى بلغتين من لغات العرب في تحقيق ال

 بالنقل.

 
ً
 ( 83، ص  1982: ورد في قول جميل بثينة: "الطويل" )جميل، ثالثا

ذي
َّ
َواِلِك بال

َ
ى ِمْن ن ْرض َ

َ
ي أل ِ

ّ
هْ  وإن

ُ
ْت بالبل رَّ

ُ
بصرُه الواش ي لق

َ
 لَو ا

لن، فالتفعيالت:  َوْبَص" فعوُل: //و فعوٌل مفاعيٌل فعوُل مفاع 
َ
َوْبصره"، فوزن: "ل

َ
فيختل وزن البيت إذا لم يتم نقل ، /0الشاهد: "ل

 حركة الهمزة، وفي حال النقل للهمز يصبح على وزن بحر الطويل.

 
ً
 ( 61، ص  1997: ورد في قول كعب بن زهير: "البسيط" )كعب،  رابعا

ت 
َ
ها َصَدق نَّ

َ
و أ

َ
 ل
ً
ة
َّ
ل
ُ
صَح َمقبولُ  يا َويَحها خ

ُ
نَّ الن

َ
و أ

َ
و ل

َ
 ما َوَعَدت أ

لن، فالتفعيالت:  ع 
َ
ل من وزن  و مستفعلن فاعلن مستفعلن ف ؛ ألن عدم النقل ُيخ 

الشاهد: نقل همزة أّن في: لو أن، فأصبحت: لَونَّ

 
ً
، //  البيت، ونلحظ جليا

الشاعر قد أتى باللهجتين فيما يتعلق بنقل الهمزة في: لّونَّ ، وذلك في /0/0/0، أو تحقيقها في: لْو أنها، //0أن 

 البيت نفسه.الشطر األول من 

 
ً
 (. 222، ص 1964: ورد في قول عنترة: "الكامل" )عنترة،  خامسا

ِتْمُهما
ْ
ي ولم أش اِتِمْي ِعْرض ِ

َّ
اِذَرْيِن إذا لم ألقهما َدمي الش

 والنَّ
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قهما إلى الساكن قبلها: "لْم"؛ كي يستقيم الوزن،  و مْتفاعلن مْتفاعلن مْتفاعلن،  فالتفعيالت:  
ْ
ل
َ
الشاهد فيه نقل حركة الهمزة في: أ

اعر بي
ّ
طر األّول من البيت نفسه في قوله: ولْم أشتمهما، فجمع الش

ّ
 في البيت عدم نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها في الش

ً
ن ويّتضح جليا

 (.869 ، ص2021املوسيقي الكتفى بلهجة واحدة )خليل، لهجيتن من لغات العرب في بيت واحد، ولوال السياق 

(، وليس هنا مكانها، ويظهر بجالء  (http://majles.alukah.net/t78208وورد كذلك شواهد أخرى مبثوثة في دواوين الشعراء،

بغة أمَن آل فيكون التقطيع الصوتي:  عبر الّتحليل الّصوتي للّسابق تغيير البنى املقطعّية من القصير املغلق إلى املقطع القصير، فقول الّنا

ص ح ص ح ص ح ح، وفي حال عدم الّنقل يكون التقطيع الّصوتي: ص ح ص ح ص ص ح ح، وفي األبيات األخرى فيّتضح بجالء تغيير 

واهد السابقة أثر نقل حركة الهمزة للّساكن قب
ّ
لها في  املقطع الصوتي بعد الّنقل من مقطع قصير مغلق إلى مقطع قصير، فيجمع الش

ب: ص ح ص ص ح ص، 
َ
تغيير البنى املقطعية والتحول من القصير املغلق إلى القصير، نحو: لَوْب: ص ح ص ح ص، وقبل الّنقل: لْو أ

ل.
َ
ل"، واألصل: لْم أ

َ
ْن ص ح ص ص ح ص، ومثلها كذلك: "مل

َ
 وكذلك: لَوْن: ص ح ص ح ص، وقبل الّنقل: لْو أ

 الهمزة للساكن قبلها من الضرائر؟: هل نقل حركة املطلب الثالث 

هجات  
ّ
 من الل

ً
عر؛ ولعّل كثيرا

ّ
لم يعثر الباحث عن اعتبار ظاهرة تخفيف الهمز بالّنقل من الّضرورات أسوة بغيرها من ضرائر الش

اهرة وردت بكثرة في القراءات القرآنّية، وأسندت فيها  
ّ
القراءة إلى كبار القّراء الّتي وردت عن العرب ال تعّد من الّضرورات، ألّن هذه الظ

 
ً
غة ومصادر    مثل رواية ورش بطريقيه األزرق واألصبهاني، وقراءة حمزة وقفا

ّ
وغيرهم، فهي لغة ثابتة عند العرب وذكرت مفصلة في كتب الل

عر ما ال يجوز في الكالم من صرف ما
ّ
ال ينصرف من األسماء"  القراءات، وقد أجاز سيبويه الّضرورة في الشعر بقوله: "اعلم أّنه يجوز في الش

(، ثم ساق شواهد وردت عن العرب ال عالقة بظاهرة نقل حركة الهمزة فيها، كما يظهر للباحث انشغال النقاد  1/32، 1988)سيبويه،  

البيت الهمزة في  إلى ظاهرة نقل  الثاني دون اإلشارة  البيت  اإلقواء في  بالحديث عن  آل مية"  السابق "أمن  الذبياني  النابغة  األّول   ببيت 

 (. 105، ص 1996)النابغة، 

 : شروط نقل الهمزة املطلب الرابع

قل للهمزة، وسار على دربهم بعض املحدثين، وهذا الشروط هي: )الداني،    للنَّ
ً
، وأبو شامة، 3/1182،  1984وضع القدماء شروطا

 (. 1/408، وابن الجزري، د.ت، 155د.ت، ص 

 
ً
.أوال

ً
 : أن يكون الحرف املنقول إليه ساكنا

 
ً
 : أن يكون الّساكن آخر الكلمة، والهمزة في بداية الكلمة التالية. ثانيا

 
ً
، وليس حرف مد.ثالثا

ً
 صحيحا

ً
 : أن يكون الّساكن املنقول إليه حرفا

 وذكروا أمثلة كثيرة، ومنها: قد أفلح، من إستبرق، ابني آدم، وغيرها. 

للهمزة لحرف متحرك قبلها، وبذلك تزول حركة الحرف املتحّرك ويأخذ  ويرى الباحث أن هذه الشروط فيها نظر، فقد يقع الّنقل  

 
ً
  حركة الهمزة الّتي حذفت، وقد يكون الّساكن ليس حرفا

ً
، وقد يكون الّنقل في كلمة واحدة، كقولنا: هْزءا على قراءة حمزة الذي صحيحا

 
ً
   يسكن الزاي، فتصبح: هزا

ً
 وقفا

ً
: لتصبح وقفا

ً
 ، وكذلك كلمة: شيئا

ً
النقل في كلمة واحدة وليس في كلمتين، وقد يكون النقل لحرف ، ف: شيا

 
ً
   مد وليس حرفا

ً
 صحيحا

ً
 ، مثل: سوء، ويض يء، كما سيظهر الحقا

ً
   ، وقد يكون الحرف الذي نقل إليه حركة الهمزة متحركا

ً
، وليس ساكنا

 
ً
همزة املكسورة إلى الزاي التي كانت مكسورة في  ، فقرأها في واحد من وجوهه: مستهزون، بنقل حركة المثل: مستهزئون في قراءة حمزة وقفا

 تعريف النقل اصطالحا: تحويل الحرف بحركة الهمز املحذوف. 
ً
 أصلها فأصبحت مضمومة، وذكر الباحث قبال

 
ً
روط الّسابقة تصلح في رواية ورش عن نافع من طريقي األزرق واألصبهاني، كما أنها تصلح في قراءة حمزة وقفا

ّ
قل بجواز الن  ولعل الش

 
ً
، لكن جرت عادة الالحقين عند حديثهم عن نقل الهمزة تعميم شروط نقل الهمزة عن ورش على غيره من القراء،  وهو أحد وجوهه وقفا

 وهذا يحتاج إلى إعادة نظر.

 : سبب نقل حركة الهمزة ملا قبلها وليس بعدها املطلب الخامس

 
ً
لح"، فال يتغير املعنى،  أوال

ْ
ويبقى : االبتعاد عن االلتباس بين األبنية، فإن قلنا: قد أفلح، فإننا ننقل حركة الهمزة ملا قبلها، فنقول: "قَدف

 ( 168أصل الكلمة على ما يدل عليه، ولو قلنا: قد فلح فيظن أنه فعل ثالثي. )أبو شامة، د.ت، ص 

 
ً
 : وروده عن بعض العرب، وكذلك ورو ثانيا

ً
 ( 1/408)ابن الجزري، د.ت،  .ده في رواية ورش بشروطه املوسومة قبال

، ودفء، فتلقى الحركة إلى الواو والفاء، 
ً
ثالثا: حتى يرجع اللفظ أسهل مما كان، وهذا رأي الشاطبي النحوي والقارئ، وذلك نحو: موئال

 (. 19، ص  2002 ويسقط الهمز ثم تسكن الفاء من دفء للوقف، ويؤنس ذلك من قوله: )الشاطبي،

 
َ

فظ أسهال
َّ
ى يرجع الل  ... وأسقطُه حتَّ

ً
نا

ّ
 وحّرِك به ما قْبله متسك
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 املبحث الثاني: نقل حركة الهمزة في القراءات القرآنية 

 مقدمة:

 تتبع الباحث أشكال نقل الهمزة في القراءات القرآنية فوجده يأخذ مساحة واسعة في القراءات القرآنية؛ فورد في أصول رواية ورش

 
ً
، فقد روي عنه النقل كقراءة ورش، كما روي عنه السكت والتحقيق عن نافع عبر طريق األزرق واألصبهاني، وكذلك في قراءة حمزة وقفا

َربَّنَآ (، وورد في فرش الحروف في كلمات بعينها عن بعض القراء، فقول الحق:  84، 79، ص  1954)ابن القاصح،   َِّذيَن َكَفُرواْ  حمسَوَقاَل ٱل
ِ َوٱلِۡإنِس ىجس انَا مَِن ٱلِۡجن 

َضلَّ
َ
ََّذيِۡن أ رِنَا ٱل

َ
لَت  أ ِ فقد قرئت "أْرنا" بسكون الَراء وكسرها، فاألصل: أرئينا، على وزن: أكرمنا، ثم     جحس29الآية    حجسفُص 

نا"، ثّم نقلت حركة الهمزة إلى الراء، فغدت: أر نا، ومن قرأ بسكون الراء فقد حذف الهمزة بتمامها دو  ن  حذفت الياء، فغدت الكلمة: "أرئ 

خالويه،   )ابن  القراءات  1/78،  1981نقل حركتها،  في  النشر  طيبة  املوسومة:  الجزري  ابن  املطلب عبر قصيدة  الباحث هذا  وتتبع   ،)

 ( 229، البيت: 53، ص 2012)ابن الجزري،  :صيل للقراءات الكبرى، ويظهر ذلك في قول ابن الجزري العشر، وهي تأ

َسْد 
َ
ْه أ

َ
اِبيـــــــــ

َ
 َهـــــا ِكت

َّ
ْيَر َحْرِف َمْد   ِلَوْرٍش ِإل

َ
ى اآلِخِر غ

َ
ْل ِإل

ُ
ق
ْ
 وان

 نقل ورش من طريقيه حركة همزة القطع إلى الّساكن قبلها، ويستثنى منه "كتابيه إني"، فعدم الّنقل فيه  
ً
اهد قبال

ّ
فيتضح من الش

 (. 1/470،  2003أسّد؛ ألن الهاء هنا للسكت، النويري، 

 وتم حصر ذلك في املطالب اآلتية: 

عريف املطلب األول: نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها في 
ّ
 الكلمات التي دخلت عليها لم الت

 ويظهر هذا املطلب في املسائل اآلتية:  

 
ً
 ووقفا

ً
 : املسألة األولى: نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها، وصال

اآلتية حيثما ترد  الكلمات  ، ويظهر ذلك في أصول 
ً
أو مضمومة  

ً
أو مكسورة  

ً
الهمزة، فقد تكون مفتوحة ويعتمد ذلك على حركة 

نسان، فيظهر االستغناء عن املقطع القصير املغلق وتحويله إلى مقطع قصير، وورد  ونظيرها، م رض، وال 
َ
ثل: األرض، واإلنسان، فتغدو: ال

 في قول الحق:  
ً
 في رواية ورش، ومثلها: "االسم" للقراء مجتمعين وصال

ً
ٱلِۡإيَمَِٰنِۚ ىجسهذا النقل كذلك جليا َبۡعَد  ٱلُۡفُسوُق  ٱلِٱۡسُم   في  حمسبِئَۡس 

أو فتحها حسب    جحس11الآية    حجسالحُُجَرات  م 
ّ

الوصل مفتوحة، وكسر الال السابقة في القراءة، فيجوز االبتداء بهمزة  إذا بدأنا بالكلمات  ، وأّما 

قبلها،   األصلية من غير همزة وصل  أو مفتوحة حسب حركتها  بالم مكسورة  االبتداء  سم، ويجوز  ل 
َ
أ نسان،  أل  رض، 

َ
أل فنقول:  حركتها، 

 
َ
سم )ابن القاصح،  فنقول: ل نسان ول  (، فعلى مذهب الخليل نبتدئ بالهمزة وبعدها  83، ص  2006، والضباع،  153، ص  1954رض ول 

م متحّركة، وعلى مذهب سيبويه إن اعتّد بالعارض ابتدأ بالالم، وإن لم يعتد به ابتدأ بالهمز وهذان الوجهان يجريان في كل الم نق
ّ

ل الال

(، ويظهر عبر تحليل صوتي للكلمات السابقة االستغناء  83 ، ص2006هما الداني والشاطبي وغيرهما )البنا، إليها عند كل ناقل، نص علي

رض: ص ح ص ح ص ص  
َ
ل
َ
: ص ح ص ص ح ص ص ح، وبالّنقل: أ ، وذلك نحو: األرض 

ً
 قصيرا

ً
عن املقطع القصير املغلق وجعله مقطعا

 ح.

انية: "اآلن"
ّ
 : املسألة الث

،  2003وتفيد اإلخبار حيثما ترد في القرآن، وورد نقلها عن ورش، وورد عن الّراوي ابن وردان عن أبي جعفر الّنقل والّتحقيق )سالم،  

( فقرأها نافع بكماله وابن وردان بالنقل دون ُخلف، ويسند ذلك إلى قول ابن الجزري  91،  51(، وأما االستفهام في سورة )يونس:2/102

 (. 230، البيت: 53، ص: 2012)ابن الجزري، 

 
ْ
ِطف

َ
ٍس ِبِه خ

ُ
 َوُيون

ْ
ذ
ُ
آلَن خ

ْ
     ِفى ا

ْ
لف

ُ
ت
ْ
 َواخ

عر أيضا، ومن ذلك قول الشاعر: أالن بكت بغداد، فقد ألقى حركة  
ّ
كما ورد نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها في كلمة: أآلن في الش

(، وتحليل البنية املقطعية للسابق يشمل  2/464، 1991الشجري،  اآلن ثم حذفها، وهذا من أحسن التخفيف املستعمل في القرآن )ابن 

 
ً
 .هذه الكلمة أيضا

الثة: "األولى"
ّ
 : املسألة الث

ولَىَٰ  وذلك في قول الحق:  
ُ
ۡهلََك عَاًدا ٱلۡأ

َ
ۥٓ أ نَُّه

َ
، فقد قرأها بنقل الهمزة ناقع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب،   جحس50الآية    حجسالنَّۡجم  ىجس٥٠حمسَوأ

 (.231، البيت: 53، ص 2012(، ويظهر ذلك في قول ابن الجزري )ابن الجزري، 4/506، 2003)سالم، 

 
َ
ول

ُ
ق
ْ
 َمنـــ

ً
ما

َ
ى      َمًدا ِحَمـــاُه ُمْدغ

َ
ــــــــول

ُ
 ل
ً
ادا

َ
عــــــــ

َ
ولى ف

ُ
أل
ْ
 ا
ً
 َوَعـــــــادا
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جلي الّتعريف فيظهر  الم  وهي  قبلها،  للّساكن  الواو  على  للهمزة  الّضم  حركة  بنقل  ولى" 
ُّ
"عادال الكلمة:  هذه  قراءة  األبيات  عبر   

ً
ا

بما قبلها، وكذلك همز:   الوصل  أو  باألولى،  االبتداء  الحرف قراءات عديدة ليست مجال بحثنا، وخاّصة في مبحث  الّساكنة، وفي هذا 

عجم، واألصل: زياد األعجم 363-562  ، ص2004)الصفاقس ي،  "لؤلى"، أو إبدالها إلى واو  
َ
ل
َ
)ابن   .(، وتوجيه الّنقل على نحو قولهم: زياد أ

 ( 1/377،  1981خالويه، 

 : ملسألة الرابعة: األيكةا 

يكة،  
َ
ل الهمزة للساكن قبلها، فقرأها:  الكريم، وورد عن ورش نقل حركة  القرآن  أربعة مواضع في  الكلمة في   وردت هذه 

ً
من:    بدال

ْحَمَر" )السمين، د.ت،  
َ
، وهو على قولهم: "مررُت بل (، وأما في الشعراء وصاد: 2/202األيكلة، وتوجيه ذلك هو قراءته على تخفيف  الهمز 

تاء   ألف وصل قبلها وال همز بعدها وفتح  نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر "ليكة": بالم مفتوحة بال  "، وقرأها 
َ
ة
َ
ْيك

َ
"ل فقد كتبت: 

ري )ابن (، ويسند ذلك إلى قول ابن الجز 3/643،  2003التأنيث غير منصرفة للعلمية والتأنيث كطلحة مضاف إليه ألصحاب )سالم،  

 (. 826، البيت: 113، ص 2012الجزري، 

ْرٍم  ْم ح 
َ
 ك

َ
ة
َ
ْيك

َ
...ل ة 

َ
ْيك

َ
أل
ْ
 َوا

اني: نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها املوصول 
ّ
 املطلب الث

 وقد يكون في كلمة أو كلمتين، ويظهر ذلك في املسائل اآلتية:

 : املسألة األولى: "رْدءا"

(، غير  278/ 1،  1981فقد قرأ نافع وأبو جعفر بنقل حركة الهمزة إلى الدال مع حذف الهمزة، "ردا"، ويعني: العون )ابن خالويه،  

 عند الوقف فقط، ووقف حمزة عليه بالّنقل كذلك )سالم،  
ً
 أبدله ألفا

ً
 وأّن نافعا

ً
 ووقفا

ً
 وصال

ً
،  2003أنَّ أبا جعفر أبدل الّتنوين ألفا

 ( 233، البيت: 54، ص: 2012ذلك إلى قول ابن الجزري )(، ويسند  4/30

َبَدلْ 
ْ
ْبٌت ال

َ
ْل َمًدا ِرًدا َوث

ُ
ق
ْ
 َوان

 ويظهر بجالء كذلك تحويل البنية املقطعّية من قصير مغلق إلى قصير. 

ْبَرق"
َ
 :املسألة الثانية: "ِمْن ِاست

ْستبرق كقراءة ورش )سالم،   (، ويسند ذلك إلى 523/ 4،  2003التي وردت عن ابن وردان وهو راوي القارئ أبي جعفر، فقرأها: من 

 (.230، البيت: 53، ص 2012قول ابن الجزري: )ابن الجزري، 

ْر 
َ
ْسَتْبَرٍق غ ْن إ  َق م 

َ
 َواف

الثة: كتابيه إني"
ّ
 : املسألة الث

 ، فقد ورد ا 20-19في الحاقة/  
ً
ي إليها، كما ورد عنه الّنقل طردا

ّ
لخلف عن ورش بإسكان الهاء من غير نقل الحركة، أعني همزة إن

 في قصيدة ابن 83، ص  2006، والضباع،  154، ص 2004للباب، أعني النقل للهمزة في قراءة ورش )ابن القاصح، 
ً
اهد قبال

ّ
(، وورد الش

عر، وال تثبت  الجزري، ولعّل االختالف في قراءة ورش بين الّنقل  
ّ
 في ضرورة الش

ّ
تي ال تحّرك إال

ّ
ق بكونها هاء الّسكت ال

ّ
للهمزة أو عدمه متعل

(، يقول  174، ص:  1981(، أو اعتبار الّتحقيق على األصل، والّنقل على الّتخفيف )ابن خالويه،  165إال في الوقف )أبو شامة، د.ت، ص:  

اهد اختيار ابن الجزري 1/251،  1987وأقوى )القيس ي،  القيس ي: "أخذ قوم بنقل الحركة في هذا، وتركه أحسن  
ّ
 من الش

ً
(، ويظهر قبال

املختار عندنا، واألصّح لدينا واألقوى في العربّية؛ ألّن هاء الّسكت حك شر: وترك الّنقل فيه هو 
ّ
مها  اإلظهار بقوله: "أسد"، وقال في الن

عر على ما فيه من قبح" )اب
ّ
(، وورد في هذا الحرف تحرير في القراءة؛ فمن  1/404ن الجزري، د.ت،  السكون، فال تحرك إال لضرورة الش

حّقق الهمزة أظهر قول الحق: "مالية هلك"، مع االعتداد بسكتة يسيرة دون تّنفس على الهاء األولى، ومن نقل أدغم الهاء في الهاء، وهو  

 (. 83، ص: 2006من باب اإلدغام الصغير )الضباع، 

 : توني"املسألة الرابعة: "قال آ

 (758، البيت: 2012)ابن الجزري،  .: ويؤنس ذلك في قول ابن الجزري 96في الكهف/ 

َوْصِل ِفيِهَما َصَدْق 
ْ
وِن َهْمُز ال

ُ
 آت

 ففي قراءة حمزة وشعبة بخلف عنه بهمزة ساكنة مع بقاء فتحة الالم على حالها، "قاالتوني". 

 :املسألة الخامسة: "ملء"

في قول الحق: "ملء األرض"، وورد ذلك من طريق األصبهاني عن ورش، ورواية ابن وردان كما يشير ابن الجزري في األبيات السابقة، 

م. )ابن الجزري، 
ّ

 (234، البيت: 54 ، ص2012فقرئت: "مُل" بنقل حركة الهمزة املضمومة لال
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 :املسألة الّسادسة: "واْسأل"

)ابن  الجزري:  ابن  في قول  ذلك  ويؤنس  واملكي،  العاشر  الكسائي وخلف  قراءة  في  ووردت  َوَسل،  القرآن، فقرئت:  في  ترد  حيثما 

 (.234، البيت: 54، ص 2012الجزري، 

 
َ
ْيف

َ
 َوَسْل َرَوى ُدْم ك

 : املسألة الّسابعة: "القرآن"

، البيت: 54، ص  2012(، ويظهر ذلك في قول ابن الجزري: )ابن الجزري،  101في قراءة املكي الذي قرأها: القران )وغيث النفع، ص  

234 ) 

 
ْ
َراُن ُدف

ُ
ق
ْ
 كيف َجا ال

 
ً
قبال قرا   يّتضح  في  بكثرة  وردت  أنها  ويظهر  تحقيقها،  أو  قبلها  للساكن  الهمزة  نقل حركة  بين  القرآنّية  القراءات  أهل اختالف  ءة 

 
ً
 في رواية ورش عن نافع، كما وردت عن الراوي ابن وردان عن أبي جعفر وهو قارئ أهل املدينة أيضا

ً
، كما وردت كلمات  املدينة، وتحديدا

أخرى فيها نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها عن نافع وأبي جعفر وهما من قراء املدينة، في حين ورد نقل حركة الهمزة للساكن قبلها عن  

، ووردت نقل كلمة: القرآن للقارئ ابن كثير املكي، وشاركه الكسائي وخلف العاشر في كلمة: ال
ً
قارئ حمزة الكوفي في أحد وجوهه وقفا

اسأل حيثما ترد في القرآن، مما يظهر بجالء عدم حصر ظاهرة نقل الهمزة في مكان معين أو لهجة بعينها، وإنما تأصلت في لهجات كثيرة  

 والعراق.  في مكة واملدينة

 املطلب الثالث: نقل حركة الهمزة للساكن قبلها فقط في حالة الوقف 

 
ً
 ، ويظهر في املسائل اآلتية:وذلك جلي في قراءة حمزة وقفا

عريف
ّ
 :املسألة األولى: الكلمات التي دخلت عليها "أل" الت

كقولنا: األرض، اآلخرة، فله فيها الّنقل وقفا، وله كذلك أحكام أخرى، مثل: الّسكت على ما قبل الهمز املتحّرك أو تحقيق الهمز  

 (. 42، و 2/21، 2003)سالم، 

تي تحوي همزة متحّركة وسط الكلمة
ّ
انية: الكلمات ال

ّ
 :املسألة الث

، فيقف: ش
ً
، فيقف عليها: هَزا؛ ألنه قرأها: هْزءا )سالم، فينقل حركتها للّساكن قبلها، كقولنا: شيئا

ً
(،  99 -2/98،  2003َيا، وهزؤا

َحُدُۢ  ويدخل في السياق ذاته: كفئا، في قول الحق:  
َ
َُّهۥ ُكُفًوا أ ، فقد وورد عن القارئ حمزة في واحد    جحس4الآية    حجسالإِۡخلَاص  ىجس٤حمسَولَۡم يَُكن ل

الهمزة للساكن قبله؛ ألنه يقرأ: كْفئا )سالم،   السياق ذاته: "سْوأة" في قول  4/787،  2003من وجوهه نقل حركة  (، ويدخل كذلك في 

ِخيهِِۚ ىجسالحق: 
َ
ۡرِض لِيُرِيَُهۥ َكيَۡف يَُوَٰرِي َسۡوَءةَ أ

َ
ُ ُغَرابٗا َيبَۡحُث فِى ٱلۡأ ، ففيها الوقف لحمزة بالنقل: سوة، وله   جحس 31الآية  حجسالَمائـَِدة حمسَفبََعَث ٱَّللَّ

(، ونقل صاحب اإلقناع عن سيبويه قوله: ويقولون: سوة بنقل الحركة )ابن الباذش، د.ط،  2/559، 2003اإلدغام كذلك: سّوة )سالم،  

 (.104ص 

الثة: "الّساكن املفصول"
ّ
 :املسألة الث

أنفسكم، وله  الّتحقيق للّساكن املفصول، وهو مقدم، نحو: من آمن، وقد أفلح، عذاٌب أليم، عليكم  من كلمتين فقراءة حمزة 

الّسكت،   أو  الّتحقيق  أو  الّنقل  فله  الوقف  حالة  وفي  الوصل،  حالة  في  وذلك  الهمزة،  الجمع مثل عليكم  - الّسكت على  باستثناء ميم 

(، ويدخل في السياق ذاته كلمات رديفة، نحو خلْوا إلى، ابنْي آدم، فإنه 29/ 2،  2003، وسالم،  435-2/434)ابن الجزري، د.ط،    -أنفسكم 

 (. 2/434يلحق بالّنوع قبله، وهو الّساكن الصحيح )ابن الجزري، د.ط،  

 :املسألة الّرابعة: الّساكن في كلمة واحدة

ُء، فتنقل حركته إلى الّساكن  
ْ
ورد في الّسياق كذلك كلمات وقعت فيها الهمزة متطرفة وقبلها ساكن، مثل: نحو: الخْبَء واملْرء  والدف

 
ً
تخفيفا الهمزة  الهمزة  2/23،  2003، وسالم،  100، ص  2006)الضباع،    قبله مع حذف  لحركة  بالّنقل  الخَب  الخْب:  كلمة:  فنقرأ   ،)

 للّساكن  
ً
 فتقرأ وقفا

ُ
ْوم كذلك. )القاض ي،  قبلها، ثم حذف الهمزة، وأما كلمة املرء  فتقرأ: املر  بروم كسرة الراء، وكلمة الدف  بالرَّ

ُ
: الدف

 (. 235، و178، و37د.ط، ص: 

 املطلب الّرابع: نقل حركة الهمزة للمتحّرك قبلها حال الوقف للقارئ حمزة

 حقيقة مفادها تخفيف الهمز با
ً
لّنقل، وذلك بنقل حركتها للّساكن قبلها، وفي هذا الباب الحظ الباحث عبر استعراضه  ورد قبال

للقراءات القرآنية إمكانية تخفيف الهمز بنقل حركته للمتحّرك قبله، وهنا يتم حذف الهمزة وإبقاء حركتها للمتحرك قبلها مع االستغناء 

ال تلك  الهمزة، سواء كانت  الباب، وهو  عن حركة ما قبلها، فتبقى حركة  للباحث في هذا  أو كسرة، والذي يظهر  أو فتحة  حركة ضمة 
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الجديد في بحثه حصر السابقين تخفيف الهمز بنقل حركتها للّساكن قبلها، غير أنه يظهر في الحروف التي سيعرضها الحقا نقل حركتها  

 للمتحّرك قبلها، وفي هذا املطلب املسائل اآلتية: 

 بقوله: صلها ابن الجزرياملسألة األولى: مستهزئون، أ

 
ً
، البيت: 55  ، ص2012وهو مذهب سيبويه، ويسند ذلك إلى قول ابن الجزري: )ابن الجزري،    : التسهيل للهمزة بينها وبين الواو،أول

248.) 

 املصحف. 
ّ
 وعْنه تسهيٌل كخط

 
ً
 (. 245، البيت: 55، ص 2012وهو مذهب األخفش، ويسند ذلك إلى قول ابن الجزري: )ابن الجزري،  : إبدال الهمزة ياء مضمومة،ثانيا

ئوا   ونقْل ... ياٌء كيطف 

 
ً
 : نقل حركة الهمزة املضمومة للمتحّرك قبلها، ثم حذفها، لتصبح: مستهزون. )نفسه(. ثالثا

)املارغني،   بها  الثالثة صحيحة مقروء  "وهذه  يالوشة:  ابن  النشر،  244ص    ،1995يقول  الجزري، د.ط،  ابن  وينظر:   ،1/444  ،

 (،  96، ص 2006والضباع، 

ومثلها كذلك نظيرها في القرآن، مثل: يضاهئون، وتوجيه نقل الهمزة من وجهة صوتّية حديثة فإن الهمزة في هذه الكلمة ونظيراتها 

ال فاالنتقال من  بين صائتين، إلحداث مماثلة صوتية،  كانت محصورة  إذا  يضاهون،  تسقط  الثانية  البنية  إلى  يضاهئون  األولى:  بنية 

فتحذف الهمزة إلحداث مماثلة بين حدي املقطعين الهاء والواو، فآخر أولهما كسرة، وثانيهما مستَهلة ضمة طويلة، والكسرة والضمة  

الفوقية: يضاهون، بض البنية  إلى  االنتقال  املد، ثم  الهاء وواو  الكسرة لكونها حركتان ضيقتان، ونبقي على كسرة  إذ تسقط  الهاء،  م 

الخلفيين،  )استيتية،   الصوتين  بين  للتقارب  الهاء والواو، ولتفسح مجاال  بين صوتين خلفيين:  ، وما  142، و63، ص:  2005محصورة 

 يليها(، ولعل الهمزة ال تسقط بتمامها إذ يبقى أثر لها وهو الحركة؛ بدليل: ضم الهاء التي كانت في أصلها مكسورة.

 : املسألة الثانية: كلمة سوء ونظيرها، مثل: س يَء، ويض يء، وقروء 

ْوم إن كانت الكلمة  فقد ورد عن القارئ حمزة في واحد من وجوهه نقل حركة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها، وهنا يقف الوقف بالرَّ

القريب، ويجوز اإلشمام كذلك الحركة يسمعه  النطق بجزء من  أو مرفوعة، وهو  الضم مجرورة  بالشفتين عن حركة  ، وهو اإلشارة 

 في املرفوع واملجرور، ويسند ذلك إلى قول ابن الجزري: )ابن  265، ص  1995فقط، )املارغني،  
َ
(، وقد وافق هشاُم عن ابن عامر حمزة

 (.253، البيت: 56، ص 2012الجزري، 

رف 
َّ
لف هشام في الط ثله خُ  وم 

 : ف املد والليناملسألة الثالثة: نقل حركة الهمزة إلى حرو 

؛ ألنها ال تتحرك، لكنها تنقل إلى الواو والياء وقفا في قراءة حمزة   جحس83الآية    حجسيُونُس حمسَفَمآ َءاَمَن ىجسفال تنقل الحركة إلى األلف، نحو:  

نُفِسُكۡمۚۡ ىجسمن طريق طيبة النشر، كقول الحق:  
َ
ارِيَات   حمسَوفِٓى أ نُفَسُكۡم ىجس  ، و   جحس21الآية    حجسالذَّ

َ
ۡحرِيم  حمس قُٓواْ أ ْم"،    جحس6الآية    حجسالتَّ

ُ
ك ، فنقول: "فَي ْنُفس 

ش، د.ت،  
َ
ْم" )ابن الباذ

ُ
(، ويظهر االفتراق بين 1/158(، وقال أبو شامة: ويجوز النقل إليهما لغة )أبو شامة، د.ت،  1/186و"قوا ْنُفَسك

اللهجة الفلسطينية وقراءة حمزة حيث تنقل حركة الهمزة إلى األلف في اللهجة الفلسطينية، فسمع الباحث: العنب على أّمه، فيقولون:  

ه، ومما يعرف فتح همزة أم في اللهجة الفلس مُّ
َ
مي، بتفخيم الهمزة. عل

ّ
 طينية، فيقولون: أ

 املطلب الّرابع: نقل حركة الهمزة ملا قبلها في القراءات غير املتواترة 

ورد في مصادر كتب القراءات وكتب اللغة كلمات ورد فيها نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها، وهي من القراءات غير املتواترة، وفي  

 هذا املطلب املسائل اآلتية: 

 : املسألة األولى: "عِن األهلة"

هِلَّةِِۖ ىجسوذلك في قول الحق: 
َ
 .  جحس189الآية  حجسالَبَقَرةِ   حمسيَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡأ

ة«، )سراج الدين، 
َّ
ل ة للّساكن قبلها، وهو صوت النون، فتغدو: »علَّ ه 

ّ
(،  202/ 2،  1998فقد ورد نقل حركة الهمزة في كلمة: األهل

غير أنه يظهر حدوث حذف كذلك للنون التي نقلت حركة الهمزة إليها، وذكر الباحث قبال أصول رواية ورش في نقل حركة الهمزة للّساكن  

ة إلى الم التعريف، ثم إدغام حرف النون في كلمة: عن
ّ
 قبلها في الكلمات التي تبدأ ب "أل" التعريف، وتوجيه ذلك هو نقل حركة همزة: أهل

ْحَمر« من غير  هم في الم
َ
 َمْن يقول: »ل

ُ
، وهي لغة زة   التعريف، وإسقاط همزة الوصل في درج  الكالم، وفي ذلك اعتداٌد بحركة  الهمزة  املنقولة 

 (. 2/202، 1998وصٍل، )سراج الدين،  
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انية: نقل الهمزة إلى ميم الجمع
ّ
 :املسألة الث

ِيُّوَن ىجسمزة متحّركة، مثل: فقد ورد في مذهب القّراء إسكان امليم التي تليها ه م 
ُ
ۡحَيَُٰكۡمۖۡ  و جحس78الآية  حجسالَبَقَرةِ   حمسَومِنُۡهۡم أ

َ
ۡمَوَٰتٗا فَأ

َ
حمس َوُكنتُۡم أ

ش جواز نقل حركة الهمزة إلى   ، جحس28الآية    حجسالَبَقَرةِ   ىجس
َ
وورد صلتها بواو لتصبح من باب املد املنفصل: هكذا: "منهمو أميون"، وذكر ابن الباذ

 (. 1/186ميم الجميع )ابن الباذش، د.ت،  

هجة الفلسطينّية 
ّ
لث: نقل الهمزة في الل

ّ
 املبحث الثا

هجات الحديثة بمجموعة م
ّ
هجة الفلسطينّية كغيرها من الل

ّ
تي لها نظام صوتّي خاّص بها، وترتبط  تمتاز الل

ّ
غوّية ال

ّ
ن الّسمات الل

هجة باملكان عبر حقب زمنّية طويلة ابتداء من نشأة العربّية ووجودها على تلك األرض، وتحّدث أهل فلسطين بها. 
ّ
 هذه الل

هجة تأتلف بنظام صوتّي تربط بين أفرادها متفّرعة عن العربّية األم؛ ألّن 
ّ
غة بمجّرد انتشارها في مناطق   لقد أصبحت هذه الل

ّ
الل

 
ً
بها تفقد شيئا م جماعات كثيرة 

ّ
اللهجات )وافي،    واسعة وتكل األولى وبذلك تنشأ  هجة 159، ص  1962من وحدتها 

ّ
لل (، وهذا ما حصل 

هجات العربية القديمة، ومن ذلك ما يلي:  
ّ
 الفلسطينّية، وورد نقل الهمزة في اللهجة الفلسطينية املعاصرة استنادا إلى الل

 املطلب األول: الكلمات الّداخلة عليها أل التعريف 

ها أل التعريف، وتبدأ بهمزة قطع، مثل: أخضر، الحظ الباحث ظاهرة نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها في الكلمات التي تدخل علي

أهل  الباحث من  القطع، وسمع  قبلها، مع حذف همزة  ملا  الهمزة  إلقاء حركة  األلوان، ووجه ذلك  وغيرها من  أبيض،  أصفر،  أحمر، 

خظر، وبذلك يتحّول املقطع الّصوتي م
َ
ْخضر وقد تنطق: ل

ّ
ْصفر، ل

ّ
ْحمر، ل

ّ
ن مقطع متوّسط مغلق  محافظة الخليل في فلسطين قولهم: ل

إلى مقطع قصير يتكون من صوت فحركة، ومثاله: األحمر: ص ح ص ص ح ص ص ح ص ، وبعد النقل يصبح: ألحمر، ص ح ص ح ص  

 
ً
الحالة يتم حذف املقطع املتوّسط املغلق، وورد قبال ذلك عن العرب، فقد ذكر    ص ح ص، أو لحمر: ص ح ص ص ح ص، وفي هذه 

ْحَمر« من غير  همزة  وصٍل، )سراج الدين،    صاحب الّدر املصون لغة من 
َ
(، كما سمع الباحث من أهل فلسطين  2/202،  1998يقول: »ل

ْعمى، وهنا يتم تحويل املقطع املتوّسط املغلق إلى مقطع قصير، وقد ذكر  
َ
عمى"، وبذلك تصبح كلمة: األعمى: ل

َ
يقولون: هذا األعمى: "هذل

 
ً
 نقل حركة الهمزة للّساكن ق الباحث قبال

ً
براوييه،   بلها في الكلمات التي تدخل عليها أل التعريف في رواية ورش بطريقيه وقراءة حمزة وقفا

الكلمة إن كانت متحّركة   هجة الفلسطينّية نقل حركة الهمزة وسط 
ّ
عمى"، وفي الّسياق نفسه فقد ورد في الل

َ
فقد ورد عنهم "أن جاءه ل

َرة، في إش
ْ
"امل  للّساكن قبلها، ومن ذلك قوله: 

ً
نهائيا للهمزة  أنه قد يكون حذف  الباحث  املرأة، ويرى  إلى  إبدال   ارة  وإبقاء حركتها، وعدم 

 
ً
راة، وإنما تفتح الراء التي كانت في أصلها ساكنة وال تمد، وورد ذلك في أصول العرب ولهجاتها، فقد قال صاحب  الهمزة ألفا

ْ
مل ، فال يقولون: إ 

ها   الدر املصون اللغة الفصيحة في النقل حذف
ُ
ة، واللغة الضعيفة فيه إبقاؤ

َ
ْمأ

َ
ة والك

َ
ْرأ
َ
َمة في: امل

َ
َرة والك

َ
الهمزة في األصل، فيقولون: امل

فهما )سراج الدين،   ٍة بدل الهمزة  كراس وفاس فيمْن خفَّ ماة بَمدَّ
َ
راة والك

َ
(، ووجه  202/  2،  1998وتدييُرها بحركة ما قبلها فيقولون: امل

ْحَمَر" )سراج الدين،  صاحب الّدر املصون توجيه نقل  
َ
،  1998حركة الهمزة للّساكن قبلها في كلمة": األيكة على قاعدة من يقول: "مررُت بل

2/202 .) 

 املطلب الثاني: نقل حركة الهمزة للكلمات التي تبدأ بهمزة قطع 

فيظهر عبر التقطيع الصوتي  س، موذلك نحو: أهل، أمس، أحمد، فأهل فلسطين يقولون في: بيت أهلي: بيَتهلي، وفي يوم أمس، يومَ 

للكلمات قبل نقل حركة الهمزة وبعدها تغيير البنى القطعية الصوتية، ففي كلمة: َبْيت أهلي: ص ح ص ص ص ح ص ص ح ح، أصبحت:  

عمى" لي يَتهلي، ص ح ح ص ح ص ص ح ح، فتحول املقطع مزدوج اإلغالق "َبْيت"، وورد كذلك قولهم في جملة: الحبُّ أعمى: "الحبَّ تحول ب 

النظام الّصوتي في مقطع قصير إلى مقطع متوسط مغلق في قولنا: "ُب أعمى" ص ح ص ح ص ص ح ح ، لتغدو: "َبعمى": ص ح ص ص  

 
ً
تي كانت في أصلها مضمومة، كما يظهر جليا

ّ
 تحويل الكلمتين إلى كلمة واحدة.  ح ح، وهنا تم نقل حركة الهمزة للباء ال

الث: نقل حركة الهمزة 
ّ
 للّساكن قبلها حال النداءاملطلب الث

حمد"، غير أن اللهجة الفلسطينية  يتردد في اللهجة الفلسطينّية استعمال حرف النداء "يا" فيرد قولهم: يا أمُّ أحمد، لتغدو: "أمَّ

 
ً
عبر التقطيع   تسكن حركة امليم في كلمة أم، وبذلك نقلت حركة الهمزة املفتوحة للّساكن قبلها مع تخفيف الهمز بالحذف، وويظهر جليا

الصوتي: أْم أحمد: ص ح ص ص ح ص ص ح ص، فهي ثالثة مقاطع متوّسطة مغلقة قبل نقل حركة الهمزة وبعدها؛ ألّنها بعد نقل  

حمد" ص ح ص ص ح ص ص ح ص، فال تتغير البنى املقطيعية الصوتية رغم نقل حركة الهمزة   حركة الهمزة للّساكن قبلها تصبح: "أمَّ

   للّساكن قبلها، ولعل
ً
يا    الّنداء يظهر جليا أّمي، وقولنا في جملة:  أبتاه ويا  يا  ه"، واألصل:  "يمَّ أو:  "يابه"  الفلسطينية:  اللهجة  في قولنا في 
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إخوان: ياْخوان، غير أنه من الجالء اعتبار حذف الهمزة مع حركتها وليس نقل الهمزة في قولنا: ياخوان، ومثلها قول أهل فلسطين: العنب 

ه. على أمه، فيقول مُّ
ّ
 ون: عل

 املطلب الّرابع: نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها في كلمات أخرى مستعملة

ذلك   ومن  الهمزة وحركتها،  االستغناء عن  أو  قبلها  للّساكن  الهمزة  نقل حركة  فيها  يظهر  قبال  ذكر  ما  كلمات غير  الباحث  رصد 

 استخدام الم التأكيد قبل الفعل املضارع املبدوء بهمزة قطع، ومن ذ
ً
، وألمش ي، وهنا يظهر جليا

ُ
هجة   لك: ألكتُب، وألشرُب، وألقرأ

ّ
في الل

م، فتصبح عندنا حركتان على حرف الالم ويتم حذف واحدة منها. 
ّ

 الفلسطينّية نقل حركة الهمزة لال

املصو  الدر  صاحب  فقال  حركتها،  وبنقل  الهمزة،  بحذف  الخب،  يقولون:  الفلسطينية  اللهجة  ففي  الخبء،  كلمة:  ن  وكذلك 

َرْت بحركة  ما قبلها10/180) )سراج   .(: وعندي أنه ملا نقل حركة الهمزة إلى الّساكن قبلها لم يحذفها، بل تركها فسكنت بعد فتحة فُدّي 

 (10/180،  1998الدين، 

 : نتائج البحث

 تم بحمد هللا االنتهاء من هذا البحث، وفيما يلي مجموعة من النتائج التي توصل الباحث إليها:

 ميل اللّهجة الفلسطينية إلى نقل حركتها للّساكن قبلها. الهمزة صوت أساس ي في النظام الصوتي للهجة الفلسطينية رغم  •

•  
ً
قبال تأصيلها  تّم  أنها عامية  ونعتقد  الفلسطينّية،  اللهجة  في  اليوم  ننطقها  التي  األلفاظ  يدل على   بعض  القدماء؛ مما  في كتب 

حمر وغيرها.
ّ
 فصاحتها، مثل: ل

 تتأ •
ً
عر العربي ونطق العرب قديما

ّ
هجة الفلسطينّية.  صل ظاهرة نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها في القراءات القرآنّية والش

ّ
 والل

شر   •
ّ
واهد وخاّصة في قراءة حمزة من طريق طّيبة الن

ّ
جرت عادة القدماء اعتبار نقل حرك الهمزة للّساكن قبلها، وعبر استقراء الش

 فإن حركة الهمزة قد تنت
ً
 .قل للمتحرك قبلها، وليس بالّضرورة أن يكون ساكنا

 ال يتغير املعنى في نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها، ويبقى أصل الكلمة على ما يدّل عليه. •

 ير. يؤّدي نقل حركة الهمزة للّساكن قبلها إلى تغيير البنى املقطعّية للكلمة، وغالبا ما يتم تحويل املقطع القصير املغلق إلى مقطع قص •
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