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ABSTRACT 

This article discusses a significant issue which is pivotal to the Arabic Linguistic 

heritage, which is represented in the phenomenon of the morphological initiation in the Holy 

Qur’an. The article’s problem lies in the difficulty many Muslims face in reciting the Holy 

Qur’an and rightly pronounce the letters, as well as understanding its meanings and knowing 

its objectives. They do not how to recite so they commit a big mistake. This article aims 

to identify the way to utter the initial parts of Qur’anic words properly. For example, there is a 

rule which says: “No initial utterance with sukoon" which indicates that initial utterance has to 

begin with a letter with vowel on it, and when the initial part of a word begins with a consonant 

letter it will generate a linguistically prohibited segment. This can be solved by a hamzatul-wasl 

to ease uttering the consonant letter (with sukoon) for specific considerations and specific 

positions with a specific vowel. The researcher adopted the descriptive and inductive 

methodology. She found that the morphological initiation is manifested in how to initiate the 

utterance of a Qur’anic word, and what the facets of starting the initial parts of words are. Nost 

of the discussions regarding this problem lie in the conjunctive hamzah (Hamzatul-wasl) 

because the change in the initial utterances occur in it. 
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 امللخص

االبتداء ) ظاهرة يف تتمثل والذي ،العريب اللغوي الرتاث عليها يقوم اليت القضااي من مهمة قضية هذا املقال يتناول

 فضال حروفه وإقامة آن الكرميوتكمن مشكلته يف تعسر كثري من املسلمني يف قراءة القر ( الكرمي القرآن يف الصريف

 فيه يقع لذيا الشنيع اخلطأ يف الوقوع إىل أدى مما ،يقرؤون كيف  يدرون فال ،مقاصده ومعرفة معانيه توجيه عن

  .العزيز هللا كتاب  يقرؤون ممن الكثريون

ن قاعدة "اليبتدأ ث إحي ،على الوجه الصحيح القرآنية ابللفظة االبتداء كيفيةالتعرف على  يهدف هذا املقال إىل ف

تم معاجلته ي تولد مقطع حمظور لغواي،لفظة ومىت ما سكن أول ال ،ابحلركة إال يكون ال االبتداء أن منها يؤخذ بساكن"

د اعتمدت فيه وق ،حبركة خاصةالعتبارات خاصة يف مواضع خاصة ، توصال للنطق ابلساكن وصلابستجالب مهزة 

 االبتداء كيفية  يف يتمثل الكرمي القرآن يف الصريف االبتداء أن ت إىلتوصلف على املنهج االستقرائي الوصفي،الباحثة 

 ما أكثر االبتداء يف التغيري ألن الوصل؛ مهزة مباحثه وأكثر ابلكلمة، االبتداء أوجه على والتعرف القرآنية ابللفظة

 .فيها يكون

 الصرف. االبتداء، مفاتيح الكلمات: القرآن الكرمي،

 املقدمة

 – ماكال  الكالم يكون وال ،الكالم أسس من اخطري   اوأساس   اللغة جوانب من امهم   اجانب   الصويت األداء ميثل  

 وبقدر ،أللفاظاب منوطة واملعاين ومعان ألفاظ فاللغة ،املبىن وصحة املعىن سالمة بني جيمع حىت -الكامل مبعناه

 رونقها للغة فظحي السليم األداء أن شك وال ،معناه جوانب عن التعبري استكمال يكون األداء يف حلقه اللفظ استيفاء

 .املعىن على الداللة وضوح يزيد أنه كما،  الطباع يف الساحر ووقعها ،األمساع يف
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 قواعدو  أسس لالبتداء حدد وقد ،السمع مايقرع أول فهو ،االستهالل وبراعة االبتداء حسن السليم األداء وأول 

 ،ابعض   بعضه يكمل امب لفظية قواعد له حددت كذلك  ،ابملقصود موف ابملعىن مبستقل إال االبتداء جيوز فال ،معنوية

 واجب ،ركةابحل إال يكون ال االبتداء أن منها يؤخذ ،املقررة واألصول القواعد أشهر من( بساكن يبتدأ ال) فقاعدة

 إذ ؛بهبتداءاال عند فيه إشكال ال وهذا ،األصل وهو امتحرك   أوهلا يكون ما منها والكلمات ،ذاهتا يف اللغة خلقته

 وقع الذي وإمنا ،العرب أفواه من يقع مل ابلساكن واالبتداء ساكنا أوهلا يكون ما ومنها ،متعذر غري ابحلركة االبتداء

 الذي لتحريكا من نوع وهو ،املمنوع هذا من للتخلص جتتلب وصل مهزة  املمنوع السياق هذا مثل يف نطقهم يف

 االبتداء عليه لقيط ما أو ابللفظ يتعلق الذي االبتداء مباحث أكثر هي اهلمزة وهذه ،ابلساكن النطق عملية يسهل

 .فيها يكون ما أكثر االبتداء يف التغيري ألن الصريف؛

 االبتداء الصريفمفهوم : املبحث األول

 بتعريف البدء ملركبةا املصطلحات تعريف يف العلمية املنهجية وتقتضي ،مفهوم مركب من لفظيت االبتداء والصرف

 الوقوف مث( رفصال) و( بتداءاال) وهي التعريف هذا مفردات معاين على الوقوف سيتم ولذلك هلا؛ املكونة مفرداهتا

 .مركبا مصطلحا ابعتباره( االبتداء الصريف) معىن على

  :االبتداء معىن

 (. 1)وابـَْتَدأَه وأَْبَدأَه بَْدءا   يـَْبَدؤ ه وبدأه بهِ  َبدأَ  ،أول الشيءِ  ِفْعل   الَبْدء :لغة

 (.2أو وقف) قطع بعد القراءة يف الشروع هو القراء عرف يف االبتداءاصطالحا: 
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 معىن الصرف:

 على أعمله: لشيءَ ا َوصرَّفَّ  …فانصرف صرفا   َيصرف ه َصَرَفه وجهه، عن الشيء رد  " العرب لسان يف لغة: جاء

 .(3والسحاب") الرايح تصاريف ومنه ختاليفها،: األمور وتصاريف وجه، غري

 األخري إال أن ( بدال من )الصرف(،التصريفاصطالحا: درجت معظم الكتب املتقدمة على استخدام مصطلح )

؛ فتجد الكثري (النحو) لكلمة وملوافقتها خلفتها،( الصرف) لفظة احملدثون اختار حيث شاع استخدامه واشتهر،

 علمله: "وأشهر تعريف هو ما ذكره ابن احلاجب بقو  تفرق يف استخدامها بني اللفظتني، من الكتب احلديثة ال

 .(4")إبعراب ليست اليت الكلم أبنية أحوال هبا تعرف أبصول

من خالل معرفة املصطلح العلمي لكل من االبتداء والصرف تستطيع الباحثة القول إن املقصود مبصطلح االبتداء 

 منسوب إىل علم الصرف الغري هو:الصريف بوصفه ابتداء 

 اللفظ أول لىع تطرأ اليت الصوتية التغريات دراسة خالل منيها عل وأثره"دراسة أحوال وأوجه االبتداء ابلكلمة 

 املبدوء به".

وإن   ا،ا بدئ ابلكلمة على حاهلا وصورهتفإن كان حمرك ا قد يكون حمركا وقد يكون ساكنا،وحال الكلمة املبدوء هب

 هيو  انت اهلمزة خمرجا من هذا اإلشكال،كان ساكنا مل جيز البدء ابلسكون؛ فعمد إىل اجمليء هبمزة الوصل فك

 ابللفظ؛ تعلقي الذي االبتداء مباحث أكثر هي اهلمزة وهذه ،ابلساكن النطق عملية يسهل الذي التحريك من نوع

 .فيها يكون ما أكثر االبتداء يف التغيري ألن
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 زة الوصلالثاين: مهاملبحث 

 ومازالت ،القطع مهزة نم وميزوها  كتبهم  يف أبوااب هلا وعقدوا الوصل مهزة بدارسة مبكر وقت يف العربية علماء ع ِنَ 

 .بشأهنا قيل وما حقيقتها وتبني اللغة أسرار من سرا تكشف مستمرة حوهلا الدراسات

 مفهوم مهزة الوصلاملطلب األول: 

 سم واحلرفمهزة زائدة يوصل هبا إىل الساكن يف الفعل واال "أول من عرف مهزة الوصل هو ابن السراج فهي عنده 

 .(5")إذ كان ال يكون أن يبتدأ بساكن

هرة اوابلتايل ميكن وضع تعريف كاف يشمل مالمح الظ فل اإلشارة إىل سقوطها يف الدرج،ويالحظ عليه أنه أغ 

 .للغةوجيمع ما تفرق يف كتب ا

ق مهزة متحركة زائدة تثبت يف ابتداء الكالم وتسقط يف درجه يؤتى هبا توصال إىل النط "فأرى أن مهزة الوصل هي 

 (.6")ابلساكن بعدها 

للتخلص من الساكن يف أول الكلمة؛ ألنك ال تقدر أن  وقد جيء هبا ،ليست مهزة الوصل من بنية الكلمة إذ ا

أو يكون قبل  ،يهاتلقى عل وإمنا تصل إىل ذلك حبركة ،كلم مبا بعدها سقطتوصلت إىل الت فإذا ،تبتدئ بساكن

دها فإذا وإمنا دخلت توصال إىل ما بع ،ألهنا ليست أصال يف الكلمة ة كالم فيتصل هبا ما بعدها وتسقط،اهلمز 

 .(7)وصل إليه فال معىن هلا

 سبب التسمية املطلب الثاين:

تسمية هو فذهب الكوفيون إىل أن سبب ال ،أهنا تسقط يف الوصل اختلف يف سبب تسميتها هبمزة الوصل مع

املتكلم هبا إىل النطق  وصولذهب البصريون إىل القول أبهنا مسيت وصال لأهنا تسقط فيتصل ما قبلها مبا بعدها، و 
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زة مهعليهم أبنه كان من الالئق حينئذ أن تسمى  ضَ واعرت ِ  ،(9)، وكان اخلليل يسميها سلم اللسان(8)ابلساكن

 مصدر ريولكن قيل مهزة وصل على غ ،ت وصل الناطَق إىل النطق ابلساكن؛ ألهنا ال تصل ولكن ال وصل إيصال

َن األَْرضِّ َنبَاتًا﴿ :أوصل كما قال هللا تعاىل ُ أَنبَتَُكم م ِّ وتسمى  ،(11(وعلى املصدر يكون إنباات)10)﴾َوَّللاه

م مهزة الوصل يف ومل يرد مفهو  ،(12)استعمله اخلليل وسيبويهأيضا ألف الوصل وهو مفهوم أسبق فيما يبدو إذ 

تهم وحج ،(13)؛ إذ مل يريدوا اخلروج على القدماء يف عناوين األبوابوتبعهما طائفة من العلماء العني أو الكتاب،

رموز ور والغري أن الدارس للغة ال حيتكم إىل الص ،(14)فلقبت ألفا هلذا املعىن ،يف ذلك أن صورهتا صورة األلف

الصويت بني اهلمزة  ابلفرقإذ يستطيع أن حيس  ،قيم دراسته على األصوات املنطوقةبل ي ،املكتوبة وال يعتربها

 خرتت مصطلح مهزة الوصل وعنونت له.وهلذا ا ،واأللف

 اختيار اهلمزة دون غريها  املطلب الثالث:

هنا حرف التوصل للنطق ابلساكن ابتداء فأل أما سبب اختيار اهلمزة دون غريها من احلروف لتأدية هذا الغرض وهو

ن العادة اطراحه مع الغىن عنه جعلوه اهلمزة أل فلما اعتزموا على حرف ميكن حذفه و ،مرن قابل للتغيري واحلذف

 .(15)فيها يف أكثر األحوال حذفها للتخفيف وهي مع ذلك أصل فكيف هبا إذا كانت زائدة

 مواضع مهزة الوصلاملبحث الثالث: 

 واحلرف. ، والفعل،ة الوصل يف أنواع الكلمة الثالثة: االسممهز  توجد

 مهزة الوصل يف األفعالاملطلب األول: 

ولكن هذه  ،رف األولواألصل يف أبنيتها قائم على حركة احل ،(16)ختتص مهزة الوصل بدخوهلا على األفعال

فتتعرض لإلعالل  ،شىت فوإمنا هي عرضة لتصريفها تصاري ،بتة على صورهتا اليت وضعت عليهااألفعال ليست اث

  .وعندئذ حيتاجون إىل مهزة الوصل ض األحوال إىل إسكان احلرف األول،وهذا ما يضطرهم يف بع ،والتوهني
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ارعه فتدخله أحرف أما مض ،حنو: )َذَهَب( زة وصل لتحرك حروفه الثالثة،: ماضيه اجملرد مل حيتج إىل مهفالثالثي

أما  حروفه، إسكان أحد فال بد من ،أكثر من ثالث حركات وهذا مستثقل املضارعة وهي بدورها متحركة فتتواىل

تغري من بناء ؛ ألن حركته تعني الفعل فال ميكن إسكانه أيضا وأما الثالث وهو ،األول فال؛ لئال يبتدأ ابلساكن

ق بد من إسكان فلم يب ،وهو الم الفعل ألنه خمصص لإلعرابوكذلك الرابع  ،آلخر وهبا تعرف األبنية املختلفة

سقوطه وإذا أردان صياغة األمر منه فإننا حنذف حرف املضارعة وب ،( وابلتايل مل حيتج إىل مهزة وصلالثاين )َيْذَهب  

إذا تدخل  ،(17) َهْب(ذْ به لذا يستعان هبمزة الوصل فتقول: )افيستحيل النطق  ،نيقع احملذور وهو البدء ابلساك

 .صل يف الثالثي على األمر منه فقطمهزة الو 

 تتواىل فيه ومضارعه ال ،ألول الستحالة البدء ابلساكن مثل: )َدْحرََج(ماضيه اجملرد مبن على حركة ا :الرابعي

منه حيذف مر ألوعند صياغة ا ،ثرة حروفه سكن بعضها تقول: )ي َدْحرِج (احلركات بدخول أحرف املضارعة فلك

 . تحتاج إىل مهزة الوصل كالثالثيفال ،حرف املضارعة فتقول: )َدْحرِْج(

 .إىل أصل الوضع ال إىل االستعمال ومل ينب من الفعل مخاسي أو سداسي ابلنظر

أ على الفعل ذه الزايدة يطر وبدخول ه ،إفادة معىن من املعاين أو ،قد تلحقه زايدة طلبا لبناء معني ولكن الفعل

 .وإعادة ترتيب للحركات فال تتواىل ،تغيري

 .أو ثالثة )اْستَـْفَعَل( ،افْـتَـَعَل( -و حرفان )انـَْفَعَل أ ،ثي قد يزاد عليه حرف )أَفْـَعَل(فالثال

 .ْْنََم(أو حرفان )اْحرَ  ،ي قد يزاد عليه حرف )َتَدْحرََج(والرابع

زة وصل يف بناءها بـ )َدْحرََج( فال تدخلها مهفإذا زيدت اهلمزة وحدها ملعىن من املعاين فهي مهزة قطع وتلحق يف 

ت ؛ ألهنا يف احلقيقة ليسأم التاء أم السني فهي مهزة وصل أما إذا زيدت مع غريها سواء النون ،(18)تصريفاهتا

فلما دخلت هذه  ،اين املختلفة كاملطاوعة واالختاذهي املرادة ابلزايدة وإمنا األحرف اليت تصاحبها وهي أفادت املع
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فاجتلبوا مهزة الوصل  ،(19)رف وحصل التغيري يف احلركات اضطروا لتجنب توايل احلركات إىل إسكان األولاألح

ارع ضفتدخل على املاضي واألمر منه فقط وال تدخل على امل ،(20)ال إلفادة معىن بل للتوصل إىل النطق ابلساكن

 .مطلقا لوجود أحرف املضارعة

 . يف األفعال املزيدة ة الوصل تكثروبذلك نعلم أن زايدة مهز 

 ِإىَل  بْ اْذهَ ﴿ :حنو قوله تعاىل ،األمر من الثالثي :سبق يتبني أن مهزة الوصل تكون يفمن خالل ما 

املاضي من و ،(22)﴾ َوأَْمَواهَل م أَنف َسه مْ  اْلم ْؤِمِننيَ  ِمنَ  اْشرَتَى اّللََّ  ِإنَّ ﴿ :واملاضي من اخلماسي ،(21)﴾ِفْرَعْونَ 

ينِ  يف  اْسَتنَصر وك مْ  ﴿ َوِإنِ :السداسي ب ونَ  ِبهِ  ك نت م  َما ِإىَل  انطَِلق وا﴿ :األمر من اخلماسيو  ،(23)﴾الدِ   ،(24)﴾ت َكذِ 

       .(25) ﴾هَل مْ  َتْستَـْغِفرْ  الَ  أَوْ  هَل مْ  اْستَـْغِفرْ ﴿ :األمر من السداسيو

 مهزة الوصل يف األمساءاملطلب الثاين: 

: مها ،منها فلم تدخل إال على نوعني ،األفعال ندر دخوهلا على األمساء علىملا كانت مهزة الوصل خمتصة بدخوهلا 

 .وأمساء قياسية صادرة عن أفعال ،أمساء مساعية غري صادرة عن أفعال

 األمساء السماعية )غري الصادرة عن أفعال(:

 :وهي ،ها مسعت عن العرب وال يقاس عليهاوهي عشرة أمساء بعين

عة األوىل منها يف القرآن السب ورد ،(26()وامين ،واست ،وابنم ،وامرأة ،وامرؤ ،واثنتان ،واثنان ،وابنة ،وابن ،)اسم

 :ابنة ،(28)﴾ابـَْنه   ن وح   َواَنَدى﴿ :ابن ،(27)﴾َمْرميََ  اْبن   ِعيَسى اْلَمِسيح   امْس ه   ﴿:اسم يف قوله تعاىل ،الكرمي

 :امرؤ ،(31)﴾َعْينا   َعْشرَةَ  اثـْنَـَتا﴿ :اثنتان ،(30)﴾مِ نك مْ  َعْدل   َذَوا اثـَْنانِ ﴿ :اثنان ،(29)﴾َهاَتنْيِ  ابـَْنيَتَّ  ِإْحَدى﴿

         .(33)﴾ اْمرَأَة   َوَجدت   ِإين ِ ﴿ :أةامر  ،(32)﴾َهَلكَ  اْمر ؤ   ِإنِ  ﴿
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 ،عماهلاأواخرها لالعتالل وكثر استألهنا معتلة سقطت  ،ل عليها أهنا حممولة على األفعالوعلة دخول مهزة الوص

والدليل على أهنا للتعويض  ،(34) فأحلقوها مهزة وصل عوضا مما أصاهبا من الوهن إذ هي ثالثية حذفت الماهتا

ولنقص المه  ،ألنه من )ثنيت(-كفتيان   –فمثال )اثنان( المه ايء وهي حمذوفة وأصله )ثنيان(  ،اجتماعهماعدم 

مساء  ليس وما جرى على هذه األ ،(35)وقس عليه بقية األمساء ،ودخلته مهزة الوصل ،أشبه الفعل فسكن أوله

 . مطردا وإمنا هو مساعي

 :األمساء القياسية )الصادرة عن أفعال( 

 اْفرتَاء﴿ :األفعال اخلماسية حنو قوله تعاىلمصادر  :أي ،املاضية اليت دخلتها مهزة الوصل وهي مصادر األفعال

           .(37)﴾اأَلْرضِ  يف  اْسِتْكَبار ا﴿ :السداسيةاألفعال ومصادر  ،(36) ﴾اّللَِّ  َعَلى

 ،تصرف واإلعاللكما هو فرع عنه يف ال  ،االشتقاق فإنه فرع عنه يف حلاق مهزة الوصل بهوألن كان املصدر أصال يف 

 .(38وصام صيام ا) ،حنو: قام قيام ا

هو السبب  ؛ إذ أن سكون األولمطرداالوصل إن حلقت الفعل قياسا فاملصدر يتبع فعله املاضي فتلحقه مهزة 

 .(39املوجب لدخوهلا يف مجيع األحوال)

 مهزة الوصل يف احلروفاملطلب الثالث: 

ة احلرف روف مبنية على حرك؛ ألن احلوغريها ،إن ،إال ،ئل احلروف هن مهزات قطع حنو: إىليع اهلمزات يف أوامج

 ،غ املختلفةتصريف األفعال يف الصيفالعرب ال تبن كالمها مبدوء ا بساكن أبدا إال ما اضطروا إليه خالل  ،األول

ه عند من جيعل الم ملذلك فجميع مهزاهتا مهزات قطع إال يف الم التعريف ومي ،واحلروف اثبتة ال تصريف فيها

 نيوقد أاثرت اهلمزة يف أداة التعريف جدال ب ،(40سبت إىل اليمن ومحري ونفر من طيئ)وهي لغة ن ،التعريف ميما

 :النحويني تولد عنه ثالثة آراء
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 .(42وتبعه ابن يعيش) ،(41)وهو رأي سيبويه ،واهلمزة للوصل ،أن أداة التعريف الالم وحدها  -1

 .(43)رأي املربد وهو ،م لئال يشتبه التعريف ابالستفهاموإمنا ضم إليها الال ،أن أداة التعريف اهلمزة وحدها  -2

وهو  ،قطع أصلية وصلت لكثرة االستعمال واهلمزة مهزة ،و)قد( ،حنو )هل( ،أداة التعريف أن )أل( بكاملها  -3

  (.44)مذهب اخلليل

 ،وأن ماذهب غليه اخلليل هو األوىل يف توجيه وضعها ،والذي يبدو للباحثة أن )أل( بكاملها أداة تعريف -4

وسالمة مذهبه من دعوى الزايدة فيما ال أهلية فيه للزايدة وهو احلرف؛ ألن الزايدة نوع من التصريف واحلرف 

  وحسبك أنك تفصلها عن االسم وتنطق هبا مفردة كاملة وإمنا وصلت مهزهتا ختفيفا لكثرة االستعمال. ،ال يقبله

 حركة مهزة الوصلاملبحث الرابع: 

فذهب  ،فيها فكل أدىل بدلوه ،يف أصلها ولكنهم اختلفوا ،حركة مهزة الوصل هي الكسرةلى أن اتفق النحويون ع

مجهور البصريني إىل أن األصل يف مهزة الوصل أن تكون متحركة ابلكسر وتضم يف حنو )ادخل( لئال خيرج من  

واعلم " :يبويهيقول س ،(45)كسر إىل ضم ألن هذا اخلروج مستثقل وليس يف كالم العرب شيء على وزن )ِفع ل(

أن األلف املوصولة فيما ذكران يف االبتداء مكسورة أبدا  إال أن يكون احلرف الثالث مضموما  فتضمها وذلك قولك 

  .(46") اقتل

وذهب أكثر الكوفيني إىل أن األصل يف حركة مهزة الوصل أن تتبع حركة عني الفعل لتكون حركته اتبعة لعني الفعل 

إذ لو كانت حركتها اتبعة حلركة عني  ،كان صحيحا إال أنه خيلو من الدقةالقول وإن  وهذا (.47) طلبا للمجانسة

أن األصل يف  وذهب بعضهم إىل . الفتح إن كانت عينه مفتوحة حنو: )ِاذَهب(الفعل لوجب أن تتبعها أيضا يف

لسكت من قبيل أهنا وشبه ابن جن مهزة الوصل هباء ا ،(48)مهزة الوصل أن تكون ساكنة وتحرك اللتقاء الساكنني

غري أن  ،(49فكما أن هاء السكت ساكنة كان ينبغي يف مهزة الوصل أن تكون ساكنة أيضا) ،تحذف يف الدرج

 ميت فهو يقوم على فرض جمرد وال ،زة الوصل أبن حقها أن تكون ساكنةهذا الشبه ليس كافيا للحكم على مه
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؛ اد متحركة ال ساكنةفينبغي أن تز   ،للتوصل للنطق ابلساكن يت هبا إالفهمزة الوصل ما أ ،بصلةإىل الواقع اللغوي 

 ووجب أن تكون حركتها الكسرة ألهنا ،ساكن وأنت تقصد التخلص من الساكنألنه حمال أن تقصد إىل حرف 

كثر يف ه وهو األللساكن أكثر من غري  زيدت على حرف ساكن فكان الكسر أوىل هبا من غريه ألن مصاحبتها

 . التقاء الساكنني

 ،واملنطق البصريون هو عني الصواب وأن ما ذهب إليه ،حركة مهزة الوصل يف األصل الكسرةوبذلك يثبت لدي أن 

إذ لو جيء  ،النطق ابلساكن وجب كوهنا متحركة ملا كان سبب زايدة مهزة الوصل التوصل إىل ": يقول ابن مالك

ا حركة فأوىل . وإذا ثبت استحقاقها غري جمديةفكانت تكون زايدهت ،كنة الفتقرت إىل حرف آخر يبدأ بههبا سا 

ابعي مفتوحة يف ضمومة يف الر ؛ ألهنا مم وقع يف االلتباس هبمزة املتكلم؛ ألن فتحها أو ضمها احلركات هبا الكسرة

  .(50غريه")

 يها حالة الكلمة.فتأخذ صورة أخرى تستدع ،كة اهلمزة عن األصل لضرورة صوتيةهذا وقد خترج حر 

 مهزة الوصل يف األفعال ركةحاملطلب األول: 

وإمنا  ،(51) إذا كان احلرف الثالث من األفعال مكسورا أو مفتوحا ،ة الوصل يف االبتداء مكسورة أبداتكون مهز  

 ،والساكن ال ي بَتدأ به ،والثاين ساكن ،والزائد ال يبىن عليه ،بىن على غريه ألن األول زائدبنيت على الثالث ومل ت

فبنيت  ،زم ساكناويف اجل ،ويف النصب مفتوحا ،والرابع ال يثبت على إعراب واحد؛ ألنه يكون يف الرفع مضموما

  .(52؛ إذ كان إعرابه ال يتغري)على الثالث

ت مْ  َما اْعَمل وا﴿ :و ،(53)﴾َسأَْلت مْ  مَّا َلك م فَِإنَّ  ِمْصرا   اْهِبط واْ ﴿ :تعاىل مثاله من األمر قوله والكسر  ،(54)﴾ِشئـْ

 .(55هو األصل وإن كان احلرف الثالث مفتوحا حىت ال يلتبس األمر ابخلرب)

           .                    (57)﴾الشَّْيطَان   َعَلْيِهم   اْسَتْحَوذَ ﴿ :و ،(56)﴾السَّاَعة   اْقرَتََبتِ ﴿ :ومثاله من املاضي قوله تعاىل
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 ،القرآن الكرمي يف مخسة أفعال هي وقد وقع ذلك  يف، ث مضموما ضما عارضاومنه أيضا إن كان احلرف الثال

َياان   َله   قَال واْ ابـْن وا﴿ ،(58)﴾ِإيَلَّ  اْقض واْ  مث َّ ﴿ :قوله تعاىل  َأنِ ﴿ ،(60)﴾َهَذا قـَْبلِ  مِ ن ِبِكَتاب   اِئْـت وين ﴿ ،(59)﴾ بـ نـْ

إال ومع أن اثلث هذه األفعال مضموم،  ،(62)﴾ تـ ْؤَمر ونَ  َحْيث   َواْمض واْ ﴿ ،(61)﴾آهِلَِتك مْ  َعَلى َواْصرب وا اْمش وا

 .إن ضمته ليست أصلية بل عارضة

ء وا" بضاد مكسورة وايي  وبيان عروض الضمة يف اثلث هذه األفعال هو أن كلمة "اقضوا" كان أصلها "اقضِ  

لياء امضمومة بعدها فنقلت ضمة الياء إىل الضاد بعد تقدير سلب حركتها فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت 

ها اثلثِ  م  اللتقاء الساكنني فصارت الكلمة "اقضوا" بضم الضاد وحذف الياء وكذلك القول يف ابقي األفعال اليت ضَ 

 .(63)عارض

لكراهية  ،(64)﴾ي وس فَ  اقْـتـ ل واْ ﴿: تعاىلحنو قوله  ،ن احلرف الثالث مضموما ضما الزماوتكون مضمومة إذا كا 

  .(65اخلروج من كسر إىل ضم وال حاجز بينهما إال حرف ساكن فهو حاجز غري حصني)

 مهزة الوصل يف األمساء ركةحاملطلب الثاين: 

 :و ،(67)﴾َأمْحَد   امْس ه  ﴿ :حنو قوله تعاىل ،(66)الكسر مطلقا يف األمساء السماعية والقياسية معا على األصل

    .(68)﴾السَّيِ ئِ  َوَمْكرَ  اأَلْرضِ  يف  اْسِتْكَبار ا﴿

إمنا و  ملا كانت يف اسم ال يتمكن متكن األمساء حنو ابن واسم وامرئ   ،ومل أتت مفتوحة يف األمساء إال يف )امين هللا(

 .(69)سمفيما ليس اب (أل)شبهتها هنا ابليت يف  -وهو القسم -هي يف اسم ال يستعمل إال يف موضع واحد

 الوصل يف احلرف )أل(ركة مهزة حاملطلب الثالث: 

 .(71)وللتفرقة بينها وبني ما يف األفعال واألمساء ،(70الفتح طلبا للخفة فيما يكثر استعماله)

نـَْيا احْلََياةِ  زِيَنة   َواْلبَـن ونَ اْلَمال  ﴿   :حنو قوله تعاىل   .تبدأ هبا مفتوحة ،(72)﴾الد 
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 اجتماع مهزيت الوصل والقطعاملبحث اخلامس: 

الجتماع مهزيت القطع والوصل يف كلمة واحدة صوراتن، إحدامها أن تتقدم مهزة الوصل على مهزة القطع، واألخرى 

 أن تتقدم مهزة القطع اليت هي لالستفهام على مهزة الوصل. 

 تقدم مهزة الوصل على مهزة القطع املطلب األول:

 :يف قوله تعاىل ،اْؤمتن :يف القرآن الكرمي يف مواضع منها ، وقد ورد ذلكمهزة القطع ساكنة وهي فاء للكلمةوتكون 

نَ  الَِّذي فـَْليـ َؤد ِ ﴿  اْئَذن يـَق ول   مَّن َوِمنـْه م﴿ :اْئذن ،(74)﴾اْئِتَنا اهْل َدى ِإىَل  يَْدع ونَه  ﴿: اْئِتنا ،(73)﴾أََمانـََته   اْؤمتِ 

        .(75)﴾يلِ  

ع وهي اليت تليها مهزة القطففي حالة وصل األفعال السابقة مبا قبلها تسقط مهزة الوصل وهي املتقدمة وتثبت 

س حركة ما كنة حرف مد من جنويف حالة البدء أبي فعل منها تثبت مهزة الوصل وتبدل مهزة القطع السا  ،ساكنة

مة بعدها واو و يف الفعل )اؤمتن( فيبدأ هبمزة مضمفتبدل واوا إذا كان ما قبلها مضموما ومل يرد ذلك إال  :قبلها

نَ  دأ هبمزة مكسورة حيث يب يف البقية حنو: اِيتنا، اِيذن، كوتبدل ايء  إذا كان ما قبلها مكسورا، وذل ،مد ية: ا ومتِ 

شق أيف حني يرى علماء األصوات احملدثون أن توايل مهزتني  .(76)هذا على تفسري املتقدمني ،بعدها ايء مد ية

 فإذا كانت اهلمزة الثانية مشكلة ابلسكون سقطت من الكالم واستعيض ،تاج إىل جهد عضلي أكثر يف نطقهماوحي

 تربط ن تغيري اهلمزة هذا إمنا هو للعالقة اليتالباحثة القول بشكل أوضح إستطيع وت .(77عنها إبطالة حركة األوىل)

الت نربهتا صارت ففت وز ن اهلمزة الساكنة املفتوح ماقبلها إذا خأ فاملعلوم ،ة حبروف املد أو احلركات الطويلةاهلمز 

فاهلمزة صوت شديد وخترج ابنطباق الوترين الصوتيني انطباقا اتما فال يسمحان للهواء ابملرور وعندما  ،إىل األلف

 ،(78)نيينفرج الوتران يسمع صوت انفجاري نتيجة الندفاع اهلواء الذي كان مضغوطا فيما دون الوترين الصوتي

أما يف حالة حروف املد )احلركات الطويلة( فقد اتسعت خمارجها وال تصادف حوائل أو موانع يف طريقها بل مير 
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وهذا ما يؤكد التعارض بني طبيعة اهلمزة من جانب  .(79) معها الصوت يف جمرى خال ابنفتاح الوترين الصوتيني

فالعالقة هنا هي عالقة ضدية ختلق من الوترين صماما يغلق يف وجه الصوت  ،وأصوات املد من جانب آخر

هذا ما جعل العرب ينفرون من اهلمزة أحياان إىل  .و يفتح فتكون حروف املد دون عارضالناشئ فتكون اهلمزة أ

ألهنا تلني ل وهذا هو السر يف جعل اهلمزة ضمن حروف االعتال ،حيسون ابلفرق الصويت بينها مجيعاحروف املد و 

يلون إىل ون عن اهلمز وميإذ كانوا ينأ ،تحقيق اهلمزة لغة من لغات العرب ال سيما أن عدم ،فتلحق حبروف العلة

روق خبالف القبائل البدوية )أهل ْند( فإهنا تركن إىل السرعة يف األداء وال ي ،وهي عادة القبائل احلجازية ،التليني

صائصها النطقية خوهو ما جرى بعينه يف األمثلة السابقة فقد فقدت اهلمزة . أن متد األصوات ومتطط احلروف هلا

اء يف )اِيت( وقياسا على ذلك الي ،ومتن( والذي سوغ ذلك الضمة قبلهاوصارت إىل الواو يف )ا   ،ابنفتاح الوترين

كقوهلم: )َءادم(   ،(80وهو قانون عام لكل مهزتني التقتا يف كلمة األوىل متحركة والثانية ساكنة) ،قبلهاللكسرة 

 .      أصلها )أَْأدم(

 تقّدم مهزة القطع اليت لالستفهام على مهزة الوصلاملطلب الثاين: 

، مس اوإما أن تكون ا ،إن هذه الكلمة إما أن تكون فعال  إذا دخلت مهزة االستفهام على كلمة أوهلا مهزة وصل، ف

 . ولكل حالة حكمها ،اوإما أن تكون حرف  

إن مهزة الوصل ف االستفهام على فعل أوله مهزة وصل وال يكون إال ماضيا: إذا دخلت مهزة الفعل واالسميف حالة  

      .  (83)﴾َكِذاب    اّللَِّ  َعَلى أَْفرَتَى﴿ ،(82)﴾َأطََّلعَ ﴿ :مثاله ،(81) تحذف وتبقى مهزة االستفهام

تدئ هبا بتداء الكالم؛ تبوجود هلا إال يف اواملراد ابحلذف هنا حذفها من الرسم ذلك أهنا حمذوفة يف الدرج وال 

ذفت يف أول الكلمة فح فلما دخلت عليها مهزة االستفهام سد ت مسد ها يف النطق ابلساكن الذي ،مكسورة

 أاستكبار(. ،أانتصارحنو قولك: ) ،وكذلك يف األمساء ،ى حذفها التباس االستفهام ابخلرب. وال يرتتب علمهزة الوصل
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إذا دخلت مهزة االستفهام )أل( فإن مهزة الوصل فيه يصيبها نوع من التغيري ال يفضي إىل ذهاهبا : يف حالة احلرف 

 هي وحركتها معا بل يبقى ما يدل عليها حىت ال تفقد أي من اهلمزتني وظيفتها يرتتب عليه التباس االستفهام

 ،(84)﴾آلذََّكَرْينِ ءَ ﴿ :ا اآلتية ثالث  كلمات يف مواضعه. وقد وقع ذلك يفابخلرب فيتغري املعىن تبعا لذلك

 :تغيري فيها أيخذ صورتنيوال ،(86)﴾َءآلل  ﴿ ،(85)﴾َءآآْلنَ ﴿

إبدال مهزة )أل( ألفا  مع املد الطويل ملالقاهتا ساكنا  أصليا . ويسمى هذا املد مد الفرق ألنه من الناحية  األوىل:

 .(87)اللغوية يفرِق بني االستفهام واخلرب

إبداهلا ألفا يثري و  ،توحةفهمزة االستفهام مفتوحة ومهزة الوصل أيضا مف ،هذه ال ختلو من غرابةملد غري أن ظاهرة ا

 ؟!إذ ا أين ذهبت فتحة اهلمزة ،فمعروف أن األلف ساكنة ،تساؤال

أن الذي جرى هو إسقاط مهزة الوصل فالتقت حركتها حبركة مهزة االستفهام فأشبعت لتصبح ألفا  يبدو للباحثة

ـــــ  ل( بعد سقوط ـ ( هلمزة االستفهام مقطعا طويال مغلقا )ءوأصبح املقطع القصري املفتوح )ء ــَــــ  –لة فتحة طوي –

 .  مهزة الوصل

 .(88)تسهيلها بني األلِف واهلمزة مع القصر، أي عدم املد مطلقا    األخرى:

 اهلمزة واأللف أردت ختفيفها بنياعلم أن كل مهزة مفتوحة كانت قبلها فتحة  فإنك جتعلها إذا ": يقول سيبويه

 .(89)"الصوت وال تتمه وختفي ألنك تقرهبا من هذه األلف  الساكنة وتكون بزنتها حمققة  غري أنك تضعف

ورد رأيهم حبجة وقوعها يف  ،(90فذهب الكوفيون إىل أهنا ساكنة) ،تلف يف حقيقة هذه اهلمزة وحركتهاوقد اخ

  :ساكنان النكسر البيت يقول األعشىالشعر وبعدها ساكن يف موضع لو اجتمع فيه 

           أََأْن رأْت َرج ال  أْعَشى أَضرَّبه      
َ
  (91)ن وِن وَدْهر  م ْتِبل  َخِبل  َرْيب  امل
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وقال أيضا  ،(93) يف حكم املتحركة وذهب الرضي إىل أهنا .(92ت) تكن بزنتها حمققة  النكسر البيفلو مل 

 .(94)أهنا ال تكون إال بشيء من احلركة

فالذي نسمعه  ،مزة من الكالم اتركة وراءها حركةعبارة عن سقوط اهل "ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أن بني بني هي 

و كسرة أ حينئذ ال ميت إىل اهلمزة بصلة بل هو صوت لني قصري يسمى عادة حركة اهلمزة من فتحة أو ضمة

 .(95")ويرتتب على هذا النطق التقاء صويت لني قصريين ينشأ من احلركتني 

اقبلها ال م ؛ وأن سقوط اهلمزة وانتقال حركتها إىللوصف هلمزة بني بني جمانب للصوابأن هذا ا الباحثة رىوت

هتم( على قراءة أيب أَنذر فمثال لو كانت اهلمزاتن امللتقيتان متحركتني ابلفتح كما يف )أَ  ،يؤدي اهلمزة املسهلة

اهلمزة والتقاء  حذف -على حد قول الدكتور إبراهيم  -على نطقها ابلتسهيل أيرتتب  ،ابلتسهيل ،(96)عمرو

املد  أم ينشأ منهما صورة أخرى هي إشباع الفتحة األوىل وتولد صوت ،للني القصريين ومها هنا الفتحتنيصويت ا

 : لفتحة الطويلة(؟ على النحو اآليت)ا

 .أَانذرهتم  ) يتولد املد (         أَــــــــــَ نذرهتم                     أَأَنذرهتم            

مة )ـــــــــــَ و(  وكذلك الفتحة والض ،وإذا التقت الفتحة مع الكسرة ستتولد احلركة املزدوجة )ـــــــــــَ ي( كما يف )بَيت(

 .(97) اهلابطة كما يف )نَوم( فيما يعرف ابلتتابعات

 .(98تها)اهلمزة وحرف املد اجملانس حلركإذ ا كان املتقدمون على وعي بكيفية النطق ابهلمزة املسهلة وأهنا بني 

انغلق وانقطع   مافمىت ،وترين الصوتيني هو املتحكم فيهماوكما مر معنا سابقا عالقة اهلمزة أبصوات اللني وأن ال

  ،اتما الكن ماذا لو مل يغلق الوتران إغالق ،وامتد الصوت نشأت حروف املدنفتح ومىت ما ا ،الصوت نشأت اهلمزة
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ربية التسعة  أصوات الع؟ سينشأ صوت غريا الذي سينشأ من هذا احليز الضيق؟ ما انفتاحا كامالكما لو مل ينفتح

 .تستحسن يف قراءة القرآن واألشعارفهو ضمن احلروف الفرعية اليت  ،والعشرين

 :أي ،ابهلمزة املسهلة أو مهزة بني بنينه املتقدمون وهو الذي عرب ع 

 :كقوله تعاىل  ،أو بني اهلمزة وبني الواو ،(99)﴾َءأَنَذْرهَت مْ ﴿ :كقوله تعاىل  ،اهلمزة وبني األلفبني 

 .(101)﴾أَِءانَّ ﴿    :كقوله تعاىل  ،أو بني اهلمزة وبني الياء ،(100)﴾أَء ْلِقىَ ﴿

وهي  هلمزة األوىلءهللا( بتحقيق ا ،ءاآلن ،وعليه تقرأ كل من )ءالذكرين ،(102لكل من انفع وابن كثري وأبو عمرو)

ذفها مع حركتها ؛ ألن حصل جبعلها بني اهلمزة وبني األلفوتسهيل اهلمزة الثانية وهي مهزة الو  ،مهزة االستفهام

 . ع يف اللبس بني االستفهام واخلربموق

 اخلامتة:

 هي كاآليت: هذا املقالالباحثة يف ائج اليت توصلت إليها إن أهم النت

 ابلكلمة، االبتداء وجهأ االبتداء ابللفظة القرآنية والتعرف علىيتمثل يف كيفية بتداء الصريف يف القرآن الكرمي االــ 

 .فيها يكون ما أكثر االبتداء يف التغيري ألن الوصل؛ مهزة مباحثه وأكثر

 تختصف ،واحلذف للتغيري قابل مرن حرف ألهنا؛ لالبتداء ابلساكن احلروف من غريها دون اهلمزة اختريتـ 

ثرة استعماهلا لك وال توجد يف احلروف إال يف )أل( التعريف ،األمساء على دخوهلا يندراألفعال و  على لدخولاب

 فتسقط يف الوصل.

 أن ند الباحثةع ثبت والذي ،أصلها يف اختلفوا ولكنهم ،الكسرة هي الوصل مهزة حركة أن على النحويون اتفقــ 

 حالة يهاتستدع أخرى صور فتأخذ ،صوتية لضرورة األصل عن خترجو  ،الكسرة األصل يف الوصل مهزة حركة

 .الكلمة
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 حركة جنس نم مد حرف الساكنة القطع مهزة وتبدل الوصل مهزة تثبت القطع مهزة على الوصل مهزة إذا تقدمتـ 

ل وهذا فإن مل حيصل لبس حذفت مهزة الوصإذا تقدمت مهزة القطع على مهزة الوصل أما  ،البدء حالة قبلها يف ما

( التعريف يف )ألإال يكون ال وإن حصل لبس فإما أن تبدل مدا أو تسهل وهذا  ،ال يكون إال يف األمساء واألفعال

 إذا دخلت عليها مهزة االستفهام.
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