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ممخص البحث بالمغة العربية:
ىذا البحث يدرس ظاىرتي  :اليمز واإلمالة عند فخر الدين قباوة  ،تناول
المبحث األول اليمزة من حيث موقعيا بين حروف العربية ومخرجيا وصفاتيا ،
وقفت عمى طرائق العرب في نطق اليمزة من حيث
ثم
ُ
ورأي العمماء في ذلك ّ ،
وخصِّص المبحث الثاني لإلمالة من حيث معناىا
التحقيق والتخفيف وغير ذلك ُ ،

اصطالحا  ،والغاية منيا  ،وأسباب اإلمالة وموانعيا  ،وأقوال العمماء في ذلك ،
لغةً و
ً
سيما قباوة  ،وما لو في ذلك من آراء وجيود .
وال ّ
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المقدمة:

الحمد هلل الذي خمق اإلنسان  ،وعمّمو البيان  ،والصالة والسالم عمى َم ْن زّين
ُ
أما بعد ...
ببيانو الكالم  ،وأذىل بفصاحتـو األنام  ،وعمى آلـو وصحبو والتابعين ّ
صرف إلييا الدراسة قبل
فإن الصوت ىو أول مستويات المغة التي ينبغي أن تُ
َ
ّ
يكون ما بعده من
ألن مادتيا ىي الحروف العربية  ،وىي األ ُّ
ُس الذي ِّ
غيرىا ؛ ّ

اخترت ظاىرتي (اليمز
الصوت مادة بحثي ىذا  ،و
جعمت
كممات أو عبارات ؛ لذا
ُ
َ
ُ
ألنيما مثاالن لميل العربية إلى األسيل واأليسر  ،فما ىما إالّ عزوفًا عن
واإلمالة) ؛ ّ
التماسا لمخفة والمجانسة الصوتية .
األصعب في النطق  ،واألثقل عمى المسان  ،و ً
ثم أقوال المحدثين وما
ومنيجي في ىذا البحث ىو عرض آراء القدامى ّ

ثم أختم بما اختاره فخر الدين قباوة وذىب إليو  ،وما
بينيم من اتّفاق أو اختالف ّ ،
الجديد الذي أضافو ىذا العالم الجميل من حيث االصطالح  ،أو الرسم  ،أو غير
ذلك .
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المبحث األول:
الهمز:
أوالً  :موقع الهمزة بين حروف العربية :

المبرد فقد
اليمزة حرف من حروف العربية بإجماع العمماء إالّ أبا العباس
ّ
ِ
ألنيا ليست ليا صورة(ٔ)  ،وال
ب إليو ّأنو استبعد اليمزة من حروف المعجم ؛ ّ
ُنس َ
تثبت عمى ٍ
أن العمماء رفضوا ما ذىب إليو ُّ
وعدوا اليمزة
رسم
خاص بيا(ٕ) َ ،
بيد ّ
ّ

أن
حرفًا  ،ولو صورة مستقمة وىي صورة األلف  ،وفي ذلك يقول ابن جني  " :اعمم ّ
األلف التي في ّأول حروف المعجم ىي صورة اليمزة في الحقيقة  ،واّنما ُكتَِبت اليمزة
وياء أخرى عمى مذىب أىل الحجاز في التخفيف  ،ولو أُريد تحقيقيا البتة
مرة ً
و ًاوا ّ
لوجب أن تُكتب ألفًا عمى ِّ
موقعا ال
كل حال  .يد ّل عمى صحة ذلك ّأنك إذا أوقعتيا
ً
يجز أن تكتب إالّ ألفًا مفتوحةً كانت أو
يمكن فيو تخفيفيا  ،وال تكون إالّ محققة لم ْ
مضمومة أو مكسورة "(ٖ) .

أن نسبة القول بإخراج اليمزة من الحروف إلى
ولكن عند التتبع والنظر نجد ّ
أن اليمزة حرف  ،ومن ذلك قولو " :
المبرد فيو إشكال ؛ ّ
صرح أكثر من مرة ّ
ألنو قد ّ

مخرجوُ عن مخارج الحروف وال ُيشرُكوُ في مخرجو
أن اليمزة حرف يتباعد
اعمم ّ
ُ
بحسب
شيء وال يدانيو إالّ الياء واأللف "(ٗ)  ،بل حينما ذكر ترتيب الحروف
ٌ
ْ

أن مخرجيا من
مخارجيا جعل اليمزة أول حرف في ذلك الترتيب ،
َّ
ونص عمى ّ
أقصى الحمق  ،فقال  " :فمن أقصى الحمق مخرج اليمزة  ،وىي أبعد الحروف ،
ويمييا في البعد مخرج الياء  ،واأللف ىاوية ىناك "(٘) .
إن اليمزة التي استبعدىا أبو
وال يمكن الخروج من ىذا اإلشكال إالّ بالقول ّ :
العباس من حروف المعجم لعدم ثبات رسميا في الخط ىي اليمزة المخففة فقط
وليس المحققة  ،ودليل ذلك قولو  " :والياء خفية تقارب مخرج األلف  ،واليمزة
از من
جميعا  ،أعني اليمزة المحققة "( ، )ٙفقولو  " :أعني المحققة " احترًا
تحتيما
ً
أن المبرد قد
المخففة التي ال يراىا من الحروف التي ليا صورة  ،وىذا دليل عمى ّ

أما المحققة فيي عنده حرف كبقية الحروف  ،وىذا ما لم
أخرج اليمزة المخففة فقط ّ ،
أقف فيو عمى ٍ
قول ألحد .
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ثانياً  :مخرج اليمزة وصفاتيا

أما اليمزة فمخرجيا
مخرج اليمزة ىو أقصى الحمق باتّفاق  ،قال الخميل ّ " :
من أقصى الحمق ميتوتةً مضغوطةً "(. )ٚ

أما صفاتيا فيي مجيورة عند المتقدمين( ، )ٛولكن المحدثين اختمفوا فييا ،
وّ
مجيور وال
ًا
مجيورا( ، )ٜومنيم من قال ّأنيا حرف ليس
عدىا حرفًا
فمنيم من ّ
ً
حرف ميموس(ٔٔ)  ،وممن ذىب ىذا المذىب
ميموسا(ٓٔ)  ،وذىب آخرون ّأنيا
ٌ
ً
األخير فخر الدين قباوة(ٕٔ) .

أن اليمزة حرف شديد  ،والصفة الثالثة
والصفة الثانية لميمزة ىي الشدة  ،أي ّ
أن اليمزة حرف منفتح غير مطبق  ،والصفة الرابعة ىي االستفال
ىي االنفتاح  ،أي ّ
ٍ
مستعل  ،والصفة الخامسة ليا ىي اإلصمات أي ليست
 ،أي ّأنيا حرف مستفل غير

ص َمت(ٖٔ)  ،ىذا نصيب
بمذلقة  ،فاليمزة ىي حرف مجيور شديد منفتح مستفل ُم ْ
ُ
أما الصفات التي ليست ليا ضد كالقمقمة واالنحراف
اليمزة من الصفات المتضادة ّ ،
أما
والغنة والتكرير وغيرىا  ،فاليمزة توصف ّ
بأنيا ميتوتة  ،من ذلك قول الخميل  " :و ّ
اليمزة فمخرجيا من أقصى الحمق ميتوتة مضغوطة فإذا ُرفِّوَ عنيا النت فصارت
الياء والواو واأللف "(ٗٔ) .

ِّ
اليت  ،وىو عصر الصوت
وس ِّمي اليمز الميتوت من
وقال السيوطي ُ " :
ِّ
ألنيا يعرض ليا اإلبدال
كالتيوع  ،أو من
ألنيا معتصرة
اليت وىو الحطم والكسر ؛ ّ
ّ
ّ
كثير فتنحطم وتنكسر "(٘ٔ)  ،ومنيم من َّ
عد الميتوت ىو الياء( ، )ٔٙوذىب
ًا

وس ّميا ميتوتين لضعفيما وخفائيما(، )ٔٛ
آخرون إلى ّ
أن الميتوت التاء(ُ ، )ٔٚ
أن الميتوت ىو الياء(. )ٜٔ
واختار قباوة ّ
ثالثاً  :تحقيق اليمزة وتخفيفيا

مخرجا  ،وأثقميا نطقًا  ،وقد عمّل العمماء
اليمزة من أصعب حروف العربية
ً
وب ُع َد عن
ألنيا
ٌ
ذلك العسر والثقل  ،فقال ابن جني ّ " :
حرف َس ُف َل في الحمق َ ،

الحروف  ،وحصل طرفًا فكان النطق بو تكمفًا "(ٕٓ) .
أن اليمزة َن ْبرةٌ تخرج من أقصى الحمق
وقال العكبري (تٙٔٙىـ)  " :اعمم ّ
ـق النطق بيا "(ٕٔ)  ،وقال فخر الدين قباوة " :
التيوع  ،ومن ىنا ش ّ
صوتيا ُيشبو ّ
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اليمزة حرف شديد المفظ مستثقل عند جميع الشعوب  ،تتجنب لفظو في وسط

ألنو يخرج من أقصى الحمق بنبرٍة عسيرة التحقق تجري ُمجرى
الكممات والتراكيب ؛ ّ
التقيؤ "(ٕٕ) .
التيوع و ّ
ّ

وليذا الثقل لجأ بعض العرب إلى التخفف في نطق اليمزة  ،قال العكبري " :

ضروبا من التخفيف "(ٖٕ) ؛ لذا فممنطق
جوزت العرب في اليمزة
ً
وليذا السبب ّ
باليمزة طريقتان  :األولى بتحقيقيا  ،أي النطق بيا من مخرجيا وىو أقصى الحمق
تميم وما جاورىا(ٕٗ)  ،وفي ذلك يقول
وىذه ىي لغة البيئة البدوية في جزيرة العرب ٌ
فيحققون المفظ باليمزة  ،وحجتيم ّأنيا حرف
أما بنو تميم  ،وقيس عيالن ُ
قباوة ّ " :
متميز لو شخصيتو المعتبرة  ،ويجب اإلتيان بتصويتو الحقيقي كغيره من الحروف

الفصيحة "(ٕ٘) .
أما الطريقة الثانية في نطقيا فيي بالتخفيف وىي لغة الحجاز( ، )ٕٙوفي
ّ
ذلك يقول قباوة بعد ذكره ثقل اليمزة  " :ولذلك يتصرف أكثر أىل الحجاز في
استحسانا  ،وقد يقمدىم في شيء من ذلك بعض
التخمص منو  ،ويخففون لفظو
ً
القبائل المخالفة "( . )ٕٚويكون تخفيفيا بالحذف  ،أو اإلبدال  ،أو التسييل :
ٔ -الحذف :

أن َّ
أن
كل ىمزٍة متحركة كان قبميا حرف ساكن فأردت ْ
قال سيبويو  " :واعمم ّ
ومن
تُخفف حذفتيا وألقيت حركتيا عمى الساكن الذي قبمو  ،وذلك قولك َ :من بو َ
ك َ
ك  ،إذا أردت أن تخفف اليمزة في األب واألم واإلبل "(. )ٕٛ
ك وكم بِمُ َ
ُّم َ
كأنيا لم
وقال قباوة في معنى الحذف  " :وىو أن تسقط اليمزة من المفظ البتة ّ
تكن  ،والقياس فيو أن يحصل الحذف بعد نقل حركة اليمزة إلى ما قبميا ؛ لتد ّل تمك

الم َرة  ،بعد نقل الحركة
الحركة عمى ما سقط في الكالم  ،فالمرأة ُيصبح لفظيا َ :
أب "(.)ٕٜ
والحذف  ،وكذلك تقول َ :
ب) بدالً من َ :ي ْد ُ
و(ي َد ُ
(ن َس ُل) بدالً من  :نسأ ُل َ ،
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ٕ -اإلبدال :

مد أو لين من
أيضا(ٖٓ)  ،ومعناه  :أن تبدل اليمزة حرف ّ
سمى القمب ً
ُ
وي ّ
وبينو قباوة بقولو  " :وىو أن تُزال نبرة اليمزة في المفظ
جنس حركة ما قبميا(ٖٔ) ّ ،
ألف
مد أو لين  ،أي ٌ :
كأنيا تُحذف ويح ّل محمّيا بعض حرف ّ
فيمين التصويت بيا ّ
ياء تبعا لحركتيا أو حركة ما قبميا ؛ وليذا تُرسم في التحقيق عمى ٍ
شكل
أو و ٌاو أو ٌ ً

وم ْؤمن
ويأْخذ  ،وفَأْر ُ ،
يمكن قراءتيا مخففـة  ،عند الحاجة  ،فألفاظ َ :أرْس َ ،
وي ْؤلم ُ ،
وي َؤلِّف  ،وِذ ْئب  ،وبِ ْئر ِ ،
ورَئاسة  ،ونِْئمم  ،تصبح باإلبدال
وس َؤال ُ ،
ورَؤساء ُ ،
ُ ،
وس َوال ،
ورَوساء ُ ،
عمى األشكال التالية  :راس  ،وياخذ  ،وفار  ،ويولـم  ،ومومن ُ ،
ويولِّف ِ ،
وذ ْيب  ،وبِ ْير ِ ،
ياء
ُ
ورَياسة  ،ونِيمم "(ٕٖ)  ،أي ّأنيا تُقمب ألفًا أو و ًاوا أو ً
ظا وخطِّا .
لف ً
ٖ -بين بين :

أيضا بالتسييل(ٖٖ)  ،أي تسييل اليمزة  ،ومصطمح (بين بين) ىو
سمى ً
ُ
وي ّ
من مصطمحات سيبويو(ٖٗ) ّ ،بين معناه ابن جني  ،فقال  " :ومعنى قول سيبويو

بين) أي ىي بين اليمزة وبين الحرف الذي منو حركتيا  ،إن كانت مفتوحة
(بين َ
َ
فيي بين اليمزة واأللف  ،وان كانت مكسورة فيي بين اليمزة والياء  ،وان كانت
مضمومة فيي بين اليمزة والواو "(ٖ٘) .

أما قباوة فقال  " :وىو أن تُسيَّل اليمزة لتصير بين لفظين  :لفظ اليمزة ولفظ
ّ
حركتيا  ،أي  :األلف أو الواو أو الياء  ،فتجعل الحركة مختمسة قريبة من السكون ،
تقول ( :سااَل  ،تثااَب  ،اراَف  ،متَفااَل  ،الَم  ،تثااُب ِ ،
عاا ٌد) "(. )ٖٙ
َ
َ
ىذه ىـي األنواع الثالثة التي ذكرىا العمماء لتخفيف اليمزة  ،وىي  :الحذف ،
أما قباوة فقد أضاف ضرًبا آخر  ،وىو ىمزة الوصل  ،ومن
واإلبدال  ،والتسييل ّ ،
أن ىمزة الوصل نوعٌ مخفف أصمو القطع ُيمفظ محققًا في أول
ذلك قولو  " :الواقع ّ
وىميا ليس لو في
رمز
التيوع في اإلدراج ؛ ُليصبح ًا
ثم ُيزال منو لفظ
ً
الكالم ّ ،
ّ
ضرب رابع ُيضاف إلى الضروب
التصويت شيء ُيذكر  ،وىذا التخفيف الصوتي
ٌ

الثالثة التي يقتصر عمييا العمماء في فصل اليمز  ،وقد غفموا عنو مع ّأنو نموذج
متميز عما أطالوا بسطو من أنواع التخفيف  ،إذ يكون بالحذف الكامل لمحرف من
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دون ٍ
أن ىمزة الوصل أصميا ىمزة
أثر صوتي يد ّل عميو "( ، )ٖٚفيو يذىب إلى ّ
أن أصميا ألف أُبدلت ىمزةً عند تحركيا َّ ،
ورد
ٍ
قطع محققة  ،ويرفض الرأي القائل ّ
المديتين
أن الواو والياء ّ
عمى ىذا المذىب بقولو  " :فيمزتنا ىذه فرعٌ من المحققة كما ّ
االدعاء ّأنيا حرف آخر
فرعان لمينتين  ،والنون الخفيفة فرع من الظاىرة وليس لك ّ

متميز بمفرده كالباء والميم والسين مثالً  ،واالّ لزمك أن تزيد حروف اليجاء ؛ لتكون

ثالثين أو أكثر ال تسعةً وعشرين .

ك ولك ّل باحث أو دارس في واقع المفظ واالستعمال ،
ىذا ما يظير لنا ول َ
ولكن رسميا دون ىمزة من فوق أو من تحت جعميا شبيية باأللف مما أوىم البعض

أن أصميا ألف أُبدلت ىمزةً ألجل الحركة  ،وأنت ترى ّأنو ال حاجة إلى متابعة ىذا
ّ
الزعم بالتعقب والتفنيد لما يحممو من الوىم الظاىر لمعيان "(. )ٖٛ
ال تُخفف بالحذف في
و ًا
أخير خمص إلى القول  " :فيي إ ًذا ىمزة محققة أو ً
وكأنيا تصل ما قبميا بما بعدىا وال تقطعو عنو ؛ وليذا
الوصل  ،فتسقط من المفظ ّ
ُس ّميت ىمزة وصل "(. )ٖٜ

أما من حيث الرسم فاليمزة المحققة ال إشكال في
ىذا كمّو من حيث النطق ّ ،
اء أكانت مفتوحة أم مضمومة أم
كتابتيا  ،فيي تُكتب عمى صورة األلف مطمقًا سو ً
ظا وخطِّا فال
أما المخففة فالمحذوفة منيا قد سقطت من الكالم لف ً
مكسورة(ٓٗ) ّ ،
أما المبدلة فتُكتب عمى صورة الحرف الذي أُبدل منيا  ،أي  :ىي واو أو
رس َـم ليا  ،و ّ
بين بين فميس ليا رسم محدد متفق عميو ؛ لذا فقد
أما اليمزة التي َ
ألف أو ياء  ،و ّ

محددا ليمزة بين
رسما
ً
اقترح قباوة شكالً ً
كتابيا خاصِّا بيا  ،وذلك في قولو  " :لم نجد ً
مناسبا  ،وىو شبيو بما يجب أن يكون ليمزة الوصل ،
كتابيا
ً
بين  ،فاقترحنا لو شكالً ً
ٍ
قرب لفظ الحرف الذي تكون اليمزة مسيمة بين لفظيا ولفظو
أي ٌ :
ألف مع حركة تُ ّ
ِ
ِ
ولؤم ،
"(ٔٗ)  ،فمثالً اليمزة التي في األلفاظ  :ساءل ،
وتثاءب  ،وعائـد  ،ويالئم ُ ،
َ
وعااد  ،وي ِ
وتفاؤل  ،إذا أُريد كتابتيا بين بين فتكتب ىكذا  :سااَل  ،وتثاَب ِ ،
الام ،
ُ
وَالُم  ،وتفااُل(ٕٗ) .
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المبحث الثاني:
اإلمالة:
أوالً  :معنى اإلمالة والغاية منها :

اإلمالة لغةً  " :المي ُل  :العدول إلى الشـيء واإلقبال عميو "(ٖٗ)  ،واإلمالة :
الشيء إمالةً  :إذا عدلت بو إلى غير الجية التي ىو فييا  ،من
أممت
" ىي مصدر
ُ
َ

الشيء يمي ُل ميالً  :إذا انحرف عن القصد "(ٗٗ) .
ما َل
ُ
تنحو باأللف نحو الياء
أما في االصطالح فقد ّ
ّ
عرفيا المبرد بقولو  " :وىو أن َ
وعرفيا ابن السراج فقال  " :معنى
 ،وال يكون ذلك إالّ لعمة تدعو إليو "(٘ٗ) ّ ،

اإلمالة أن تميل األلف نحو الياء  ،والفتحة نحو الكسرة "( ، )ٗٙوىذا التعريف أشمل

حد اإلمالة عند العمماء(. )ٗٚ
من سابقو ؛ لذا فيو الغالب في ّ
تنحو بالفتحة إلى ما يشبو الكسرة
أما قباوة فقد قال عن اإلمالة  " :أن
ّ
َ
ِِ
أن الممال ىو األلف نحو
لتجانس التصويت في الموقع نفسو  ،والبصريون يرون ّ
أن ذلك يكون في الفتحة وحدىا
معا  ،وسوف نرى ّ
الياء  ،وقيل  :ىو الفتحة واأللف ً

أيضا  ،كالضمة والواو ؛ ولذلك خصصناه
 ،وفي الفتحة مع األلف  ،وفي غير ذلك ً
بالصوائت  :المدود أو الحركات "(. )ٗٛ
التماسا لمخفة  ،ونمحظ
والغاية من اإلمالة ىي لمتقارب والتجانس الصوتي
ً
ذلك في قول سيبويو  " :فاأللف تمال إذا كان بعدىا حرف مكسور  ...واّنما أمالوىا

قربوا في اإلدغام الصاد من الزاي
لمكسرة التي بعدىا  ،أرادوا أن يقربوىا منيا كما ّ
حين قالوا صدر  ،فجعموىا بين الزاي والصاد  ،فقربيا من الزاي والصاد التماس
الخفة "(. )ٜٗ
وقال الباقولي  " :فالمقصود من اإلمالة تجانس الصوت والعمل من وجو واحد
أن
ألنيما ّ
ألن النطق باأللف والفتحة يخالف الكسرة ؛ ّ
ضدان  ،أال ترى ّ
؛ وذلك ّ
الكسرة في الحرف كسر الفم لو  ،والفتحة في الحرف فتح الفم لو  ،فإذا وجدوا الكسرة
أبدا يؤثرون
أمالوا الفتحة نحوىا فتميل األلف ليكون العمل من وجو واحد  ،وىم ً
الخفة "(ٓ٘) .
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إن ىذه اإلجراءات الصوتية غايتيا المجانسة
أما قباوة فقال  " :وميما يكن ف ّ
ّ
بين األصوات المتوالية لتيسير األداء بالمفرد والتركيب "(ٔ٘) .
أما الحجاز
وليست اإلمالة لغةً لك ّل القبائل العربية  ،بل ىي لغة بني تميم ّ ،
ضد اإلمالة(ٕ٘) .
فينطقون بالتفخيم (الفتح) وىو ّ

فإنيم ال يميمون إالّ في
قال فخر الدين قباوة  " :وىذا ىو لغة أىل الحجاز ّ ،
أما غيرىم من بني تميم  ،وأسد  ،وقيس عيالن  ،وعامة
مواضع قميمة من األداء ّ ،
أىل نجد فمغتيم اإلمالة "(ٖ٘) .
والتفخيم ىو األصل عند العمماء  ،واإلمالة فرعٌ عنو  ،قال ابن يعيش ُمثبتًا
أن التفخيم ىو األصل ّأنو يجوز تفخيم ك ّل ممال  ،وال
ذلك  " :والذي يد ّل عمى ّ
فإن التفخيم ال يحتاج إلى سبب واإلمالة تحتاج إلى
أيضا ّ
يجوز إمالة ك ّل مفخم  ،و ً
أن اإلمالة فرعٌ عن التفخيم
سبب "(ٗ٘) ّ ،
ورجح قباوة ىـذا الرأي فقال  " :وال ارجـح ّ
"(٘٘) .
أن ُيطمق مصطمح
أما من حيث االصطالح المقابل لإلمالة فقد اختار قباوة ْ
ّ
ألن التفخيم ىو تضخيم صوت
(الفتح) أو (التحقيق) أو(النصب) بدالً من التفخيم ؛ ّ

األلف نحو الواو في مثل  :ظالم  ،وصالة  ،وقُرآن  ،وىو نوعٌ من اإلمالة(، )٘ٙ
وكأني بو إلى اختيار مصطمح (التحقيق) أميل  ،فقد قال عن التحقيق  " :وىو فتح
ّ
أتم ما يكون  ،ولو درجتان  :الشديد وىو التحقيق المحض
المتكمم فاهُ بمفظ الحرف ّ
يكون بفتح الشخص فمو لذلك أقصى ما يمكنو  ،والمتوسط يكون بين الفتح الشديد

وبين اإلمالة المتوسطة "(. )٘ٚ

أما من حيث رسم اإلمالة فقد و ِ
ض َعت ليا عالمات خطية عديدة منيا  :وضع
ّ
ُ
نقطة حمراء تحت الحرف الذي يسبق األلف الممالة مع تجريده من الحركة(، )٘ٛ

ومن العالمات التي وضعت لإلمالة ىي (ٔ) توضع تحت الحرف الممال مثل :
(النأس  ،النأر)  ،وبعض المصاحف و ِ
ض َع فييا كممة (مل) مكتوبة بالمداد
ُ
األحمر فوق الحرف الممال( ، )ٜ٘ومن العالمات الخطية لإلمالة ىي النقطة
الخالية الوسط ِ
ذيوعا
المعينية الشكل تحت الحرف الممال ( )  ،وىذه ىي األكثر ً
َ
سيما في كتابة المصاحف وىي المستعممة إلى اآلن(ٓ. )ٙ
وشيوعا وال ّ
ً
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أما األستاذ فخر الدين فقد اختار " أن يكون الضبط بالكسرة المشيرة إلى
ّ
المد – نعني  :الواو واأللف
اإلمالة قبل األلف الممالة  ،وبحركتين قبل التاء أو ّ
ِ
وج ْممَة) مزيج من الكسرة
الممالة – يتشكل المفظ من مزيجيما  ،فاإلمالة في (كتَاب ُ ،
(مذع ٍ
أيضا  ،ثم
والفتحة قبل األلف أو التاء  ،وفي
ور) مزيج من الضمة والكسرة ً
ُ
يكون لفظ األلف والواو بين بين "(ٔ. )ٙ

ثانياً  :درجات اإلمالة:

اإلشباع واأللف المعوج والمي كمُّيا تُطمق
اإلضجاع و
الكسر و
إن
َ
َ
" ّ
َ
البطح و َ
المحض
عمى اإلمالة بنوعييا ( :الشديدة  ،والخفيفة) حتى جاء ابن الجزري فجعل :
َ

الكسر من أسماء اإلمالة الشديدة  ،وجعل بين المفظين والتمطيف
واإل
َ
ضجاع و َ
البطح و َ
والتقميل وبين بين لإلمالة الخفيفة "(ٕ. )ٙ
كثير
وعمى ىذا سار أكثر العمماء بعد ذلك ومنيم قباوة  ،إذ قال  " :إذا ُن ِحي ًا
بالتصويت كان ما يسمى باإلمالة المحضة أو الشديدة  ،أو اإلضجاع  ،أو البطح ،
ويتجنب معيا القمب الخالص لأللف  ،واإلشباع البالغ فيو  ،فإن لم تكن
أو الكسر ُ ،
بين بين  ،أو التمطيف  ،أو التقميل – وىي
تمك الشدة فيي المتوسطة  ،يقال ليا َ :

خاصة بالفتحة قبل الياء أو الراء – أو قيل ليا  :الترقيق وىو بما قبل األلف
ّ
وكمتاىما مشيورت ان فاشيتان عمى ألسن الفصحاء من العرب  ،وجائزتان في القراءة
يختص بيذه أو تمك  ،وال يفارق ليجتو أو ال يحسن غيرىا
وا ْن كان بعضيم قد
ّ
"(ٖ. )ٙ
ثالثاً  :أسباب اإلمالة وموانعها :
ٔ -أسباب اإلمالة :

أن التفخيم أص ٌل  ،واإلمالة فرعٌ عنو  ،وما جاء عمى أصمو
عرفنا فيما سمف ّ
فال ُيسأل عن عمتو ؛ لذا لم يبحث العمماء عن أسباب التفخيم  ،وبحثوا عن أسباب

ولكنيم اختمفوا في عدد تمك األسباب  ،فمنيم من أجمل واقتصر عمى
اإلمالة(ّٗ ، )ٙ
أيضا  ،فقد َّ
عد بعضيم
فصل وذكر التفريعات ً
ذكر األسباب الرئيسة  ،ومنيم من ّ
ثالثة أسباب لإلمالة(٘ ، )ٙومنيم من أورد ستة( ، )ٙٙوذىب آخرون إلى ّأنيا
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سبعة( ، )ٙٚواختارت ثُمّة من العممـاء ّأنيا ثمانية( ، )ٙٛوأوصميا بعضيم إلى
العشرة(. )ٜٙ
اء أكانتا
وك ّل ىذه األسباب ترجع إلى شيئين اثنين ىما  :الكسرة  ،والياء سو ً
ممفوظتين أم مقدرتين  ،متقدمتين أم متأخرتين  ،أو قد تكونان عارضتين في بعض
تصريفات الكممة(ٓ. )ٚ
أن ىذه األربعة ىي
أما فخر الدين قباوة فقد ذكر أربعة أسباب ،
َّ
ونص عمى ّ
ّ
أظير األسباب وأكثرىا(ٔ ، )ٚوىي :
دماء ِ ،
عماد ِ ،
أن يكون قبل األلف أو بعدىا كسرة  ،أو ياء مثل ِ :
سندان ،

وىيِام(ٕ. )ٚ
وسيِال َ ،
ومثال ما وقعت فيو الياء  :بيِان َ ،
أن تكون فاصمة ممالة قبميا أو بعدىا نحو قول اهلل تعالى   :و ِ
الضحى
و ِ
الميل إذا س ِجا ما َّ
ودعك رُّبك وما قمِى [ الضحى  ، ]ٖ – ٔ :فالحكم في الفاصمة
وحدىا عدم اإلمالة أصالً ؛ لفقد المجيز ليا ولوجود حرف استعالء  ،وىي
األولى َ
غير واردة في الثانية لكن جوازىا في (قمى) وما بعدىا يوجبيا فيما قبل "(ٖ. )ٚ
لمداللة عمى أصل األلف اليائي أو الواوي المكسور  ،مثل  :بِاع  ،ونِام

(ن ِوم) فتمال األلف في ىذين وأضرابيما
فاألول أصمو ( :بَِيع)  ،والثاني أصمو َ :
إشعار بما كانت عميو األلف(ٗ. )ٚ
ًا

ياء في بعض التصرفات ،
" لمداللة عمى ّ
ياء  ،أو ستُقمب ً
أن األلف قد قُمبت ً
ياء ؛ لتطرفيا فوق الثالثة متحركة بعد
فقولنا  :المميَى  ،أصمو :
(الممي ُو) ُقمبت واوه ً
َ
فتح "(٘. )ٚ
فتح
ثم ُقمبت الياء ألفًا ؛ لتحركيا بعد ٍ
ي) ّ ،
َ
(الممي ُ
ٕ -موانع اإلمالة :

أسبابا فقد وضعوا ليا موانع تمنع اإلمالة ،
كما وضع عمماء العربية لإلمالة
ً
أما أحرف
وىذه الموانع ىي اثنان ( :أحرف االستعالء  ،والراء غير المكسورة) ّ ،
ٍ
حرف منيا قبل
ضغط قظ) فتمنع اإلمالة إذا وقع
ص
(خ َّ
ٌ
االستعالء فييمجموعة في ُ :
نافخ
األلف نحو  :صاعد  ،أو بعدىا مباشرةً نحو  :عاصم  ،أو بعدىا بحرف نحو ٌ :
أما إذا كان قبميا بحرف وكان حرف االستعالء
 ،أو بحرفين نحو  :مناشيط(ّ ، )ٚٙ
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ساكنا بعد ٍ
كسر وبينو
فإنو ال يمنع اإلمالة نحو  :الضِّعاف  ،وكذلك إذا كان
ًا
مكسور ّ
ً
ِ
صباح(. )ٚٚ
وبين األلف حرف واحد نحو  :م ْ
حروف مستعمية
ألنيا
ٌ
أما عمة منع ىذه األحرف اإلمالة من دون غيرىا فـ " ّ
وّ
الحَنك األعمى ،
الحَنك األعمى  ،واأللف إذا خرجت من موضعيا
ْ
استعمت إلى َ
إلى َ

غمبت عمييا كما غمبت الكسرة عمييا في
فمما كانت مع ىذه الحروف المستعمية
ْ
ت من
(مساجد) ونحوىا  ،فمما كانت الحروف مستعمية وكانت األلف تستعمي وقَ ُرَب ْ

أخف عمييم "( ، )ٚٛأي  :لمتناسب الصوتي بين
األلف كان العمل من وجو واحد
ّ
األلف وأحرف االستعالء(. )ٜٚ
أما الراء غير المكسورة فتمنع اإلمالة ؛ لما فييا من التكرير  ،فالمفتوحة
وّ
ولكنيا من دون
بمنزلة حرفين مفتوحين  ،والمضمومة بمنزلة حرفين مضمومين(ّٓ )ٛ

أحرف االستعالء في قوة المنع(ٔ )ٛ؛ لذا اشترط بعضيم اتّصاليا باأللف
مباشرة(ٕ. )ٛ
وعمى ىذا سار فخر الدين قباوة  ،إذ َّ
عد موانع اإلمالة قسمين :

أحرف االستعالء  :وقال عنيا  " :تمنع اإلمالة الجائزة ىذه األحرف إذا كانت
مفتوحة أو مضمومة قبل األلف أو بعدىا  ،ومكسورة بعدىا  ،والساكن منيا ال يمنع
أيضا األلف المتطرفة فوق الثالثة  ،وألف الفعـل الذي قد
اإلمالة "(ٖ . )ٛواستثنى ً
ألن ألفو
ُيكسر في بعض تصريفاتو ما قبل ألفو نحو َ :و َّ
صى  ،فتجوز فيو اإلمالة ؛ ّ

ص َي أو يوصِّي(ٗ ، )ٛوكذلك إذا كان حرف
ًا
ياء
مكسور ما قبميا في مثل ُ :و ِّ
تُقمب ً
مكسور قبل األلف بينو وبينيا حرف واحد  ،أو حرفان أوليما ساكن فال
ًا
االستعالء
يمنع ذلك اإلمالة نحو ِ :
صحاب ِ ،
وغ ْم َمان(٘. )ٛ
الراء غير المكسورة  ،وقال عنيا  " :ىي أضعف من المستعمي في منع
أثر في ذلك "( ، )ٛٙوقال  " :وىـي إذا
إن بعض العرب ال يجعل ليا ًا
اإلمالة حتـى ّ
كبار ،
اتّصمت باأللف متقدم ًة أو متأخرةً منعت اإلمالة مثل  :راشد  ،رابح  ،راسم ٌ ،
حمار  ،فإن كان بينيما حرف واحد جازت اإلمالة نحو ِ :
حافٌر
ًا
بت
ذمار َ ،رِك ُ
ديار ٌ ،
ٌ
ِ
ٍ
مستعل أو
أما الراء المكسورة تمي األلف فيي تغمب ما تقدم عمييا من
 ،مساىر ّ ،
ص ِارم ِ ،
راء غير مكسورة فتجوز اإلمالة تقول ِ :
ضارب ِ ،غارق "( . )ٛٚوقال " :
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وفيما دون ذلك يبقى لممستعمي والراء غير المكسورة حكميما في المنع  .تقول ِ :
فارق

أباريق ِ ،
مشارط ِ ،
ِ
قادرين . )ٛٛ(" ...
،
الخاتمة:

خمص البحث إلى عدة نتائج أبرزها :

ِ
ب إلى أبي العباس
اليمزة حرف من حروف العربية بإجماع العمماء  ،وما ُنس َ
نص عميو
نظر  ،وما َّ
المبرد من إخراجو اليمزة من الحروف واسقاطو إياىا قو ٌل فيو ٌ
ّ
في كتبو يؤكد ما ذىبنا إليو .
عما ىو صعب في
المغة العربية ّ
ميالة إلى ما ىو أسيل في النطق وابتعادىا ّ
جميا في تخفيف اليمزة واإلمالة  ،وما
المخرج  ،وثقيل عمى المسان  ،ويتضح ذلك ً

ىاتان الظاىرتان الصوتيتان إالّ لممجانسة الصوتية والتماس الخفة .

ودور ميم في الدراسات الصوتية  ،إذ قاموا
بارز ،
أثر ٌ
ٌ
لمعمماء المحدثين ٌ
أدت إلى إيضاح عدد من الظواىر الصوتية وتجمية أمرىا بعدما
بجيود طيبة مباركة ّ
كان الغموض يحيط ٍ
بعدد منيا  ،ومن أبرز ىؤالء العمماء فخر الدين قباوة  ،إذ
ِ
وجيد ِه في ىذا المجال  ،وآتت جيوده أُكميا في عدة
افر من وقتِ ِو
صرف قسطًا و ًا
دراسات عميقة لو .

ال تزال بعض الجوانب لمظواىر الصوتية لم تُشبع دراسةً وبحاجة إلى وقفات
الستخراج خباياىا الدقيقة  ،وايضاح مسائميا الخفية العميقة  ،وىذا األمر يحتاج إلى

ٍ
جيل يستطيع العوم في لجج بحر العربية الزاخر  ،والغوص في أعماقو .
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ABSTRACT

This research examines insults and tilt when Fakr al – deen
qbauh , first section of it devoted to hamza in terms of its
location between the Arabic letters and where it is given and its
chara cteristics and scholarly which then view qbauh in it . and
then stood on the modalities pronunciation Arabs for connecting
to mitigate and facilitate the heart and other .
Addressed the second topic tilt of where the language and
meaning and purpose of idiomatically the degrees of tilt and
causes and contra indication and the opinion of scientists and
especially qbauh and his views and efforts .
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( )ٔٙينظر  :سر صناعة اإلعراب . ٗٙ/ٔ :

( )ٔٚينظر  :الموضح في وجوه القراءات وعمميا . ٔٛٓ/ٔ :
( )ٔٛينظر  :سر صناعـة اإلعراب  ، ٙٗ/ٔ :والموضح في وجوه القراءات وعمميا . ٔٛٓ/ٔ :

( )ٜٔينظر  :التصريف المشترك . ٔٛٛ :
(ٕٓ) سر صناعة اإلعراب . ٚٔ/ٔ :

(ٕٔ) المباب في عمل البناء واإلعراب . ٖٗٗ/ٕ :
(ٕٕ) التصريف المشترك . ٕٖٓ :

(ٖٕ) المباب في عمل البناء واإلعراب . ٖٗٗ/ٕ :
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( )ٖٚنفسو . ٕٗٔ – ٕٗٓ :
( )ٖٛنفسو . ٕٗٔ :
( )ٖٜنفسو .

(ٓٗ) ينظر  :الجمل في النحو لمزجاجي  ، ٖٖٛ :وسر صناعة اإلعراب . ٕٗ/ٔ :
(ٔٗ) التصريف المشترك  ،ىامش الصفحة . ٕٓٙ :
(ٕٗ) ينظر  :نفسو .

(ٖٗ) المحكم والمحيط األعظم (م ي ل)  ، ٕٗٗ/ٔٓ :وينظر  :المصباح المنير (م ي ل) :
ٕ. ٘ٛٛ/

(ٗٗ) شرح التصريح عمى التوضيح . ٖٜٙ/ٕ :
(٘ٗ) المقتضب . ٕٗ/ٖ :

( )ٗٙاألصول في النحو . ٔٙٓ/ٖ :
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.

( )ٗٛالتصريف المشترك . ٕٖٚ :
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(ٖ٘) التصريف المشترك . ٕٚ٘ – ٕٚٗ :
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 ، ٔٓٗ :وشرح المفصل . ٘٘/ٜ :

( )ٙٚينظر  :الفتح واإلمالة . ٕٕ :

َّرب  ، ٖ٘٘ :وأوضح المسالك  ، ٖ٘ٗ/ٗ :وشرح التصريح عمى
( )ٙٛينظر  :ارتشاف الض َ
التوضيح . ٙٗٓ/ٕ :
( )ٜٙينظر  :النشر في القراءات العشر . ٖٕ/ٕ :
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(ٖ )ٚنفسو .

(ٗ )ٚينظر  :نفسو . ٕٚٛ :
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(٘ )ٛينظر  :نفسو . ٕٛٛ :
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المصادر والمراجع


إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع  ،عبد الرحمن بن إسماعيل بن
إبراىيم الدمشقي (ت٘ٙٙىـ)  ،بتحقيق  :إبراىيم عطوة عوض  ،دار الكتب العممية ،

د.ت .


َّرب من لسان العرب  ،أبو حيان األندلسي (ت٘ٗٚىـ)  ،بتحقيق  :رجب
ارتشاف الض َ
عثمان محمد  ،ورمضان عبد التواب  ،مكتبة الخانجي – القاىرة  ،طٔ ٔٗٓٛ ،ىـ -



استخدامات الحروف العربية  ،سميمان فياض  ،دار المريخ – الرياض  ،د.ت .

ٜٜٔٛم .



األصول في النحو  ،أبو بكر بن السراج (تٖٔٙىـ)  ،بتحقيق  :عبد الحسين الفتمي ،

مؤسسة الرسالة  ،طٖ ٔٗٔٚ ،ىـ ٜٜٔٙ -م .


االقتصاد المغوي في صياغة المفرد  ،فخر الدين قباوة  ،مكتبة لبنان ناشرون  ،طٔ ،



اإلقناع في القراءات السبع  ،ابن الباذش (تٓٗ٘ىـ)  ،بتحقيق  :عبد المجيد قطامش ،



اإلمالة في القراءات والميجات العربيـة  ،عبد الفتاح إسماعيل شمبي  ،دار ومكتبة



أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،ابن ىشام األنصاري (تٔٚٙىـ)  ،بتحقيق :

ٕٔٓٓم .

دار الفكر – دمشق  ،طٔ ٖٔٗٓ ،ىـ .

اليالل – بيروت  ،طٔ ٕٜٔٗ ،ىـ ٕٓٓٛ -م .

محمد محيي الدين عبد الحميد  ،المكتبة العصرية – صيدا – بيروت  ،د.ت .


التصريف المشترك  ،فخر الدين قباوة  ،مكتبة لبنان ناشرون – بيروت – لبنان  ،طٔ ،

ٕٕٔٓم .


التمييد في عمم التجويد  ،ابن الجزري (تٖٖٛىـ)  ،بتحقيق  :غانم قدوري الحمد ،



التيسير في القراءات السبع  ،أبو عمرو الداني  ،بتحقيق  :أوتو برنزل  ،اسطنبول ،



الجمل في النحو  ،أبو القاسم الزجاجي  ،بتحقيق  :عمي توفيق الحمد  ،مؤسسة الرسالة



سر صناعة اإلعراب  ،أبو الفتح عثمان بن جنـي  ،بتحقيق  :حسن ىنداوي  ،د.ت .



شرح التصريح عمى التوضيح  ،خالد بن عبد اهلل األزىري (تٜ٘ٓىـ)  ،دار الكتب

مؤسسة الرسالة  ،طٔ ٕٔٗٔ ،ىـ ٕٓٓٔ -م .
ٖٜٓٔم .

 ،طٔ ٔٗٓٗ ،ىـ ٜٔٛٗ -م .

العممية – بيروت – لبنان  ،طٔ ٜٔٗٓ ،ىـ ٜٔٛٛ -م .
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شرح شافية ابن الحاجب  ،رضي الدين اإلست اربادي  ،بتحقيق  :محمد نـور الحسن
وآخرين  ،دار الكتب العمميـة – بيروت – لبنان ٕٔٗٓ ،ىـ ٜٕٔٛ -م .



شرح المفصل  ،موفق الدين بن يعيش (تٖٗٙىـ)  ،إدارة الطباعة المنيرية – مصر ،

د.ت .


شرح المكودي عمى ألفية ابن مالك  ،عبد الرحمن بن عمي المكودي (تٛٓٚىـ) ،



العين  ،الخميل بن أحمد الفراىيدي  ،بتحقيق  :ميدي المخزومي  ،وابراىيم السامرائي ،



الفتح واإلمالة  ،أبو عمرو الداني  ،بتحقيق  :عمر بن غرامة العمروي  ،د.ت .

بتحقيق  :فاطمـة راشد الراجحي  ،جامعة الكويت ٕٔٗٔ ،ىـ ٜٜٔٔ -م .
د.ت .


الفصول في العربية  ،سعيد بن المبارك بن الدىـان (تٜ٘ٙىـ)  ،بتحقيق  :فائز فارس



الكتاب  ،سيبويو (تٓٔٛىـ)  ،بتحقيق  :عبد السالم محمد ىارون  ،مكتبة الخانجي –



المباب في عمل البناء واإلعراب  ،أبو البقاء العكبري  ،بتحقيق  :غازي مختار لطيمات



لسان العرب  ،ابن منظور (تٔٔٚىـ)  ،بتحقيق  :ىاشم محمد الشاذلي وآخرين  ،دار

 ،مؤسسة الرسالة  ،طٔ ٜٔٗٓ ،ىـ ٜٔٛٛ -م .
القاىرة  ،طٖ ٔٗٓٛ ،ىـ ٜٔٛٛ -م .

 ،دار الفكر – دمشق  ،دار الفكر المعاصر – بيروت  ،طٔ ٔٗٔٙ ،ىـ ٜٜٔ٘ -م .
المعارف  ،د.ت .



مالء وكتابةً  ،فخري محمد صالح  ،مكتبة الوفاء –
أداء ونطقًا  ،وا ً
المغة العربية ً
المنصورة  ،طٕ ٜٔٛٙ ،م .



الممع في العربية  ،أبو الفتح عثمان بن جني  ،بتحقيق  :سميح أبي مغمي  ،دار



المحكم والمحيط األعظم في المغة  ،عمي بن إسماعيل بن سيده (تٗ٘ٛىـ)  ،بتحقيق



المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  ،أحمد بن محمد بن عمي الفيومي



معجم المغـة العربية المعاصرة  ،أحمد مختار عمر  ،عالم الكتب – القاىرة  ،طٔ ،

مجدالوي لمنشر – عمان . ٜٔٛٛ ،

 :مصطفى السقا  ،وحسين نصار  ،طٔ ٖٔٚٚ ،ىـ ٜٔ٘ٛ -م .

(تٓٚٚىـ)  ،بتحقيق  :عبد العظيم الشناوي  ،دار المعارف – القاىرة  ،طٕ  ،د.ت .
ٕٜٔٗىـ ٕٓٓٛ -م .


المقتضب  ،محمد بن يزيد المبرد (تٕ٘ٛىـ)  ،بتحقيق  :محمد عبد الخالق عضيمة ،

القاىرة ٔٗٔ٘ ،ىـ ٜٜٔٗ -م .
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المقرب  ،ابن عصفور اإلشبيمي (تٜٙٙىـ)  ،بتحقيق  :أحمد عبد الستار الجواري ،
ّ
وعبد اهلل الجبوري  ،طٔ ٖٜٕٔ ،ىـ ٜٕٔٚ -م .

المنيج الصوتي لمبنية العربية – رؤية جديدة في الصرف العربي  ،عبد الصبور شاىين

 ،مؤسسة الرسالة ٔٗٓٓ ،ىـ ٜٔٛٓ -م .


الموضح في وجوه القراءات وعمميا  ،نصر بن عمي الشيرازي (ت٘٘ٙىـ)  ،بتحقيق :

عمر حمدان الكبيسي  ،الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم – جدة  ،طٔ ٔٗٔٗ ،ىـ

 ٖٜٜٔم .

النشر في القراءات العشر  ،ابن الجزري  ،بتحقيق  :عمي محمد الضباع  ،دار الكتب

العممية – بيروت – لبنان  ،د.ت .


ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  ،جالل الدين السيوطي  ،بتحقيق  :أحمد شمس

الدين  ،دار الكتب العممية – بيروت – لبنان  ،طٔ ٔٗٔٛ ،ىـ ٜٜٔٛ -م .
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