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 ملخص البحث
لَـُه، وِبـِه،    : وهي ضمري الغائب املفرد املذكر املتصل كما يف         " هاء الكناية   "هذا حبث يتناول    

 .، وفوُه، وفاُه وعلْيِه، وفيِه،ومْنُه
 بالنسبة حلركة ما قبلها وما بعدها، وما يلحقها من مجيًعا البحث هذه اهلاء يف أحواهلا عرضوقد 

 أنواع اهلاءات إمجاالً، مث عرض صوتًيا هلذا احلرف مفرًدا، كما ا وصفًعرضصلة، ويقع البحث يف متهيد 
هلا بالواو والياء، أو الً اء هلا وصرَّقُ الاستعمالانتقل البحث إيل هاء الكناية يف القرآن الكرمي، فرصد 

 ، وجودة،دت حاالهتا فصاحةدَّالضمة، وانتقل البحث بعد ذلك إيل القواعد النحوية اليت َح وأالكسرة 
ديوان ( الشعر هلذه اهلاء، وكان ذلك تطبيقًا علي استعمالواستحساًنا، مث انتقل البحث بعد ذلك إيل 

ض عن نتائج متطابقة مع القواعد املقررة  متخَّ تلخيص أحواهلا يف جدوٍل للمفضل الضيب، ومتَّ)املفضليات
ن يف كتب القراءات ألحكام هذه اهلاء، وكذلك متطابقة مع القواعد اليت قررهتا كتب النحو، وتضمَّ

  . واملراجع اليت أمدته بالنصوصوذُيِّل البحث بقائمة املصادرالبحث خامتة ألبرز نتائجه، 
 .فيق والسداد، وهو املستعان، وعليه االعتماد والتكالننسأل اهللا التو

*   *   * 
@
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لَُه، وِبـِه،   (، كما يف    )١( ضمري الغائب املفرد املذكر يف حالة االتصال       هي: هاء الكناية 
 . )وكَتاُبُه، وِمْنُه، ولَدْيِه، ِوفيِه، وفُوُه، وُعالُه

يقـع يف   و" اهلاء يف اللغة العربية   ": يف حبث بعنوان   )٢( أحد الباحثني    عرضوقد  
أربع وأربعني صفحة، وجاءت دراسته شاملة ألنواع اهلاءات،وقد خـّص الضـمريين            

 ؛ ألهنما متثالن جزًءا من هاءات كثرية تعرض         )٣(وهاءمها حبديث مقتضب    " هو، وهي "
  .هلا بالتوضيح والدراسة، وسنشري إىل ما ذكره عن هاء الكناية يف موضعه إن شاء اهللا

الضـمائر يف اللغـة     "ض هلا أيضا الدكتور حممد عبد اهللا جرب يف كتابـه            وتعرَّ
 ، وما ذكره يعّد إشارة مقتضبة؛ ألنه تناول الضمائر عامـة مـن حيـث                )٤(" العربية

الصيغة، والتركيب النحوي، فكان البد أن تأيت اإلشارة إىل هاء الكناية مقتضبة، ولن             
 . حينما يتاح لنا االقتباس من كتابه"  الكنايةهاء"نغفل اإلشارة إىل ما خّص به 

ذكر أ فيه باختصار وصفًا لصوت اهلاء، كما        ُركُذْأَم متهيًدا   قدِّأويف هذا البحث    
 حاالهتـا  اباحلـديث ذاكـرً  " هاء الكنايـة " بعد ذلك   خصُّأبإجياز أنواع اهلاءات، مث     

 احلسبان نطقها ورمسهـا،      يف اومعاملتها يف القراءات القرآنية، ويف الشعر العريب واضعً       
ختم البحث خبامتة تلخص معامله، وما انتهى       أوقيمتها الزمنية يف حالة الوصل وعدمه، مث        

 . إليه من نتائج
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لهاء، ونذكر أيًضا مجلة اهلاءات للعل من املناسب أن نقدم وصفًا صوتيا 

وعليه " هاء الكناية: "هو خمتصرين يف ذلك قدر اإلمكان؛ ألن القصد يف هذا البحث 
فلن خنوض يف التفصيالت، واختالف العلماء يف بعض هذه اهلاءات؛ ألن هذا سيخرج 

 . البحث عن هدفه وغايته
 ، وهي   )٦( ، وخمرجها من أقصى احللق       )٥(مهموسة  : فاهلاء كما يصفها سيبويه   

 . )٨(يبويه قدًميا ، وعلى هذا سار علماء العربية ممن جاء بعد س)٧(من األصوات الّرخوة 
أما علماء اللغة يف العصر احلديث فقد أقّروا بصحة ماقّرره القدامى حول هذا             

له وإن جرى يف وصفهم تسمية خمالفة بعض ما قاله القـدامى             الصوت، فقدموا وصفًا  
كاستخدام مصطلح احلنجرة بدالً من أقصى احللق لكنهم يف النهايـة أشـادوا بدقـة     

صوت وحتديد خمرجه كغريه مما وفّق القدامى فيه فيما يتعلـق           القدامى يف وصف هذا ال    
 . )٩(بصفات األصوات وخمارجها

أدوات املعاين، وعلوم   وهاء الكناية واحدة من هاءات كثرية، اهتمت هبا كتب          
 إمجال هلا كمـا ذكرهـا       أيت ، وفيما ي   )١٠( على اختالف مناهجها   القرآن، والقراءات 

وهـاء  ،  "الوجـه "هاء األصل كما يف     :  وهي  ، )١١()اجلمل يف النحو  ( :صاحب كتاب 
َهلََك َعنِّي  ) ٢٨(َما أَغَْنى َعنِّي َماِلَيْه     : االستراحة والتبيني كقوله تعاىل ىف سورة احلاقة      

، وهاء الترقيق كما يف قول ابـن        )هذا وهذه (: هاء التنبيه مثل  و،   )٢٩(ُسلْطَاِنَيْه  
 : قيس الرقَيَّات

 َوِتيْهأوجعنين وقََرْعَن َمْر إن احلوادثَ باملدينة قد 
رجـل عالمـة    (، وهاء املبالغة والتفخيم مثـل       )كلّمُتُه(: وهاء الضمري مثل    

إنه قـائم فيهـا     (: ، وهاء العماد كقوهلم     )، وشجرةٍ ٍةنََّج(كـ، وهاء التأنيث    )ونّسابّه
 ، واهلاء اليت تقع على املذكر واملؤنث كقول الشاعر )أختاك

 * يوم وليلةفطافت ثالثًا بني*
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على اللياىل؛  " ثالثًا: "ما قال وإنَّ وقد ذكر األيام،  " ثالثة ":ومل يقل " ثالثًا: "قال  
  . األيام داخلة يف الليايل لكثرة استعماهلم الليايلألنَّ

وضـعنه يف   ( :ومنها اهلاء اليت تتحول تاء يف لغة بعـض العـرب كقـوهلم            
 ْمَرةٌ أَ ْمُهُرْمأَ:  أي   )"وَدةُم َمْركُ ُهُرْمأَ(: حنو، واهلاء اليت تكون يف نعت املذكر        )املشكاْت

 . )اْهَدْيواَز(: ودةٌ، وهاء الندبة حنوكُْرَم
: ى  مَّوُتَس  على هاء الضمري الغائب املتصل للمفرد املذكر،        البحث ومدار هذا 

 . )١٢(" هاء الكناية " 
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 اإلشارة إىل مقابله املؤنث َتْحُسُنفصيل يف هذا الضمري  يف التِعوُرشُّالقبل أن 
، )َعْنها(، و)قرأت كتاَبها( و)أمسكت بكتاِبها(و ،)هذا كتاُبها(: يف األمثلة التالية 

 .  وهنا حيسن اإلشارة إىل أمرين )فوها( و)فاها(،و)فيها(، و)علْيها(و
 سواء كان ما قبلها     أن الصلة التالية للهاء هي األلف يف كل األحوال،        : األول  

 . مضموًما، أو مفتوًحا، أو مكسوًرا، أو ساكًنا صحيًحا، أو مديا، أو ليًنا ساكنا
الزمت اهلاء رًمسا ولفظًا، وال تفارقها إال ) األلف ( أن صلة هذه اهلاء : : الثاين
 افَأََجاَءَه)١٣(ا يف قوله تعاىل ــ كم،نني نطقًا ال رًمساــقاء الساكــيف حالة الت

  املََخاُض 
يف غالب أحواهلا موصولة بالياء أو الـواو        " هاء الكناية   " إن  : إىلوهنا نبادر   

 باستثناء رسم املصحف الشريف الذي أبقى صورة هلذه الصلة تتبع هاء            ،لفظًا ال خطًّا  
 وهي ياء صغرية تأيت بعدها منفصلة عنها، أو واو صغرية أيضا تأيت تالية هلا غري                ،الكناية
لة هبا يف الرسم، أما الكتابة العربية يف غري القرآن الكرمي فقد أهدرت حق هذه               موصو

كانت ياًء أم أ سواء ،الصلة يف الظهور، وال جند فيها أي عالمة تدل على صلة تلحق هبا        
 . واًوا

أّما الّشعر فإن الوزن الذي يعتمد عليها أوفاها حقّها يف احلاالت اليت ينبغي هلا              
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ال خيلو التقطيع وحساب التفعيالت من وضع الرمز املقابل هلا عنـد             ف ،أن تكون فيها  
 . وزن البيت وحتديد البحر الذي ينتمي إليه دون ظهور هلا يف الرسم 

وضعوا هلا أحكاًما حتـت     قد  ، ف "لكنايةاهاء  "ـ   ب اِءرَّونعود اآلن إىل عناية القُ    
 من ساكن أو متحـرك،      أبواب عقدوها هلا خاصة، وهذه األحكام مبنية على ما يتلوها         

وما يسبقها من حرف أو حركة، مث ساقوا بعد ذلك قراءات القراء اّتفاقًا وافتراقًـا يف                
 . مجيع مواقعها من القرآن الكرمي

وهذه األحكام اليت جرت على هذا الضمري يف قراءات القراء جاءت متفقـة             
 إن شاء اهللا – رمع قواعدها يف كالم العرب كما وضعها النحاة، وسنرى ذلك يف الشع 

 الّنص الذي يثبت وجود هذه الصلة اليت تلحق بالضمري إذ هبا يستقيم الوزن،              ُه ألنَّ ؛–
 .  يف التفعيلة ساكًنا يلحق باملتحرك كما سنراه يف حينهُتَعاِدلُو

 أن أحكام هذه اهلاء متصلة مبا يسبقها وما يقفوها مـن             إىل لقد سبق أن أشرنا   
 من حركة أو حرف، أما نوع الصلة فإهنا تكون واًوا يف             وكذلك ما يسبقها   ،احلركات
 .  أخرى، وياء يف حاالٍتحاالٍت
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تكون الصلة اليت تلحق هباء الكناية واًوا أو ياء حبسب احلركة قبلـها، فـإن               
كما يف قولـه      ، )١٤(كانت احلركة اليت قبلها ضمة أو فتحة، فإن صلتها تكون بالواو          

 كـأي  ،، وهذا الصلة واو مّدية تلحق اهلاءَوُهَو ُيَحاِوُرُه  الَ لَُه َصاِحُبُهقَ :)١٥(تعاىل
 وقد حقّق الرسم املصحفي هلا هـذه        ،واو مّدّيه يف بناء الكلمة من حيث املّده الزمنية        

القيمة، بإحلاق واو صغرية تلي اهلاء للداللة عليها، وهذا يعين أن هذه الصلة معـادل               
الزمنية لأللف اليت هي صلة لضمري املؤنث املتصـل يف القـراءة       صويت من حيث املدة     

قَالَ لَـُه    :  )١٦( كما يف قوله تعاىل      ،والشعر، وهلا احلكم األدائي نفسه إذا وليها مهزة       
 . َوُهَو ُيَحاِوُرُه أَكَفَْرَت ِبالَِّذي َخلَقََك  َصاِحُبُه
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ل بياء، وجاء رمسهـا يف      إما إذا كانت احلركة اليت قبل اهلاء كسرة، فإهنا توص         
ة عنها كمـا يف     ـهاء منفصل ـــل ياء صغرية تلحق بال    ــف على شك  ــاملصح

 . َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ ِباآلِخَرِة ُيْؤِمُنونَ ِبِه :)١٧(قوله تعاىل 
هذا إذا كان ما قبل اهلاء متحركًا، أما إذا كانت مسبوقة بساكن، فإن هـذا               

ـ        الساكن قد يكون ياء، وقد يكو      اء البـد مـن     رَّن غري الياء، ويف هذا خالف بني القُ
 . توضيحه

اء تـأيت مضـمومة      فإن هذه اهل   ،فإذا كان ما قبل اهلاء ساكًنا، وكان غري الياء        
 كمـا يف    ،ها بالواو ــدم وصل ــم يف وصلها وع   ـباتفاق القراء، وباختالف بينه   

 . ِلَتأْكُلُوا ِمْنُه لَْحًما طَِرًيا :)١٨(قوله تعاىل 
وإذا كان الساكن قبلها ياء فإهنا تكسر، والقراء خمتلفون كذلك يف وصـلها             

 .َوَتَرى الفُلَْك َمَواِخَر ِفيِه :)١٩( كما يف قوله تعاىل،بياء وعدم وصلها
 

òÜ–Ûa@¿@áèÏýnaë@õaŠÔÛa@ÖbÐmaZ )٢٠( 
ركًـا   بالواو إذا كان مـا قبلـها متح        ِريِم هاء الضَّ  ِةلَاء على صِ  رَّاتفق القُ  -١

 كما اتفقوا على وصلها بالياء إذا كان ما         ،بالفتحة أو الضمة، وكان ما بعدها متحركًا      
ا متحركًا، وأمثلة ذلك على التـوايل قولـه تعـاىل           ـــسوًرا وما بعده  ـقبلها مك 

)٢١(:   ُفَقَْد ظَلََم َنفَْسه ه تعاىل   ــ وقول)٢٢(        َُوِمَن النَّاِس َمـن ُيْعِجُبـَك قَْولُـه  ،
 . ِمَن احلَقِّ ِبِإذِْنِه) ٢٣(ه عز وجل ــوقول

 سـواء   مجيًعا،اتفق القراء على حذف الصلة إذا وليها ساكن يف أشكاهلا            -٢
، وهذا يّتسق مع الوصل يف العربية، وذلك عندما يأيت بعد املعتـل             ؟كانت واًوا أم ياء   أ

يؤكد أن  ساكن،وهنا ُعوملت صلة الضمري معاملة حرف العلة إذا وليها ساكن، وهذا            
 كأصوات املّد األخرى، ومن األمثلة اليت وردت يف القرآن       ،صلة الضمري له قيمة زمنية    

 قولـه تعـاىل     –لة حسب الرسم يف املصحف الشريف       ـــ حمذوفة الص  –الكرمي  
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)٢٤(: الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَنَزلَ َعلَى َعْبِدِه الِكَتاَب  . 
 ابـن كـثري قرأهـا       دها متحرك، فإنَّ  إذا وقعت اهلاء بعد ساكن وما بع       -٣

، وأمثلة ذلـك قولـه تعـاىل        )٢٥(ون بغري صلة    ـالباققرأها   أو واو، و   ،موصولة بياء 
)٢٦(:  ِفيِه ُهًدى  َوجلّ زَّ، وقوله ع )٢٧(:  ٌَوَعلَْيِه آَية    وقوله تعاىل ،)٢٨( :   َوِمْنـُه

ُخـذُوُه   : )٣٠(قولـه سـبحانه  ، وَوَهَداُه اْجَتَباُه :)٢٩(،وقوله جلّ شأنه آَياٌت
وقد أمهلنا رسم الصلة يف اآليات السابقة على قراءة ابن كثري تأسًيا برسـم      ،فَاْعِتلُوُه

 . املصحف، وسياق الكالم يدل على الصلة على قراءة ابن كثري إن شاء اهللا 
 

 .أحواهلا  يف خمتلف )هاء الكناية(ـ  توضيحًيا لرًمسا ُمدِّقَ من اإليضاح ُنوملزيٍد
النشـر ىف   ( اعتماًدا على كتـاب      مجيًعا، يف أحواهلا    )هاء الكناية (ـ   ل يٌّيِحِضْوَت لٌكَْش

 )القراءات العشر
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 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦ وآداهبا، ججملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية    ٥٦٢

 مواقع اهلاء يف القـرآن الكـرمي،        أحوال بالتفصيل   ُتَبيُِّن ال   ه حملات موجزة  هذ
إىل  –أيًضا   –لصلة هلذه اهلاء، وهندف     نا هندف إىل ا    ألنَّ  ؛ )٣١(اء تقّصًيا رَّواختالفات القُ 

 من الكتابة العربية، ومل حيفظها لنا إال الرسم املصحفي، ونظام           ْتَسَربيان معاملها اليت دَ   
  .سُنَبيُِّنُه يف موضعه إن شاء اهللا كما ،الوزن يف الشعر العريب

bĆrÛbq@Z@òîiŠÈÛa@õbàÜÇ@†äÇ@òíbäØÛa@õbçZ@
لقرآنية والشعر العريب مها اللذان أبقيا لنا أشرت من قبل إىل أن القراءات ا

ملمح هذه الصلة يف الكالم العريب، ومتيز رسم املصحف الشريف عن الشعر العريب 
 لنا هذه الصلة على هيئة واو صغرية منفصلة تلي اهلاء، أو ياء منفصلة تلي هذه هفظحب

كانت يف احلقيقة اهلاء أيًضا، أما الشعر العريب فقد خال رمسه من هذه الصلة، وإن 
ات ودُدْمحمفوظة يف وزنه، وتشكل يف التفعيلة ساكًنا معادالً لأللف والياء والواو املَ

عند التقطيع، وقد اهتم النحاة هبا، فجعلوا هلذه الصلة مكاًنا يف مصنفاهتم، فعقد 
 اليت هذا باب ثبات الياء والواو يف اهلاء: "  )٣٢(باًبا لذلك بعنوان –رمحه اهللا  –سيبويه 

، وصنع املربد حنو ذلك على خالف بينهما يف "هي عالمة اإلضمار، وحذفهما 
هذا باب اإلضمار الذي يلحق الواحد : " )٣٣(االستقصاء وُشمول التقعيد، فقال املربد 

 ". الغائب 
 )٣٤(َضرَبُهو زيد، وعليهى : فأّما الثبات فقولك : " يقول سيبويه يف ثباهتا 

جاءت اهلاء مع ما بعدها ههنا يف املذكر كما جاءت وبعدها ؛ مال، ولدْيهو رجلٌ
 . )٣٥(" ضرهبا زيد، وعليها مال : ، وذلك قولكِثنََّؤاأللف يف املُ

وهنا نرى صلة املذكر اليت ال تظهر يف اخلط املتعارف عليه معادلة لأللف يف 
،وحتذف مع املؤنث من الناحية النطقية، ولكنهما ختتلف عند الوقف، فتبقى مع املؤنث

 فاملّنون املرفوع واملكسور ختتفي معامله ،املذكر، وهذا مساوق لنظام الوقف يف العربية
 املنصوب يف املشهور الفصيح من كالم ِنوََّنعند الوقف يف حني تبقى األلف يف املُ

 . العرب
فاألصل يف هذا الضمري أن تتبع هاءه واو، فاالسم اهلاء : " ويقول املربد 
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واو تلحقها خلفاء اهلاء، فإذا وقفت وقفت باهلاء وحدها، لئال يكون الواو وحدها، وال
، إذا وقفت، فإذا وصلت )رأيتْه وأعطيتْه(: مبرتلة احلروف األصلية، وذلك قولك 

 . )٣٦(" أعطيتهو يا رجل، وجاءين غالمهو فاعلم: "قلت
والبد لنا أن نستخلص أحكام الوجوب واجلواز يف هذه الصلة من خالل 

صوص النحاة لنرى إىل أي مدى تتوافق مع مذاهب القراء املشهورة، وسيكون ن
رها يف هذه املسألة؛ ألن ذلك يلقي الضوء على منهل آخر من مناهل أثلضرائر الشعر 

النصوص املتعلقة باملوضوع، والبد كذلك من أن نقف على تصنيف النحاة ملراتب 
 . الفصاحة يف الوصل واحلذف لصلة هذه اهلاء 
Òˆ§aë@Ý•ìÛa@¿@òyb–ÐÛa@kmaŠß@Z@

فإن كان احلرف : "  يقول سيبويه ،إثبات الصلة إذا كان ما قبلها متحركًا -١
إال أن … .الذي قبل اهلاء متحركًا فاإلثبات ليس إال، كما تثبت األلف يف التأنيث 

 . )٣٧("يضطر شاعر فيحذف
ضرهبو : " لة سيبويهوهذا متفق مع ما ذكرناه يف موقف القراء سابقًا، ومن أمث

وإذا : " وقد أحلق باملتحرك الصحيح ما كان قبل اهلاء ياء متحركة، فقال  )٣٨("زيد
 ألهنا ملا حتركت ؛أريد أن أُعطَيُه حقّه فنصبت الياء فليس إال البيان واإلثبات: قلت 

 . )٣٩( " ُهَبَر حنو باء َض،صارت مثل غري املعتل. …
فإن :" يقول سيبويه أيًضا . بلها ساكًنا صحيًحا اإلمتام أجود إذا كان ما ق -٢

مل يكن قبل هاء التذكري حرف لني أثبتوا الواو والياء يف الوصل، وقد حيذف بعض 
: وذلك قول بعضهم .... العرب احلرف الذي بعد اهلاء إذا كان ما قبل اهلاء ساكًنا 

 . )٤٠(" ِمْنُه يا فىت، وأصابْتُه جائحة،واإلمتام أجود 
جوع إىل مذاهب القراء جند أن ابن كثري كان يصل اهلاء بواو إذا كان ما وبالر

 ، فجاءت قراءته على اإلمتام املوصوف )٤١(قبلها ساكنا صحيًحا يف حالة الوصل 
 . باجلودة يف حني أن الباقني يضموهنا من غري صلة 



 
 
 
 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦ وآداهبا، ججملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية    ٥٦٤

" : )٤٢( لسيبويه )الكتاب(جاء يف : احلذف أْحسن وأكثر، واإلمتام عريب  -٣
فإذا كان قبل اهلاء حرف لني، فإن حذف الياء والواو يف الوصل أحسن؛ ألن اهلاء من 
خمرج األلف، واأللف تشبه الياء والواو؛ تشبههما يف املد، وهي أختهما، فلما اجتمعت 

علْيِه يافىت، ولََدْيِه : حروف متشاهبة حذفوا، وهو أحسن وأكثر، وذلك قولك 
 َوَنزَّلَْناُه َتِرتيالً :  أبوُه كما ترى، وأحسن القراءتني فالن،ورأيت أباُه قبل، وهذا

ُخذُوُه  و )٤٥( َشَرْوُه ِبثََمٍن َبْخٍس  ، و)٤٤( َهثْ ـِإن َتْحِملْ َعلَْيِه َيلْ  و)٤٣(
 ".واإلمتام عريب )٤٦( فَُغلُّوُه

ا وأحسن القراءتني هنا كما يقول سيبويه هي قراءة من ال يصل اهلاء وإمن
 . )٤٧(خيتلس الكسرة والضمة يف احلرف من غري صلتها بياء وال واو 

:  حنو ،وأّما ما كان بالياء فإمنا يصلح إذا كانت الياء ساكنة: " وقال املربد 
 إليهي يا رجل،وإن شئت حذفت اليت بعد اهلاء؛ لسكوهنا ُتنزلت عليهي يا فىت، وذهب

نزلت عليِه يافىت، : ليس حبصني؛ فتقول وسكون الياء؛ ألن اهلاء اليت بينهما حاجز 
 . )٤٨(" وذهبت إليِه فاعلم 

أن احلذف أحسن واإلمتام : إذا كان ما قبل اهلاء ساكًنافحاصل كالم سيبويه 
 وحنوه، أما )٥٠(" مْنه" واإلمتام أجود وقد ُيحذف يف " عليه، ولديه "  يف حنو )٤٩(عريب 
ولو عكس : "  على كالم سيبويه بقوله )شارح الشافية(ربد فسّوى بينها، وعلق امل

سيبويه لكان أنسب؛ ألن التقاء الساكنني إذا كان أوهلما ليًنا أهون منه إذا كان 
 . )٥١("صحيًحا 
إذا كان ما قبل اهلاء مكسوًرا أو ياء فإن صلتها تكون بالياء، إال عند أهل  -٤
: وذلك قولك ... ةٌ أو كسرفاهلاء تكسر إذا كان قبلها ياء: " )٥٢( قال سيبويه،احلجاز

مررت : مررت ِبهي قبل، ولديهى مالُ، ومررت بدار هي قبل، وأهل احلجاز يقولون 
 . )٥٣(" ا بداِرُهو األرض َنفَْسوَخ: " ِبُهو قبل،ولديهو مال، ويقولون 

 فحسب بل أسهم اللغويون يف ويِّنيوهاء الكناية مل تكن حمطّ نظر القراء والنح
 كالًما مطوالً أتى )باب اهلاء( يف )لسان العرب(بن منظور يف كتابه حبثها، وقد مجع ا
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فيه بأحوال كثرية من حيث أنواعها، وما جرى هلا من استعماالت يف لغات العرب، 
 وسنستخلص من كالمه املطول ما يتعلق هباء الكناية، وما ورد فيها من هلجات العرب 

 : قال يعلي بن األحول: لغة أزد السراة  -١
 ان لَْه أرقاِنــ   وِمطْواى مشتاقأخيلهوِظلْت لدى البيت العتيق ف

وإسكان اهلاء " أخيلهو" مجع بني اللغتني؛ يعين إثبات الواو يف : قال ابن جىن 
وليس إسكان اهلاء يف لَُه عن حذف حلق الكلمة بالصنعة، وهذا يف لغة أزد " لْه " يف 

 . )٥٤(" السراة كثري 

 .  لكنود، ولربِّْه لكنود ِهبَِّرلَُه مالٌ، ولَْه مالٌ، وِل : الٍب وِكٍلْيقَلغة ُع -٢
 يتكلمون يف حال الرفع الٍب وِكٍلْيقَمسعت أعراب ُع: " قال الكسائي 

) لَُه، لَْه(واخلفض وما قبل اهلاء متحرك، فيجزمون اهلاء يف الرفع ويرفعون بغري متام 
 )٥٥( ِإنَّ اِإلنَسانَ ِلَربِّْه لَكَُنوٌد  :  فيقولون،وجيزمون يف اخلفض وخيفضون بغري متام

 . )٥٦("لربَِّه لكنوٌد بغري متام، ولُه مالٌ، ولَْه مالٌ"باجلزم،و
ذكر هاتني اللغتني الكسائي أيًضا، ومل : فيهى، وفيهو: لغة لبعض العرب  -٣

ن أهل  ولكن مرمعنا يف مراتب الفصاحة أ ،)٥٧(ا إىل أقوام بأعياهنم من العرب مينسبه
وال أستبعد أن تكون هذه لغة هلم؛ ألن ضم هاء  ،)٥٨(هبو ولديهو: احلجاز يقولون

 .  هلم عندما تكون مستحقة للكسرَبِسالكناية ُن
 نصيب يف مّس موضوع هذه اهلاء، وقد أشرت يف مطلع البحث َنيِثَدْحوللُم

زئية يف مسار حبثيهما إىل أن هناك باحثني تعرضا هلا، ومّساها مسَّا رفيقًا؛ ألهنا جاءت ج
 . فأحملا إليها بقدر سياقها مع ما حوهلا من موضوعات

الضمائر يف اللغة " ه ــور حممد عبد اهللا جرب يف كتابـ الدكتذكروقد 
 هاء الكناية يف أسطر معدودة؛ ألنه كان متجًها حنو الضمائر بوجه عام، )٥٩(" العربية 

مري من ضم وكسر، وإشباع واختالس  الضاءوقد أشار يف هذه السطور إىل حركة ه
وإسكان، وضرب أمثلة على ذلك،واستشهد ببعض القراءات القرآنية، ومل يكن من 
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يل أحواهلا على حنو ما ذكرنا يف ــهدف املؤلف استقصاء أحوال هذه اهلاء، وتفص
 . حبثنا هذا

ع أما الدكتور أمحد سليمان ياقوت فقد كتب حبثًا لطيفًا متخصًصا يف اهلاء يق
 ء فيه اهلاءات عاّمه، وخّصص البند السابع من حبثه هلاعرضيف أربع وأربعني صفحة، و

أن اهلاء ميثل عنصًرا أساسًيا، وركيزة "  حول فكرة ريوجممل حديثه جي )٦٠(الضمري
 ، وقد ربط يف حبثه بني )٦١("مشتركة لضمائر الرفع املنفصلة للغائب يف اللغة العربية

 اللغات السامية يف ضمائر الغائب، أما حديثه عن هاء الكناية فقد العربية وشقيقاهتا من
هاء "  ذكر فيها بعًضا من لغات العرب يف )٦٢(جاء مقتضًبا يف ثالثة عشر سطًرا

وما حترك به من حركات تبًعا حلركة ما قبلها، ونوع الساكن قبلها إن كان " الكناية
ا يف هاء الكناية غرسة جديدة يف صحيًحا أو معتالً،ونرجو أن نكون أضفنا بتفصيلن

حقل الدراسات اللغوية احلديثة، كما نرجو أن تكون النتائج اليت سنجملها يف خامتة 
 . البحث على قدر ما بذلنا فيه من جهد

هذه أحوال هاء الكناية كما بدت لنا يف بعض كتب علماء العربية، وما هذه 
ورصد ملا جاءت قراءات القراء األحوال إال صدى للكالم العريب بعد استقرائه، 

املتواترة به، وقد الحظنا تطابق القواعد العامة، واالتفاق بني القراء والنحاة على هذه 
 . القواعد يف عمومها

bĆÈia‰@Z@ïiŠÈÛa@ŠÈ’Ûa@¿@òíbäØÛa@õbçZ@
يعد الشعر مصدًرا من املصادر اليت اعتمد عليها علماء اللغة يف التقعيد، فجاء 

للقواعد، وجاء أيضا خار ًجاعنها يف بعض شواهده اليت امتألت هبا كتب الشعر بانًيا 
النحو العريب، وكتب الضرائر الشعرية، وملا كان امليزان الشعري شاهًدا على شيوع 

 كامالً ألرصد )ديوان املفضليات(صلة هذه اهلاء فيه أو عدم ذلك فإين قمت باستقراء 
العكس، وليس من املعقول إيراد األبيات حقيقة اشتمال قصائده على هذه الصلة أو 

اليت اشتملت على هاء الكناية؛ ألن يف هذا إطالة ميكن االستغناء عنها بذكر أمثلة 
 على اختالف أحواهلا اليت  لألمرينتفصح لنا عن هذه الصلة إثباًتا أو حذفًا أو جواًزا
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إلحصاء الذي مل مرت معنا عند علماء القراءات وعلماء العربية، وبعد ذلك نكتفي با
يستو باحلال اليت سنراها إال ببذل جهد واجتهاد يف احلرص لكي ال يند عنا شيء 

 . يضعف قيمة هذا اإلحصاء،والكمال مقرون بالنقصان يف عمل بين اإلنسان
، وقد )هاء الكناية( وجدت أمثلة كثرية على )ديوان املفضليات(بقراءة 

بدأت بادئ األمر بوضع عالمة على كل فكرت طويالً يف استخالص هذه األمثلة، ف
أثناء قراءته، وبعد أن اتضحت أحوال يف  من أوله إىل آخره )الديوان( يف )هاء للكناية(

هذه اهلاء من خالل قراءيت لكتب القراءات والنحو واللغة رأيت أن أصنف هذه اهلاء 
ا إذا حبسب ما قبلها سواء كان ذلك من حيث نوع احلرف أو حركته؛ ألن ما بعده

 مع صلتها التقاء ساكنني، وعندها حتذف الصلة، أّما إذا كان َعدُّكان ساكًنا فإنه ُي
متحركًا فإن ذلك مدار اخلالف بني القراء، وهو الذي جعل هلا تلك الدرجات 
املختلفة من اجلودة واالستحسان يف مواضع، أو الضرورة والوجوب يف مواضع أخرى 

 . يف الشعر العريب
 يف ضوء ما قدمته قواعد القراء )املفضليات(عرضت أبيات وعندما است

 :  على النحو اآلتى)اهلاء( صنفت ما قبل هذه ويني،والنح
؛ كل )لربِِّه(، و)صاحُبُه(، و)ِبِه(، و)لَُه(:  حنو،ما كان متحركًا صحيًحا -١

 . ذلك وصالً
، والوصل )أصابْتُه(، و)عْنُه(، و)مْنُه(:  حنو ،ما كان ساكًنا صحيًحا -٢

 .مطلوب يف ذلك
 . علْيِه ولدْيِه : ما كان ساكًنا كالياء يف  -٣
عالُه،َوبِنيِه، : ما كان قبل اهلاء حرف مّد كاأللف والياء والواو يف حنو  -٤

 .وأخوُه
 ،)حواِشَيُه(:  مثل،)الواو والياء(ما كان متحركًا من صويت اللّني  -٥

ت يف وإن كان هذا يدخل يف دائرة املتحرك،ولكن حرص ،)َزْهُوُه(و
 ، واملّدى، الصحيح منها،البداية أن أفرق بني احلروف السابقة للهاء

ديوان (واللني؛ ألين توقعت أن يكون لذلك أثر يف نتيجة استقراء 
 . )املفضليات
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وقد كانت نتيجة االستقراء واإلحصاء على حنو ما هو يف اجلدول الذي يلي 
 . كالمنا هذا 

احلرف الذي 
قبل اهلاء 
 وحركته

عدد اهلاءات 
 املوصولة

عدد 
اهلاءات غري 
 املوصولة

عدد اهلاءات 
اليت جيوز 
وصلها وعدمه

عدد اهلاءات غري املوصولة 
 قاء الساكننيبسبب الت

إذا كان 
 متحركًا 

ورد عدد مما التقى فيه  - - ٧١٤
الساكنان ولكن ذلك ال 

 . يكسر القاعدة 
إذا كان 
صحيًحا ساكًنا 

٧ ٥ ٢ ٤٠ 

كان ليًنا إذا 
 ) ْى(ساكنا 

١٧ ١٠ ١٠ ١٦ 

إذا كان ألف 
 مدٍّ

١١ ٥ ٧ ١٢ 

 ٩ ٤ ٥ ٢٣ إذا كان ياء مدٍّ
إذا كان واو 

 مدٍّ
١ ١ - - 

 
 : ومن خالل اجلدول السابق ميكن أن نصل إىل النتائج اآلتية

 موصوالً بواٍو أو )ديوان املفضليات(ما كان قبل اهلاء متحركًا جاء يف : أوالً
عدة النحوية، ومتطابقًا مع إمجاع القراء على صلة اهلاء كما جاء ياء،وكان مطابقا للقا

 . )كتاب النشر(يف 
 حنو منه وعنه، فقد ورد منه يف ،ما كان ساكنا صحيحا قبل اهلاء : ثانًيا

ومخسون مثاالً؛ املوصول منها أربعون مثاالً، وغري املوصول مثاالن،   أربعة)املفضليات(
تقاء الساكنني سبعة أمثلة، أما ما جيوز وصله وعدم وما انعدم فيه الوصل بسبب ال

" مفعاعيلن، ومفاعلن"يف الطويل، و" فعولن، وفعولُ ": كجواز،وصله بسب التفعيلة
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ة أمثلة، فالكثرة الغالبة من األمثلة هي وصل مخسفيه أيضا، فقد ورد على ذلك 
، أما "متام أجود واإل: " اهلاء،وقد جاء ذلك بنسبة عاليه،وهذا متفق مع قول سيبويه 

 ألنه هو الذى وصل يف حني ضّم غريه ؛القراءات فقد جاء على ذلك قراءة ابن كثري
 . )٦٣(من غري وصل 
 لدْيِه، وعلْيِه، وقد ورد من : مثل،ما كان قبل اهلاء حرف لني ساكن : ثالثًا

  ثالثة ومخسون مثاالً، منها ستة عشر مثاالً جاءت فيه اهلاء)املفضليات(ذلك يف 
موصولة بياء، وعشرة أمثلة غري موصولة، وعشرة أخرى جيوز وصلها وعدم وصلها 

يف البحر الطويل، أما ) فعولن، وفعول، ومفاعيلن، ومفاعلن (:بسبب التفعيلة كجواز
 فجاءت بدون صلة بسبب التقاء الساكنني، أي ،باقي األمثلة وعدهتا سبعة عشر مثاالً
 .ذفها كما هو احلال يف املعتل أن بعد ياء الصلة ساكن أّدى إيل ح

والبد لنا هنا من إشارة إيل أن هناك فرقًا يف النتيجة بني ما كان صحيًحا ساكًنا 
وما كان ليًنا ساكًنا، ونظرة إيل اجلدول توضح لنا الفرق، وهنا نري أن الفصل بني 

اوتة  ألن ذلك أعطانا نتيجة متف؛مهم) منه، لدْيه( والساكن اللّني ،الساكن الصحيح
وغري متقاربة، فجودة اإلمتام يف الساكن الصحيح أكثر منها يف اللني، حيث إن اإلمتام 
يف الصحيح كان أربعني مثاالً من أربعة ومخسني مثاالً، يف حني كان يف الساكن اللني 

قراءة اجلدول تعطي مزيًدا من النتائج وملا كانت ستة عشر من ثالثة ومخسني مثاالً، 
 .فيت هنا بذكر أمهها توخًيا لإلجياز كتاواالستنتاج 
ومل أضـمها يف    ) الواو أو الياء أو األلف     (ما كان قبل اهلاء حرف مدٍّ      : رابًعا

 نتـائج الجدول واحد، وإمنا جعلت كل حرف منها مستقالً عن األخر رغبة يف توخي              
هلاء  بسبب االختالف يف هذه املّدّيات، فكانت نتيجة اإلحصاء فيما كان قبل ا            الدقيقة

 عشر مثاالً وسبعة أمثلة وردت بدون صلة، ومخسة أمثلـة           ثىناألف أن الصلة حلقت     
جيوز وصلها وعدم وصلها، أمام الباقي وهو أحد عشر مثاالً فقد حال التقاء الساكنني              
دون الصلة، ويف هذه الطائفة من األمثلة جند التقارب يف العدد بـني املوصـول مـن                 

 اليـاء   نحظ أيًضا أن األلف املمدودة قريبة يف النتيجة م        اهلاءات وغري املوصول، ونال   
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 . وذلك يف املوصوالت وغري املوصوالت١٢/٧، ويف األلف ١٦/١٠اللينة، ففي الياء 
، فإن جمموع أمثلته واحد وأربعون مثـاالً،        ما كان قبل اهلاء ياء مدٍّ      : خامًسا

ولة، وأربعة جيـوز    منها ثالثة وعشرون جاءت موصولة، ومخسة أمثلة جاءت غري موص         
نتفى الوصل بسبب التقاء الساكنني فتسعة أمثلة، ونري نسـبة       اوصلها وعدمه، أما ما     

وهذه النسـبة تقـع يف      ) ٢٣/٥ (وداتدماملوصول يف هذه الطائفة أكرب نسبة يف امل       
، وهذا كـان مسـوغًا كـبًريا        )٤٠/٢(الكثرة بعد ما كان قبل اهلاء ساكًنا صحيًحا         

قبل اهلاء إذ لو جعلت السواكن يف إطار واحد ملا وصـل بنـا              للفصل بني السواكن    
 ) .منه، لدْيه،ِ فيه، أخوه، أتاه: (االستقراء إيل هذه النتائج أي أننا فرقنا بني األمثلة 

:  ومهـا    ، هذه احلالة إال مثاالن    ىما كان قبل اهلاء واًوا، ومل يرد عل        : سادًسا
ـ  وهو الثـاين، أَ    والًـ، فكان أحدمها موص   )بُنوه، وقذفُتموه ( ا األول فكـان غـري      مَّ

 .)٦٤(ولـموص
ولكي ال نقصي الشواهد الشعرية اليت استنبطنا منها اإلحصاء السابق، فإن من 

، وسوف نورد البيت )هاء الكناية(األفضل أن نسوق بعض األبيات متثيالً ألحوال 
تها اإليقاعية يف  وقيم)اهلاء(بتقطيعه وتفعيالته، ولن جيد القارئ مشقة يف معرفة موقع 

 سوف أرمسها موصولة بالواو أو الياء حبسب ما قبلها، )اهلاء( ولبيان هذه ،وزنه
 كما هو مبني يف اجلدول ،)اهلاء(وسنذكر الشواهد وفق تسلسل حاالت ما قبل 

 .السابق 
 : قول متّمم بن نويرة،فمن أمثلة ما كان قبلها متحركًا

 ُعَبذْالً كما ُيْعِطي احلبيُب املُوِس َداَو ْيتهو كل الّدواء وِزد ُتهو
 ُبلُموسُعو/ ْيعِط حلَبيـ / َبذْلَْن كََما  /ِءوزْدهتُو /كُلْلَْدَدَوا / َداَو ْيتهو 
 ُمْتفَاِعلنَْ/ ُمْتفَاِعلُن / ُمْتفَاِعلْن  /ُمَتفَاَِعلُن / ُمْتفَاَِعلُْن / ُمْتفَاِعلُْن 

بالواو يف التفعيلة األويل واألخرية  موصولة )هاء الكناية(يف هذا البيت نلحظ 
تلحق اهلاء لفظًا ال خطًا يف العرف الكتايب، ) واو املدِّ(من الشطر األول، وهذه الصلة 
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 وهذا مما يؤخذ علي نظامنا ،يف حني أهنا حمسوبة يف امليزان الشعري عند قراءة البيت
 أن امليزان الشعري الكتايب الذي أهدر الواو يف الظهور مع وجوهبا يف النطق، ولوال

 أنا نعيد ىيقتضيها لدرست معاملها ومل يبق منها إال ما نصت عليه القواعد النحوية، عل
 ى عل،ونكرر إيل احتفاظ رسم املصحف هبا يف هذه احلالة يف مجيع مواقعها من املصحف

  وصل اهلاء بالواو أو الياء حبسب ما يسبقها،ىحنو ما أشرنا إليه من اتفاق القراء عل
وال طراد ذلك يف رسم املصحف، ووضوح واو الصلة ويائها بعد كل هاء يف هذه 

 لنا هذه الن ألن آي الذكر احلكيم ورسم املصحف الشريف ينق؛احلالة مل نذكر أمثلة
 )اء كنايةــه(ه إيل آخره يف كل ــرة من أولـالواو والياء بوضوح وكثرة كاث

 .)٦٥(قبلها متحرك 
يف الشعر العريب بعض األبيات اليت حذفت منها صلة          هذه القاعدة    توقد خرق 

فإن كان احلرف الذي قبل اهلاء متحركًـا        : "اهلاء، حيث أشار سيبويه إيل ذلك بقوله        
 ومن أمثلـة الضـرورات       ، )٦٦(" إال أن يضطر شاعر فيحذف      .. فاإلثبات ليس إال    

لياء والـواو   حذف ا  " :الشعرية اليت أدت إيل حذف هذه الصلة ما قاله ابن عصفور          
الواقعتني صلة هلاء الضمري املتحرك ما قبلها يف الوصل، إجراء هلا جمرى الوقـف حنـو           

 :قول رجل من باهلة 

 َما َحّج ربَُّه يف الدُّْنَيا وال اْعَتَمَرا  أَْو ُمْعَبُر الَّظْهر ُيْنِبي َعْن َوِليَِّتِه
 : اخ مَّوقول الشَّ

 إذا طَلََب الوِسيقَةَ أو َزِمُري لَُه َزَجلٌ كأنَُّه َصْوُت حاٍد
 .)٦٧(فحذفا " َربَُّهو، وكأنَّهو : "يريد الشاعران 

ومن أمثلة احلالة الثانية، وهي ما كان قبل اهلاء ساكًنا صحيًحا، وكانت اهلـاء              
 :)٦٨(موصولة، قول احملاريب

  رفيًعا وُسلًُّماِمْنُهومكاًنا لنا   َبَني من َبَني ِمْنُهْم بناء فمكُّنوا
وقـد    كما يقول سـيبويه،    ،ففي البيت جاءت الصلة تالية للهاء علي األجود       
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 :)٧٠( ، ومما جاء باحلذف قول عبد اهللا بن سلمة )٦٩(حيذف بعض العرب 
 إذا ُمِسَحْت ِبَمِغيظٍَة ُجُنوُب  فَلَْم أَُعتِّْم ِمْنُهَنقَْمُت الِوْتَر 

 -يًِّنا، فاحلذف أحسن واإلمتام عرىب   واحلالة الثالثة إذا كان ما قبل اهلاء ساكًنا ل        
 : )٧٢( فمما جاء حمذوفًا قول احلارث بن حلزة ،- )٧١(أيًضا كما يقول سيبويه

 َدِنَعْت أُنوُف القوِم للتَّْعِس  إذاَعلَْيِهفَلَُه هنالك ال 
 :)٧٣(يب ب بن الطَّةََدْبأما ما جاء موصوالً مما كان ياء ساكنة قول َع

 لّدعاء األْسَمُعأحًدا وَصمَّ عن ا  بالسالم فلم ُيِجْبإليِهيَنَبذُوا 

 ذكرها سيبويه مـع السـاكن       ،واحلالة الرابعة إذا ما كان قبل اهلاء ياء مّدية        
 ، ومـن    )٧٤(، وهذا عنده مما حيسن فيه احلذف، واإلمتام عـريب           "لديه" كما يف    ،الّلّني

 :)٧٥( احلذف قول ربيعة بن مقروم ىاألمثلة عل

ـْإذا ما أَْسهال قََنَبْت َعلَي  الُع ـجتاسرها اطَّ ى علوفيِه ِه ــ

 :)٧٦(ومما جاء بالوصل قول املسيب بن علس 

  َبظْهِر القاِعَنَواِد يهي ىَدوَّ وإذا َتَعاَوَرِت احلََصي أخفافها 

احلـذف  و حنو احلالة السابقة،     ى وهو عل  - لف املدِّ أومما جاء من اهلاءات بعد      
 :)٧٧(بد اهللا بن َسلَمةقول ع -مستحسن فيه 

 كََصفَائٍح من ُحْبلٍَه وُسلُوِس  َمْرقٍَب ى كاملَْشُعوِف أعلفََتراُه

 :)٧٨(أما اإلمتام فقد جاء يف قول املرقش األصغر 

  وأَْصَبَح َسِاملًاَمْوال هوَبأَنْ ضرَّ  رٍِّقـــكأنّ عليه تاَج آلَ ُمَح

 :)٧٩(ا جاء فيه احلذف قول بشر بن عمرو  واأللف الواو كذلك، ِفّممويلحق بياء املدِّ

  كان هو النَِّجيُب فَأَْنَجَباوَبُنوُه َعْمرُو ْبُن َمْرثٍَد الكَرُمي فعالُُه 

 :)٨٠(ومن الوصل قول أوس بن غلفاء اهلجيمي 
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 ُب الغالمِِـــبأُمِّكُُم فما ذَْن وـــوقَذَفُْتُموهقََتلُْتْم جاركُْم 

م أهنا دقيقة دقة تاّمة فقد تند عن املرء أشياء،  ال أزعهذه حصيلة استقراٍء
ديوان ( تتبع هذه املواطن يف ىولكين مل آل جهًدا ومل أدخر وسًعا يف احلرص عل

، وقد أمضيت يف قراءته أياًما ليست بالقليلة، فحددت فيه كل ما وقفت )املفضليات
خرجتها يف جداول ، مث بعد ذلك است)هاء الكناية(عليه من األبيات اليت اشتملت على 

 حبسب ما قبلها، وما جاء اجلدول السابق الذي نستطيع قراءته يف دقائق إال بعد ٍةفَنََّصُم
جهُد ُمْضِن،وليس هذا منة على العلم،ولكنه اغتباط جبهد أحسب أنه أثلج صدري 

 . بنتائجه،وحقق التوافق بني القواعد واالستقراء، وآخى بني القراءات وكالم العرب

 

*   **    
szjÛa@ò·bZ@

اشتمل هذا البحث علي مقدمة، ومتهيد، مث شرعت بذكر هاء الكناية يف 
 علماء ى حوهلا لدجرىالقرآن الكرمي من خالل قراءات القراء، وتلوت ذلك مبا 

العربية، ووضعنا هلاء الكناية يف الشعر العريب مكاًنا مناسًبا بعد ذلك، مث طبقت علي 
 . كيف كانت فيه ىلنر -) هاء الكناية( ءخالل استقرامن  -) ديوان املفضليات(

 اإلجياز، وعدم التوسع يف أمر هـذه اهلـاء          ىوقد حرصت يف هذا البحث عل     
 .وخاصة فيما يتعلق بالقراءات 

 القارئ ما ى علىوقد توصل هذا البحث إيل نتائج سأذكر بعًضا منها، ولن خيف        
 :مل نذكر منها، فمن هذه النتائج 

 هي املعادل الصـويت     ؟كانت واًوا أم ياءً   أيت تلحق هباء الكناية سواء      أن الصلة ال    -١
 .لأللف اليت تلحق باملؤنث 

أن صلة املؤنث تكون ألفًا يف كل احلاالت يف حني أن صلة املذكر تكون واًوا يف                  -٢
 .حاالت أو ياء يف حاالت أخرى حبسب ما قبلها 



 
 
 
 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦ وآداهبا، ججملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية    ٥٧٤

اًنا يف حني أن الصلة يف املؤنـث        أن صلة املذكر الزمت اهلاء أحياًنا وفارقتها أحي         -٣
 .تالزمها يف كل أحواهلا وصالً ووقفًا، بقطع النظر عما قبلها

أن صلة املذكر عند وجودها تظهر يف اللفظ ال يف اخلط باستثناء رسم املصحف                -٤
واحتساهبا يف التقطيع الشعري، فبقيت بسبب الوزن والتقطيع ومل يتناسها كما هو            

 .ادة احلال يف الكتابة املعت
 لنا صورة صلة هاء الكناية لفظًا وخطًا، يف حني أن نظام            ىأن رسم املصحف أبق     -٥

 .الكتابة العربية أهدر قيمة هذا الصوت يف الظهور 
، وحتمل قيمة زمنية تساوي الواو والياء متاًما، وتأخـذ          دٍّ، أو ياء مَ   دٍّالصلة واو مَ    -٦

ًدا أن هلا قيمة زمنيـة      يِكأَْتحكم حرف الصلة عند التقاء الساكنني، فكان حذفها         
 .خرآكأي حرف مد 

حفظ رسم املصحف هذه الصلة اليت مل ُتعن هبا الكتابة العربية من الناحية املوقعية                -٧
 .والسياقية 

اختفاء الصلة يف الوقف مساوقة لنظام الوقف يف العربية يف املَنوَّن على األفصـح                -٨
ما املنصوب تبقـي ألفـه      هلأثر  من كالم العرب، فاملضموم واملكسور ال يبقي له         

 . ألهنا واو أو ياء ؛ ألهنا ألف، واختفت صلة املذكر؛وعليه بقيت صلة هاء املؤنث
ـ         ىعند املقابلة بني الصلة لد      -٩ ن ـ القراء والقواعد النحوية، وجـدنا اتفاقًـا بي

 .القراءات والقواعد يف كل هاء كان ما قبلها صحيًحا متحركًا 
 . أجود الوجهني فيما كان ساكًنا صحيًحا قبل اهلاء اتفقت قراءة ابن كثري مع -١٠
 وقد سـردنا بعـده      )ديوان املفضلّيات (قدمنا جدوالً إحصائًيا هلاء الكناية يف        -١١

 وأكتفـى   )اهلاء( هذه   ىنتائج هلذا اجلدول، وأحسبها سبقًا جديًدا يف التطبيق عل        
وأرجو هلا القبـول     ألهنا مثرة جهد مضن،      ؛مبراجعة القارئ هلذه النتائج، وأنّوه هبا     

 .بالقدر الذي يتناسب معها من كل قارئ جرب البحث والتقصي
هذا جهدي، فإن أمثر باإلصابة فلله احلمد واملّنة، وإن اعتراه القصور فلست 

 .أول مصيب ولن أكون آخر خمطئ واهللا املستعان، وعليه االعتماد والتكالن 
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 .  وما بعدها١/٤٩٥ا، واإلقناع  وما بعده١/٤٢ينظر الكشف  -١
 . أمحد سليمان ياقوت / هو الدكتور -٢
 .  من كتاب اهلاء يف اللغة العربية ٣٩-٣٧من ص  -٣
 . ٨٨-٨٧من ص  -٤
  ٤/٤٣٤الكتاب  -٥
 ٤/٤٣٣املصدر نفسه  -٦
 ٤/٤٣٤املصدر نفسه  -٧
 .  وما بعدها ١/١٨٩لطائف اإلشارات و، ١/٤٦ينظر سر صناعة اإلعراب  -٨
منـاهج  و،  ١٩٦-١٩٥) مقدمه للقارئ العريب    (علم اللغة    و ،٩٠-٨٩ينظر األصوات اللغوية     -٩

دراسـة  و،  ٢١٧أصوات اللغـة    و،  ١٢٢ألصوات  ا–علم اللغة العام    و،  ١٠٣البحث يف اللغة    
 . ٢٧٧-٢٧٣الصوت اللغوي

، ومغـين اللبيـب     ٤٠٦-٣٩٩، ورصـف املبـاين      ٥٧١-٢/٥٥١ينظر سر صناعة اإلعراب      -١٠
، واإلقنـاع   ٤/٤٣١والربهان يف علوم القـرآن      ،  ١٥٣-١٥٢، واجلىن الداين    ٣٨٥-١/٣٨٤
١/٤٩٢ . 

 كمـا   )اجلمل( كما ذكر صاحب كتاب      )اهلاءات(، وقد أمجلنا أنواع     بتصرف ٢٧٣-٢٦٤من   -١١
 . يراها هو

، والكشف عـن وجـوه      ١٢٥ وما حيتمل الشعر من الضرورة       ١٢٨ينظر السبعة يف القراءات      -١٢
، وتقريـب   ١/٣٠٤يف القراءات العشـر      والنشر   ١٠٢، وإبراز املعاين    ١/٤٢القراءات السبع   

 . ٤٥سراج القارئ املبتدئ و، ١٥النشر 
 . ٢٣سورة مرمي آية  -١٣
  . ١٠٣ينظر إبراز املعاين  -١٤
 . ٣٧سورة الكهف آية  -١٥
 ١/٣٠٤ينظر النشر يف القراءات العشر  -١٦
 . ٩٢سورة األنعام آية  -١٧
 . ١٤سورة النحل آية  -١٨
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 . ١٤سورة النحل آية  -١٩
 ،اء، وتلك احلاالت االسـتثنائية    رَّنذكر التفصيالت يف اختالف القُ    ال هندف من وراء ذلك أننا س       -٢٠

ال خالف بينهم يف ذلك إال ما قرأ به محزة من ضـم              : " ١/٤٩٦كقول ابن الباذش يف اإلقناع      
ـِْله امكثوا   : (اهلاء يف قوله تعاىل       على األصل ألن أصل هذه اهلـاء أن تكـون           ،)١٠(طه  ) أله

 به هو القواعـد     اءات وخروج عن األصول يف القراءات، وما نعىن       لذلك فهناك استثن  " مضمومة  
 . العامة يف مذاهب القراء

 . ٢٣١سورة البقرة آية  -٢١
 . ٢٠٤سورة البقرة آية  -٢٢
 . ٢١٣سورة البقرة آية  -٢٣
 . ١سورة الكهف آية  -٢٤
 . ١/٥، وينظر إمالء ما من به الرمحن ١٥تقريب النشر  -٢٥
 . ٢سورة البقرة آية  -٢٦
 . ٢٠سورة يونس آية  -٢٧
 . ٧سورة البقرة آية  -٢٨
 . ١٢١سورة النحل آية  -٢٩
 . ٤٧سورة الدخان آية  -٣٠
النشر :  على اختالف القراء فعليه بالرجوع إىل كتب القراءات، ومنها           أن يتقصى ويقف  من أراد    -٣١

 .  وما بعدها١٠٢ وما بعدها، وإبراز املعاين، ١/٤٩٥، وما بعدها، اإلقناع ١/٣٠٤
 . ٤/١٨٩الكتاب  -٣٢
 . ١/٢٦٤املقتضب  -٣٣
،وطبع بريوت  ١/٢٩١والصواب ما أثبتا ينظر طـ، بوالق       " عليها  "  طبعة عبد السالم هارون      يف -٣٤

٢/٣٤٩ . 
 . ٤/١٨٩الكتاب  -٣٥
 . ١/٢٦٤املقتضب  -٣٦
 . ٤/١٩٠الكتاب  -٣٧
 . ٤/١٨٩املصدر نفسه  -٣٨
 . ٤/١٩٣املصدر نفسه  -٣٩
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 . ٤/١٩٠املصدر نفسه  -٤٠
  . ١/٣٠٥ ، والنشر١/٤٩٧ينظر اإلقناع  -٤١
٤/١٨٩ -٤٢ . 
 . ١٠٦ سورة اإلسراء آية -٤٣
 . ١٧٦سورة األعراف  -٤٤
 . ٢٠سورة يوسف آية  -٤٥
 . ٣٠سورة احلاقة آية  -٤٦
 . ١/٣٠٥ والنشر ١/٤٩٨ينظر اإلقناع  -٤٧
 . ٢٦٥-١/٢٦٤املقتضب  -٤٨
 . ٤/١٨٩الكتاب  -٤٩
 ٤/١٨٩املصدر نفسه  -٥٠
 . ٢/٣٠٧شرح الشافية  -٥١

 .٢/٢٤٩، وينظر احملتسب ٤/١٩٥الكتاب  -٥٢
 . ٨١سورة القصص آية  -٥٣
  . ١/٢٤٤، واحملتسب ١،١٢٨ر اخلصائص وينظ )باب اهلاء (لسان العرب  -٥٤
 . ٦سورة العاديات  -٥٥
 ). باب اهلاء(اللسان  -٥٦
 املصدر نفسه -٥٧
 .  ٢/٢٤٩ واحملتسب ٤/١٩٥ينظر الكتاب  -٥٨
 ٨٨-٨٧من ص  -٥٩
 . ٤٠-٣٥اهلاء يف اللغة العربية  -٦٠
 . ٣٥املصدر نفسه  -٦١
 . ٣٩-٣٨املصدر نفسه  -٦٢
 . ١/٣٠٥ينظر النشر  -٦٣
  .١٨ البيت ٣٨٩ صـو البيت العاشر، ٢٧٧ينظر املفضليات  -٦٤
، ١٦، ١٥، ١٣، ١٠، ٨، ٧، ٥، ٤، ١ملزيد من األمثلة علي هذه احلالة يف الشعر ينظر األبيات  -٦٥
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 من القصيدة التاسعة يف املفضليات اليت       ٣٥،  ٢٩،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٥،  ٢٣،  ٢٢،  ٢٠،  ١٩،  ١٨
 . البيت السابق منهاخترناا

 ١٩٠ / ٤الكتاب  -٦٦
  .١٥١الضرائر للقريواين  البن عصفور، و١٢٣-١٢٢ينظر ضرائر الشعر  -٦٧
  ٣٢٠املفضليات  -٦٨
 ٤/١٩٠ينظر الكتاب  -٦٩

 ١٠٤املفضليات  -٧٠

 ٤/١٨٩الكتاب  -٧١
 ١٣٤املفضليات  -٧٢
 ١٤٩املفضليات  -٧٣
 ٤/١٨٩الكتاب  -٧٤
  ١٨٩املفضليات  -٧٥
  ٦٢املصدر نفسه  -٧٦
 ١٠٦املصدر نفسه  -٧٧
 ٢٤٦املصدر نفسه  -٧٨
 ٢٧٧املصدر نفسه  -٧٩
 ٣٨٩املصدر نفسه  -٨٠
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 أليب شامة، حتقيق إبراهيم عطوة عوض، مصطفي        –حرز األماين يف القراءات السبع      إبراز املعاين من     -١
 .البايب احلليب، القاهرة 

 . للدكتور عبد الرمحن أيوب، مطبعة الكيالين، الطبعة الثانية –أصوات اللغة  -٢
 . للدكتور إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، ط الرابعة–األصوات اللغوية  -٣
 ألبن الباذش، حتقيق الدكتور عبد اجمليد قطامش، نشر مركز البحـث            –لقراءات السبع   اإلقناع يف ا   -٤

 . هـ ١٤٠٣العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أمر القري، مكة املكرمة،ط األويل 
 . بريوت – للعكربي، دار العلم للجميع –إمالء ما من به الرمحن  -٥
يب، ــي البايب احلل  ـ إبراهيم عيس  –مد أبو الفضل     للزركشي، حتقيق حم   –الربهان يف علوم القرآن      -٦

 .ط الثانية 
بن اجلزرى، حتقيق إبراهيم عطوة عوض، مصـطفي البـايب          ال –تقريب النشر يف القراءات العشر       -٧

 .احلليب، ط األويل 
ـ  للخليل بن أمحد، حتقيق فخر الدين قبـاوة، مؤسس      –اجلمل يف النحو     -٨ ة الرسـالة، ط األويل،  ــ

 . هـ ١٤٠٥
 للمرادي، حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة، واألستاذ حممـد نـدمي            –ين الداين يف حروف املعاين      اجل -٩

 . هـ ١٣٩٣فاضل، املكتبة العربية حبلب، ط األويل 
 . لبنان، ط الثانية –بن جين، حتقيق حممد علي النجار، دار البدري ال –اخلصائص  -١٠
 .هـ١٣٩٦مل الكتب، ط األويل  للدكتور أمحد خمتار عمر، عا–دراسة الصوت اللغوى  -١١
رصف املباين يف شرح حروف املعاين  للمالقي، حتقيق أمحد حممد اخلراط، مطبوعات جممـع اللغـة                  -١٢

 . هـ ١٣٩٥العربية بدمشق 
 . م ١٩٧٢بن جماهد، حتقيق الدكتور شوقي ضيف، دار املعارف مبصر ال –السبعة يف القراءات  -١٣
 . هـ ١٣٧٣بايب احلليب، ط الثالثة سراج القارئ املبتدئ، للقاصح، مصطفي ال -١٤
 . دمشق، ط األويل – دار القلم –بن جين، حتقيق الدكتور حسن هنداوى ال –سر صناعة اإلعراب  -١٥
 مكـة   – للرضي االستراباذي، حتقيق حممد نور احلسن وآخرين، دار الباز للنشـر             –شرح الشافية    -١٦

 .هـ ١٣٩٥املكرمة 
 . صقر، عيسي البايب احلليب، القاهرة  البن فارس، حتقيق السيد أمحد–الصاحيب  -١٧
 للقزاز القريواين، حتقيق الدكتور حممد زغلول سالم، والدكتور حممـد مصـطفي             –ضرائر الشعر    -١٨

 . م ١٩٧٣ منشأة املعارف باإلسكندرية –هدارة 
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 .م١٩٨٠ البن عصفور، حتقيق السيد إبراهيم، دار األندلس، ط األويل –ضرائر الشعر  -١٩
 . م ١٩٨٠ دار املعارف – للدكتور حممد عبد اهللا جرب –لعربية الضمائر يف اللغة ا -٢٠
 . م ١٩٦٢ للدكتور حممد السعران، دار املعارف مبصر –) مقدمة للقارئ العريب(علم اللغة  -٢١
 .م١٩٧٣ األصوات، للدكتور كمال حممد بشر، دار املعارف مبصر –علم اللغة العام  -٢٢
 هـ، و ط بوالق،     ١٣٩٥هليئة العامة للكتاب مبصر      حتقيق عبد السالم هارون، ا     –الكتاب لسيبويه    -٢٣

 . هـ ١٣٨٧وطبعة األعلمي بريوت 
 ملكي بن أيب طالب، حتقيق حميـي الـدين          –الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها         -٢٤

 . هـ١٣٩٤رمضان، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق 
 . دار املعارف مبصر –بن منظور ال –لسان العرب  -٢٥
 للسريايف، حتقيق الدكتور عوض بن محد القوزى، ط األويل الرياض           –ل الشعر من الضرورة     ما حيتم  -٢٦

 . هـ ١٤٠٩
 البن جين، حتقيق علي النجدي ناصف وآخرين، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية مبصر             –احملتسب   -٢٧

 .هـ ١٣٨٦
مد علي محد اهللا،    م، حتقيق الدكتور مازن املبارك، وحم     ابن هش ال –مغين اللبيب عن كتب األعاريب       -٢٨

 . هـ ١٣٨٤دار الفكر بدمشق ط األويل 
 . للضيب، حتقيق أمحد شاكر، عبد السالم هارون، دار املعارف مبصر، ط الرابعة –املفضليات  -٢٩
 . للمربد، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة –املقتضب  -٣٠
  هـ ١٣٩٤ ط الثانية – الدار البيضاء – متام حسان، دار الثقافة  للدكتور–مناهج البحث يف اللغة  -٣١
 بن اجلزرى، بإشراف علي حممد الضباع، دار الكتب العلمية ببريوت ال –النشر يف القراءات العشر  -٣٢
 للدكتور أمحد سليمان ياقوت، دار املعارف اجلامعية باإلسـكندرية ط األويل            –اهلاء يف اللغة العربية      -٣٣

 . م ١٩٨٩
 للسيوطي، حتقيق الدكتور عبد العال سامل مكرم، دار البحوث          – اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع       مهع -٣٤

 . هـ ١٣٩٤العلمية، الكويت 
  


