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اإلهداء

ت  ه هدوهل الج  هذا ثمرة اللتينى الحانيتين اليدين لغير دد بالَجه  صاحبه صنعتا

والبحثأ؟!والمصابرة للكتابة فيها عقليوتفرغت  فيها أعملت  اٌمفمقابلكلساعة يَّ

!رعودي،ويتنضَّأذهبافيهانضرةالشبابوزهرةالعمرليشتدَّ

، هذهثمرةمنثمارسعيكما،أهديهالكما،عسىأنيقرهللاأعينكماببعضماوالديَّ

 روح،ومادامتفيَّ عانيتماهفيهذهالحياة،راجيـًاهللاأنيمتعنيبكمامابقيتفيَّ

عينتطرف.

أنأوفيهبذلكبعضولكلمندرسنيأو علمنيحرفـًا،أهديلهبعضسعيهآمالً

. حقهعليَّ

ولزوجيوأبنائيريموعمروعثمانفضلماتحملوهمنيألنجزهذاالعمل.

ليروا عنتقصيريفيصلتهم العفو كانواوإلخوانيوأخواتيفضل ما أخيهم من

يؤملونه.

محفوظولصهري أبو الشيخعمر أذوزوجه فضل وإنطالتعليَّ والأنساه، كره

األياموانفسحالعمر.

علي،فقدأهدونيمودتهممكانفيقلبهاأصدقائيوكلمنليأمَّ محبتهم،وأسبغوا

الوفاء.وجميلمنعظيمالمحبةالقلبفقليٌلمنيأنأذكرهمهنا،علىمالهمفي
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 تقديرشكر و

 

 

عليمنفضلسابغ،الي نسىعلىأستاذيالمشرف،كلماتالشكرالتكافئمالكم

طولالعهدوتقادماأليام،فلكمفيكلحرفمنهذهالرسالةفضلالمراجعةوالتدقيق

مكانةالمعلمالشفيقالناصحالذيلمأرمثلهفيوتقليبوجوهالنظر،ولكمفيالقلب

اإلخالصللعلموأهلهوطلبته.





،علىماأثروابههذاالعمل،اءالجميلوللجنةالمناقشةمنيالشكرالجزيل،والثن

ليكونأتمَّوأكمل،وأوفىبحقالعلم،وأوصللرحمالمعرفة.
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شارات لفنون القراءات" التوجيه الصوتي للقراءات القرآنية في كتاب "لطائف اإل

 الصوامت نموذجـًا.، للقسطالني
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 إعداد

 النادي يوسف إبراهيم حمزة

 

 المشرف

 إبراهيم محمود خليل الدكتوراألستاذ 

 

 ملخصال

 

كتابفيلتغيراتالصوامتالصوتّيةالتعليالتمنتناثرماتتبعلةهذهالدراسةعلىتقوممشك

التعليالتهذهتصنيفثم(هـ923)لقسطاّلنيشهابالدينال"القراءاتلفنوناإلشاراتلطائف"

ومقاربةبعضمافيهامنمواطنالخالف.ومناقشتهاوتحليلها

الكتاب بيناالختالفوجوهتعليلفيالسابقونقالهماأغلبتاستوعبجامعـةجمهرةوهذا

وفروًعا،وعددصفحاتهفيالمطبوعيناهزأصوالً،الشاّذةاألربعةو،المتواترةالعشرةالقراءات

خمسةآالف.

علم الباحثإلىنشأة ألمحفيه فقد التمهيد ا أمَّ وبابين، فيتمهيد الرسالة انتظمتهذه وقد

ث عندالقراءات، الخالفحولبعضاختياراتالقراء بطبيعة فيه وألمَّ اختالفاتها، توجيه علم م

علمائنااألقدمين،وَعَرَضفيهصورةموجزةدالةللكتابومؤلفه.

القسطالنيفي للصوامتعند الصوتيللتغيراتالعامة َعَرَضللتوجيه الباباألولفقد ا وأمَّ

اإلدغامواإلبدالوحذفالصوامت،ورتبتوانتظمفيث،"لطائفاإلشارات" الثةفصول،هي:

علىهذاالنحووفقكثرةفروعهاوتشعبتفصيالتهافيالقراءات.

البابالثانيفقدعنيبالتوجيهالصوتيللتغيراتالخاصةللصوامتعندالقسطالنيفي ا وأمَّ

الهمزة، هي: أربعة، فصول في وانتظم اإلشارات"، "لطائف والتنوين،كتابه الساكنة والنون

والراءات،والالمات،وقدرتبتأيًضاعلىهذاالنحووفقكثرةفروعهافيالقراءات.
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في جاء ما وأبرز وأهميتها الدراسة تضمنتمشكلة بمقدمة األطروحة الباحثلهذه قدم وقد

 ألحق كما وبعضالدراساتالسابقة، الباحثفيها، ومنهج وفصولها تضمنتأبوابها خاتمة بها

ماتراءىلهمننتائجوتوصيات.بعض
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 مقدمة

الحمدهللفاطرالسمواتواألرض،المنعمعلىخلقهأجمعين،بماالتحيطبهألسنةالشاكرين   

إلى رسوالً األمي العربي النبي عباده من اصطفى الذي هلل والحمد والمسبحين، والذاكرين

قرآنبلسانعربيمبين،وبعد:العالمين،وأوحىإليههذاال

الصوامتالصوتّيةالتعليالتمنتناثرماتتبععلىالدراسةهذهفتقوم كتابفيلتغيرات

التعليالتهذهتصنيفثمهـ(923لشهابالدينالقسطالني)"القراءاتلفنوناإلشاراتلطائف"

ر "طريقمنالعشرةةالمتواترالقراءاتالكتابهذاجمعوقد،ومناقشتهاوتحليلها "طيِّبته"و"النَّش 

عليهاالزائدةاألربعةالشاّذةوالقراءات هـ110)البصريالحسنقراءةوهي، محيصنوابن(

هـ123)المكي هـ148)الكوفيواألعمش( (هـ202)اليزيديويحيى( منكثيًراوجمع،

القّراءبيناالختالفلوجوهالصوتيةالتعليالت أصولعنحديثهفيلتعليالتاهذهوتفرقت،

همبيناالختالف "الفرش"تاالقراءعلماءيسميهعّماحديثهوفي، "الفروع" ويعنونأو ابه

يجمعهابضابطتنضبطالالتيالفرعّيةالقّراءاختالفات هذهالمصنفونيبسطماوعادة،

.الّناسإلىالفاتحةمنوفقترتيبسورالتنزيلالفرعّيةاالختالفات

ءاتاالقرلفنوناإل شاراتلطائف"كتابمكانةمنالدراسةهذهأهميةتنبثقو شهابالدينل"

وجوهتعليلفيالسابقونقالهماأغلبتاستوعبجامعـةجمهرةفهو(هـ923)لقسطاّلنيا

والشاّذةالمتواترةالقراءاتبيناالختالف شــًاأصوالً، (فروعـًا)وَفر  وقد كزمرونشرهحققه،

ناهز،كبارأجزاءعشرةفيلطباعةالمصحفالشريففهدالملكمجمعفيالقرآنيةالدراسات

فيآالفخمسةاصفحاتهعدد الدراسة هذه تتجلىأهمية كما توجيهاتبعضفيالنظرإعادة،

 الصوامتالصوتيةالقسطالني الحديثمنباالستفادةلتغيرات األصوات بعض،علم ومقاربة

فبينهوبينعلميالتجويدوالقراءاتخاصةفيمايتعلقبطبيعةصوتالمد،وأثرهمواطنالخال

فيجوازاجتماعالساكنين الصامتالساكنوأثره يتعلقبطبيعة وما تغيراتالهمز، فيتوجيه

علىغيرالحدالجائزعندعلماءالبصرة،وغيرذلكمماستراهمبسوطـًافيفصولهذهالرسالة.

انت علموقد نشأة إلى الباحث فيه ألمح فقد التمهيد ا أمَّ وبابين، تمهيد في الرسالة هذه ظمت

بالقراءات فيه وألمَّ اختالفاتها، توجيه علم ثم عند، الخالفحولبعضاختياراتالقراء طبيعة

هياعتراضعلىاختيا فيالقرآن،وإنما نـًا ليستطع  األقدمين،وأنها ة رالقارئالراويعلمائنا

أوروايةًاإلمام  القياس في الشاذ من هي أو منها، أشهر ها غير  قرآنية، عبارة أو كلمة في
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العلماء هؤالء اتهام فحاولوا كثيرون، يفهمه لم ما وهذا االستعمالفيرأيمنيعترضعليها،

مدخ هذا نشوبمعركةبينالنحويينوالقراء،وآخروناتخذوا الًبعدمتعظيمالقرآن،وتصوروا

الكتابالعظيمالذياليأتيهالباطلمنبينيديهوالمنخلفه،تنزيلمن للطعنفيربانيةهذا

حكيمحميد،ثمتخلصالباحثفيهذاالتمهيدإلىالكتابومؤلفه،فتحدثباختصارعنحياةهذا

و واسمه العالم واإلمام ونسبه ورحالتهوشيوخه نسبته فيه، مترجميه وشهادة عرضتالميذه ثم

منهجكتابه"لطائفاإلشاراتلفنونالقراءات"ومصادرهوطبعاتهوغيرذلكممايعتلقبه.ل

في القسطالني للصوامتعند العامة للتغيرات الصوتي التوجيه شمل فقد األول الباب ا وأمَّ

نَّوانتظمفيثالثةفصول،هي:اإلدغامواإلبدالوحذفالصوامت،علىأ،"لطائفاإلشارات"

صوتي توجيه أي  فيه الباحث  يجد لم لكن المكاني القلب أيًضا تشمل العامة التغيرات هذه

وتشعبللقسطالني،وأمثلتهفيالقراءاتقليلةمعدودة،وقدرتبتهذهالفصولوفقكثرةورودها

اإلدغامفاإلبدالفحذفالصوامت.وهيفيالقراءات،تفصيالتها

مالباحثلفصل وقدقدَّ غامـًا،والمصطلحات  اإلدغامبتعريفه،والخالففيتسميتهإدغامـًاأوادَّ

 فيكتبالتجويد عنها َعبََّر أو عنه منحيثالتماثلواألخرىالتيَعبََّرت  ه وأنواع  القراءات،

غيرمحض، أوناقصـًا محضـًا أوكامالً أوكبيًرا والتجانسوالتقارب،ومنحيثكونهصغيًرا

ين القسطالنيصوتيـًّا،ثمَعَرَضل َماوجههالقسطالنيوما درجفيذلكمنالفروعالتيوجهها

عليه، المتفق والجائز فيه، المختلف والممتنع خالف، بال والممتنع الواجب اإلدغام أنواع من

والجائزالمختلففيه.

الممتنعالمخت جاءفياإلدغام الفصلما خلصإليههذا ما الراءفيهعنإدغاملففيوأهم

في نحو)شهررمضان(الراء [185]البقرة: الباحث، أيد قراءةالعالءبنعمروأبياختيارإذ

ليدغميجانسه؛أويقاربهأويماثلهماويليهساكن،صامتيسبقهالذيالصامتمنالحركةحذف

عليهاّطلعفيماألحديسبقلمحجةعلىهذافيحثاالبويعول،كبيًراإدغامـًابعدهمافي أن

نالحرفيسبقالذيالساكنالصامتطبيعةوهيإليها،أشار منالقراءةهذهشواهدفيالمسكَّ

والياءالواوفيمايشبهالذيوالجرياناالمتدادبعضمنالصامتهذافيوماالكريم،القرآن

قوم (نحووالقّراء،النحويينبإجماعلهمثفيمدغمـًابعدهمابالساكنالتقاؤهمايجوزاللتيناللينتين

األعراف](موسى القصص:148،159: وبذلك،(موسى)ميمفيوإدغامها(قوم)ميمبتسكين[72،

"رمضانشهر"نحوفيكماالكالمدرجفياإلغالقالمزدوجالقصيرالمقطعوقوعيجوز

رمضان"راءفيوإدغامهاشهرراءبإسكان نونعلىبالوقفبارةالعهذهتقطيعفيكون"

(.صححص/حص/حص/صصحص:)وإسكانهارمضان

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-3- 
 

بن أبيعمرو فيقراءة اإلدغام هذا منأمثلة جاء ما علىاستقراء هذا بنىالباحثرأيه وقد

العالءمنكتاب"عمدةالنحريرفياإلدغامالكبير"للمالقي.

دراست هتحديدأنواعهوتحديدالمقوقدقدمالباحثلفصلاإلبدالبتوطئةتعريفيةتضمنت صود 

الفصل، فيهذا لمامنها في"لطائفاإلشارات" القسطالنيمنه وجهه وقدعرضالباحثمما

صاًداخالصةأو[6]الفاتحة:أحصاهمنضروٍبمناإلبدالالسماعيكإبدالالسينفي)السراط(

)مسيطرون في صاًدا السين وإبدال الزاي، صوت مشمة كما[37]الطور:(صادا ذلك، وغير

)اّذكر( وهو المشتهر، وجهه عن خرج قياسي إلبدال منه الباحث بالذال[45]يوسف:عرض

المعجمة فقد التحرزمنها، مناإلبداليتأكد وضروٍب الحسن، حَذرماالباحثناقشفيقراءة

عنوتخرجهنطقهفيتؤثرأصواتمنالمبدلالصوتيجاوربمامتأثًراهامنالقارئالقسطالني

.اللغةقانونأوالروايةالتزام

افصل"حذفالصوامت"فقداستقرأالباحثماوجههالقسطالنيمنهفيلطائفاإلشارات، أمَّ

 كقراءة الساكنين، لتجنبالتقاء التنوين هيحذف  أقسام، فيثالثة مننوينحذفالتوحصرها

األنبياء:185عمران:]آل(كلنفسذائقةالموت))ذائقة(في العنكبوت:35، معبقاءالنصبفي[57،

وهوأنتكونالكلمةمصروفةمنونة،فتمنعمنالصرف،ويحذفتنوينها،أوللتناسب،)الموت(،

واليغوثكماوردصرف)اللعلةتقتضيالمنعمنالصرف،وإنمالمناسبةكلمةقبلهاأوبعدها

وإثباتالتنوينمعهاجميعهاللتناسبمعأنهاممنوعةمن[4ان:]اإلنسو)سالسل([23]نوح:ويعوق(

الصرف ، تعالى: فيقوله لمنع)رفارف( مناسبة )علىوذلكنحوحذفالتنوينمن)عباقري(

حسان( أمره([76]الرحمن:فيماقرأابنمحيصن،رفارَفخضٍروعباقريَّ أوللتخفيف،نحو)بالغ 

أحدصوتيالتضعيف،نحو)أتحاّجوني(بحذفتنوين)بالغ([3]الطالق: ونصب)أمره(،وحذف 

تنابزوا([80]األنعام: )وال نحو المضارع، الفعل تاءي إحدى وحذف  النون، تخفيف بقراءة

.[11:الحجرات]

ومنأهمماوردفيهذاالفصلماذهبإليهالباحثمنأنالقدماءنظروالأللفمنناحيتين؛

حيثتقوماأللفمقامالصوتالصامتأحياًنافيأوزاناألسماءواألفعال،وفياألولى:تركيبية،

القواعد، تقرير واألبوابفي األوزان لهم لتطرد التحليل في ساكنة فعدوها العروضي، الوزن

أنطبيعتهاتختلفعن منناحيةصوتيةخالصة،وأدركوا لها إفرادية،حيثنظروا واألخرى:

اتأبعاضحروفالمد،وأنسكونهاالمقررسكونميتالسكونحيكماالصوامت،وأنالحرك

والصوائت الصوامت مصطلح استعمل بعضهم إنَّ بل  القسطالني، قرره فيما الصوامت في

يةخالصة.والجوامدوالذوائببمايدلعلىأنهمكانوايفرقونبينهمامنناحيةصوتيةإفراد
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البابالثانيفقدعنيب ا التوجيهالصوتيللتغيراتالخاصةللصوامتعندالقسطالنيفيوأمَّ

والراءات، والنونالساكنةوالتنوين، الهمزة، هي: فيفصولأربعة، وانتظم لطائفاإلشارات،

والالمات،وقدرتبتأيًضاوفقكثرةورودها،وتنوعفروعها،وتشعبتفصيالتها.

لقسطالنيمنتغيراتهاوفقأقسامهاالمعروفةوقدعرضالباحثفيفصلالهمزةلماوجهها

والمتحركة،ومنها  الساكنة المفردة يندرجتحتهمنالهمزة وما بالهمزالمفرد فبدأ القراء، عند

لتمكنمن الهمزة قبل الساكن والسكتعلى قبلها، للساكن حركتها تنقل التي المتحركة الهمزة

تمعتينفيكلمةثمفيكلمتين،ثمانتقلإلىوقفحمزةالنطقبهامحققة،ثمانتقلللهمزتينالمج

القارئوهشامعلىالهمز،إذيخففانالهمز يصيبهالكاللويكادنفسهفيالوقفدونالوصل؛ألنَّ

 فيقتضيهذا المذهبمنهينقطع، هما فيذلكمذهبانمشهوران، الوقف،ولحمزة التخفيَفعند

الباحثفيالرسميوالمذهبالتصريفي،وصورهذ متداخلةَجهد متشعبة حمزة التخفيفعند ا

مالميجهدهفيغيرها.،وحصرماوجههالقسطالنيمنها،عرضها

وأهمماوردفيهذاالفصلحديثالقسطالنيوعلمائناالقدامىعنإبدالالهمزةصوتمدمن

اإلبدالبهذاالمعنىاليتفقوطبيعة صوتالمدعندالمحدثينالذينجنسالحركةالسابقةله،وأنَّ

الهمزة بحذف اإلبدال هذا الباحث فسر ولذلك طويلة، حركة ويعدونه بالسكون، وصفه يأبون

وقداقتضت،والتعويضعنهابحركةقصيرةمنجنسالحركةالسابقة،فيتولدعنهماصوتالمد

القسط تحليل في النظر إعادة المد أصوات في للقدماء المحدثين الهمزةمخالفة لتخفيف الني

المضمومةبعدكسرفينحو)صابئون(واقتضتكذلكإعادةالنظرفيبعضمواضعنقلحركة

الهمزةإلىالساكنقبلها،وغيرذلكمماتراهمبسوطـًامفصالفيمواضعهمنهذاالفصل.

افصلالنونالساكنةوالتنوينفيعنىبصفاٍتتعرضللنوننفسهاالتبدلبه اصوتـًاآخرأوأمَّ

تحذفأوتزاد،وإنَّماتعرضلهاحالمجاورتهاألصواتأخرىمحددةلمتكنلتعرضلهالوال

بعضالتغير، النطقبها يتغير وإنما نونـًا، الصفاتعنكونها والتخرجبهذه المجاورة، هذه

 تأثًرا وأكثر المتحركة من أضعف ألنها الساكنة بالنون الصفات هذه منوتختص يليها بما

الصفات وهذه قصير، بصائت مسبوقة ساكنة نون النطق في ألنه مثل ها والتنوين  أصوات،

العارضةللنونالساكنةوالتنوينهياإلدغامواإلظهاروالقلبواإلخفاء.
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وترقيقها، وجههالقسطالنيمنأحكامتفخيمها فصل"الراءات"فقدناقشفيهالباحثما ا وأمَّ

فيروايةوأفاض خاصة تفخيمها بعضأو فيترقيقبعضالراءاتدون فياختالفالقراء

ورش،بعدأنقدملهذاالفصلمقدمةأبانفيهاعنصلةترقيقالراءباإلمالة،وخالفالقراءفي

أصلها،هلهيمرققةأممفخمة.

افصلالالماتفقدناقشفيهالباحثتغليظالالمالمتفقعليهف يلفظالجاللة،وتفخيمالالموأمَّ

المسبوقةبصوتمنأصواتالتفخيم، المفتوحة المختلففيهبينورشوغيره،وذلكفيالالم

نحوكلمة)الصالة(أينماوردت.

ا أنَّ الدراسةعلى هذه تبويب في أفاد البديعلباحث عبد كتاب من بعضفصولها وتقسيم

جاجللقراءات"،لذاوجبالتنبيه.االحتالنيرباني"الجوانبالصوتيةفيكتب

فيبعضالمواضع بها الذينقرأوا دونالقراء القراءة علىذكر الباحثأحيانـًا اقتصر وقد

الدراسةالقراءةوتوجيههاال الهدفمنهذه لإليجازواالختصار؛ألنَّ التييضطرالباحثفيها

،لىعدمتطويلهابمايخرجهاعنمقصودهارصالباحثعحصرالقراءالذينقرأوابها،وقدح

اعند ولذلكعمدإلىعدمالترجمةألعالمالقراءورواتهمفيالحواشي؛ألنَّهمأعالممشهورونجدَّ

كتابه.نيلهمجميًعافيمقدماتالمتخصصينفيالقراءاتواألصوات،وقدترجمالقسطال

متنالرسالةلئالبخطصغيرفيأجزاءاآلياتالكلماتوالعباراتأوكماأثبتالباحثتخريج

التكون قد مختلفة؛ألنها منالتنزيلفيجدها القارئإلىموضعها يعود وقد الحواشي، تتضخم

صعنعاصمالتيكتبتبهامصاحفنا،وقديحيلالباحثفيتخريجآيةجاريةعلىروايةحف

الم وضعالمرادهوالمحالإليهفقطوفقإلىموضعواحدمعأنهاوردتفيغيرموضع؛ألنَّ

،العبارةالقرآنيةفيمواضعكثيرةوايةالمقصودةبالدراسةوالتحليل،وإذاماوردتالقراءةأوالر

والمرادكلهذهالمواضع،فيثبتالباحثغالبـًابعدهاعبارةتدلعلىهذادونأنيذكرتخريجها

رذلك.فيجميعمواضعهاإالإذااقتضتالضرورةغي

وقدحرصالباحثعلىتسميةالقراءإذاعرضتقراءاتهمفيكلموضع،إالأنهكانيضطر

 بعضهم" "وقرأ قوله: بمثل لالختصار سيماأحيانـًا اال فصل وكثرةفي مباحثه لطول إلدغام

فروعه.
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عددٌ األقدمين علمائنا عند للقراءات الصوتي التوجيَه درس الباحثين،وقد هذهمن ومن

:الدراسةتحسبفيالدراساتالسابقةلهذهيمكنأنالدراساتالتي

،خالويه البن"  القرآن شواذ في مختصر" كتاب في الشاذة للقراءات الصوتي التوجيه  .1

.الدراوشةمزلوهعثمان:إعداد،م2006،مؤتةجامعة،ماجستيررسالة

فقطواقتصرت،العشرالقراءاتتشملولمطفقالشاّذةالقراءاتعلىالدراسةهذهاقتصرتوقد

القسطاّلنيجمعكماالصوتيالتعليلوجوهمنيجمعلمالذيخالويهابنكتابفيجاءماعلى

".اإلشاراتلطائف"كتابهفي

،الكريم القرآن معاني كتب في دراسة: فيها المختلف القرآنية للقراءات الصوتي التوجيه .2

.خالدبنيخليفعوادصالح:إعداد،م2013،رموكاليجامعة،دكتوراةرسالة

الفّراءككتاب،القرآنمعانيكتبمنكتبأربعةفيجاءماعلىالدراسةهذهاقتصرتوقد

الزّجاجوكتاب إضافة"اإلشاراتلطائف"فيالقسطاّلنياستوعبهماالكتبهذهتستوعبولم،

أثرلهكانماإالالصوتيةالتغيراتوجوهاستيعابكنيلمالقرآنمعانيفيالمؤلفينقصدأنّإلى

االختالفوجوهمنوجهلكلالصوتيالتعليلفيقيلماكلجمععلىيحرصواولم،المعنىفي

.القسطاّلنيفعلكماعشرةاألربعالقراءاتبين

وهو،الكريم القرآن ألحكام الجامع تفسير في القرآنية للقراءات والصرفي الصوتي التوجيه .3

الحديثاللغةعلمضوءفيتحليليةدراسة ماجستيررسالة، اليرموكجامعة، ،م2015،

.الدعجةخليفعقلةعمر:إعداد

الصوتيّالتعليلعلىالدراسةهذهتقتصرولم يكنلمالذيالقرطبيتفسيرعلىواقتصرت،

أهملولذلك،الفقهّيةاألحكامفاختالفيأثرلهماإالالقّراءبيناالختالفوجوهجمعمنيقصد

القراءاتفيالصوتيةالتغيراتوجوهمنكثيًرا القرطبيألنّ،الشاّذةالقراءاتأكثرأهملكما،

.الفقهّيةالفروعفيالشاّذةبالقراءةاالحتجاجعدممالكاإلمامومذهب،مالكيّ

ويللقراءاتفيكتاب"لطائفالتوجيهالنحعلواننافعمحمدإبراهيمجمالوقددرسالباحث

للعلومتكريتجامعةمجلةفيمنشوربحثهـ(في923اإلشاراتلفنونالقراءات"للقسطالني)

الصرفيللقراءاتفيالكتاب(140–104:ص)م2016سنةاإلنسانية درسالتوجيه كما ،

الباحث تكريتسنةصالحالكريمعبديوسفنفسه فيجامعة جامعية أما2015فيرسالة م،

التوجيهالصوتيفيهذاالكتابفلميسبقألحدمنالباحثيندراسته.
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وبعد:فاهللأسألأنتكوناإلصابةفيماكتبتهيالغالبة،فقداجتهدتفيبعضالمواضع

جديًدا،و شيئـًا فيها وفيالمحاولةوحاولتأنأقدم حاول، اليؤمنحسبالباحثأنيكونقد

امنسلكالَجَددفقدأمن،بداعيمكنأنيسهمفيشقطريقجديدإقديكونفيهانلك،الخطأ أمَّ

.منأنيقلّدفيصيبله،وألنيجتهدطالبالعلمفيخطئخيرٌالعثاركماقالتالعرب
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 تمهيد

وك وأنعم م، وشرفوعظَّ وسلَّم، قلبرسولهللاصلىهللاعليه على القرآن بلساننزل م، رَّ

عربيمبين،نذيًراوبشيًرا،هاديـًاالناَسإلىنورالحقفيظلماتالباطل،وهوكتابعربيغير

ذيعوج،نزلبلغاتالعربالتيتسمىاليوم"لهجات"،وكانجبريلعليهالسالميعرضالقرآن

-صلىهللاعليهوسلم–علىرسولهللا رمضاَنكلعاممرةفيرمضان،حتىكانآخر  عهد 

منأصحابهيكتبونعنلسانه فعرضهعليهجبريلمرتين،وكانلرسولهللاَكَتَبٌة برسولهللا،

القرآن،وكانالصحابةيحفظونالقرآنويتلونهآناءالليلوأطرافالنهار،فامتألتبهأجوافهم،

هروعتهعنكلكالمكانوبهرهمبيانهعنكلبيان،كذاكالذييسمعشيًئامنالكالمالبليغتلهي

يحفظه،فيشتغلبهمنشًداوتاليـًاحتىتؤوبإليهنفسهفيستذكرماكانيعرفقبله،لكنيبقىهذا

البيانالساحرسيدروحه،وملكلسانه،واآلخذبزمامقلبهوفكره،وهذافيرأيالباحثأهمما

انبهروابالقرآنيهابنسالّم،فقدصرفالعربعناالنشغالبالشعرأولاإلسالم،الكماذهبإل

لمراجعة فآبتإليهمنفوسهم،وعادوا الضربالجديدمنالبيانوألفوه، هذا وبيانهحتىاعتادوا

.(1)األشعار،باإلضافةإلىانشغالهمبالفتوح



   
 

                                                           
فالقلبإذاالتفتاليصرفهعنذلكاشتغالالبدن،قالالشاعر:(1)

اماتكلمناالشغل بالشغلعنَّ ".للبدن الشغل ليسللقلب،"تعتلُّ

ارقال بكَّ بن الزبير النصفبهذابهي تمثلأنيصلحوهوإالوشرهاخيرهاالدنياأمورمنشيئـًاأعلم"ال:

مالجمحي) هـ(،محمدبنسالمبنعبدهللابنسالمالجمحي،231األخير".انظررأيابنسالمفي:ابنسالَّ

فهرمحمودمحمدشاكر(،دارالمدني،جدة،مطبعةالمدني،القاهرة:،)قرأهوشرحه:أبوطبقات فحول الشعراء

،الطبعةالثانية،نقل األديب(،محمدإسعاف،1985في:النشاشيبي)انظرالبيتوالتعليقعليه(،و1/25د.ت،)

جلفر(،وقدوهمالنشاشيبيفينسبةالتعليقعلىالبيتألبيا125،الخبر:66عارف،القدس،)ص:مطبعةالم

وإن للزبيربنبّكاراألصفهاني، هو الناسما البيتأشعر العباسبناألحنفبهذا َعدَّ وقد أبو، عنه رواه كما

،الطبعةاألولى،داراألغانيهـ(،عليبنالحسينبنمحمد،284أبوالفرجاألصفهاني)الفرجنفسه،انظر:

(.8/358م،)1935الكتبالمصرية،
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نونشأمنالصحابةجيلاختصوابمزيدالعنايةبهذاالتنزيلالعزيزكعبدهللابنمسعودوسالمب

،فروواعنرسولهللاوجوههالتي(1)معقلومعاذبنجبلوأبيبنكعبوزيدبنثابتوغيرهم

أقرأبهاالناس،وتحلَّقحولهمالتابعون،حتىكانكلجيلمنهؤالءالرواةالمجيدينيسلمراية

كثيرعنجمعغفيريستحيلالقرآنللجيلالالحق مابهتواطؤهمعلىمجانبةالصدق،ك،جمٌع

اءاألئمةالذينروواالقرآنعنجمعكبير ،حتىنشأجيلالقرَّ أوَدقَّ ينتفيبهامتناعالخطأجلَّ

يقرئونالطلبة منالشيوخبقراءاتمتعددة،تتعاضدوالتتناقض،وتتآلفوالتتخالف،فصاروا

اخرونهمنرواياتالشيوخفيالكلمةبمايختا تيارهمهذاقرآٌنالواحدةأوالحرفالواحد،وكلُّ

فنشأتالقراءاتالتياختصبهاهؤالءاألئمةالذين-صلىهللاعليهوسلَّم-ىقلبالنبينزلعل

.(2)القرآنالدنياعلًماوأوسعوهاببركةواؤرمنهمابنمجاهدسبعةكباًراملاختا

فياخت علىبعضأحيانـًا والنحووالقراءاتيعترضبعضهم اللغة رواهوكانأئمة ياروجٍه

قارئعنعددمنالشيوخالذيناستجازهم،وكانوافيمناقشتهملبعضهذهاالختياراتيصدرون

عنتخطئةالقارئالذيعدلعنالوجهالشائعالمقيسإلىماهودونهفيكالمالعربفيرأي

باإلنصافنفس (3)بعضاألئمة منلمتطمئنَّ فهمبعض  ،العنتخطئةالتنزيلكما ه،أوي خل ص 

ه. للعلمف كر 

   
 

                                                           
ا(1) :  اإلشارات لطائفبكر،أبيبنمحمدبنأحمدالدينشهابالعباسأبو،(هـ923)لقسطالنيانظر:

المنورة،المدينةالشريف،المصحفلطباعةفهدالملكمجمعالقرآنية،الدراساتمركزتحقيق،القراءات لفنون

بدالرحمنبنأبيبكرهـ(،جاللالدين،ع911(،وانظرأيًضا:السيوطي)93-1/85هـ،)1434:السعودية

هـ1422،الطبعةالخامسة،)تحقيق:مصطفىالبغا(،دارابنكثير،دمشق:اإلتقان في علوم القرآنبنمحمد،

()النوعالعشرون:فيمعرفةحفاظهورواته(.231-1/222م،)2002-

أاعتقادأنهممااقتصرعلىوأئمةالقراءالمشتهرونأكثرمنذلكبكثير،والرواةعنهمكذلك،ومنالخط(2)

ذكرهمابنمجاهد.

(3) أسبابإنكار انظر وفي بعضاختياراتالقراء مزيد الخالق،لتفصيل عبد محمد عضيمة، في: ذلك

وما19،أحدعشرجزًءا،دارالحديث،القاهرة،د.ت.فيالجزءاألول،ص:دراسات ألسلوب القرآن الكريم

 بعدها.
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) واألرحام  به تساءلون الذي هللا )واتقوا حمزة: قراءة على دار الذي الجدل ذلك: أمثلة ومن

وأكثر[1]النساء الخافض، منغيرإعادة المخفوضفي)به( علىالضمير بجراألرحامعطفـًا

.) العربيعيدونهفيقولون)وباألرحام 

هذه بيانوكانتبعضوجوه مزيد إلى تحتاج أو العلم، بعضأهل االختياراتتخفىعلى

وتوضيحواستشهاد،فامتألتكتبالنحووالتفسيروالقراءاتبتعليلهذهاالختياراتالتيعرفت

فيمابعدبعلمتوجيهالقراءات،وشواهدهذاالذيتقدممنكونالقراءةاختياًرامنالقارئاإلمام

أكثرمنأنتحصى،اليخطئهاالناظرفيأيثيرينفيالموضعالواحدشيوخهالكمنروايات

لالكالم كتابمنكتبالقراءات،وليسمنغرضالباحثأنيتتبعتاريخهذاالعلمأوأنيفصِّ

المتخصص.فيه،وإنماهيتوطئةلهذهالدراسة لُّ بمايفيدالطالبوالي م 

علوماللغةوالنحوفيوالريب يندرجفيهامنالصرفومباحثاألصواتوالتجويدأنَّ وما

أفرد ثم نزلبهالوحي، نشأتبأثرمنالقرآنالكريموحرصالمسلمينعلىحفظهوأدائهكما

التجويدوالقراءاتبمئاتالمؤلفاتالمستقلةأوآالفها،التييمكنللباحثأنيطلععلىعنواناتها

سالميالمخطوطالجزءالمتعلقبكتبالتجويدوالقراءاتفيالفهرسالشاملللتراثالعربياإل

الذيأصدرتهمؤسسةآلالبيتفيمشروعكبيرك تبلهأاليستمرَّ
(1).



وكتاب"لطائفاإلشاراتلفنونالقراءات"حلقةمتصلةفيهذهالسلسلةمنالمؤلفات،جمع

 المتواترة، السبعة الكريم القرآن قراءات يخصَّ ما الشاّذةكلَّ واألربعة عليها، الزائدة والثالثة

يهـ(واألعمشالكوف123هـ(وابنمحيصنالمكي)110مناختيارالحسنالبصري)المشهورة

مؤلفهومنهج202هـ(ويحيىاليزيدي)148) الباحثأنيكررالحديثعنحياة هـ(،واليريد

اأفا مَّ ضبهمحققوالكتابإفاضةأوفوابهاعلىكتابهوأهميتهومصادرهفياالحتجاجللقراءاتم 

التمهيدية الكلمة هذه في االختصار وجه على القارئ فبذلك يعرِّ بما يلمَّ أن يريد بل الغاية،

مستفيًدامنبعضماأوردهمحققوالكتاب.

   
 

                                                           
مخطوطاتالقرآن،علوم،المخطوط اإلسالمي العربي للتراث الشامل الفهرسالبيت،آلؤسسةانظر:م(1)

1415م.ومخطوطاتالقراءات،الطبعةالثانية،عمان،األردن:1994األردن،عّمان،الطبعةالثانية،التجويد،

هـ.
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المؤلفف ا (1)"الضوءالالمع"ترجملهشيخهالسخاويفيأقدممنأمَّ ، مرجعالترجمةوهذه

لهفيسنةترجموممنبلالقسطالنيبأكثرمنعشرينسنة،معأنهتوفيقلمنجاءبعدهلك

(2)"بدائعالزهور"ابنإياسفيوفاته (3)"الخالنمفاكهة"فيوابنطولون، ، يعتنيانفهما

والشهور األعوام تسلسل على والوقائع األحداث بتسجيل وقد ترجمة، الحلبي اع الشمَّ اختصر

السخاوي" ضوء لغرر الحاوي "القبس كتابه في (4)القسطالني في العيدروس جاء النور"ثم

وزادعليهابعضاألخبارواستدركما"الضوءالالمع"فلخصترجمةالقسطالنيمن(5)"السافر

القسطالني مؤلفات من السخاوي ،فات  في الغزي الدين نجم جاء السائرة"ثم (6)"الكواكب

.(7)وزادعليه"الضوءالالمع"جاءفيفاستوعبما

بنا"أحمدبنمحمدبنأبيبكربنعبدالملكبنأحمدبنمحمدوهواإلمامالمقرئالمحدث

القسطالنياأل العباس، أبو شهابالدين، بنعلي، أحمد بنحسينبنعليبن ثممحمد صل،

طالنيكماوصفهونفسهبذلكفيالقسويعرفبالقسطالنيوبابنالمصريالقاهري،الشافعي،

   
 

                                                           
نبنمحمدبنأبيبكرابنشمسالدينأبوالخيرمحمدبنعبدالرحم،(هـ902ت)انظر:السخاوي(1)

.(104-2/103)،دارالكتاباإلسالمي،القاهرة:د.ت،الضوء الالمع ألهل القرن التاسععثمانبنمحمد،

إياس)(2) ابن أبو930انظر: محمدهـ(، إياسبنأحمدبنالبركات بدائع الزهور في وقائع الحنفي،

مصالدهور محمد )تحقيق: الثانية، الطبعة جمعية، طبعة عن مصورة للكتاب، العامة المصرية الهيئة طفى(،

.(5/157)المستشرقيناأللمان،د.ت،

هـ(953ابنطولون)(3) شمسالدين الدمشقيّطولونبنخمارويهبنعليبنأحمدبنعليبنمحمد،

الصالحي المؤسسمفاكهة الخالن في حوادث الزمانالحنفي، مصطفى(، محمد )تحقيق: العامة، المصرية ة

.(2/61)م،1962هـ،1381للتأليفوالترجمة،القاهرة:

اعالحلبي(4) ،الطبعةالقبس الحاوي لغرر ضوء السخاويأحمد،بنعمرالدين،زين(هـ936)انظر:الشمَّ

.(197-1/196)م،1998األولى،)تحقيق:حسنمروةوخلدونمروة(دارصادر،بيروت:

عبدبنشيخبنالقادرعبدالدينمحييهـ(،1038)العيدروس(5) النور السافر عن أخبار القرن هللا،

.(166-164)م،2001،الطبعةاألولى،)تحقيق:أحمدحالووآخرين(،دارصادر،بيروت:العاشر

طبعةاألولى،،الالكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةهـ(،محمدبنمحمد،1061نجمالدينالغزي)(6)

.(129-1/128)م،1997-هـ1418)تحقيق:خليلالمنصور(،دارالكتبالعلمية،بيروت:

(.4-1/3القراءات،)لفنوناإلشارات،لطائف(هـ923)انظر:القسطالني(7)
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(1)"المواهباللدنية" . سياقاسمه ورد وخاتمتهونسبههكذا "الآللئالسنية" وهو(2)فيمقدمة ،

أعلىشيءوقعفيسياقنسبهرحمههللا،وقريبمنهسياقالحافظالسخاوي،وتبعهالشوكاني

.(3)يرفعنسبهإلىالجدالسابع:علي"الذ

وياءمكسورةوالمالياءوسكونالطاءوكسرالسينوسكونالقافبفتحقسطيلية"ونسبتهإلى"

فيخفيفة التي أنَّها والراجح تونس، في أم األندلس في أهي واختلف المشهور، الراجح على

َزر"تونس؛ألنأكثرالمنتسبينبهذهالنسبةمنالعلماءينتسبونإلى ،وهيأهممدنقسطيلية"َتو 

كماالعجميالعباسوأبووالسخاويالحلبيوالقطبفرحونابنبهجزمماوهذا،"نسالتيفيتو

.(5)وهوالذياختارهمحققوالكتاب"(4)الزبيديعنهمنقله

،وهينسبةإلى"قسطيلية"علىغيرقياس،(6)ونسبته"القسطالني"بتشديدالالمعلىالراجح

بالقط بدأت مشهورة علمية عائلة نسبة )وهي القسطاّلني الدين636ب بشهاب وانتهت هـ(

هذههـ(مؤلف"لطائفاإلشاراتلفنونالقراءات"،وقدأحصىالمحققونمن923القسطاّلني)

   
 

                                                           
أبيبنمحمدبنأحمدالدينشهابالعباسأبو،(هـ923)القسطالني(1) منح المواهب اللدنية بالبكر،

المحمدية بيروت: العلمية، الكتب دار الجّنان(، الدين محيي مأمون )تحقيق: األولى، الطبعة هـ،1416،

(3/481.)

الآللئ السنية شرح المقدمة بكر،أبيبنمحمدبنأحمدالدينشهابالعباسأبو،(هـ923)القسطالني(2)

(.13،154م،)2004لمكتبةالمكية:،الطبعةاألولى،)تحقيق:حسنبنعبَّاس(،االجزرية

(.1/14القراءات،)لفنوناإلشاراتانظر:القسطالني،لطائف(3)

الزبيدي)(4) الوقتمحمد1205انظر: أبو أو الجود أبو الفيضأو أبو عبدبنمحمدبنمحمدبنهـ(،

،)تحقيق:لعروس من جواهر القاموستاج االحنفي،العراقيالواسطياليمانيالحسينيالمرتضىالسيدالرزاق

 الكويت: المجلسالوطنيللثقافةوالفنونواآلداب، واألنباء، اإلرشاد وزارة -1385جماعةمنالمختصين(،

،قسطل(.252-30/251م،)2001-1965هـ،1422

(.1/17القراءات،)لفنوناإلشاراتانظر:القسطالني،لطائف(5)

هـ(.636(ومانقلهالمحققونفيضبطنسبةالقطبالقسطاّلني)1/18نفسه،)انظر:المصدر(6)
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لهممقبرةخاصةفيمكةالمكرمة ابنفهد(1)العائلةأكثرمنأربعينعلًما ،وذكرالسخاويأنَّ

.(2)"غايةاألمانيفيترجمةأوالدالقسطالني"المكيأفردهؤالءاألعالمبالترجمةفيكتابه:

منذيالقعدةسنةإحدىوخمسينعشروقدولدشهابالدينالقسطالنيفيالقاهرةفيالثاني

وثمانمائة،ألسرةعرفتبالعلموالصالح،فأمههيحليمةابنةالشيخأبيبكربنأحمدبنحميدة

(3)النحاسفيماذكرالسخاوي اسمهأحمدبنأبيبكرمنتالميذالسخاويالذينسمعوا،ولهعمٌّ

الباعوني(4)منه بنت عائشة زوج القسطالني الدين شهاب أنَّ الكتاني وذكر ،
باعونية(5) وهي ،

األًصلدمشقيةالنشأة،أديبةناسكةمتعبدةمشهورة،وتوفيتفيدمشققبلالقسطالنيبعامواحد،

.(6)سنةاثنتينوعشرينوتسعمائة

التيبرزفيها اللطائفأسماءشيوخشهابالدينالقسطالنيفيكلالعلوم أثبتمحققو وقد

هنا اليدعوإلىتكرارإثباتها يتعلق(7)القسطالنيبما ما وأهم أسماءتالميذه، أيًضا أثبتوا كما ،

نشيوخهبعضمنينتسبإلىد(8)بالتعريفبهم م  يارأردنية،لكنمنالطريفاإلشارةإلىأنَّ

،روىعنهاالشوبكيحبيبةأممحمد،بنأحمدبنتزينبباإلضافةإلىزوجهعائشةالباعونية،ك

،وهومنشيوخهفيالفقهوالنحو،العجلونيإبراهيمبنأحمدبنحسن،برهانالدينالحديث،و

كماتقدم.ومنشيوخهأيًضاابنفهدالمكيولعلههوالذيأفردعائلةالقسطالنيبالترجمة

   
 

                                                           
(.1/16القراءات،)لفنوناإلشاراتلطائفانظر:القسطالني،(1)

لطائف(.129-6/128)الالمع،الضوء،(هـ902ت)السخاويانظر:(2) لفنوناإلشاراتوالقسطالني،

( صمايري(.1/16القراءات، )وانظر: هشام ،2017 : والطبقات التراجم كتب خالل من القسطالني عائلة(،

.1،مجلةهيرودوتللعلوماإلنسانيةواالجتماعية،العدد:العلمية النخب من بصنف اإلحاطة في محاولة

(.6/103)الالمع،الضوء،(هـ902ت)السخاويانظر:(3)

المصدرنفسه،الصفحةنفسها.انظر:(4)

:،الطبعةالثانية،)باعتناءفهرس الفهارس واألثباتهـ(عبدالحيبنعبدالكبير،1382انظر:الكتاني)(5)

 بيروت: عبَّاس(، 1402إحسان )1982-هـ لطائف2/969م، القسطالني، وانظر: لفنوناإلشارات(،

(.20-1/19القراءات،)

،(هـ1061)الغزيالدينردن،انظرترجمتهافي:نجمونسبتهاإلىقريةباعونمنأعمالعجلونفياأل(6)

(.292-1/287العاشرة،)المائةبأعيانالسائرةالكواكب،

(.30-1/21)القراءات،لفنوناإلشاراتلطائفانظر:القسطالني،(7)

(.41-1/40)انظر:المصدرنفسه،(8)
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منتالميذهبدرالدينالغزيوالدنجمالدينالمؤرخمؤلف" أنَّ الكواكبومنالطريفأيًضا

"الذيترجمفيهللقسطالني،وابنفهدالمكيمؤلفالرسالةالمشارالسائرةبأعيانالمائةالعاشرة

يوخهأيًضا؛ألنهصاحبهإليهاآنًفا"غايةاألمانيفيترجمةأوالدالقسطالني"وقدصنفوهضمنش

استفادمنهوأفاده.

أوسافرغير رحل أنَّه تورد لم المصادر أنَّ إال وتوفيفيالقاهرة القسطالنيولد أنَّ ومع

منكثيرمن المقاموسمعفيهما والزيارة،وأطالبهما والمدينةللحجوالعمرة رحلتيهإلىمكة

.(1)أهلالعلم

ف مترجموه أورد وصفاتهوقد علىشخصيته داللة من فيه ي ثبتلما ينبغيأن ما يسيرته

السيوطيوجدفينفسهعليه،فمشىإلىبيتهمكشوفالرأسحافيـًا وجميلأخالقه؛منذلكأنَّ

ال ق َراَءةجيد،متعففَقان ع،األسقامكثير،ومنذلكماوصفهبهالسخاويأنه"َ(2)حتىيسترضيه

آن  يثوال ل ل ق ر  تشجي،والخطابةَحد  و  ،متودد،متواضع،ال َفَضائ لف يمشارك،بَهاالصَّ

َرةلطيف في(3)"ال َحَرَكةسريع،ال عش  الناس أزهد من "كان أنَّه مترجموه  به وصفه ومما ،

متقنـًا،جليلالقدر"(5)وأنَّهكان"عالمةفيالحديث"(4)الدنيا" حافًظـًا نه"زينةأهلوأ(6)"إمامـًا

 ونقاوة دهره"عصره المسند(7)ذوي المجيد، المقرئ النبيه، الفقيه الفهَّامة، لة ح  الرُّ "الحجة

الحافلة" المؤلفات صاحب التي(8)المحدث، التصانيف وصنف وَكل مه، قلمه في السعد "أعطي

قراءتهللقرآنشجيةخاشعةوأنَّ(9)سارتبهاالركبانفيحياته" ه"ي بكيالقاسي،إذا،ووصفبأنَّ

   
 

                                                           
(.32-1/30)،القراءاتلفنوناإلشاراتلطائفانظر:القسطالني،(1)

(.166)العاشر،القرنأخبارعنالسافرهـ(،النور1038)انظر:العيدروس(2)

(.2/104)الالمع،الضوء،(هـ902ت)السخاوي(3)

(.1/126العاشرة،)المائةبأعيانالسائرة،الكواكب(هـ1061)الغزيالديننجم(4)

(.5/157الدهور،)وقائعفيالزهوربدائع،(هـ930)إياسابن(5)

(.166)العاشر،القرنأخبارعنالسافرهـ(،النور1038)العيدروس(6)

المصدرنفسه،الصفحةنفسها.(7)

(.1/126العاشرة،)المائةبأعيانالسائرة،الكواكب(هـ1061)الغزيالديننجم(8)

(.166)العاشر،القرنرأخباعنالسافرهـ(،النور1038)العيدروس(9)
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،ولوأرادالباحثأنيحتشدلنقلماقيلفيه(1)تساقطالناسمنالخشوعوالبكاء"قرأفيالمحراب

منالثناءماوسعتههذهالكلمةالموجزة.

كيعنهمنكثرةابتالئه فيسيرالعلماءمنصفاتالقسطالنيماح  الباحث  وممايلفتنظَر

،واجتماعذلكمعوصفهبسرعةالحركةوالنشاطفيتعلمالعلموتعليمه،وذلكباألسقامواألدواء

يعوقهافيسبيلذلكممااليجتمعإالفيذويالنفوسالكبيرةالتيتخلصللعلم،وتعيشله،فال

فييزيدغلطــًاأوسهًوالهدَّرَن مَ،الحقإلىمنقاًداكانعائق،ومنشواهدإخالصهللعلمأنَّه"

.(2)"كماوصفهنجمالدينالغزيمحبته

القوقد الفتنعاش فيه كثرت زمن في المملوكية الدولة عهد أواخر في سطالني

السلطان(3)واالضطرابات كانتسنةثالثوعشرينوتسعمائةدخلالعثمانيونبقيادة حتىإذا ،

بنع إبراهيم المماليكوأعوانهم من قتلوا ممن وكان القاهرة، الخبرسليم فبلغ هللاالمكي، طاء

المقتلصديقه،وأصيببفالجَفَجأهوهوعلىظهردابته،فسقطعنهاوأغمي القسطالنيفتأثَّرجدَّ

عليهفحملإلىمنزلهفماتبعدأيـَّامفيليلةجمعةمنأوائلشهرهللاالمحرم،وصليعليهعقب

منبته.الةعلىوفائه،وطيبمعدنه،وكرمد،وقصةموتههذه(4)صالةالجمعةفيالجامعاألزهر

الحديثوالسيرة القرآنوعلوم أثبتمحققواللطائفمؤلفاتالقسطالنيالتيشملتعلوم وقد

النبويةوالتراجموالفقهوالمواعظوالسلوك،ويكفيهناذكرالمهممنهادونتكرارها،وقدأحصى

.(5)المحققونمنهاخمسةوثالثينعنوانـًا

   
 

                                                           
(.1/127)العاشرة،المائةبأعيانالسائرةالكواكب،(هـ1061)الغزيالديننجم(1)

(.1/128)،المصدرنفسه(2)

انظرشرحاألحوالالسياسيةواالجتماعيةوالدينيةالتيعاصرهاالقسطالنيفيمقدمةالمحققينللطائف(3)

(.13-1/5اإلشارات،)

الدينونجم(164)العاشر،القرنأخبارعنالسافرهـ(،النور1038)انظرخبروفاتهفي:العيدروس(4)

فيالزهوربدائع،(هـ930)إياس(.وابن1/127العاشرة،)المائةبأعيانالسائرة،الكواكب(هـ1061)الغزي

)وقائع وابنطولون)5/157الدهور، الخالنفيح953( مفاكهة )هـ(، والقسطالني،2/61وادثالزمان، )

(.51-1/55)القراءات،لفنوناإلشاراتلطائف

(.53-1/44)انظر:المصدرنفسه،(5)
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القسطالني ،وصنفالتصانيفالتيسارتبها"أعطيالسعدفيقلمهوَكل مهوقدسبقآنفـًاأنَّ

البخاري" صحيح لشرح الساري "إرشاد مؤلفاته من اشتهر ما وأكثر حياته" في الركبان

"لطائف وهو األطروحة، هذه أقيمتعليه والكتابالذي المحمدية"  بالمنح و"المواهباللدّنية

اتلفنونالقراءات".اإلشار

ا"إرشادالساري"فهوأشهركتبه،حتىصاريعرفبشارحالبخاري،ألفهبأخرةمنعمره، أمَّ

من وكثير ، له" التحرير شديد به العناية "كثير وكان وتسعمائة، ستعشرة سنة منه وانتهى

 وك تبت اخت صر، وقد وأجمعها، البخاري صحيح شروح أفضل يعدونه شروٌحالعلماء عليه

وحواٍش.

ا"المواهباللدنيةبالمنحالمحمدية"فهوكتابفيسيرةالرسول –صلىهللاعليهوسلم–وأمَّ

في وبالغوا الكتاب، بهذا كثيًرا الناساعتنوا الدينالغزيأنَّ ذكرنجم وقد وشمائلهومعجزاته،

هعائشةبنتالباعوني:(1)ثمنه ،وقدقالتفيهزوج 

لمواهبمامثلهكتـاٌبجلــيٌل،وكمقـدَجـَمع "كتابا

" ٌرلهمشبــٌهيقولالورى:منَكالي سَتمع  إذاقالَغــم 

ا"لطائفاإلشاراتلفنونالقراءات"فقدجمعفيهمؤلفهكماتقدمكلمايتعلقبأربععشرة أمَّ

ىقسمين،هما:الوسائلوالمقاصد،وتنحصرالوسائلالقراءاتمنعلوموفنون،وقدقسمكتابهإل

فيسبعةأجزاء،هي:األسانيد،وعلمالعربيةالذييختصبأداءالقرآن،ومنهمخارجالحروف

دقوصفاتها،والوقفواالبتداء،والفواصلأوعداآليات،ومرسومالخط،واالستعاذة،والتكبير،و

الت آداب في بمقدمات الوسائل هذه سورهختم أسماء وذكر القرآن أهل بفضل يتعلق وما الوة

وعددها،وبياننزوله،والمكيوالمدنيمنه،وشرححديث"إنماأنزلالقرآنعلىسبعةأحرف"

ذكرمشاهيرالقراءوشروطقبول ثم يتعلقبه، القرآنوما وجمع وحّفاظالقرآنمنالصحابة،

الق وتراجم القراءات تدوين وتاريخ ورالقراءة، األربعة ثم العشرة عنهمراء والطرق واتهم

استغرقهذانصفالمجلدالثانيالمطبوعتقريبـًا.بالتفصيل،و

ااألصولفقداستغرقتبقيةالمجلدالثانيوالثالث االمقاصدفقدقسمهاإلىأصولوَفرش،أمَّ أمَّ

،وحكمهاءالكناية،وأحكامالهمزكامالً،وشملت:اإلدغامبأنواعه،وأحكامالنونالساكنةوالتنوين
   
 

                                                           
(.1/127العاشرة،)المائةبأعيانالسائرة،الكواكب(هـ1061)الغزيالدينانظر:نجم(1)
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الكثيرة،وأحكامالفتحواإلمالةوأحكامالراءاتوالالماتوالوقفعلىمرسومالخط بتفصيالتها

ياءاتاإلضافةوالياءاتالزوائد.ووأواخرالكلم،

تبهالرابعإلىالمجلدالتاسع،ورقداستغرقمنالمطبوعالمجلدأَماالفرشوهوالذياليتكرر،ف

اآليدالمؤلفوفقترتيبسورالقرآنمنالفاتحةإلىالناس،وقدتحدثفيكلسورةعنعد

القراءاتصوتيـًّا هذه ويعرضلتوجيه قراءات، من السورة في ما يذكر كما فواصلها، وذكر

ا،ويجمعكلماقيلفيذلكقبله،ويرتبهويختارويرجحويعقب لهمنقوبماهوونحويـًّاوصرفّيً

فيآياتالسورة يذكرالمرسومومواضعالوقفواالبتداءبأنواعها كما أومنالنقلعنغيره،

جميعها،وتجزئةالسورةإلىأرباعوأنصافوأحزاب.

ًدافيتأليفها َدالمؤلفَجه  فلطائفاإلشاراتإذنهوجمهرةشاملةلعلومالقراءاتوفنونها،َجه 

التيسبقتهفيالقراءاتوتوجيههاوفيكلماعرضلهمنعلوموترتيبها،ورجعإلىالمصادر

تتعلقبها،قالالقسطالني:

كل توجيه علىحسبالترتيبالقرآنيكالسابقمع منثوًرا يورد الذياليتكرر "والثانيوهو

فقراءةوإعرابهاتلوهامماكتبتهوانتقيتهمنإعرابالقرآنللعالمةشهابالدينالحلبيالمعرو

بالسمين،والبحرلشيخهإمامالنحاةفيعصرهأبيحيانوتفسيراألستاذالعالمةالقاضيناصر

الدينالبيضاوي،وشرحيالشاطبيةللمحققأبيإسحاقالجعبريوأبيعبدهللاالمعروفبشعلة

يطافيوغيرها،مفتتًحاكلسورةبعددحروفهاوَكل مها،وتعيينآيهاحسبماذكرهعبدالواحدبنش

خط مرسوم من فيها بما مختتًما العدد" بفن المدد "حسن في والجعبري لذلك، المفرد كتابه

 واالبتداء والوقف العثمانية، –المصاحف دة مسوَّ أفرده كنت األرباع–مما إلى وتجزئتها

واألنصافواألحزابلتتمالفائدة،وهذاالقسميسميهأهلهذاالفنبفرشالحروف،مصدرفرش

.(1)أي:نشر،وبعضهمبالفروعمقابلًةلألصول"

   
 

                                                           
فيوا(4/1312)القراءات،لفنوناإلشاراتلطائفالقسطالني،(1) الكتاب لمنهج المحققين شرح نظر

(.81-1/77المصدرنفسه،)
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المحيطألبيحيان، القراءاتكالبحر توجيه في بعضمصادره تقدم فيما القسطالني ذكر وقد

،وقدرجعشرحهعلىالشاطبية،السيماوالدرالمصونللسمينالحلبي،وبعضكتبالجعبري

.(1)خمشايخناكلماعرضلهذكركذلكإلىكتبابنالجزريالذيكانيجلهويلقبهبشي

،يجمعويصححوينقححتىانتهىمنهقبلوفاتهبتسع(2)وقدألفالقسطالنيكتابهعلىمراحل

سنوات،سنةثالثعشرةوتسعمائة،بعدأنتجاوزالستينمنعمره،وأمضىحياتهفيتدبرهذا

حت المخطوطة وكثرتنسخه ا جدَّ اشتهر ولذلك وتنقيحه، الفهرسالشاملالعلم منها أحصى ى

علمالقراءاتهوأولعلمتعلمهالقسطالنيوأجيز(3)أكثرمنتسعوعشريننسخة ،والجرمفإنَّ

فيهعنعددكبيرمنشيوخهالمتقنين،بعدأنأتقنأمهاتكتبهواستوعبها،قالالقسطالني:"وقد

هللاعلينَّذاالعلمهوأولعلممَطالعتأكثرهذهالكتب،ورفعتعنوجهمحاسنهاالحجب،وه

بتعلمه،وأسبقفنعالجتنفسيقبلبلوغالحلمفيتفهمه،فهوكماقالبعضهم:الصديقالقديم،

.(4)والنديمالذيمنادمتهألطفمنمرالنسيم"

البشر فضالء "إتحاف المشهور كتابه في اللطائف كتاب الدمياطي البنَّاء ابن اختصر وقد

.(5)تاألربعةعشر"أو"منتهىاألمانيوالمسراتفيعلومالقراءات"بالقراءا

وقدبدأتحقيقهاألستاذانعامرالسيدعثمانوالدكتورعبدالصبورشاهينفيعملهمامعلجنة

إحياءالتراثالتابعةللمجلساألعلىللشؤوناإلسالميةبمصر،لكنهمالميصدراإالالجزءاألول

،ثمقاممجمعالملكفهدلطباعةالمصحفالشريفبطباعته(6)م1977سنةقدماتالذييشملالم

   
 

                                                           
(.75-70انظرتفصيلهذهالمصادرفيمقدمةالمحققينمنالمصدرنفسه،)(1)

(.70-1/67،)القراءاتلفنوناإلشاراتلطائفالقسطالني،انظر:(2)

مخطوطاتالقرآن،علوم،المخطوط مياإلسال العربي للتراث الشامل الفهرسالبيت،آلانظر:مؤسسة(3)

(.177هـ،)1415األردن:عّمان،القراءات،الطبعةالثانية،

.(1/168)القراءات،لفنوناإلشاراتلطائفالقسطالني،(4)

الدمياطي)(5) بالبنا،1117انظر:  المشهور الغني، بنعبد بنأحمد بنمحمد أحمد شهابالدين، هـ(،

،الطبعةاألولى،)تحقيق:شعبانمحمدإسماعيل،دارعالمالكتب،لبشر بالقراءات األربعة عشرإتحاف فضالء ا

م.1987-هـ1407بيروت،

 لفنون اإلشارات لطائفبكر،أبيبنمحمدبنأحمدالدينشهابالعباسأبو،(هـ923)انظر:القسطالني(6)

القراءات األولى، الطبعة ، السيد عامر شاهين(،)تحقيق: الصبور وعبد للشؤونعثمان األعلى المجلس

م.1972-هـ1392مصر:اإلسالمية،
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كامالًألولمرةباالعتمادعلىخمسعشرةمخطوطةفيعشرمجلداتكباربمايقاربخمسة

م.2013-هـ1434آالفصفحةمعالفهارسالتيتضمنهاالجزءاألخير،سنة

،وقامآخربدراسةما(1)فيالكتابمنتوجيهصرفيقامبعضالباحثينبدراسةماوردقدو

،وعنيتهذهالرسالةبماوردفيهمنتوجيهصوتيلتغيراتالصوامت(2)فيهمنتوجيهنحوي

علىالمنهجالذيأبانتعنهالمقدمة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

                                                           
(1)( 2015صالح الكريم، يوسفعبد  اإلشارات لطائف" كتاب في القرآنية للقراءات الصرفي التوجيه(

،رسالةجامعية،جامعةتكريت.(هـ 923)للقسطلاّلني " القراءات لفنون

(2)( ج2016علوان ) نافع، محمد إبراهيم  لطائف" كتاب في القرآنية للقراءات النحوي التوجيهمال

(.140-104مجلةجامعةتكريتللعلوماإلنسانية،)، (هـ 923) للقسطالني" اإلِشارات
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 الباب األول 

 وتي الختالف القراءات في التغيرات العامة للصوامتالتوجيه الص

 عند القسطالني في "لطائف اإلشارات"
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 اإلدغامالفصل األول: 

 مقدمة:

قررابنفارسأن"الدالوالغينوالميمأصالن:أحدهمامنباباأللوان،واآلخردخولشيء

والمتتبعألمثلةاألصلاألولالتياستقراهاابنفارسكعادتهبعدذكراألصول(1)فيمدخلما"

يردهاإلىاألصلاآلخرمنغيراعتساف؛فالدغمةفيالخيل:أنيخالفلونالوجهيستطيعأن

لونسائرالجسد،فهيإذندخوللونفيلون،ومثلهماقالتهالعربفيأمثالها:"الذئبأدغم"

لمن ألنتحتحنكهسواًدا،فيظنمنرآهأنهوالٌغفيدممنساعته،وليسكذلك،يضربمثالً

لمينله.ي غبطبما

 إدخالاللجامفيأفواهالدواّب،قالساعدةبنجؤية:ومناألصلاآلخر:

مت نَّع بأيديهمأَاتٍبَر ق مَب  (2)هاخوصإذافزعواأدغمنباللُّج 

قالاألزهري:وإدغامالحرففيالحرفمأخوذمنويربطعلماءالعربيةاإلدغامبهذااألصل،

"وليسإدغامالحرففيالحرفإدخالهفيه،قالالرضي:أيأناإلدغامإدخالمجازي(3)هذا

بلهوإيصالهبهمنغيرأنيفكبينهما" إدغاًما؛.(4)علىالحقيقة، وقالالصّبان:"وسميهذا

   
 

                                                           
،)بتحقيقوضبط:عبدالسالممقاييس اللغةهـ(،أبوالحسينأحمدبنفارسبنزكريا،395ابنفارس)(1)

(285-2/284م،)1979هـ،1399دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع:محمدهارون(،

شرح هـ(أبوسعيد،الحسنبنالحسين،275انظرالبيتمنقصيدةلساعدةبنجؤيةفي:السكري)ت(2)

:،)حققهعبدالستارفّراج،وراجعهمحمودمحمدشاكر(،دارالعروبة،مطبعةالمدني،القاهرةأشعار الهذليين

(.1134–3/1133م،)1965

،الطبعةالرابعة،دارصادر،لسان العربهـ(،أبوالفضلجمالالدينمحمدبنمكرم،711ابنمنظور)(3)

(.272-5/271)م2005بيروت:

(4) األستراباذيانظر: هـ686ت) الحسنبنمحمدالدينرضي( )الحاجب ابن شافية شرح، :تحقيق،

الحميدعبدالدينمحيومحمدالزفزافومحمدالحسننورمدمحاألساتذة بيروت(،  ،العلميةالكتبدار:

(3/235)م.1975،هـ1395
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فيه" المدخول في الداخل كخفاء المتحرك عند الساكن (1)لخفاء الخضري، مثله في(2)وذكر

تهعلىشرحابنعقيل.حاشي

فصل، بال واحد مخرج من فمتحرك ساكن بحرفين تأتي "أن اللغويين اصطالح في واإلدغام

)باللمظهروالمدغموالمخفى،وقولهم:فقولهم:)أنتأتيبحرفينساكنفمتحركجنسيندرجفيها

.(3)فصل(خرجبهالمظهر،وقولهم:)منمخرجواحد(خرجبهالمخفىوالمظهر"

إلى تؤدي المضارعة كانت فإذا األصوات، بين المماثلة صور "أعلى المحدثين عند واإلدغام

نطًقا ونطقهما نظيره، مثل إلى قلبالصوت إلى يؤدي اإلدغام صوتفإن تقريبصوتمن

قالهغانمقدوريالحمد الحقيقة"كما (4)واحًدا،وجاءتتعريفاتعلماءالعربيةمعبرةعنهذه

بماقالهابنالسراجفيتعريفاإلدغام:"هووصلكحرفاساكنابحرفمثلهمنموضعهوأعقبه

منغيرحركةتفصلبينهماوالوقف،فيصيرانبتداخلهماكحرفواحدترفعاللسانعنهمارفعة

واحدة،ويشتدالحرف"وبماقالهالرضي:"وإنمااإلدغاموصلحرفساكنبحرفمثلهمتحرك

.األول،بحيثيعتمدبهماعلىالمخرجاعتمادةواحدةقوية"بالسكتةعلى

الكوفيين، عند وغلباستعماله )أدغم( الفعل مصدر )إفعال(، وزن على لحظواإلدغام وقد

(5)وقدغلباستعمالهعندالبصريينباالّدغامالكوفيونكمايظهرفعلالمتكلم،ألنالهمزةللتعدية،

مص )افتعال( وزن على )اّدغم(وهو الدالدر  مع المهموسة التاء تماثلت )ادتغام( أصله ،

لحظ وقد غم( فادَّ )أدغمته يقال: )أدغم( الفعل مطاوع وهو اّدغمتا، ثم تامة مماثلة المجهورة

   
 

                                                           
1206الصبَّان)(1) بنعلي، العرفانمحمد أبو حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن هـ(،

(.4/485التوفيقية،د.ت)،)تحقيق:طهعبدالرؤوفسعد،القاهرةالمكتبةمالك

حاشية الخضري على شرح ابن هـ(محمدبنمصطفىبنحسنالدمياطيالشافعي،1213الخضري)(2)

،الطبعةالثانية،)شرحهاوعلقعليها:تركيفرحانالمصطفى(بيروت:دارالكتبعقيل على ألفية ابن مالك

(.2/474م،)2005هـ،1426العلمية،

(3)( العباسهـ(،923القسطالني أبو بكر، أبي بن محمد بن أحمد الدين لفنون  لطائف اإلشاراتشهاب

القراءات المنورة،، المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع القرآنية، الدراسات مركز تحقيق

(2/672)هـ1434:السعودية

،الطبعةاألولى،دارعمار،عّمان،ص:يةالمدخل إلى علم أصوات العرب(غانمقدوري،2004الحمد)(4)

(214)

(.2/672،لطائفاإلشارات)هـ(923القسطالني)انظر:(5)
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كما أوجواًزا بفعلالمتكلم،وقبولأثراإلدغاملتوفرشروطهوجوبـًا ن  البصريونتأثرالمتماثلي 

المطا معنى من ويدليظهر التضمن، بداللة المتكلم فعل على يدل غام االدِّ أنَّ وواضح وعة.

الفعل حدوث غير من الفعل مطاوعة تتم أن يستحيل إذ الفعل، هذا أثر قبول على بالمطابقة

.(1)نفسه

فاالّدغامعلىهذايدلداللةمطابقةعلىأناإلدغاماليمكنأنيتمدونمراعاةقوانيناللغة،

فهوأدلع المالتعريففياإلدغامللعهدالذهني،أيأنَّ لىالمقصودمناإلدغام،وقديقال:إنَّ

اإلدغاماليقصدبهإالماهومعهودعندالصرفيينمنمراعاةالشروطوالضوابط،وليستالالم

المتماثل كإدغام اللغة، لقوانين وإنكانمخالًفا المتكلم يحدثه إدغام ينفيلالستغراقلتشملكل

)َطلَل(مفرد)األطالل(،ليقال)َطّل(فذلكمماالتجيزهاللغة.

وإنكاناإلدغام)بتخفيفالدال(اليمكنقبولهإالبالتأويلالسابق،وهوكونحرفالتعريف

على األصلأنيكونلالستغراق،وكاناالّدغام)بتشديدالدال(جاريـًا فيهللعهدالذهني،معأنَّ

االّدغام،وهومصطلحسيبويهوالبصريين،أحقبالسيرورةاألصلغير محوجإلىالتأويلفإنَّ

الباحثيؤثراستعمالمصطلحاإلدغامألنهالشائععندجمهرة وأدلعلىالمعنىالمراد.علىأنَّ

المشتغلينبالتجويدواألصوات،واليعنونبهماأوردهالباحثعليهمنإدغامالمتكلممااليجوز

ةفياالصطالحإذااتفقعليهبينأهلالفن،إ دغامه؛ألنالمهللعهدالذهنيكماتقدم،والم شاحَّ

وإنكانغيرهأدقوأدلعلىالمقصود.

والبحثفيصيرورةهذاالمصطلحفيكتباللغةوالتجويدوالقراءاتيكشفعنمصطلحات

لمتكتبلهامثلتلكالسيرورةالتيكتبتأخرىتعبرعنمدلولاإلدغامالذيذكرآنفـًا،ولكن

له،ومنهذهالمصطلحات:)االنحشاء(و)اللفيف(و)اإلدخال(أو)الدخول(و)اإلخفاء(و)اإلخماد(

و)الدفن( داللته(2)و)اإلطفاء( تستقر أن قبل أخر معاٍن على للداللة أيًضا اإلدغام واستعمل .

   
 

                                                           
(1 المنطق( كتب في الوضعية اللفظية الداللة مبحث في التضمن وداللة المطابقة داللة بين الفرق انظر

واألصول.

أبو(2) ، العرب عند اللغوي التراث في الصوتية المصطلحات،هللاعبدإبراهيمعادل،(2015شعر)انظر:

الهجري السادس القرن إلى األول القرن من تأصيلية تاريخية دراسة تفسيرمركزاألولى،الطبعةجزآن،،

(2/727).م2015-هـ1436الرياض،القرآنية،للدراسات
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ومنتلكالم الحركة،المعروفةفياصطالحالعلماء، وإخفاء إدخالالحرففيالحرف، عاني:

وإخفاءالميمعندالباء،وتسهيلالهمزةبينبين،وحذفالهمزة.

 أنواع اإلدغام 

وينقسماإلدغامعندعلماءالتجويدإلىثالثةأقسام:إدغامالمتماثلين،وإدغامالمتجانسينوإدغام

الق إلى مردهما األخيران والقسمان والالمتقاربين، المتجانسان يدغم ال أنه ذلك األول، سم

المتقاربانإالبعدأنيبدلالصوتاألوللمثلالذييليه.وتقتضيالقسمةالمنطقيةأنيكونللمثلين

فياإلدغامثمانيةأحوال،باعتبارتحركهماوسكونهماتنتجأربعةأقسام،وباعتباركونهمافيكلمة

ىعلىالنحوالتالي:أوكلمتينتنتجأربعةأقسامأخر

كلمة/كلمتانالمثلالثانيالمثلاألول

كلمةمتحركساكن

كلمتانمتحركساكن

كلمةساكنساكن

كلمتانساكنساكن

كلمةساكنمتحرك

كلمتانساكنمتحرك

كلمةمتحركمتحرك

كلمتانمتحركمتحرك



أنهيشترطفيالمدغمفيه)المثلالثاني(أنيك فإناألقساماألربعةالتييكونوبما ونمتحركـًا

المثلالثانيفيهاساكنـًاتحذف،ويظللألقساماألربعةالباقيةبحثونظر:

كلمة/كلمتانالمثلالثانيالمثلاألول

كلمةمتحركساكن

كلمتانمتحركساكن

كلمةمتحركمتحرك

كلمتانمتحركمتحرك
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،وقداختصأبو(1)ثالنيسمىعندعلماءالتجويدباإلدغامالكبيرواإلدغامالذييتحركفيهالم

عمروبنالعالءبهذاالنوعفيقراءته،وجمعبعضالعلماءماتناثرمنأمثلةهذااإلدغامعنده

باإلدغام فيسمى األول المثل فيه يسكن الذي اإلدغام أما وغيره، الداني عمرو أبو فعله كما

الصغير.



امأيضـًاعندعلماءالتجويدإلىإدغامكاملتذهبفيهذاتالصوتالمدغموصفاتهوينقسماإلدغ

فيالمدغمفيه،وهويندرجفيالمماثلةالكليةأيالتامةعندالمحدثين،وإلىإدغامناقصتبقىفيه

في)نخلقكم( اإلدغام بعد االستعالء كبقاءصفة لقوتها، فيه فيالمدغم منصفاتالمدغم صفة

في[20لمرسالت:]ا الطاء إدغام عند اإلطباقفيالطاء وبقاءصفة القاففيالكاف، إدغام عند

وبقاءصفةالغنةفيإدغامالنونالساكنةوالتنوينفيالواووالياء،[22:النمل]التاءفي)أحطت(

ءويرىأنويندرجفيالمماثلةالجزئيةغيرالتامةعندالمحدثين.والسخاوييجعلهذاالنوعإخفا

( القسطالني وأقره الجعبري عليه رد وقد مجاز، باإلدغام ووصفاإلدغام923تسميته هـ(،

.(2)الكاملبأنهمحض،واإلدغامالناقصبأنهغيرمحض

الدراسة هذه في الباحَث يعني وال وممتنع، واجبوجائز أنواع: إلى أيًضا اإلدغام وينقسم

هذهاألقسام،ومافيهامن شروطوضوابط،إنماي عنىبالتوجيهالصوتيلهافيماتناثرفيتفصيل 

كتاب"لطائفاإلشارات"للقسطالني،وسيثبتالباحثفيمايليهذهالتوجيهاتالصوتيةالمتناثرة

وأولماينبغيذكرهمنالتوجيهالصوتيلإلدغاموفقأقساماإلدغامالواجبوالممتنعوالجائز.

( القسطالني النطقه923عند يثقل ألنه التخفيف؛ على مبني أنه اإلشارات لطائف في ـ(

بالمتماثلينأوالمتقاربينمنغيرإدغامألنالمتكلميعودللمخرجنفسهأولمقاربهمرتين،فيكون

ففائدةاإلدغامعندههيالتخفيف،"لثقلعوداللسانإلىالمخرجأو يمشيالمقيد، فينطقهكما

(3)رفيسننواحدكالمقيد"مقاربه،واالستمرا

   
 

                                                           
ثممتحركا،أولهماوالكبيرساكنـًا،فيهفحرأوليكونالصغيرأن:والصغيرالكبيراإلدغامبينوالفرق"(1)

:وقيلالسكون،منأكثرالحركةألن:وقيلوقوعه،لكثرة:وقيلكبيرا،سميولهذارتبة،أزيدأبدافهويسكن،

(2/673هـ()923قالهالقسطالني)"والمتقاربينوالجنسينالمثليننوعيلشموله:وقيلالصعوبة،منفيهلما

(.790–2/789)هـ(لطائفاإلشارات923القسطالني)انظر:(2)

(2/673المصدرنفسه)(3)
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يلتقي حينما الصغير باإلدغام الوجوب يتعلق إنما واجب، إدغام فيه ليس الكبير واإلدغام

المتجانسان أما تفصيلها، سيأتي بشروط الكلمتين في أو مطلًقا الواحدة الكلمة في المثالن

تقىالمثالنوكانأولهماساكًناوالمتقاربانفاإلدغامالواجبفيهماقليل،أيأناإلدغاميجبإذاال

سواءأكانذلكفيكلمةأمفيكلمتين،إالأنَّهفيالكلمةالواحدةواجبفيجميعاألحوال،أمافي

القسطالني فصلّها أاليكونأولالمثلينهاءسكت(1)الكلمتينفاليجبإالبشروطثالثة أولها

،ألّنهاءالسكتاألصلفيها(2)قالالقسطالني"فإنهاليدغم؛ألنالوقفعلىالهاءمنوي"كما

أنتثبتوقًفافقط،فالتلتقيمعمثلهاالتاليلها،وثبوتهاوصالعلىخالفاألصل،نحو)ماليه

ونقلالقسطالنيعنالجعبريقوله:"وقدرويعنورشإدغامه،واحتجوا[29-28الحاقة:]هلك(

ا وضعفه لفًظا، اجتمعا مثالن بأنهما بالوقفله انفصالحكما ألنهما القياس؛ جهة من لنحويون

 توهم" كما لفظا ال في(3)المنوي يثبتها ال وحمزة يدغم، وال الهاء عند ورشيسكت وغير

الوصل.

والشرطالثانيلوجوباإلدغامفيكلمتينأاليكونأولالمثلينحرفمد،نحو)قالواوهم(

يوم[96:الشعراء] نحسو)في يذهبالمد[19:القمر]( "لئال القسطالني ذهبإليه ذلككما وعلة

ألناإلدغاميقتضيأنيكونالمدغمانمتماثلينتماًما،واألولفيمثلهذاالموضع(4)باإلدغام"

فاألولصائتوالثانيشبه الكتابية، فيالصورة وإناشتركا للثاني،  المماثلة ليسمماثالتمام

لم قائل: يقول قد لكن و)مدعوو(صائت. )مغزوو( وأصلهما ) و)مدعوُّ ) )مغزوُّ مثل أدغم اذا

يوم )في مثل يدغم ولم صائت، شبه والثاني صائت وهم([19:القمر](نحسواألول و)قالوا

؟[96:الشعراء]

اتصالالصوتين والجوابكمايظهرأنهذاأجيزفيالكلمةالواحدةولميجزفيالكلمتينألنَّ

ةأقوىمناتصالهمافيالكلمتين،فالتتابعفيالكلمةالواحدةأثقلوأدعىللتخفيففيالكلمةالواحد

يجعلهما آخرهما وتنوين وصلهما عند و)مغزو( )مدعو( مثل في واإلدغام الكلمتين، في منه

مكونتينمنثالثةمقاطعقصيرةمغلقة،وقبلاإلدغامكانتامكونتينمنمقطعطويلمفتوحيكتنفه

ق بمقطعمقطعان النطق من أسهل متتالية مغلقة قصيرة مقاطع بثالثة والنطق مغلقان، صيران
   
 

                                                           
.(747–2/746)،هـ(لطائفاإلشارات923القسطالني)(1)

.(2/746)المصدرنفسه،(2)

.(4092-9/4091(و)2/455المصدرنفسه،الصفحةنفسها،وانظر:المصدرنفسه)(3)

.(2/747)المصدرنفسه(4)
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قصيرمغلقيليهطويلمفتوحثمالعودةإلىنطقمقطعقصيرمغلق،عالوةعلىأنهاليجوز

اجتماعصائتينطويلينفيمقطعصوتيواحد.

االنفصالعماقبلها،ويجوزأّمااتصالالصوتينفيالكلمتينفهوأضعف،ألنكلكلمةفينية

الوقفعلىاألولىدونالتيتليها،ففيهامافيمانعهاءالسكت،وكذلكفإنذهابالمدمنأول

وهم( فيمثل)قالوا قبلالواو التيتوجبأنيكونما الصرفية األولىيؤثرفيبنيتها الكلمة

[96:الشعراء] بتركيبحرف يخل ذهابالمد أن كما )فييوممضموًما، فيمثل (نحسالجر

.[19:القمر]

والشرطالثالثلوجوباإلدغامفيكلمتينكماذكرالقسطالني"أاليكونأولالجنسينحرف

وهذاالشرطالثالثمبنيعلىاألكثراألغلب،ألنه(1)"[89:الزخرف]حلق،نحو:)فاصفحعنهم(

.(2)صيلهفيهذاالفصلصحإدغام)زحزحعن(وهومسموعالمقيسكماسيأتيتف

ولميذكرالقسطالنيشرطـًاآخرلوجوباإلدغامذكرهبعضالصرفيين،وهوأاليكونالمثل

أنه القسم أحد(؛ألنالصحيحفيهذا نحو)لميقرأ الثانية، مفصولةمنفاءالكلمة األولهمزة

ه في سيبويه عن نقل ما فهم في األنظار اختلفت فقد اإلدغام فيه إدغاميجب من الضرب ذا

فيه تسهل العرب عامة ألن والضعف، بالرداءة عليه حكم سيبويه أن يرى من بين الهمزتين

الهمزة،وبينمنيرىأّنسيبويهنصعلىأنتحقيقالهمزةرديءضعيف،لكناإلدغامواجب

ع وأقره السيرافي إليه وأشار كتابه من آخر موضع في نصعليه كما التحقيق لغة ليهعلى

الشافية فيشرح إدغام(3)الرضي ذلك ومن واجبـًا، المتقاربين في الصغير اإلدغام يكون وقد

النونالساكنةوالتنوينفيحروف)يرملون(وقداستشكلالقسطالنيإدغامالنونفيالميممعما

نالشفتين،بينهمامنتباعد،قائال"فإنقلت:النونمنطرفاللسانوفوقالثنايا،والميممنبي

غإدغامه، وبينهمامخارج،فلمساغاإلدغاممعالتباعد؟أجيب:بأنهقديحصلللمتباعدوجهيسوِّ

بذلكمتقاربين" فصارا فيها، التياشتركا الغّنة  الذيقّرببينالنونوالميمونحوهما (4)فالوجه

لىباالستشكال،ألنالميموالنونولكنإذاكاناحقامتباعدينفالتباعدبينالنونالساكنةوالواوأو

   
 

                                                           
(2/747)هـ(،لطائفاإلشارات923القسطالني)(1)

(707–2/706)المصدرنفسه(2)

(3/236شرحشافيةابنالحاجب)(هـ686ت)األستراباذي(3)

(2/787)هـ(،لطائفاإلشارات923القسطالني)(4)
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تشتركانفيجميعالصفاتالالزمةفيالبينيةوالجهرواالنفتاحواالستفالوالذالقةوالغنة،والواو

ليسفيها لكنالواو منفتحمستفل مجهور فكالهما الصفات؛ هذه والنونالتشتركانفيجميع

كالنون.غنة،وليستمنحروفالذالقة،وهيرخوةليستبينية

وقداتفقالقراءعلىبقاءالغنةبعدإدغامالنونالساكنةوالتنوينفيالنونوالميم،لكنهماختلفوا

فيبقائهافيالالموالراءوالواووالياء،واإلدغامبغيرغنةهواألصل،لكناألكثراألفصحإثبات

قالالقسطالني،وعلةذلكفي(1)الغنةمعالواووالياءوحذفهافيالالموالراء الالموالراءكما

ولميذكرعلةإثباتهاعنداألكثرينفيالواووالياء.واختلفواكذلكفيالغنة(2)"بعدهماعنالغنة"

اإلدغام فيكون المدغمة النون هيغنة فهل الميم، في والتنوين الساكنة النون إدغام مع الثابتة

كوناإلدغاممحضاكامالً،وهذاالثانيهوالذياختارهناقصـًا،أمهيغنةالميمالمدغمفيها،في

ثم قلبتميمـًا النون بأن ذلك وعلل الجزري، البن القسطالنيتبعـًا الدانيوالمحققونورجحه

أصل هو هذا أن إلى بذلك يشير كأنه وأدغمت، تامة مماثلة الميم تماثلتمع أنها أدغمتأي

امالنونفيالنونهيغنةالمدغمفيه،وهوالنونالثانية.أمااإلدغام،فقداتفقواعلىأنغنةإدغ

.(3)الغنةالثابتةمعالواووالياءوالالموالراءعندبعضالقراءفواضحأنهاغنةالمدغم

وقدتقدمأنالسخاوييجعلاإلدغامبغنةإخفاء،ويرىأنتسميتهباإلدغاممجاز،وقدردعليه

القسطالني وأقره غيرالجعبري، الناقصبأنه واإلدغام محض، بأنه الكامل ووصفاإلدغام .

المدغمقلبلمثلالمدغمفيه،فالقلبفيهحقيقي،كماأنَّهمشدد،والمخفىمعالمخفى محض؛ألنَّ

اإلدغاممعبقاءالغنةإدغامناقصكمثلإدغامالطاءفيالتاءمعبقاء فيهليسفيهماتشديد،وأنَّ

.لكنابنالحاجباستشكل(4)[28:المائدة](و)بسطتَ[22:النمل](مثل)أحطت صفةاإلطباقفي

ذلكبالفرقبيناإلطباقوالغنة"فإنالغنةالتتوقفعلىالنون؛ألنهامنمخرجغيرمخرجه،

النونمنالفم،والغنةمنالخيشوم،بخالفاإلطباق،فإنهمعالطبقفيمخرجه،فاليـتأتى فإنَّ

.(5)"إالبه

   
 

                                                           
.(2/791)،هـ(لطائفاإلشارات923لقسطالني)انظر:ا(1)

.(2/787)المصدرنفسه(2)

.(2/789)المصدرنفسه،انظر:(3)

.(790–2/789)،انظر:المصدرنفسه(4)

.انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها(5)
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ويظهرللباحثأنهذااالستشكالمدفوعبأنالغنةوإنكانتمنغيرمخرجالنون،إالأنها

العلماءعلىأنمخرجالنونمنطرفاللسان مالزمةلها،واليمكنالنطقبالنوندونها،وَنصُّ

ي خرجمنوفوقالثنايا،إنماهونصمنهمعلىمكاناالعتماد،وإالفإنالتصويتبالنونكلها

الخيشوم،أالترىأنكلوأغلقتأنفكونطقتبالنونمااستطعتوالأطقت!ومناإلدغامالواجب

ذكر كما ذلك وعلة الشمسية، بالالم المعروفة وهي عشرصوتا، أربعة التعريففي الم إدغام

منثالثةعشراألصواتاألخرى لالم،وقربها يتصلبذ(1)القسطالنيمماثلةالالم ومما لكما.

 نعم( )قل مثل في نون وليتها إذا الساكنة الالم إظهار علة من القسطالني [18:الصافات]أورده

فيالنونفيمثل)الناس( الساكنة الالم نقلهعنالتمهيدحيثوردتوإدغام وسببذلكفيما ،

(واإلدغامفيهإ كلمة)ق ل(أعلتبحذفعينها،وهيالواو،فأصلها)قول  جحافبالكلمةوأقرهأنَّ

باإلدغام تغيرالمها على(2)فلم التعريفودخولها استعمالالم أنيكونالسببكثرة واليبعد ،

االسمالمبدوءبالنون،فإنكثرةاالستعمالتدعوإلىالتخفيف،وشواهدذلكأظهرمنأنتحصى.



 اإلدغام الممتنع بال خالف

اتفقعلىامتنا ما الممتنعفمنه اإلدغام اختلففيه،وسيقتصرالباحثعلىأما ومنهما عه،

أباعمروبنالعالءرويعنه إلىماعللهالقسطالنيمنهذينالقسمين.ومنذلكأنَّ اإلشارة

ومن التحقيقوالتخفيف، الساكن الهمز في ورويعنه اإلظهار، رويعنه كما الكبير اإلدغام

بيعمروأربعةمذاهب،هياإلدغاممعتحقيقتركبالمذهبينفيكلمنالهمزواإلدغامينتجأل

الهمزة،واإلظهارمعتحقيقالهمزة،واإلدغاممعتخفيفالهمزة،واإلظهارمعتخفيفالهمزة.

ولميقرأأبوعمروبنالعالءباإلدغاممعتحقيقالهمزة،وعللالقسطالنيهذابأناجتماعاإلدغام

قلمناجتماعالمثلينالمتحركين،فكيفيخففالثقيلدونمعالهمزفيهنوعتناقض،ألنالهمزأث

األثقل؟لكنهاستشكلذلكبماوردعنيعقوبمناجتماعاإلدغاممعالهمز،وقررأناالحتجاج

تخفيفبرأسه،فليس منهما هواألدق،و"أنكالًّ بعدمورودالروايةعنأبيعمروباجتماعهما

لآلخر" شرطـًا وقريب(3)أحدهما الكبيرمعمد. وقعمنالجدلفيمنعاجتماعاإلدغام ما منه

   
 

                                                           
.(2/461)،القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1)

.(2/462)انظر:المصدرنفسه،(2)

.(678-2/677)المصدرنفسه،انظر:(3)
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لثقلها فيكونتخفيفـًا واإلظهارمعتحقيق.(1)المنفصل،وهوضربمنالتمكينللنطقبالهمزة،

واإلظهارمع تخفيف، فكالهما إشكال؛ ليسفيه معتخفيفالهمزة واإلدغام الهمزهواألصل،

.(2)نالثقيل،والإشكالفيهكذلكتخفيفالهمزةمنتخفيفاألثقلدو

تنوين، المثلين بين القسطالنيأنيكون علله مما المتفقعلىامتناعه الممتنع اإلدغام ومن

فالتنوينحاجزقوياليجوزحذفه،ألنهدالعلىأنحيثوردفيالتنزيل،نحو:"غفوٌررحيم"

ستشكلالقسطالنيعدمامتناعإدغاماالسممتمكنأمكنأيمعربمنصرف،فلميلتقالمثالن،وا

المثلينمعحجزواوالصلةبينهمافينحو"إّنههو"وأجابعنذلكبقوله:"والفرقبينهوبين

ويعنيبذلكأنالتنوينأقوىمنواوالصلة،فالتنويننون(3)صلة"إنههو"عدمالقوةوالداللة"

 أوكسرة، أوضمة فتحة حركةقصيرة والواوصائتساكنةتسبقها ليسترخوة، والنونبينية

تقدمعلىتمكن يمتدبهالصوتويجري،والتنوينفينحوالمثالالسابقتنوينتمكيندالكما

االسموأصالتهفيباباالسمية،وأنهلميشبهالحرففيبنى،ولميشبهالفعلفيمنعمنالصرف،

.(4)أماواوالصلةفمجردمدالداللةله

عإدغامهمماعللهالقسطالنيكونأولالمثلينتاءضمير،وهذاخاصبالقرآنالوممايمتن

الضمير منكونتاء لمانعآخر، مالزم وقعمنذلكفيالقرآن منالكالم،ألنما فيغيره

الناس([40:النبأ]مسبوقةبحرفمخفى،نحو:)كنتترابا( أولوقوع[99:يونس]و)أفأنتتكره

فأعلالفعلبحذفعينه،واإلدغاممجحفبه،وأشار[40:النبأ]،نحو:)كنتترابا(حذففيالفعل

هـ(إلىأنبعضهمعللذلكبكونتاءالضميرعلىحرفواحد،لكنهردذلك923القسطالني)

[5:يوسف]بورودإدغامنحو)لككيًدا(
(5).

[27]رةمريمعلىأنهوردجوازإدغامالتاءفيالشينفي)جئتشيئا(فيسو
،وإنكان(6)

األشهرفيهاإلظهار،ونقلالقسطالنيعنالشاطبيأنوجهاإلظهارأنالتاءللخطاب،وأنعين

   
 

                                                           
.(2/680)،القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1)

.(677–2/676)،انظر:المصدرنفسه(2)

.(2/682)،انظر:المصدرنفسه(3)

.(2/686)المصدرنفسه،انظر:(4)

.(2/682)،انظر:المصدرنفسه(5)

[71،74وضعينفيسورةالكهف:](،وقدوردتالعبارةفيم724–2/723)انظر:المصدرنفسه(6)
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الكلمةمحذوفة،أيأناإلدغاممجحفبالكلمة،كماتقدم،ونقلالقسطالنيعنالجعبريأنثقل

يجتمعمعتحقيقالهمزة؛ألنكسرةالجيمسوغإدغامهوإنكانتالتاءللخطاب،وهذااإلدغامال

أباعمرولميجمعبينالتحقيقواإلدغامكماتقدم،ولوجمعبينهما،وأدغمهذاالموضعلسهلولم

التاءفيالشينفي)جئتشيًئا( ثقيلجدا.[27:مريم]يحقق،ألنالنطقبالهمزةمحققةمعإدغام

[40:النبأ]نحو)كنتترابـًا(لموانع،ويدغموقدذكرالقسطالنيأنالحسنالبصرياليعتدبهذها

[99:يونس]و)أفأنتتكره(
عليها(1) المتفق اإلدغام موانع من الضمير تاء مانع جعل أنه ،(2)مع

ولعلهيقصدبذلكأنهمتفقعليهبينالقراءالسبعةأوالعشرة.

ه،بمعنىأنيكونالمثلوممايمتنعإدغامهمماعللهالقسطالنيأنيكونالمثلاألولمدغًمافي

بما( )ربِّ نحو: بصوتمشدد، مسبوقـًا القصص:39:الحجر]الثاني سقر([17، [48:القمر]و)مسَّ

حمله" عن فيه "ضعفالمدغم ذلك اإلدغام(3)وعلة هذا مثل  امتناع علة أن للباحث ويظهر

وداللتهما بنائهما عن يخرجهما بما الكلمتين في التغيير كثرة وبعضالحروفيمتنع.المتكرر

إدغامهاواإلدغامفيهاأويمتنعأحدهما،ومنذلكالهمزةالتيالتدغمواليدغمفيها،وعلةذلك

منجوازالحذفوالتسهيل يعرضلها ذكرالقسطالنيما في(4)كما .ومنذلكاأللف؛فإدغامها

المد من فيها يذهبما فيمقاربها وإدغامها متعذر، (5)مثلها )يحزنك.ومما نحو إدغامه، يمتنع

ويصعباالنتقالمن[23:لقمان]كفره( منالخيشوم، مخرجها والنونالمخفاة ألنالنونمخفاة،

التغيير كثرة يسبب اإلدغام أنَّ كما أدغمت، لو لإلدغام المسكنة الكاف مخرج إلى الخيشوم

.(6)المجحفةبالعبارةكماأشارإليهالقسطالني

يمتنعإ سينفيالشينفينحوقولهتعالى)إنهللااليظلمالناسشيئا(دغامهإدغامالومما

السابق"[44:يونس] بالسكون الفتحة )(7)"لخفة القسطالني قال يكون923كما فاإلدغام هـ(،

للتخفيف،والثقلهنامنتواليالسينوالشين،بسببفتحةالسينوصوتالمدالذيقبلها،فالمد

   
 

                                                           
.(2/684)،القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1)

.(2/682)انظر:المصدرنفسه،(2)

.(2/683)،انظر:المصدرنفسه(3)

.(2/685)المصدرنفسه،انظر:(4)

.انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها(5)

.(2/693)انظر:المصدرنفسه،(6)

.(2/710)،انظر:المصدرنفسه(7)
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متساكنصائتالصا الال، رسولومثلذلكإدغام )فعصوا تعالى: قوله فينحو فيالراء م

[10:الحاقة]ربهم( المفتوحة الالم بسببخفة ممتنع )قالفإنه نحو: إدغام أما بصائت، المسبوقة

التنزيل،ربِّ في وردت حيث رجالن(( الدور[23:المائدة]و)قال لكثرة إليهفجائز ذهب كما

.(1)القسطالني



 اإلدغام الُمْمتنع المختلف فيه  

وجهه مما صوره فأول جوازه في المختلف الجائز أو فيه، المختلف الممتنع اإلدغام أما

القسطالنيتوجيهـًاصوتيـًّاذلكاإلدغامالكبيرالذييسبقفيهالمثَلاألوَلصامٌتساكٌن،كإدغام

[185:البقرة]فينحو)شهررمضان(،الراءفيالراء
ويؤديتسكينالمثلاألولإلىاجتماع،(2)

،ولذلكوقعفيهخالفبينالنحويينأنفسهمقبل(3)ساكنينعلىغيرالحدالجائزعندنحاةالبصرة

يهفيهمنعلأنيختلففيهالقراء،وفيمايليتفصيلهذاالخالف،ورأيالباحثفيه،وماعّول

أشا أن عليه اّطلع فيما ألحد يسبق لم يسبقحجة الذي الساكن الصامت طبيعة وهي إليها، ر

نفيشواهدهذهالقراءةمنالقرآنالكريم،ومافيهذاالصامتمنبعضاالمتداد الحرفالمسكَّ

والجريانالذييشبهمافيالواووالياءاللينتيناللتينيجوزالتقاؤهمابالساكنبعدهمامدغمـًافي

نحو:"قومموسى"بتسكينميم"قوم"وإدغامهافيميم"موسى"،مثلهبإجماعالنحويينوالقّراء،

وبذلكيجوزوقوعالمقطعالقصيرالمزدوجاإلغالقفيدرجالكالمكمافينحو"شهررمضان"

نون على بالوقف العبارة هذه تقطيع فيكون "رمضان" راء في وإدغامها شهر راء بإسكان

حص(.رمضانوإسكانها:)صحصص/صح/صح/صح

الباحثين األصواتومعظم ينبهواالمحدثينفيعلم المقطع)صحصلم علىوقوعهذا

ص(فيدرجالكالمفيالعربيةعلىهذهالصورة،وإنماذكربعضهموقوعهفيدرجالكالمفي

(مقطعقصيرمزدوجاإلعالق) ب  /َب/ت ن(فالمقطعالثانيمنها)َوي  ب  /َوي  صحنحو"دويّبة")د 

   
 

                                                           
.(2/717)،القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1)

 .(1553-4/1552)،المصدرنفسهانظر:(2)

الخالق،(3) عبد محمد عضيمة، ذلكفي: وتفصيل لبعضاختياراتالقراء النحويين أسبابإنكار في انظر

وما19ًءا،دارالحديث،القاهرة،د.ت.فيالجزءاألول،ص:،أحدعشرجزدراسات ألسلوب القرآن الكريم

 بعدها.
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الساكناألولمنهصوتلين،وليسصامتـــًاصحيًحاكمافي صص(وقعفيدرجالكالم،لكنَّ

منقراءةأبيعمروبنالعالء.اهاالباحثنحو"شهررمضان"فيالمواضعالتياستقر

بصوتمنأصواتالعلةفيجوزحذفحركتهوإدغامه أماحرفاإلعرابإذاكانمسبوقـًا

كما بعده فيما حينئذ ساكنان يلتقي وال حرفالعلة-تقدم، عدِّ فيعدم المحدثين مذهب على

وقدقررعلماءالتجويدأّنحذفالحركةواإلدغامفيهذاالموضع-)الصائتالطويل(ساكنـًا

مالك" "الرحيم نحو: العلة، بحرف يمتد الصوت ألن سائغ؛ [4-3:الفاتحة]حسٌن ربنا" و"يقول

،148،159:األعراف]و"قومموسى"،حيثوردتفيالتنزيلو"الريبفيه"[200،201:البقرة]

[139:البقرة]"و"أتحاّجوّنا[76القصص:
والتوسطفيهوالقصر"والمد،(1) إشباعالمّد هنا وأجازوا

وإنما(2)أرجحمنالقصر،ولوقيلباختيارالمدفيحرفالمد،والتوسطفياللينلكانحسنـًا"

(الضالين)الموضع،ولميجبكماوجبفيمثلإشباعالمدوالتوسطفيهوالقصرفيهذاجاز

السكونعارٌض؛[7:الفاتحة] ألنالسكونفيهعارضوليسالزمـًا،فكانجوازالمدداللةعلىأنَّ

األصلفيالحرفالحركة لإلدغام،وأنَّ
(3).

اإذاكانحرفاإلعرابمسبوقـًابصامتساكن ،وكانالذييليهصامتامماثالأومجانساأمَّ

البصريين عند الساكنينعلىغيرحدهما اجتماع فيترتبعلىحذفالحركة له، مقاربا ،(4)أو

إدغام فيمثله حذفالحركة الحرفبعد ويدغم تعالى: قوله في كما كبيًرا، مضان)ـًا رَّ ر (َشه 

الخل )و[185:البقرة] زاءًدار جَّ بيا)و[28:فصلت](د دصَّ الوجهينعنأبي[29:مريم](الَمه  فيأحد

.(5)عمرو.ورويعنأبيعمرواختالسالحركة،والجمهورعلىاإلشباع

   
 

                                                           
 .(4/1524)،القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1)

 (.2/740)،المصدرنفسه(2)

 .(3/1022)،المصدرنفسه(انظر:3)

مذهبهمفيعدأصوات(الحدالمقبولالجتماعالساكنينعندالبصريينأنيكونالساكناألولحرفمدعلى4)

"دويّبة" نحو: أنيكوناألولحرفلين، أو "الضالِّين" نحو فيمثله، الثانيمدغمـًا وأنيكون ساكنة، المد

 و"خويّصة"فيتصغير"داّبة"و"خاّصة"وهذاهوالقسماألولالذيأشارالباحثإلىعلةجوازه.

..."والرفعالجرفياإلشباعبابهذا:"فقالالمعنى،بهذاالقصيرةالحركةفياإلشباعسيبويهاستعملوقد(5)

ا:"قالثم ابنعثمانبنعمروبشرأبو(هـ180ت)سيبويه:انظر"اختالسـًافيختلسونيشبعونالالذينوأمَّ

دار،الرياض–الخانجيمكتبة،القاهرة،هارونمحمدالسالمعبدوشرحتحقيق،الثانيةالطبعة،الكتابقنبر،

 (.4/202.)م1982،هـ1402،الرفاعي
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وقدأنكرالبصريونمنالنحويينقراءةحذفالحركةلمافيهامناجتماعالساكنينعلىغير

أب إن وقالوا: أبيعمرو، منروىالحذفعن رواية وأنكروا اختلسحّدهما، عمرو فظن(1)ا

علىذلكبأدلةمنالسماع كثيرمنالقراءوالنحويينواحتجوا ن،وردعليهم السامعأنهقدسكَّ

االختالسكذلكعنأبيعمروكماصّحعنهحذف ومنالقياسعلىماسيأتيتفصيله،وقدصحَّ

.(2)الحركة



علىأنهينبغيقبلحصرفروعهذاالقسمفيقراءةأبيعمر و،ومنوافقه،اإلشارةإلىأنَّ

عنهمقطعقصيرمزدوجاإلغالق)صحصص(فيغير القسمينشأ حذفالحركةفيهذا

الوقف،وقدانتبهبعضدارسياألصواتالمحدثينإلىوقوعهذاالمقطعفيغيرالوقفبشرط

سبق يسوغذلككما منالمد فيها ما ألنَّ لينة، نحوأنيكونالساكناألولياء إليه، تاإلشارة

بَّة( )دوي 
ة((3) ة(فيتصغير)دابَّة(و)خاصَّ لععليه-،لكنلميرالباحث(4)و)خوي صَّ أحًدا-فيمااطَّ

   
 

                                                           
الحرفبزنةحركتهالمختلسالحرفإذسلبها،وليسبها،الصوتوإضعافالحركة،إخفاء:االختالس"(1)

المتحرك  نبهولذلكمقامها،تقوموتكادلزمنها،وتقصيربالحركة،النطقفيإسراعإذنالمختلسةفالحركة"

مثالانظرالمتقنين،أفواهمنإاليؤخذالأداءهاأنَّعلىكثيرون :(  الجوانبالبديع،عبد(2006النيرباني

:صهـ،1427دمشق،األولى،الطبعةالقرآنية،للدراساتالغوثانيدار،للقراءات االحتجاج كتب في الصوتية

(197) 

(2) من قراءتهم وجوه يختارون كانوا القراء أئمة أنَّ على تدل كثيرة عنشواهد يروونها كثيرة روايات

شيوخهم،والناظرفيكتبالقراءاتاليخطئهذهالشواهد،وهيمعلومةبالضرورةعندالمشتغلينبهذاالعلم،

يخطئونبعضالقراءاتطاعنونفي الذينكانوا النحاة أّن عنبعضالباحثينتصوروا غابهذا لما ولكن

وجهـًامسموعـًاأومرجوحـًافيقياسالعربية!انظرمثالً:فاّلته،أمينالقرآنالكريمالفياختيارهؤالءالقراء

 الرحمن، ماجستير،االختيار عند القراء، مفهومه، ومراحله، وأثره في القراءاتبنإدريسبنعبد رسالة ،

 ه.1420جامعةأمالقرى،مكةالمكرمة،

/َب/ت ن(فالمقطعالثانيمن3) ب  /َوي  (مقطعقصيرمزدوجاإلعالق)صحصص(وقع("دويّبة")د  ب  ها)َوي 

فينحو"شهررمضان"في كما صحيًحا الساكناألولمنهصوتلين،وليسصامتـــًا لكنَّ فيدرجالكالم،

 المواضعالتياستقريناهامنقراءةأبيعمروبنالعالء.

انظرمثال:عّبود4) ،الطبعةاألولى،دارالرضوانالعربيةالمقطع الصوتي في ،صباحعطيوي،(2015)(

(إذسّمىهذاالمقطعبالمقطعالمزيد،وذكرأنهاليقعفيالوصل98ص:)،هـ1435للنشروالتوزيع،عّمان،

الساكناألولصوتلين، فيه الذييكون الكبير وفياإلدغام المضعفكدويّبة، تصغير هما إالفيحالتين،

(.99وعهفيمثل"شهررمضان"ممايكونفيهالساكناألولصامتـًا،ص:)وأشارإشارةعابرةإلىوق
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نمندارسياألصواتالمحدثيننبَّهعلىجوازوقوعهذاالمقطعفيالوصلحينمايكونالساك

مضان( رَّ ر )َشه  نحو حذفالحركة، عند القسم فيهذا يقع كما صامتـًا منه [185:البقرة]األول

فيالثانية األولىوإدغامها الراء من(1)بحذفضمة كثيًرا الباحثأنَّ يرجح وسببذلكفيما ،

ختّصبهادارسياألصواتالمحدثينلميعتنواعنايةكافيةبتتبعوجوهالقراءاتوفروعهاالتيي

عددمنالقراءكأبيعمروبنالعالءالذيبنىقراءتهعلىالتخفيففيكثيرمناختياراته،وهو

العالمالثبتالحجةالذياليخرجفياختيارهعنالسماعأوالقياس،وإنرواهعنجمعيستحيل

تواطؤهمعلىالكذب،وينتفيبهماحتمالالخطإفيروايةهذاالقرآنالعظيم.





                                                                                                                                                                          

منالدارسين ممنتحدثعنالتركيبالمقطعيللعربية اإلشارة أشارهذه غيره الباحثعلىأحد يطلع ولم

نةمنالمدالمحدثين،وقدذكرعنالقدماءإجازتهملنحو"قومموسى"بإدغامالميمين،لمافيالواواللينةالساك

المشابهألصواتالمد،لكنهلميتنبهلمثلالعللالتيتنبهإليهاالباحثفيجواز"شهررمضان"بإدغامالراءفي

الراءوالمواضعالتيتشابههاممايتعلقبطبيعةالصامتالساكناألولالذيفيهذرومنامتدادالصوتوجريانه

 المواضعكماوردفيهذهالدراسة.كماوضحالباحث،ألنهلميستقرورودهذه

الحمد1) انظرمثال: )(2004) قّدوري، غانم )المدخل إلى علم أصوات العربية، وّضحفي200،ص: إذ )

جدولأنواعالمقاطعالعربيةعندأبرزالدارسينالمحدثينكتمامحسان،ومحمودحجازي،ورمضانعبدالتواب

قطععندهم)صحصص(فأسماهتمامحسان"الطويلالمزدوجاإلقفال"وحسامالنعيمي،وذكرأسماءهذاالم

عبدالصبور التواب"الزائدفيالطول"وسّماه وسماهمحمودحجازي"المغلقبصامتين"وسماهرمضانعبد

 الصامت ألن بجامدين" المغلق "القصير يسمى أن الحمد غانم واقترح بصامتين" المقفل "المديد هوشاهين

".الذائب"هود"والصائتجامال"

ر"،ولميتنبهإلى د"وبك  وقدذكرعنهذاالمقطعأّنهاليقعفيالعربيةإالفيالوقفعلىنحو"المستقّر"و"سع 

إليه. النحوالذيأشرنا علىهذا حسان)وقوعهوصالً تمام،1974انظر: الطبعةمناهج البحث في اللغة(، ،

المدخل إلى علم (،محمودفهمي،1976(،وحجازي)141(هـص1394رالبيضاء:الثانية،دارالثقافة،الدا

المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث (،رمضان،1982(،وعبدالتواب)52،دارالثقافة،القاهرة،ص)اللغة

اللغوي الرياض، الرفاعي، دار القاهرة، الخانجي، مكتبة األوبى، الطبعة ص)1403، وشاهين102هـ، ،)

(1985 الصبور، عبد ص)علم األصوات لمالمبرك، تعريب ودراسة(، القاهرة، الشباب، مكتبة ،166،)

(.9،دارالشؤونالثقافية،بغداد،ص)أبحاث في أصوات العربية(،حسام،1998والنعيمي)
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 استقراء في الباحث وجد وافقهوقد ومن عمرو أبي قراءة في القسم هذا أكثر(1)فروع أنَّ

منجريانالصوت ٌو َذر  فيها التيتقعقبلالحرفالمحذوفحركتهلإلدغام الصوامتالساكنة

وامتدادهيسوغوقوعالمقطعالقصيرالمزدوجاإلغالقفيغيرالوقف،وإنكانالساكناألول

ليسمعتالَّ.منه

وأكثرالصوامتالساكنةالتيتقعقبلالساكنالثانيالمدغمفيهذاالمقطعالمزدوجاإلغالق

الباحث أحصى فيما هي عمرو أبي قراءة في الكريم القرآن وعشرين(2)في ثالثة في الحاء

نموضعـًامعالمكرر،منهاواحدوعشرونموضعـًافيحاء)نحن(مدغمةفيالنون،نحو )َنح 

لَّكما([31:اإلسراء]نَّرزقهم( ن )َنح  نحو الالم في موضعين،[78:يونس]أو في )البحر( حاء ثم

[24:الدخان]ومرةفيالراءفي)البحررهًوا([66:اإلسراء]وا(تغتبمدغمةمرةفيالالمفي)البحرل

ومافيهمنامتدادالنفسوفيالحاءالساكنةمنالرخاوةومافيهامنامتدادالصوت،ومنالهمس

أو مجهوًرا لوكانالساكنشديًدا يمكِّنالقارئمناالنتقالللساكنالثانيبألطفوأسهلمما ما

يكون وقد في"نحن"، بعدها فيما تسكينالنونوإدغامها ولعلذلكسببكثرة مهموسـًا، شديًدا

االستعم كثرة ألنَّ يقويذلك؛ فيالقرآنما ورودها منأشهرمسوغاتالتخفيففيلكثرة ال

العربيةوغيرهامناللغات.



 الحاَء المقطع-ويلي هذا في المدغم الثاني الساكن قبل تقع التي الساكنة الصوامت من

العينفيسبعةعشرموضعـًا،أربعة-المزدوجاإلغالقفيالقرآنالكريمفيقراءةأبيعمرو

نتدالهاوأدغمتفيذال)ذلك(فيثمانيةمواضع،وفيعشرموضعـًامنهافيعين"بعد"سك

وأدغمتفي[39:المائدة]أدغمتفيالظاءثالثةمواضعأدغمتفيالضاد،وفيموضعواحد ،

.[91:النحل]،وفيالتاءفيموضع[58:النور]الصادفيموضع

   
 

                                                           
المال1َ) اإلمام التياستقصاها الكبير اإلدغام مواضع من اإلدغام هذا الباحثفروع استقرأ  فيرسالته( قيُّ

الرسالة"عمدة النحرير في اإلدغام الكبير"  هذه حقق وقد السوسي، برواية العالء بن أبيعمرو قراءة في

انالطيَّان،ونشرتهامجلةمعهدالمخطوطاتالعربيةفيالقاهرةفيالمجلد) (في60األستاذالدكتورمحمدحسَّ

(.116-35ص:)2016الجزءاألولسنة:



منالقرآنالكريمفيقراءةأبيعمروفيما(2) النوعمناإلدغامالكبيرفياثنينوتسعينموضعـًا وردهذا

أحصاهالباحثمنبينألفوثالثمائةوخمسةمواضعلإلدغامالكبيرفيقراءةأبيعمروبنالعالءفيماأحصاه

المالقّيفي"عمدةالنحرير".
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مدغمة )بعض(، فيكلمة المسكنة الضاد قبل الساكنة فيشينوفيموضعينوقعتالعين

.[49:المائدة]فيموضع،ومدغمةفيذال)ذنوبهم(فيالموضعاآلخر[62:النور])شأنهم(

)بما( باء في )الرعب( باء أدغمت واحد موضع عمران]وفي عشر[151:آل سبعة فهذه ،

موضًعاوقعتفيهاالعينالساكنةقبلالمسكنالثانيالذيحذفتحركتهلإلدغام.

امتدا دالصوتبالعينأقلمنهبالحاء؛ألنهاحرفبيني،والامتدادفيهاللنفس؛واليخفىأنَّ

فيالقرآنفيالمقطعالمزدوجاإلغالقفيغير مجهورة،ولذلككانتدونالحاءوقوًعا ألنها

وأقلثقالمنه،ولعلكثرة إلىالساكنالثانيألطفمنالشديد ولكنيبقىاالنتقالمنها الوقف،

)بعد(كانتسببـًافيوقوعهافيالمرتبةالثانيةبعدالحاء.استعمالكلمة

 العيَن المقطع-ويلي هذا في المدغم الثاني الساكن قبل تقع التي الساكنة الصوامت من

الميمفيعشرةمواضع،تسعةمنهافي-المزدوجاإلغالقفيالقرآنالكريمفيقراءةأبيعمرو

وأدغمت سكنتراؤها )أمر( فيالمكلمة وأدغمتراؤها مواضع، فيثمانية )رب( فيكلمة

،والموضعالتاسعفيكلمة)الشمس(سكنتسينهاوأدغمت[7:الحجرات])لعنتم(فيموضعواحد

.[16:نوح])سراج(فيسين

امتداد تتفاوتفي الحروفالبينية الباحثأنَّ ويرى شديدة، وال ليستبرخوة بينية والميم

تكونأقربإلىالشديدةكالعينوالراء،وقدتكونأقربللرخاوةكالالموالميمالصوتبها،فقد

إلىالساكن منجريانالصوتيسهلاالنتقالمنها فيها منالرخاوة،وما وقربالميم والنون.

الذييليهابألطفممايكونفيالعين،وهيمثيلتهافيالبينية.

 من الالم قرب بين تناسبـًا الباحث هذهويجد عدد في لها تالية وكونها البينية، في الميم

المواضع،فالالموردتساكنةقبلحرفاإلعرابالمسكنلإلدغامفيقراءةأبيعمروفيثمانية

مواضع، أربعة في )ما( ميم في وأدغمت ميمها سكنت )العلم( كلمة في منها سبعة مواضع،

ثامنفيكلمة)الخلد(سكنتدالهاوأدغمتوأدغمتفيميم)من(فيثالثةمواضع،والموضعال

.[28:فصلت]فيجيم)جزاء(

إلىالساكنالذييليهاوالالمكالميمفيالبينيةوجريانالصوتولطفاالنتقالمنه ساكنًة ،ا

وقريبمنهاالراء،التيجاءتأيًضافيثمانيةمواضع،خمسةمنهافيكلمة)األرض(سكنت

وأدغمتفيذال)ذ و)ذات([91:آلعمران]و)ذهبـًا([15:الملك](و)ذلوال[33:المائدة]لك(ضادها

[73:النحل]وشين)شيئا([12:الطارق]
والمواضعالثالثةالباقيةفيكلمة)الحرث(سكنتثاؤها(1)

   
 

                                                           
اختلففيإثباتهعنأبيعمرو،فقدرويعنهاإلظهارواإلدغام.(إدغامالضادفيالشينمما1)
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وفيكلمة)العرش(سكنتشينهاوأدغمتفيسين)سبيال([14:آلعمران]وأدغمتفيذال)ذلك(

([42:اإلسراء] م  وأدغمتفيكافالضمير)ك  والراء،[14:فاطر]وفيكلمة)شرك(سكنتكافها

منها االنتقال ولطافة للتكراريضعفمنجريانصوتها قبولها أنَّ إال البينية في والميم كالالم

ألطفمن الثاني الساكن إلى منها االنتقال فيبقى ليستشديدة لكنها الثاني، ن َسكَّ الم  إلى ساكنة

صوتالشديد.ال

ر(سكنتراؤهاوأدغمتفيراء)رب( ك  وتليالراَءالكاففيستةمواضع،كلهافيكلمة)ذ 

.[41:فصلت]،وفيالم)لما(فيموضع[2:مريم]فيأربعةمواضع،وفيراء)رحمة(فيموضع

ن الذييليه،والكافحرفشديداليجريفيهالصوت،واليسهلاالنتقالمنهساكنـًاإلىالم سكَّ

ولذلكلميكثروقوعه،فقدوردعلىالحقيقةفيموضعواحدفيكلمة)ذكر(دونتكرار،ولعل

مافيالكافمنالهمسيخففشيئـًامنثقلهذااالنتقال.

من المكررة المواضع حذفت ما وإذا مكررة، غير مواضع خمسة في الهاء الكاف وتلي

أكثراألصواتالتيوليهاحرفمسكنمدغمفيغيرالوقف،األصواتالمتقدمةلكانتالهاءمن

وهذاألنهارخوة)احتكاكية(يجريفيهاالصوتقريبامنجريانالياءوالواواللينتين،مهموسة

نالذييليهالطيفسهلقريب.وقدوردتفي َسكَّ يمتدمعهاالنفس،واالنتقالمنهاساكنًةإلىالم 

وأ سكنتراؤها )شهر( )رمضان(كلمة سكنت[185:البقرة]دغمتفيراء )الكهف( وفيكلمة

)فقالوا( فاء في وأدغمت صاد[10:الكهف]فاؤها في وأدغمت دالها سكنت )المهد( كلمة وفي

،وفي[70:األنعام]لهو(سكنتواوهاوأدغمتفيواوالعطفبعدهاوفيكلمة)[29:مريم])صبيا(

.[1:اإلنسان]يالم)لم(كلمة)الدهر(سكنتراؤهاوأدغمتف

سكنتقافها وقد )الرزق( فيكلمة أولها مواضعغيرمكررة، فيثالثة الزاي  وتليالهاَء

وثانيهافيكلمة)خزي(وقدسكنتياؤهاوأدغمتفيياء[32:األعراف]وأدغمتفيقاف)قل(

وأدغمتفيميم[66:هود])يوم( وقدسكنتميمها )العزم( فيكلمة .[35:األحقاف])من(وثالثها

الهاء، الثانيةبعد كانتفيالمرتبة بالحسبانعدمتكرارالمواضعالتيوردتفيها أخذ ما وإذا

نالذييليها، ألنهارخوةاحتكاكيةيجريمعهاالصوتفيخفثقلاالنتقالمنهاساكنًةإلىالمسكَّ

والذيأنزلرتبتهاعنالهاءمافيهامنالجهر.

فيثالثةمواضعمكررة،فيكلمة)قبل(وقدسكنتالمهاوأدغمتفيالموتليالزايَ الباء 

موضعين في عمران])لفي( الجمعة:164:آل واحدٍ[2، موضع في )ال( الم في ومدغمة ،

الصوت،[15:األحزاب] معها يجري ال وقفية شديدة الباء ألنَّ واحد، موضع حقيقتها في فهي ،

فس،وإنماتخففالقلقلةقليالمنوطأةاالنتقالمنهاساكنةإلىالمسكنومجهورةاليمتدمعهاالن

القلقلةصويٌتقريبمنالصوائت،وقدعرفهبعضهمبأنهشبهحركة،وإنكانت الذييليها،ألنَّ
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عنحبسالنفس ناجم انفجار المحدثين عند وهو العروضي، التقطيع في الحركة مقام تقوم ال

تحر تحرره ثم انفجاريةهنيهة أصواتا الوقفية األصواتالهجائية سموا لذا وانطالقه، سريعا را

(explosive).

فيآخر )الفجر( فيكلمة الجيم فيموضع، ولذلكوردتكلمنهما والدالمثلالباء، والجيم

البيِّنةعندالقراءةبوصل سورةالقدر،وقدسكنتراؤها،وأدغمتفيالم)لم(فيأولسورة

رتين.السو

االدالفقدوردتفيكلمة)القدر(وقد .[3-2:القدر](يلةسكنتراؤهاوأدغمتفيالم)لأمَّ

وقدوردتالضادكذلكفيموضعواحدفيكلمة)فضل(وقدسكنتالمها،وأدغمتفيراء

نوالضادالفصيحةرخوة،يجريمعهاالصوت،ويستطيلفيمساحةكبيرةم،[40:النمل])ربي(

اإذانطقتداالمفخمةشديدة كنطق-الفمممايسهلاالنتقالمنهاساكنًةإلىالم سكَّنالذييليها،أمَّ

االنتقالمنهايكونأعسروأشق.-(1)أكثرالمعاصرينالذينيظنونههوالنطقالفصيحلها فإنَّ

ياؤ وسكنت )البغي( كلمة في واحد موضع في كذلك الغين وردت ياءوقد في وأدغمت ها

ورخاوتهاوجريانالصوتبهاممايسهلاالنتقالمنهاإلىالساكنالذييليها،[90:النحل])يعظكم(

ولكنأنزلمرتبتهاكونهامجهورًة،وكونرخاوتهامنأدنىمراتبالرخاوة،وتوشكأنتقترب

منالبينيةلمافيمخرجهامناحتكاكيشبهالغرغرةيؤديإلىجهرها.

فسكنتالمهاوأدغمتفيالموقدوردتالصادأيًضافيموضعواحد؛فيكلمة)الفصل(

نالذييليها،[21:الشورى](ي)لقض ورخاوتهاوجريانالصوتبهايسهلاالنتقالمنهاإلىالم سكَّ

أثَّرفيرخاوتها،وأضعفجريان منصفاتالقّوة، منالصفيرواإلطباق،وهما فيها ولعلما

بهاقليال.الصوت

وقدوردتالنونفيموضعواحدفيكلمة)يحزنك(سكنتالكافوأدغمتفيكاف)كفره(

،وهيهنانونخفيفة)وقيلخفية(،وجريانالصوتبهاوامتدادهأكثرمنالنونغير[23:لقمان]

إلىالساكن يجعلاالنتقالمنها بمقدارحركتينمما منالغنةالممتدة فيها الذييليهاالخفيفةلما

أخّفوألطف.
   
 

                                                           
العربيةالبالدبعضفيالشائعهوللضادالصحيحالنطقفهلالجدلمنالكثيرالمسألةهذهأثارتوقد(1)

اباالقترهوالصحيحأمأرض،منبدالأرظفيقالشديدة،وقفيةالاحتكاكية،رخوةفتلفظالظاء،منبتقريبها

ص:المصرية،–األنجلومكتبة:القاهرة،5ط،اللغوية األصوات:إبراهيمانظر:أنيس،المطبقة؟الدالمنبها

كمالوبشر،(130) القاهرة،1ط،(األصوات)العام  اللغة علم: ورمضان،(96)صبمصر،المعارفدار:

(.123-121)ص:د.ت،،الحديثةالرسالةمكتبة:عمان،1ط،العربية صوتيات فيالدين،محيي
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)لكم( وأدغمتفيالم ووردتالخاءكذلكفيموضعواحدفيكلمة)يخل (سكنتالمها،

[9:يوسف] مناحتكاكيؤديإلىمثل، فيمخرجها ولعلما الصوت، يجريبها والخاءرخوة

نالذييلي ها.الَخنينيضعفرخاوتهاوامتدادالصوتبهاساكنًةلالنتقالإلىالمسكَّ

)مني( ميم في وأدغمت ميمها سكنت )العظم( كلمة في واحد موضع في الظاء ووردت

يضعفهذا،[4:مريم] مما مناإلطباقوالجهر فيها ما لكنَّ الصوت، يجريبها رخوة والظاء

الجريانقليالً،ويجعلاالنتقالمنهاإلىالمسكنالذييليهاأعسرقليالمنالصوتالرخوالمنفتح

وس.والفاءوردتفيموضعواحدفيكلمة)العفو(سكنتواوهاوأدغمتفيواوالعطفالمهم

الَنَفسيجعل[199:األعراف]بعدها والهمسوامتداد وجريانالصوت، فيالفاءمنالرخاوة وما ،

االنتقالمنهاإلىالمسكَّنالذييليهاأيسروألطف.

النوعمنالمقاطعالقصيرةا لمزدوجةاإلغالقيقعفيغيرالوقف،وأنوبهذايظهرأنهذا

من شيًئا األولمنصفاتتكسبه فيساكنه ما يسوغه فيالقرآنفيغيرالوقف جاءمنه ما

فيموقع إجماًعا اللينتيناللتينيجوزوقوعكلمنهما فيالواووالياء الصوتوجريانه امتداد

الساكناألولمنهذاالمقطع.

 اختالسحركة  ا أبيأمَّ عن أيضـًا ثابت صحيح فهو السابقة المواضع مثل في اإلعراب

عمرو،وقداتفقالنحويونوالقراءعلىإثباته؛ألنالقراءةبهتجمعبينالتخفيفوإثباتالحركة

قالقائل ولو بعضالنحويينمناجتماعالساكني نعلىغيرحدهما. منعه ما فاليترتبعليها

رخًوا،وباختالسهاإذاكانبحذفحركةاإلعرابلإلد غامإذاكانالصامتالساكنقبلهاصوتـًا

شديًدا،لكان كانالصامتالساكنقبلها إذا أومجهوًرا،وبإشباعها مهموسـًا بينيـًّا الصامتقبلها

القراءةالتكونإالبماصحتأوتواترتروايته. حسًنامستساغـًالكنَّ

،وعدوهمنالجمعبينالساكنينعلى(1)فيمثلهذاالموضعوقدأنكربعضاللغوييناإلسكان

الحدالمرعيفياجتماعالساكنينعندهمأنيكونالساكناألولحرفمدولين، غيرحدهما،ألنَّ

بَّةكماتقدم،بقطعالنظرعنوصفهمالصوائتوشبههامنأصوات ةودوي  والثانيمدغًماكخاصَّ

الرواية،مطلقـًا،وعللوهبكونهعارضـًافيالوقفالتقاءالساكنيناللينبأنهاساكنة،وأجازوا لكنَّ

هـ(:"وقدثبت923الثابتةعنالقراءاجتماعالساكنينبغيرالقيدالذيوضعوه،قالالقسطالني)

   
 

                                                           
تحقيقوتقديم:)،اإليضاح في شرح المفصلهـ(،646(انظر:"ابنالحاجبأبوعمرو،عثمانبنعمر)1)

العليلي بناي العاني(موسى مطبعة طبع: الدينية:، والشؤون األوقاف وزارة ونشر: د.ت.:بغداد، العراق،

(2/478–479.)
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عنالقراءاجتماعهماعلىهذهالصفة،فخاضفيهامبتدعمعتٍد،وضعيفمقلداعتقاًدامنهأنما

ا(خالفقا بيـًّا(،حيثوردتعدتهماليجوز،فمنعبجهلهإدغامالباب،نحو:)العل ممَّ دصَّ و)المه 

ا([29:مريم] مَّ النساء:271:البقرة]و)ن ع  الروايات،[58، ناقلو منها وتحيل القراءات معللو فتحير

القياسإنلموالجوابأنناالنسلمبأنماخالفقاعدتهمغيرجائز،بلغيرمقيس،وماخرجعن

ماخالفها ي سمعفهولحن،وإنسمعفهوشاذقياسا،واليمتنعوقوعهفيالقرآن،وإنسلمناأنَّ

غيرجائز،فهذهالصورةملحقةبالموقوفعليه،ألنهالفرقبينالساكنللوقف،والساكنلإلدغام

بقصدالخفة".

موجدانالشيءاليدلعلىعدمثمنعودونقول:"دعواهمعدمجوازهوصالممنوع،وعد

وجودهفياألمر،فقدسمعالتقاؤهماوصالمنأفصحالعرب،بلأفصحخلقهللاعلىاإلطالق

به. وناهيك واختاره، عبيد أبو قاله الصالح" للرجل الصالح المال ا مَّ "نع  يروى: وحكىفيما

رمضان(وتواترذلكعنالقرّ اءوشاعوذاع،ولمي نكر.وإذاالكوفيونسماعـًامنالعرب:)شهر 

ملالمخالفعلىأنهغيرمقيس،وأمكنالجمعبينقولهموبينالقراءةالمتواترة،فالجمع ولو–ح 

(1)أولى"–بوجه

ساكن المدغم قبل يكون أن منعوا النحويين أنَّ إلى المفصل شرح الحاجبفي ابن وذهب

ذفالحركةمنالم دغم،وأنالمقرئينأجازوهوأنهصحيح،وأنهاليصحاإلدغام،ألنهاليصحح

.(2)يعسرالجمعبينهذينالقولينلتعارضهما

لمنعالنحاةعلىاإلدغامالصريحوحذفمَبأنحَ،أماالشاطبيفذهبإلىالجمعبينالقولين

وحمَ الصحيح، الساكن يسبقه الذي المدغم ويقصدلَحركة اإلخفاء، على القراء عند الجواز

باإلخفاءإخفاءالحركةبمعنىاختالسها.وذلكواضحمنقولهفيمتنالشاطبية:

ال" ساكٌنعسيٌر،وباإلخفاءطبَّقَمفص  "وإدغام حرفقبلهصحَّ
(3)

وقدعلقابنالحاجبعلىماذهبإليهالشاطبيقائال:"واألولىالردعلىالنحويينفيمنع

داإلجماع،ومنالقراءجماعةمنالنحويين،فاليكونإجماعالجواز،فليسقولهمبحجةإالعن

القراءليسفيهمنحويفإنهمناقلونلهذهاللغة، النحويينحجةمعمخالفةالقراءلهم.ثملوقدرأنَّ

   
 

                                                           
.(735-2/733)،ات(القسطالني،لطائفاإلشار1)

هـ(هذافيلطائف923(وقدأثبتالقسطالني)479-2/478(ابنالحاجب،اإليضاحفيشرحالمفصل)2)

(.736-2/735اإلشارات)

(.2/735هـ(لكالمالشاطبيفي:لطائفاإلشارات)923(انظرشرحالقسطالني)3)
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وهممشاركونللنحويينفينقلاللغة،فاليكونإجماعالنحويينحجةدونهم،وإذاثبتذلككان

قراءأولىألنهمناقلوهاعمنثبتتعصمتهمنالغلطفيمثله،وألنالقراءةالمصيرإلىقولال

فكان وأكثر، أعدل فالقراء ليسبمتواتر أنه سلم لو ثم آحاد، النحويون نقله وما ثبتتمتواترة،

.(1)الرجوعإليهمأولى"

مضان( )َشه ررَّ نحو الراءبحذفحركة[185:البقرة]وذهبالجوهريفيالصحاحإلىأنَّ

الراء هذاغيرموجودفيشيءمنلغاتالعرب،وأنَّ وإدغامهافيالراءبعدهاغيرجائز،وأنَّ

القسطالني)(2)محركةبحركةمختلَسة،وأنهالمعتبربقولالقّراء هـ(كالمهبقوله:923.وقدردَّ

قوله"غيرموجود..."غيرم سلـَّم،وكيفيكونذلكوهيمرويةعن إنَّ شيخالنحويين"

عليهفيغيرمامؤلفمنتآليفالفن.وأماقوله:"المعتبر والقراءأبيعمروبنالعالء؟!ون صَّ

بقولالقّراء"فهوجرأةعظيمةعلىالقّراءالذينهمالعمدةفينقلكالمهللا،وكيفيقالبخطئهم

عنأهلالفصاحةوالبالغةمنالتابعينوال متواتًرا رووه صحابةعّمنالينطقعنالهوىفيما

.(3)صلىهللاعليهوسلم؟"

وقدذهبالجعبريُّ
هذاإدغامحقيقي،وأنهيغتفرالتقاءالساكنين(4) إلىموافقةالمتقدمين،وأنَّ

فيمثلهذاالموضعفيالوصلحمالًعلىإجماعهمعلىجوازهفيالوقف،قالفيمتن"نزهة

البررةفيالقراءاتالعشرة":

غامهاغتفرلعارضو قبلالساكنادِّ راهإنصحَّ كالوقـــــفأوأنيقدَّ

قإذالحرفمقلوٌبوتشديدهي رىـــحقــيرمـفغ،ومنقـالإخـفاءٌ

   
 

                                                           
 .(736–2/735)،(القسطالني،لطائفاإلشارات1)

(2 )( حّماد بن إسماعيل 393الجوهري أجزاء،تاج اللغة وصحاح العربيةهـ(، سبعة  الرابعة، الطبعة ،

 .()روم(5/1938م.)1990بيروت،:،دارالعلمللماليين(تحقيق:أحمدعبدالغفورعّطار)

 .(2/737)،(القسطالني،لطائفاإلشارات3)

بنعمربنإبراه4) إبراهيم أبوإسحق، هو  عالم( عرفبتقيالدينوبرهانالدين، بنخليلالجعبرّي، يم

ودّرسفيبغداد قربالفرات، ولد فيالعلم، باإلمامة له منترجم له وشهد الشافعية، فقهاء من بالقراءات،

هـ،732ودمشق،ثماستقرفيمدينةالخليل،وعرففيهابشيخالخليل،وتوفيفيهاعنعمريناهزالتسعينسنة

ره:الصفدي،خليلبنأيبكبنول هأكثرمنمائةكتابفيالقراءاتوالفقهوغيرها،منأهممنترجملهم عاص 

1420،تحقيقأحمداألرناؤوطوتركيمصطفى،دارإحياءالتراث،بيروت،فوات الوفياتهـ(،764عبدهللا)

(.50-6/49م.)2000-هـ
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"التقاءالساكنين وقدشرحالقسطالنيقولالجعبريفيالبيتينالسابقين:"أوأنيقدرا"بأنَّ

التقاءهماتقديري،إذالمدغمغيرملفوظبهاغتف السكونعارض،أوألنَّ األنَّ إمَّ رفياإلدغام:

تحقيقـًا".ثمقال"وليتشعريأليشيءمنعوه،وجوزوهفيالوقف؟فإنقالوا:الوقفعارض،

كذلك" اإلدغام قرا(1)قلنا: في آياتالقرآن في اإلدغام هذا فروع استقراء في م تقدَّ أبيوقد ءة

في مما ٌو َذر  الصوتوجريانه فيهمنامتداد جاءمنهيسبقهساكنصحيح، أكثرما أنَّ عمرو،

أشباهالصوائتمناالمتدادوالجريان،مايسوغحذفحركةالمدغم،والتقاَءهبالساكنالصحيح

قبله.

البابخالفهمفيجوازإدغامالتاءفيالدالفي)يهتدي( فيقراءةأبي[35]يونس:ومنهذا

الساكنة(2)جعفر بالدال الساكنة الهاء فتلتقي داالً، قلبها ثم التاء تسكين يقتضي اإلدغام إن إذ

ي(،ولذلكقرأهاشعبةبكسرالهاءعلىاألصلفيالتخلصمنالتقاءالساكنين،وكسرالياء دِّ )يه 

،وقرأهاقالونوأبوعمرو(3)يأيًضا"ليعملاللسانعمالواحًدافيثالثكسرات"كماقالالحكر

فتحة إشباع عمرو أبي عن وروي الفتحة، اختالس ثم للهاء التاء فتحة بنقل جّماز ابن وكذا

جعفر(4)الهاء كأبي اإلدغام مع الهاء إسكان وقالون عمرو أبي عن روي كما هذا(5)، ومثل .

ا( مَّ )ن ع  في أيًضا النساء:271:البقرة]الخالفوقع ،58] وا(و)ال دُّ العين،[154:النساء]تع  بإسكان

[49:يس]وإسكانالخاءفي)يخّصمون(
فيهامنالجمعبينالساكنينعلىغيرحدهما(6) .(7)لما

 القاففيالكاففي)ورقكم( إدغام أيًضا منسّكنالراء[19:الكهف]ومنه ومنه(8)فيقراءة .

 )استطاعوا( في الطاء في التاء إدغام السين[97:فالكه]كذلك فيها تلتقي إذ حمزة، قراءة في

   
 

                                                           
 .(739-2/738)،القسطالني،لطائفاإلشارات(1)

 .(6/2382)المصدرنفسه،انظر:(2)

 .(6/2380)،انظر:المصدرنفسه(3)

 .(6/2381)،انظر:المصدرنفسه(4)

 .(6/2382)،انظر:المصدرنفسه(5)

نفسه(6) المصدر نفسه،(8/3468-3470)، المصدر في ست قراءات من الكلمة هذه في ما وانظر

(8/3470). 

 .(6/2383)،هانظر:المصدرنفس(7)

 .(2754-6/2753)،انظر:المصدرنفسه(8)
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نة .وكلذلكممارويفيهتحريكالساكناألولبحركةمشبعةأومختلسة،(1)الساكنةبالتاءالم سكَّ

أوإبقاءالساكنعلىحاله،وهذاممايجوزكماتقدم.



 اإلدغام المختلف في جوازه

هـ(منموانعاإلدغامالمختلف923)ومناإلدغامالمختلففيجوازهماذكرهالقسطالني

لكم((2)فيها،وهوالجزم غير([9:يوسف]،نحو:)يخل  و)إنيككاذًبا([85:آلعمران]و)منيبتغ 

[28:غافر]
طائفة((3) )ولتأت  ومنالمتجانسيننحو: ومنالمتقاربين[102:النساء]منالمتماثلين،

.[26:اإلسراء]لحقبهنحو)وآتذاالقربى(وأ[247:البقرة]نحو:)ولمي ؤَتَسَعة(

 ومذهب  مجاهد، كابن مطلقـًا، المجزوم يدغم ال أكثرهم مذاهب: ثالثة على فيه والقراء

ويجيزاإلدغام فيالمتقاربين، المجزوم وبعضهماليدغم إدغامهمطلقـًا، الداجونيوابنشنبوذ

هذاالمذهبهوالمشهور،923ني)واإلظهارفيالمتماثلينوالمتجانسين،وذكرالقسطال هـ(أنَّ

إدغامالمتماثلينأقوىمنإدغامالمتقاربين وعللهبأنَّ
المانعاليقوىعلى(4) هذا ،كأنهيعنيأنَّ

إدغامالمتقاربينفهوأضعفمنهبسبب منعإدغامالمتماثلينلقوةالداعيإليهعندالتقائهما،أما

للباح ويظهر فيه، العمل منتقصيركثرة عرضلها لما يجحفبالكلمة؛ المجزوم إدغام ثأنَّ

الصائتاألخير،والصائتالقصيرفيآخرهادالعلىالمحذوفالطويل،وحذفهيجحفبالكلمة

فيكثيرمنالصيغ، توالياإلعاللينمنجنسواحد ن َع م  التغييركما منكثرة يعرضلها ل َما

المانعون، نظرإليه ما اإلجحافالولعلهذا هذا أنَّ رأوا المجيزونفكأنهم ا أمَّ األكثرية، وهم

بنيةالكلمةإذهاًبايخلبفهممعناها. ه ب  ي ذ 

إدغامالمثلينأقوىكماذكرالقسطالني أّماالذينفّصلوافلعلهمنظرواأيًضاباإلضافةإلىأنَّ

صامتسا فيه المتقاربينوقع أمثلة من جاء أغلبما أنَّ الذيينبغيإلى األول المثل قبل كن

   
 

                                                           
الفارسي)ت،(6/2804)،القسطالني،لطائفاإلشارات(1) ت(وابنزنجلة)5/178هـ()377وانظر:

 (.2/804هـ()635والشيرازي)،(435هـ()403بعد

 .(2/683)،القسطالني،لطائفاإلشارات(2)

 .(2/693)،هانظرأيضا:المصدرنفس(3)

 .(2/684)المصدرنفسه،(4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-45- 
 

فصلّه كما الساكنينعلىغيرحدهما اجتماع ويترتبعلىهذا يؤتسعة( )ولم نحو: تسكينه،

مانعانمختلفانفيهما،وكذلكوقعفيالمتماثلينفينحو: اإلدغام فاجتمعفيهذا الباحثآنًفا،

هـ(اغتفرمعها923إليهاالقسطالني)لكنقوةإدغامالمتماثلينالتيأشار[9:يوسف])يخللكم(

القربى( ،فمنأظهرنظرإلىأناإلدغام[26:اإلسراء]هذا.ومنذلكاختالفهمفيإدغام)آتذا

.(1)يجحفبالكلمةلقلةحروفها،ومنأدغمفللتقارب،وألنالكسرثقيل

واواألولىمضمومـًا،ومناإلدغامالمختلففيجوازهإدغامالواوفيالواوإذاكانماقبلال

َو[63:النحل]وقدوردذلكفيثالثةعشرموضعـًاأوردهاالقسطالني،نحو:)فه َووليهم( و)إاله 

[31:المدثر]َوما( يـًّا،واإلدغامي ذه ب  هاصوتـًامدِّ يِّر  اإلدغاميقتضيتسكينالواو،وتسكينهاي ص  ألنَّ

فيشروطوجوباإلد تقدم وقد )مغزّو(صوتالمد، نحو: الواحدة، الكلمة ذلكفي جواز غام

نحو)فييوم فيالكلمتين، جوازه وهم([18:إبراهيم](عاصفوعدم ولذلك[96:الشعراء]و)قالوا

يظهرللباحثأناشتراطعدمكونأولالمثلينصوتمد،إنماهولوجوباإلدغاماللجوازه،

م،ويمتنععندآخرين.أّماحجةالمجيزينفهيأنفبانتفائهاليجباإلدغامبليجوزعندبعضه

َييومئذ( و)نودَي[16:الحاقة]صيرورةالمثلاألولصوتمدعنداإلسكانلمتمنعإدغامنحو)فه 

وإنماالممتنعأنيكونالمثلاألولصوتمدخالًصاالعارضـًا.[11:طه]ياموسى(

َووليهم(وأبوعمروبنالعالءيسكنهاء)هو(فينحو: ،واختلففيجواز[63:النحل])فه 

هـ(عنأبيعبدهللاالموصليالمعروف923اإلدغامفيمثلهذاالموضع،فقدنقلالقسطالني)

بشعلةفيشرحهللشاطبيةأنهمنعاإلدغام؛ألنالهاءخففتبالسكونفالحاجةللتخفيفباإلدغام،

تعقبابنالج923لكنذكرالقسطالني) وأنهالفرقبينهـ( زريلهبأنهمجمععلىجوازه

وليهم( َو وأمر([63:النحل])فه  العفو المسكن[199:األعراف]و)خذ األول المثل قبل ما وألن .

هذا جواز مناقشة تقدمت وقد البصريين، عند حدهما غير على ساكنان يلتقي ساكن، صامت

هـ(ليثبتبهالجواز923نقلهالقسطالني).فالراجحجوازإدغامه،ومما(2)الضربمناإلدغام

وليهم( )وهو بين فرق ال أن الجزري:"والصحيح ابن قاله وأمر([63:النحل]ما )العفو وبين

إذاليصحنصعنأبيعمرووأصحابهبخالفه،[16:الحاقة]وبين)فهييومئذ([199:األعراف]
   
 

                                                           
 .(723-2/722)،القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1)

هـ(المعروفبشعلة،أبوعبدهللامحمدبنأحمد،656وانظر:الموصلي)،(692-2/691)المصدرنفسه،(2)

 المسمى: الشاطبية، على شعلة شرح المقرئ، األولى،ألمانيكنز المعاني في شرح حرز االحنبلي الطبعة ،

 (.81م،ص:)1954االتحادالعاملجماعةالقراء،القاهرة:
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.على(1)فذلكفاليصح،وهللاأعلم"ومارويعن]ابن[جبيروابنسعدانعناليزيديمنخال

القسطالني) إدغامواو)هو(فيالواوبعدهامعإسكان923أنَّ هـ(نقلعنالسمينالحلبيأنَّ

 وأمر( العفو )خذ إدغام من أولى عارضال[199:األعراف]الهاء الهاء سكون ألن ونحوها؛

.(2)أصلي

(3)حيثوردتفيالتنزيل(واختلففيإدغامالالمفيالالمفي)آللوط ،فمنأظهراحتجَّ

قليلة،واإلدغاممجحفبها،فقدروىالفقيميعنأبيعمرو:"الأدغمها كلمةآلحروفها بأنَّ

االحتجاجبإدغامنحو)لككيدا((4)لقلةحروفها" وذكرأنقلة[5:يوسف]لكنردالقسطالنيهذا

"المتن مناإلدغام كانتمانعة أقلمنه"الحروفلو بطريقاألولىألنه هذا (5)ع إلىأنَّ وأشار

بلألنالتغييرالذيلحقكلمة)آل( ليسلقلةالحروفوحدها، رجحاناإلظهارفي)آللوط(

يترجحمعهأاليلحقهاتغييرآخر،فعينالكلمة،وهيالهمزة،أصلهاهاءعندسيبويهوالبصريين،

ابنالجزري(6)الكسائيوالكوفيين)أَول(أيأنأصلالكلمة)أهل(،وأصلهاعند .وقدذكرأنَّ

بقلةدورهافيالقرآن،وأنكثرةالدور(7)فسرمارويعنأبيعمرو:"الأدغمهالقلةحروفها"

كثرةاإلعاللوقلة يعتبر،قال:"علىأنأباعمرومنالبصريينولعلهراعىأيضـًا وقلتهمما

.(8)الحروفمعاتباعالرواية"

ذلكأنالقاف[5:التحريم]ومناإلدغامالمختلففيجوازهإدغامالقاففيالكاففي)طلقكّن(

والكافمتقاربانفيالمخرج،وكالهماشديدمنفتح،إالأنفيالقافبعضالتفخيموليسهذافي
   
 

                                                           
هـ(أبوالخير،محمدبنمحمد833وأصلهفي:ابنالجزري)،(2/692)،لطائفاإلشارات،القسطالني(1)

 بنعليبنيوسف، الكتبالالنشر في القراءات العشربنمحمد دار الضباع( )تصحيحعليمحمد علمية،،

 .(1/283بيروت:د.ت،)

هـ(أحمد756وانظرأصلالكالمالمنقولفي:السمينالحلبي)،(4/1591)،لطائفاإلشارات،(القسطالني2)

 دارالدر المصون في علوم الكتاب المكنونبنيوسف، الخراط(، محمد أحمد أ.د. )تحقيق: األولى، الطبعة ،

 (.531-2/530م،)1986هـ،1406القلم،دمشق:

 .(3879–8/3877(و)6/2633و)(696-2/694)،القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(3)

 .(2/695)،المصدرنفسه(4)

 .المصدرنفسه،الصفحةنفسها(5)

 .المصدرنفسه،الصفحةنفسها(6)

 .المصدرنفسه،الصفحةنفسها(7)

 (.1/282ـ(النشرفيالقراءاتالعشر)ه833،وانظر:ابنالجزري)(2/696)،المصدرنفسه(8)
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ال القاففي إال واحدة كلمة في التقيا إذا المتحركين المتقاربين من يدغم وال كافلكنالكاف.

قبلالقاف،وأنيكونبعدالكافميمجمع،ولميذكرالقسطالني أنيتحركما تعليالبشرطين:

قبلالقافيترتبعليهمعاإلدغاماجتماعساكنينعلى للشرطاألول،لكنواضٌحأنسكونما

الثقل" "تحقق القسطالني ذكره ما على الثاني الشرط وجه أما حدهما، )خلقك(1)غير م(نحو

عمران]و)صدقكم([7:المائدة]و)واثقكم([88:المائدة]و)رزقكم([21:البقرة] [152:آل في، ورد وقد

ليسبعدهاميمبل[5:التحريم]والكاففي)طلّقكّن(ني.سبعةوثالثينموضعـًاكماأحصاهالقسطال

جما بضمير ثقيلة الكلمة ألن فللتخفيف، أدغم فمن فاختلففيها، مشددة، ونقلنون اإلناث، عة

الالم وهي اإلدغام، تشديداتحال ثالثة أنيجتمع كره أظهر من الجعبريأنَّ القسطالنيعن

.(2)المشددة،والكافالمشددةبعداإلدغام،والنونالمشددة

واألكثرفياإلدغامأنهاليدغماألخرجإلىالفمفياألدخلفيالحلق،ومنعهسيبويه"ألن

أدغموالقلبوااألخفإلىاألثقل"لكّنهذهالقاعدةأغلبية،ألنهصحإدغامالحاءفياألدغمأثقلفلو

منالقرآنفي)زحزحعن( أنكرجوازهذا.[185:آلعمران]العينفيموضعواحد وبعضهم

متمسًكابماوردعنسيبويهوغيرهمنالنحويين،لكنهوردفيروايةصحيحةثابتة،وإنخالف

القياس.

باإلدغام"بكثرةالحروفوتكرر[185:آلعمران]وجهالقسطالنيتخصيص)زحزحعن(وقد

وانفتاحاواستفاال،وزادت المثلين،ووجهواتخصيصإدغامالحاءفيالعينباشتراكهمامخرجـًا

.(3)العينبالجهروبعضالشدةفحسناإلدغام"

دغامفبسببسكونالعينومايلزمفمنمنعاإل[62:النور]واختلففيإدغام)لبعضشأنهم(

عليهمناجتماعساكنينعلىغيرحدهما،وقدتقدممناقشةالخالففيذلكوترجيحالجواز،لكن

ينضملهذااحتجاجهمبذهاباستطالةالضادمنغيرتعويضعنهامعأنهوردإدغامالضادفي

.[73]النحل:الشينفي)واألرضشيئـًا(

   
 

                                                           
 .(2/703)،لطائفاإلشارات،القسطالني(1)

(ووثقمحققولطائفاإلشاراتكالمالجعبريمنمخطوط9/4047وانظر:)،(2/705)،المصدرنفسه(2)

 فـًا.منسوبله،عنوانه:كنزالمعانيفيشرححرزاألماني،كعنوانشرحشعلةللشاطبيةالذيمرذكرهآن

 .(707-2/706)،لطائفاإلشارات،القسطالني(3)
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المختل اإلدغام يشاء(ومن لمن )فيغفر نحو: في الالم، في الراء إدغام جوازه في ف

[284:البقرة]
فقدمنعهالخليلوسيبويهومنوافقهمامنأهلالبصرة،وأجازهالكسائيوالفراء(1)

أبوعمروالبصريويعقوب منأهلالكوفة،وحكياهسماًعاعنالعرب،ووافقهما ومنوافقهما

روايةً سماعه منالحضرميعلى أقوى الراء أنَّ البصريين وحجة القراء. أكثر مذهب وهو ،

يقوي التكرير أنَّ الكوفيون فيالضعيف.واليسلم والقوياليدغم التكرير، من فيها لما الالم،

الراء؛ألنَّهاصفةينبغيتجنبها،فالراءمنصفاتهاأنهاتقبلالتكرار،لكناليجوزتكرارهافي

ىوصفهابالتكرارأنهاتقبلهبالقوةالبالفعل،كمايقولالمناطقة،ولذلكنصالنطقالفصيح،ومعن

أنالراءتخرجمنظهراللسانومايليهمنالحنكاألعلىوأنالالفظبهاينبغيعلىالقسطالني

له"أنيحكمإلصاقها،وإالارتعدرأساللسان،فحصلبكلمرةراء،فيتعدد،وهولحناليجوز

األضعف،لورودكمااليسلمونبمنعإدغاماألقوىفي(2)بعليهمنالزيادةفيالقرآن"لمايترت

وقدحملبعضهماإلدغامالمرويعنالكوفيينبأنهإخفاءلكن،[22:النمل]ذلكفينحو)أحطت(

وقدحملواإلخفاءالتشديدفيهباإلجماع،عورضهذابأنالمسموعمنذلكتشديدهكاملتامَّ،

:قسطالنيعلىالذينيطعنونفينقلالقراءلهذهالقراءةويصفونهمبالغلطوقلةالضبط،قائالًال

"والقراءاتالتتوقفعلىمانقلوه،بلالقراءمنالكوفيينيكادونأنيكونواأكثرمنقراء

منالكوفيينعلىإدغام لمالبصرة،وقدوافقكبيرالبصريين،وهوأبوعمروبنالعالءكثيرا

إذمنعلمممنهومنأهل البصريون،فوجبقبولهوالرجوعإلىعلمهوعلمالكوفيين؛ ه  و  َير 

اللغةوالمعرفةوالتمييزحجةعلىمنلميعلم،والينبغيأني جترأعلىأئمةالقراءبأنهمغلطوا،

لقراءعلىجوازإدغام.وأكثرا(3)أوبأنهمجهلوا،أوقرؤوامالمي قَرؤوه،فإنهقدحفيالتواتر"

القسطالني ذكره ذلكفيما ورد وقد ساكن، وقبلها مفتوحة تكنالراء لم ما فيالالم، فيالراء

،ووجه[78:هود]و)أطهرلكم([2:الفتح]،نحو:)ليغفرلكهللا((4)أربعةوثمانينموضعـًامنالقرآن

 سيبويه، رأي على "تقاربمخرجهما القسطالني ذكره كما الفراء،ذلك رأي على وتشاركهما

(5)وتجانسهمافيالجهرواالنفتاحواالستفالواالنحرافوبعضالشدة"

   
 

                                                           
 .(1629–4/1628)،لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1)

 .(2/720)،المصدرنفسه(2)

 .(4/1629وانظركذلكردهعلىالزمخشريفي)،(2/721)،المصدرنفسه(3)

.(2/718)،لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(4)

.(2/719)،لمصدرنفسهانظر:ا(5)
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البابإدغامالفاءفيالباءفينحو)نخسفبهم( اختلففيجوازهمنهذا مع[9:سبأ]ومما

منأنهمامتقاربان،فقدمنعهأبوعليالفارسي،وضعفهالزمخشري،وحجةالمنعأنالفاءأقوى

الباء،واليجوزإدغاماألقوىفياألضعف.وقدتقدمأنهذاغيرمسلم،وإنكانهواألكثر،وقد

أن"القراءةسنةمتبعة، صحهذااإلدغاممنروايةالقراء،ونقلالقسطالنيعنأبيحيانتأييده 

تلقولأبيعليويوجدفيهاالفصيحواألفصح،وكلذلكمنتيسيرهتعالىالقرآنللذكر،فالالتفا

.(1)والالزمخشري"

ويرىالباحثأنحجةمنمنعإدغامالباءفيالفاء،ألنالباءأضعف،ليستواردةبلالباء

والفاء والقلقلة، )االنفجارية( والشدة الجهر القوة صفات من فيها اجتمعت وقد األقوى، هي

 منصفاتالضعف، والهمسوالرخاوة )احتكاكية(، رخوة أبيعليمهموسة إالإنكانقصد

الفاءالساكنةتتبينفيهاالصفاتأكثرمنتبينهافيالمتحرك،وأنرخاوةالفاءالساكنة الفارسيأنَّ

وامتدادالنفسبهايعطيهامنالقوةمايمتنعبهإدغامهافيالباءالمتحركة،ولذلكوردالخالففي

لكنإنكانهذامرادهفإنالباءتبقى[82:لقصصا]خسفبنا(الفيمثل)ل[9:سبأ])نخسفبهم(

فيالمتحركلكنهاالزمةله،وكلهذا مجهورةشديدة،والقلقلةصفةالزمة،وتكادتضعفجدا

مع متعادلة أنيجعلها الساكنة الجريانفيصوتالفاء هذا وغاية الفاء، أقوىمن يجعلها مما

وذكر إدغامها. في الخالف وقع ولذلك وخالداالباء، وهشاما عمرو أبا أن اللطائف صاحب

الباءالساكنةفيالفاء،وعلةذلككمانقلعنالجعبري"اشتراكهمافيبعض والكسائيأدغموا

ن" (2)المخرج،وتجانسهمافياالنفتاحواالستفال،وكافأتفشيالفاءونفخهاجهرالباءوشدتهافَحس 

اختلففيجوازإدغامهإدغامهاءا فينحوومما لضميرالموصولةبالواوفيالهاءبعدها

هو( بها،[37:البقرة])إنه جيء زائدة ألنها بها يعتد لم ومنأجاز فاصالً، بالواو اعتدَّ فمنمنع

.(3)للتمكنمننطقالمتحركبعدها،ولزيادةبيانهاءالضميرألنهامنحروفالخفاء

   
 

                                                           
(،وانظرأصلالكالمالمنقول8/3393)،،وانظر:المصدرنفسه(2/772)،لطائفاإلشارات،القسطالني(1)

أبوحياناألندلسي) أثيرالدين،محمدبنيوسفالغرناطي،745في: دارالبحر المحيطهـ( الثانية، الطبعة ،

 (.7/261م،)1990هـ،1411إحياءالتراثاإلسالمي،بيروت:

،وذكرالمحققونأنكالمالجعبريمنقولمنالمخطوطالمشار(2/764)،لطائفاإلشارات،القسطالني(2)

 إليهآنفـًا.

 .(8/3859انظر:المصدرنفسه)،و(4/1434)،المصدرنفسه(3)
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دغاممنالثقلماوردعنابنمحيصنمن"المبهج"وممااختلففيإدغامهلمايترتبعلىاإل

بكسرخاء)خمسة(وميمهاوإدغامتنوينالتاءفيالسين[22:الكهف]فيقراءة)خمسٌةسادسهم(

ا؛ جّدً ثقيلة بأنها الدر في القراءة "تعقبهذه الحلبي السمين أنَّ القسطالني نقل فقد غنة، بغير

.(1):"والأظنمثلهذاإالغلطاعلىمثله"تتوالىكسرتانوثالثسينات،قال

وممااختلففيإدغامهإدغامالتاءفيالثاءإذاكانتالتاءمفتوحةبعدساكنكمافي)الزكاة

ثم([83:البقرة]ثم( وتقارب[5:الجمعة]و)التوراة اإلظهار، ترجح مما السكون بعد الفتح فخفة

.(2)هحرفينيرجحمعهاإلدغام،ولذلكاختلففي

المؤمنين( ننجي )وكذلك في )ننجي( في الجيم في النون إدغام إدغامه في اختلف ومما

ي(بضمالنونوتشديدالجيمالمكسورة،وسكونالياء،فيقراءةابنعامر[88:األنبياء] قرئت)ن جِّ

اهالحنـًا،وفسرالجعبريتلحينهذهالق راءةبمنعوشعبة،فقدطعنفيهاالزجاجوالفارسي،وعدَّ

المشددة، الجيم في الثانية النون وأدغمت ي( )ن َنجِّ الكلمة أصل أن على المشدد، في اإلدغام

ليست ي( )ن جِّ أصل ألن تستقيم، ال العلة هذه أن للباحث ويظهر المشدد، في ممنوع واإلدغام

جي(الساكنةالنونالخفيفةا ي(المشددةالجيم،بلتخفيف)ن ن  لجيم،ولعلمنلحنهذهتخفيف))ن َنجِّ

المفعول وبقي تخفيًفا، بنائه فتحة حذفت للمفعول، مبني ماض ي( )ن جِّ أن إلى نظر القراءة

فاعل نائب )النجاء( المصدر قدر وبعضالنحويين منصوبـًا، حاله على والذي(3))المؤمنين( ،

الجيم الخفيفة النون الساكنة جي( تخفيف)ن ن  ي( )ن جِّ أن للباحث فعاليظهر حالها وبقيتعلى ،

الموضعخاصة،وفاعلهمستتروجوبـًا،و)المؤمنين( مضارًعا،أدغمتالنونفيالجيمفيهذا

.(4)مفعولهكقراءة)ننجي(الخفيفةالجيمدونفرق



   
 

                                                           
 (.7/466هـ(،)756،وانظر:السمينالحلبي)(6/2755)،لطائفاإلشارات،القسطالني(1)

 .(4/1481و)(2/722)،لطائفاإلشارات،القسطالني(2)

،إعراب القرآنهـ(أبوجعفر،أحمدبنمحمدبنإسماعيل،338كالفّراءوأبيعبيد،انظرمثالً:النّحاس)(3)

(.وانظر:610م،ص:)2006-هـ1427الطبعةاألولى،)اعتنىبهالشيخخالدالعلي(دارالمعرفة،بيروت:

 (.8/191هـ(،)756مينالحلبي)الس

(4) القسطالنيانظر: لطائفاإلشارات، ت،(7/2931-2932)، ( )377والفارسي وابن5/259هـ( )

(.2/866هـ()635(والشيرازي)469هـ()403زنجلة)تبعد
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 اإلدغام الجائز بال خالف

هو( )جاوزه نحو صوتيـًّا تعليال القسطالني علله مما خالف بال إدغامه يجوز ومما

،واليعتدبحاجزالصلة،ألنهاإشباعلحركةالهاء،والداللةلهإنماجيءبهالتمكين[249:البقرة]

(1)الحركة ،بخالفتنوينالتمكينالذيالتقتصروظيفتهعلىمجردالتصويت،وإنمايدلعلىأنَّ

االسممعربمنصرفكماتقدم.



مةاصطالحية،فيجوزإدغامهمابالخالفومنذلكإدغامالقاففيالكافإذااجتمعافيكل

"لتحققالثقلبكثرة جمع الكافميم بعد والثانيأنيكون الكاف، قبل أنيتحركما بشرطين:

)خلقكم نحو والحركات، و)يخلقكم([88:المائدة]و)رزقكم([21:البقرة](الحروف [6:الزمر]...

.(2)ذلكفيالقرآنسبعةوثالثونحرفـًا"...وجملةماتكررمن[152:األنعام]و)نرزقكم(

إالإنكان فالإدغام الميم تالالكافحرفغير وإذا سبقتالقافبساكنفالإدغام، وإذا

فقداختلففيهكماسبقتاإلشارةإليه.[5:التحريم]كّن(الحرفنونجماعةاإلناث،نحو)طلق



التقارب من بينهما ما الكاف في القاف إدغام الشدةوعلة في واشتراكهما المخرج، في

حروف ليستمن لكنها القافمنحروفاالستعالء، ألن االستفال؛ واالنفتاحال )االنفجارية(

ألنهمامنمخرجواحد،[29:الفتح].ومنذلكإدغامالجيمفيالشينفي)أخرجشطئه((3)اإلطباق

االنفجارية(والجهرفقدكافأتهاالشينفيوكالهمامنفتحمستفل،وإنقويتالجيمالفصيحةبالشدة)

.(4)التفشي،وهومنصفاتالقوة

النفوسزوجت( )وإذا وهو السينفيالزايفيكلمتينفيموضعواحد، ومنذلكإدغام

[7:التكوير] وعلةذلككماذكرالقسطالنياالشتراكفيالمخرج،والتجانسفيصفاتالصفير،

.(5)واالنفتاحواالستفال

   
 

                                                           
 .(4/1590و)(2/686)،لطائفاإلشارات،القسطالني(1)

.(2/703)،انظر:المصدرنفسه(2)

.(2/703)،انظر:المصدرنفسه(3)

.(2/708)المصدرنفسه،انظر:(4)

.(2/709)،انظر:المصدرنفسه(5)
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مماجازإدغامهإجماًعا،لكنرجحبعضهمفيهاإلظهار،واختارآخرونفيهاإلدغام،إدغامو

منتجانسفي[4:مريم]السينفيالشينفينحو)واشتعلالرأسشيبـًا( بينهما فلما فمنأدغم

حدهماالهمسوالرخاوة)االحتكاكية(واالستفالواالنفتاح،ولميعتدبالتقاءالساكنينهناعلىغير

ولو اجتماعهما، يخففوطأة مما اإلدغام ألنجريانالصوتبالتفشيبعد الهمزة، تبدل لم إذا

أئمة أن القسطالني ذكر لكن كذلك، باأللف النطق يمكن مما التفشي فإن مبدلة الهمزة كانت

بتخفيفالبدل" المخرجينواالكتفاء "لتباعد يظهرون متبا(1)البصرة فليسا المخرجان عدين،أما

وأماالجمعبينتخفيفالهمزةبالبدل،والتخفيفباإلدغامفاليرىالباحثفيهمانًعاألنهوردفي

غيرمثال،وسببترجيحالبصريينلإلظهار،فيمايبدوللباحث،اجتماعساكنينعلىغيرحدهما

صوتالمديغتفرمعهمثلهذاا إلدغاملمافيالمدمنإذاحققتالهمزة،أماإذاأبدلتفقدتقدمأنَّ

المد أن إلى نظروا لعلهم لكن بلطفوسهولة، للساكن االنتقال من الصوتالذيي َمكِّن  جريان

عارضالأصلي.

لكناختلففيترجيحهعلىاإلظهارأوترجيح الذيأجمععلىجوازه، اإلدغام ومنهذا

لكفيموضعواحد،هو)إلىذياإلظهارعليه،إدغامالشينفيالسينمنكلمتين،وقدوردذ

سبيال( [42:اإلسراء]العرش
(2) الهمس، صفات في تجانس من بينهما فلما اإلدغام اختار فمن

والرخاوة)االحتكاكية(واالنفتاحواالستفال.

لكنالشينتقوىبالتفشي،وقدتقدمأنكثيًرامنأهلاللغةيمنعإدغاماألقوىفياألضعف،

لكنبقلة ورد الذيفيوأنه الصفير أنَّ اختياراإلدغام َن وَحسَّ اإلظهار، ولذلكاختاربعضهم ،

"والوجهان السينيكافئالتفشيالذيفيالشين،ولذلكتنازعتفيهاألنظار،قالابنالجزري:

.(3)صحيحان،قرأتبهما،وبهماآخذ"



 الدالفيالتاءفيخمسةمواضع، إدغام اتفقعلىجوازإدغامه تلك(ومما )المساجد هي:

و)بعد[8]الملك:و)تمادتميز([117]التوبة:و)كادتزيغ([94]المائدة:و)الصيدتناله([178]البقرة:

[91]النحل:توكيدها( يفهممنكالم بينالقراء،كما اتفقعلىجوازه الموضعاألخيرمما وهذا

   
 

                                                           
.(710-2/709)،لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1)

.(711-2/710)،انظر:المصدرنفسه(2)

المصدرنفسه(3) ابن2/711)،انظر: النشرفيالقراءات833الجزري)(،وانظرأصلالمنقولفي: هـ(

(.1/293العشر،)
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يهمنسكونالعينوإسكانالدالالتاليةلكنهيندرجفيالخالفالمتقدملمايترتبعلالقسطالني،

.(1)لها،فيلتقيساكنانعلىغيرحدهما،وجمهرةالقراءعلىأنهذاإدغامحقيقي

مخرج من كونهما المتقدمة المواضع في التاء في الدال إدغام وجه أّن القسطالني وذكر

جه رالداللميمنعاإلدغام،وإنواحد،متجانسينفيالشدةواالنفتاحوالتسفل،كماأشارإلىأنَّ

،وجوازهذااإلدغاميثبتجواز(2)كانمنصفاتالقوةلمابينالدالوالتاءمناتحادفيالمخرج

إدغاماألقوىفياألضعففيالمتجانسين.ومثلهإدغامالدالفيالثاءفيموضعين،هما:)يريد

  ثواب( [134]النساء ثم( نريد و)لمن و[18]اإلسراء ، القسطالني ذكر كما "للتقاربوجهه

الثنايا،(3)والتجانس" منأصول يوازيه منطرفاللسانوما فالدال أيللتقاربفيالمخرج،

والجيممنطرفاللسانومنبينالثنايا،ولمابينهمامنتجانسفياالنفتاحوالتسفل،وجوازهذا

فالدالاإلدغاميثبتجوازإدغاماألقوىفياألضعفبيناألصو فيالمخرج، ا اتالمتقاربةجّدً

شديدة)انفجارية(مجهورة،والجهروالشدة)االنفجارية(منصفاتالقوة،والثاءرخوة)احتكاكية(

 جالوت( )داود هما: فيموضعين، الجيم في الدال وتدغم مهموسة. [251]البقرة الخلد و)دار

 جزاء( 28]فصلت: واال[ إلى(4)نفتاحواالستفالوالقلقلة""للتجانسفيالجهروالشدة وأشارهنا .

وأنبعضهممالإلىاإلظهارلمايترتبعلىاإلدغام[28:فصلت]الخالففي)دارالخلدجزاء(

.(5)مناجتماعساكنينعلىغيرحدهما،هماالالمالساكنةوالدالالمسكنةلإلدغام

بساك المسبوقة إلىأنالدالالمفتوحة أشارأيضا اء(وقد ضرَّ )بعَد نحو: و)بعد[10:هود]ن،

 زبورا([41:الشورى]ظلمه( داوَد "استغناء[55:اإلسراء]و)آتينا إظهارها على نصالقراء قد

فاإلدغاميقتضيتسكينالدال،وماقبلهاساكن،فيلتقيساكنانعلىغيرحدهما،وهذا(6)بخفتها"

لكناإلظها تقدم، كما القراء أكثر أجازه علىمما قائم ألناإلدغام المنصوصعليه، هو رهنا

التخفيف،وإبقاءالدالعلىفتحتهابعدالسكونأخفمنثقلالتقاءالساكنين،حتىلوكاناألول

صوتمد،والمدساكنعندالقدماء،ألناالنتقالمنالمدإلىالساكنيوجبالزيادةفيصوت

اإلظهارفيمثلهذهالمواطنهواألخفاأليسر.المد،وهذهالزيادةفيهاذرومنالثقل،ف
   
 

                                                           
.(2/713)،لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1)

.انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها(2)

.انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها(3)

.انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها(4)

.انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها(5)

.(2/715)،انظر:المصدرنفسه(6)
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)لن نحو: فيثالثةوستينموضًعـا، النونفيالالم إدغام الجائزالمتفقعليه ومناإلدغام

،ووجههذااإلدغامعلىما[33،الرعد:212:البقرة]و)زينللذين([90،اإلسراء:55:البقرة]نؤمنلك(

لالمفيالمخرج،واشتراكهمافيبعضالصفات؛فكالهماذكرهصاحباللطائفتقاربالنونوا

ففيهالخالفالمتقدمفياجتماعساكنين بينيمجهورمستفلمنفتح.وإنكانماقبلالالمساكنـًا

وذلك إالابنجبير، فأصحاباليزيدييختاروناإلدغام )نحن( إالفيكلمة علىغيرحدهما،

وقدأشارالباحثإلىشيءمنذلكفي(1)نونوكثرةدورها""لثقلالضمةمعلزومها،أوتكررال

بحثهلهذهالمسألةفيماتقدم.

ةعشرموضًعا،نحووممايجوزإدغامهبالخالفإدغامالتاءفيالجيم،وقدوردفيسبع

جناح النعيم([93:المائدة]()الصالحات جنة ورثة [85:الشعراء]و)من ذكر، كما ذلك وعلة

.(2)تجانسهمافيالشدة)االنفجارية(القسطالني

و)رفيعالدرجات[103:هود]ومنهإدغامالتاءفيالذالفيتسعةمواضع،نحو)اآلخرةذلك(

.(3)ووجهذلكالتقاربفيالمخرج[3:الصافات]و)فالتالياتذكرا([15:غافر]ذوالعرش(

ب(ف يالميممن)منيشاء(وقدوردتفيوممااتفقعلىجوازإدغامهإدغامالباءمن)يعذِّ

االنفتاح في وتجانسهما المخرج، في اتحادهما ذكر كما اإلدغام هذا ووجه مواضع، خمسة

وأشارالقسطالنيإلىأنوجهتخصيصهذا الميم، غنة الباءتكافئها واالستفالوالجهر،وشدة

ا لكسرة وقيل: كسرة، بعد الفعل "ثقلضمة الموضع بهذا َباإلدغام ذِّ )ك  وعورضبنحو لذال،

[44:الحج]موسى( )و، وهو النقل، صحة مع المدغم لمجاورها مناسبة يشاء(وقيل: من يرحم

 لمنيشاء( اإلدغام"و)يغفر فطرد بعدها أو قبلها (4)إما الجزريترجيحه، ابن عن أيًضا ونقل

نأبيعمرومنطريق،وقداستدلعلىذلكبمارويع(5)للوجهاألخير،وهومجاورةاإلدغام

فالباء[39:المائدة]جعفراآلدمّيعنابنسعدانعناليزيديمنإدغام:)فمنتابمنبعدظلمه(

   
 

                                                           
.(2/718)،لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1)

 .(2/722)،المصدرنفسه(2)

 .المصدرنفسه،الصفحةنفسها(3)

 .(2/726)،المصدرنفسه(4)

 (1/287هـ(النشرفيالقراءاتالعشر،)833،وانظر:ابنالجزري)(2/727)،المصدرنفسه(5)
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مفتوحةبعدمد،فليسفيهاالثقلالمذكورفي)يعذب(فسببإدغامهامجاورةاإلدغامالذيبعدها،

.(1)لميتبعأويسبقبإدغامألنه[112:هود]كمااستدلبإجماعهمعلىإظهار)ومنتابمعك(

ومناإلدغامالجائزإدغامذال)إذ(فيستةأحرف،هيالتاءوالجيموالدالوالزايوالسين

أبوعمرووهشامبإدغامالذالفيهذهالستة،وقدنقلالقسطالنيتوجيههذا(2)والصاد وقدقرأ

مخرجإالالجيم،وتجانسالذالاإلدغامعنالجعبري،قال:قالالجعبري:"للتشاركفيبعضال

وتجانسالزايفياالنفتاح الهمسوالشدة، والجهر الرخاوة وتقابل فياالنفتاحوالتسفل، التاء

باإلطباق الزايبالصفير،وتجانسالصادفيالرخاوة،وتقوىالصاد واالستفالوالجهر،وتزيد

سالدالفياالنفتاحواالستفالوالجهر،واالستعالءوالتفخيم،والذالبالجهر،فيبقىاثنان،وتجان

، الصفير  الجهَر ويكافئ والرخاوة، واالستفال االنفتاح في وتجانسالسين بالشدة، الدال وتقوى

.(3)وتجانسالجيمفياالنفتاحواالستفالوالجهر،وتزيدالجيمبالشدة"

اإلدغامأنالدالوالتاءومنالقراءمنأدغمهافيالتاءوالدالفقط،كحمزةوخلف،ووجههذا

.(4)أقربلمخرجالذالمنالجيموالزايوالسينوالصادكماأشارإليهالقسطالني

ومنالقراءمننأظهنرذال)إذ(عنندالجنيمدونغيرهنا،وأدغمهنافنيالخمسنةالباقينة،كخنالد

.(5)والكسائي،ألنالجيمكماذكرالقسطالنيأبعدهذهالحروفالستةعنمخرجالدال

ومناإلدغامالجائزإدغامدال)قد(فيثمانيةأحرف،هيالجيموالذالوالزايوالسينوالشين

والظاء والضاد (6)والصاد "ووجه، فقال: اإلدغام، هذا نقلالقسطالنيعنالجعبريتوجيه وقد

اللسان طرف في معها والظاء والصاد والسين الزاي في باالشتراك فيها اإلدغام ،الجعبري

انفتاحا لتجانسهما والجيم تفشيهما، بانتشار إليها والشينلوصولها لقربآخرمخرجها، والضاد

وقلقلة،وتجانسالسينفياالنفتاحواالستفال،وتقوىالدالبالشدةوتقاوم واستفاالوشدةوجهرا

باإل والظاء الضاد وتقوى والرخاوة، الجهر في والظاء الضاد وتجانس بالقلقلة، طباقالنفخ

   
 

                                                           
 .(2/727)،لطائفاإلشارات،طالنيالقس(1)

 .(2/748)،المصدرنفسهانظرأمثلةهذهالمواضعفي:(2)

 .(2/749)،المصدرنفسه(3)

 .(2/750)،المصدرنفسه(4)

 .المصدرنفسه،الصفحةنفسها(5)

 .(2/752)،المصدرنفسهانظرأمثلةهذهالمواضعفي:(6)
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الشدة ، الصفيَر وتكافئ والجهر، واالستفال االنفتاح في الزاي وتجانس والتفخيم، واالستعالء

وتجانسالصادفيعدمالقلقلةوالنفخ،ويقابلالصفيَرواإلطباَقالجهروالشدةوتزيدباالستعالء

.(1)ة"والتفخيم،وتجانسالشينفياالنفتاحواالستفال،ويقاومالتفشَيالجهروالشد

ومننناإلدغننامالجننائزإدغننامتنناءالتأنيننثفننيسننتةأحننرف،هننيالثنناءوالجننيموالننزايوالسننين

،ووجننههننذااإلدغننامتقنناربالجننيموالتنناءوتجانسننهمافننيالشنندة)االنفجاريننة((2)والصننادوالظنناء

السنتفالواالنفتاحواالستفالوالترقيق،وتقوىالجيمبالجهر،وتجنانسالتناءالسنينفنياالنفتناحوا

والهمس،ومافيالسينمنالصنفيريكنافئشندةالتناء،وتجنانسالتناءالثناءفنيالهمنسواالسنتفال

واالنفتاح،وتجانسالتاءالصادفيالهمس،وتجنانسالتناءالنزايفنياالنفتناحواالسنتفال،ويتكافنأ

فات،لكننقنالصفيرالزايمعشدةالتناء،أمناالظناءفلنيسبينهناوبنينالتناءمننتجنانسفنيالصن

وكنلهنذاممنا(3)القسطالني:"ويكافئشندتهاجهنرالظناء،وتزيندباإلطبناقواالسنتعالءوالتفخنيم"

أشارإليهلكنهلميذكرأهمعلةلهذااإلدغام،وهوالتقاربفيالمخرجبنينالتناءوهنذهالحنروف،

ءتجانسفيأيصنفةمننوهذهالعلةهيوحدهاوجهإدغامهافيالظاء؛ألنهليسبينهاوبينالتا

الصفات.

ومناإلدغامالجائزإدغامالم)هل(و)بل(فيثمانيةأحرف،هي:التاءوالثاءوالزايوالسين

.(4)والضادوالطاءوالظاءوالنون

" القسطالني: الالمقال مخرج الشتراك الثمانية األحرف في الالم بإدغام الكسائي وقرأ

ا وتقارب كالضاد، النون والطاءومخرج واالستفال، االنفتاح في والثاء التاء وتجانس لبواقي،

والزايفياالنفتاحواالستفال باإلطباقواالستعالءوالتفخيم، وتزيد فيالجهر، والظاءوالضاد

والجهر،والصفيريزيدعلىمافيهامنالشدة،والسينفياألولين،ويقاومالصفيرالجهر،والنون

.(5)"فيهماوفيبعضالشدة

   
 

                                                           
 .(2/754)،لطائفاإلشارات،القسطالني(1)

 .(2/756)،المصدرنفسهانظرأمثلةهذهالمواضعفي:(2)

أبوعمرووحمزةوالكسائي،(2/757)،المصدرنفسه(3) ،والذيأدغمتاءالتأنيثفيهذهاألحرفجميعها

 ووافقهمابنمحيصنواليزيديوالحسنواألعمش.

 .(2/759)المصدرنفسه،انظرأمثلةهذهالمواضعفي:(4)

 .(762-2/761)المصدرنفسه،(5)
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 ذلك( )يلهث في الذال في الساكنة الثاء إدغام الجائز اإلدغام التحاد[176:األعراف]ومن

،واإلدغامفيهذاالموضع(1)مخرجهما،وتجانسهمافيالرخاوة)االحتكاكية(واالستفالواالنفتاح

غامهمالمأرجحمناإلظهار"ألنالحرفينإذاكانامنمخرجواحدوسكناألولمنهماوجبإد

.(2)يمنعمانع،وهومفقودهنا،لكناإلظهارصحيحمنجهةالروايةفالسبيللرده"

)لبثت( في التاء في الساكنة الثاء إدغام وردتومنه ،43:األعراف]و)أورثتموها(حيث

ليهوعلتهالتقاربفيالمخرج،والتجانسفيالهمسواالستفالواالنفتاحكماأشارإ،[72الزخرف:

.(3)القسطالني

الذالفيالتاءفي)اتخذتم الدخان:27:غافر]و)عذت([51:البقرة](ومنهإدغام و)إذتبرأ([20،

[166:البقرة]
(4) االنفتاح، في والتجانس المخرج، في التقارب هي إليها أشار التي وعلته

.(5)واالستفال

 رب( )قل في الراء في الالم إدغام وردومنه حيث التنزيل، في أوضحهات كما وعلته

.(6)القسطالنيمابينهمامنشدةالتقارب،وقوةالراء

وإنكانتالطاءأقوى،لمابينهمامن،[22:النمل]وإدغامالطاءفيالتاءجائزفيمثل)أحطت(

فيالمخرج ال(7)اتحاد ناقًصا فيكونإدغامـًا اإلطباقمعاإلدغام، بقاءصفة لكنورد كامالً،،

.(8)وعلةهذااإلدغامالناقصكماذكرالقسطالني"قوةالطاءوضعفالتاء"

نحو)اركبمعنا( الباءفيالميم، إدغام الجائزغيرالمختلففيجوازه [42:هود]ومناإلدغام

،معأنالباء(9)وعلتهكماذكرهالقسطالنيالتقارب[74:النساء]وفيالفاء،نحو)يغلبفسوف(

   
 

                                                           
 .(2/774)،لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1)

 .(2/776)،المصدرنفسه(2)

 .(2/777و)(2/776)،المصدرنفسه(3)

 .(4/1540)،انظر:المصدرنفسه(4)

 .(4/1441(و)2/779و)(2/778)،المصدرنفسه(5)

 .(2/461)،المصدرنفسه(6)

 .(469-2/468)،نفسهانظر:المصدر(7)

 .(2/465)،المصدرنفسه(8)

 .(6/2376)وانظر:،(2/488)،المصدرنفسه(9)
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الميممنمخرجواحدمنبينالشفتين،وإنكانتالميمأدخلللجزءالرطبمنالشفتين،ولذلكو

قيلعنها)بحرية(وقيلعنالباء)برية(،فهمامتجانسان،وكالهمامجهورمنفتحمستفل،وتقابل

يمقاربةشدةالباءوقلقلتهاغنةالميم،أماالفاءفمخرجهامنالشفةالسفلىمعرؤوسالثنايا،فه

ا،وكالهمامنفتحمستفل،وتقوىالباءبالجهروالشدةالذينهماعلةالقلقلة. للباءجّدً

فيجميعمواضعهامنومناإلدغامالجائزإدغامالواوالمبدلةمنالهمزةفيالياءفي)الرؤيا(

ساكن"التنزيل؛ أولهما وواو ياء فيه يجتمع البدل بعد اإلظهار(1)"ألنه الواولكن ألن أرجح،

يؤديإلىاإلجحافبالكلمة،وهومعنىقولالقسطالني عارضة،وألناإلدغام "لكنضعف:

.(2)لكثرةالتغيير"

معإبدالالهمزة[19،األعراف:35:البقرة]ومناإلدغامالجائزإدغامثاء)حيث(فيشين)شئتما(

.(3)لقسطالنيبالتخفيف،وكلهذامماعللهابنالعالءفيقراءةأبيعمرو

فمنهممنحذفإحدىالتاءين؛[85:البقرة]ومنهإدغامالتاءفيالظاءفي)تظاهرونعليهم(

ألنأصلها)تتظاهرون(واختلففيتحديدالمحذوفة:أهيتاءالتفاعلأمتاءالمضارعة،ومنلم

 اهرون( )تظَّ فقرأ الظاء، في الثانية أدغم التاءين إحدى ذكريحذف كما اإلدغام هذا وعلة

.(4)هـ(مابينهمامنشدةالتقارب923القسطالني)

في[126:البقرة]ومماجازإدغامهلكناألرجحفيهاإلظهار،إدغامابنمحيصنضاد)اضطره(

قول من وأثبته سيبويه سمعه بما القراءة لهذه احتجاجه حيان أبي القسطالنيعن ونقل طائه،

فيهمنالداللةعلىأن)مطجع(العرب)مطجع(ف ي)مضطجع(،وقول ه:")مّضجع(أكثر"وما

كثيرةفيكالمالعرببماتدلعليهصيغةالتفضيل)أكثر(،وأنهلميجئفي)مصطبر()مطبر(

قالسيبويه،وشرحهأبوحيانبأنالصفيرالذيفي "ألنالضادليستفيالسمعكالصاد"كما

كاس السمع في ليس لغةالصاد ليست أنها سيبويه كالم "فظاهر حيان: أبو قال الضاد، تطالة

   
 

                                                           
 .(3/937)،لطائفاإلشارات،القسطالني(1)

 .(3/937)،المصدرنفسه(2)

 .(4/1431)،المصدرنفسه(3)

 .(4/1482)،المصدرنفسه(4)
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مرذولة"يردعلىالزمخشريالذيزعمأنهالغةمرذولة،ثمقال:"وهذاكلهمنكالمسيبويهيدل

.(1)علىالجواز"

التاءفيالطاءفي)يطَّ إدغام الطاء[222:البقرة]هرن(ومنه منشدد وفي)بيت،(2)فيقراءة

[81:النساء]ائفة(ط
التحادمخرجهما،وهوطرفاللسانمعأصولالثناياالعليا.؛(3)

التاءفيالصادفي)أنيصلحا( )يتصالحا([128:النساء]ومنهإدغام قرأت)يّصالحا(وأصلها

،وعلتهالتقاربفيالمخرجكما(4)فأدغمتالتاءفيالصاد،وعللذلكالقسطالنيبإرادةالتخفيف

ظاهر.هو

) وأمثالها،فاإلدغام[54،المائدة:217:البقرة]ومناإلدغامالجائزإدغامالدالفيالدال)منيرتدَّ

لغةتميم،والفكلغةأهلالحجاز،والفكهواألصل،ألنالدالالثانيةسكنتللجزم،ومنشرط

َهالقسطالنياإلدغامفيمث .ومنه(5)لهذاالموضعبالتخفيفاإلدغامأنيكونالثانيمتحرًكا،ووجَّ

النونفيالنونفيمثل)أتحاّجونِّي( للتخفيف،وقرئ[64:الزمر]و)أتأمرونِّي([80:األنعام]إدغام

.(6)أيًضاباإلظهاروإثباتالنونين،وقرئبحذفإحداهما،واختلففيتحديدالمحذوفة

   
 

                                                           
هـ(،البحرالمحيط745وانظر:أبوحياناألندلسي)(،1518-4/1517)،لطائفاإلشارات،القسطالني(1)

(1/386). 

 .(4/1571)،المصدرنفسه(2)

 .(5/1869)،المصدرنفسه(3)

 .(5/1880)،المصدرنفسه(4)

القسطالني(5) لطائفاإلشارات، ،(5/1953) المصدرنفسه)، وفيهتوجيهطريفلربط5/1956وانظر: )

هـ(أبوعليالحسنبنعبد377ةاإلدغامفيمقاماإليجاز،وانظر:الفارسي)تلغةالفكبمقاماإلطناب،ولغ

:،المحققمجاهد بن بكر أبو ذكرهم الذين والشام والعراق بالحجاز األمصار أئمة السبعة للقراء الحجةالغفار،

المأموندار:الناشرالدقاقيوسفأحمد-رباحالعزيزعبد:ودققهراجعهجويجابي،بشير-قهوجيالدينبدر

هـ(403(،وانظر:ابنزنجلة)تبعد3/232م)1993-هـ1413الثانية،:الطبعةبيروت/دمشق-للتراث

م،ص:2001-هـ1422،تحقيق:سعيداألفغاني،الطبعةالخامسة،مؤسسةالرسالة،بيروت،حجة القراءات

الشيرازي)230) وانظر: هبة635(، نصر، أبو هـ( محمد، ،الموضح في وجوه القراءات وعللهاهللابن

 (.1/445م،)1993هـ،1414تحقيق:عمرحمدانالكبيسي،نشر:الجمعيةالخيريةلتحفيظالقرآن،جدة،

(6 ) )انظر: )923القسطالني اإلشارات لطائف (2065-5/2064هـ(، ت ( الفارسي وانظر: هـ(377،

 .(1/480هـ()635(والشيرازي)3/333)
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التاءفيالصادفيقراءةشعبة)يّصاعد( )يتصاعد(،وعلله[125:األنعام]ومنهإدغام وأصلها

بالتخفيف عد((1)القسطالني )يصَّ قراءة ونحوها المخرج، في التقارب وهو ظاهر، ووجهه ،

فان([125:األنعام] )يخصِّ قراءة ومثلها د(، )يتصعَّ طه:22:األعراف]وأصلها الصاد،[121، بتشديد

.(2)رهافإلتباعهابحركةالصادوأصلها)يختصفان(ومنفتحالخاءفعلىاألصل،ومنكس

) النوع[42:األنفال]ومنهجوازإدغامالياءفيالياءفي)حيَّ "اإلظهارواإلدغامفيهذا ؛فإنَّ

لغتانمشهورتانفيكلماآخرهياءانمنالماضي،أوالهمامكسورة،نحو)عي َي(و)حي َي("
(3)،

مع المثلين اجتماع بثقل اإلدغام القسطالني أولهماووجه باستثقال(4)كسر اإلظهار ووجه ،

النقالب فيالمضارع)يحيا( وتعيناإلظهار واختالفحركتيالمثلين، تضعيفصوتالعلة،

) ،وهذه(5)الثانيةألًفا،فينبغيحملالماضيعليه،وألنحركةالبناءعارضة،لزوالهافي)حييت 

حركةالبناءأنهاالزمة،وزوالهاقليل،والالعلةاألخيرةضعيفةفيرأيالباحث؛ألناألصلفي

يكونإاللعارضقوي.

وسكونالتاءاألولىالمنقلبةزايـًاومنهإدغامالتاءفيالزايللتقاربفيالمخرجفي)تزينت(

ينت( [24:يونس]يقتضياجتالبهمزةوصليتمكنبهامناالبتداءبالساكن،فتصير)ازَّ
(6).

فيالدالفي)تدارك(للتقاربفيالمخرج،سكنتالتاءاألولىالمبدلةداالومثلهإدغامالتاء

[66:النمل]لإلدغامثماجتلبتهمزةالوصللالبتداءبالساكن،فصارت)اّدارك(
وفيهاقراءات(7)

.(8)أخرى

   
 

                                                           
 .(5/2099)،لطائفاإلشارات،القسطالني(1)

(2 نفسه( ت(5/2163)،المصدر الفارسي) وانظر: ،377( 3/401هـ( )تبعد وابنزنجلة هـ(403(

 (.1/502هـ()635(والشيرازي)271)

لة)تبعد(وابنزنج4/129هـ()377وانظر:الفارسي)ت،(5/2275)،لطائفاإلشارات،القسطالني(3)

 (.2/579هـ()635(والشيرازي)311هـ()403

 .(5/2276)،لطائفاإلشارات،القسطالني(4)

 .(5/2275)المصدرنفسه،(5)

 .(6/2437)،المصدرنفسه(6)

 .(7/3193)،المصدرنفسه(7)

 .(7/3194)،انظر:المصدرنفسه(8)
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[11:يوسف]ومناإلدغامالجائزللتخفيفإدغامالنونفيالنونفي)تأمننا(
وم،ومنهممنير(1)

يشم من ومنهم األولى، النون باإلظهارحركة قرأها وبعضهم المدغم، حركة على داللة

.(2)المحض

التاءفيالتاءفي)تتنزل( الجائزللتخفيفإدغام فبعضهمحذفحيثوردت،ومناإلدغام

م جزء منزلة لها َنزَّ قبلها، بما موصولة وقرأها التاء في التاء أدغم والبزي التاءين، نإحدى

.(3)الكلمة

لىنقلتفتحةتاءاالفتعالإ[31:الحج]ومناإلدغامالجائزإدغامالتاءفيالطاءفي)فتختطفه(

التحادالمخرج،وفتحتالطاءتخففامنثقلالتضعيف،واألصلالخاء،وأدغمتالتاءفيالطاء

.(5)أخرى،وهذهقراءةنافعوأبيجعفر،وفيهاقراءات(4)أنتكونمكسورةعلىحالها

) التاءفيالشينفي)تشققُّ أدغمتتاء[44:ق]ومنهجوازإدغام الشين، منشدد فيقراءة

المخرج في تقارب من بينهما لما فيها الهمس(6)التفعل في االشتراك من بينهما ما وظاهٌر ،

دغاموإنألنالتقاربفيالمخرجوحدهكافلجوازاإلهالقسطالني؛واالنفتاح،ولذلكلميشرإلي

تباعدتالصفات.

"للخفة،وألنه[2-1:يس]ومناإلدغامالجائزإدغامنون)سين(من)يس(فيواو)والقرآن(

ومنأظهرفوجهه(7)لماوصلالتقىمتقاربانمنكلمتينأولهماساكنفوجباإلدغامكالمثلين"

ألنهبنيةالوقف،وهذاللمبالغةفيتفكيكهذهالحروفبعضهامنبعض؛"كماذكرالقسطالني

   
 

                                                           
 .(2496-6/2494)،لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1)

 .(6/2376)،المصدرنفسه(2)

 .(6/2624)،المصدرنفسه(3)

 .(7/2973)،المصدرنفسه(4)

403(وابنزنجلة)تبعد5/276هـ()377والفارسي)ت،(2974-7/2973)،انظر:المصدرنفسه(5)

 (.2/879هـ()635(والشيرازي)476هـ()

 .(7/3098)،لطائفاإلشارات،القسطالني(6)

 .(8/3452)المصدرنفسه،(7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-62- 
 

الحروفالمقطعة" القياسفي التقاء،(1)أجرىعلى النونعلىأصل الحسنكسر ورويعن

.(2)الساكنين.ونحوهامارويمنإدغام)نون(فيواو)والقلم(

ذروا( )والذاريات في الذال في التاء إدغام القسطالني وجهه الذي الجائز اإلدغام ومن

،وقدتقدمأنالمدالذيقبلالمثلاألولالمسكنلإلدغاميسوغه(3)ربمخرجيهمالتقا[1:الذاريات]

ويمكنالمتكلممناالنتقالبيسروسهولةللساكنبعده،وقريبمنهمماالنظيرلهقراءةالبزي

التاءفيالتاءفي[10:عبس]ووافقهابنمحيصن)عنهتلهى( وإدغام بإثباتصلةهاءالضمير،

فيلتقيمدالصلةمعالتاءاألولىالمسكنةلإلدغام،وانعدامنظيرهذهالقراءةآتمنأن)تتلهى(

.(4)الصلةيجبأنتحذفإذاوليهاساكنعلىخالفهذهالقراءة

)بأعيننا( من النون في النون إدغام القسطالني وجهه كما للتخفيف الجائز اإلدغام ومن

.(5)نكماقرأابنمحيصنمنالمفردةوالمطوعيلتالقيالمثلي[14،القمر:48]الطور:

التاءفيالصادفي)والمتصدقينوالمتصدقات( للخفة"كما[35:األحزاب]ومثلهإدغام "طلبـًا

.(6)قالالقسطالني

ووجههكماذكر[4-3:المعارج])المعارجتعرج(الجائزإدغامالجيمفيالتاءفيومناإلدغام

.(7)االستفالواالنفتاحوالشدة"القسطالني"التجانسفي

)تتصدى( فيصاد الثانية التاء القسطالنيبالتخفيفإدغام الذيوجهه الجائز ومناإلدغام

.(8)بتشديدالصاد[6:عبس]فتقرأ)تّصدى(

   
 

                                                           
 .(8/3453)،لطائفاإلشارات،القسطالني(1)

 .(9/4070)،انظر:المصدرنفسه(2)

 .(8/3817)،المصدرنفسه(3)

 .(9/4228)،المصدرنفسه(4)

 .(8/3877و)(8/3840)،المصدرنفسه(5)

 .(9/3940)،المصدرنفسه(6)

 .(9/4102)،المصدرنفسه(7)

ت،(9/4227)نفسهالمصدر(8) ( الفارسي )377وانظر: 6/376هـ( )تبعد زنجلة وابن هـ(403(

 (.3/1341هـ()635(والشيرازي)749)
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،والقياس[110،المائدة:49:آلعمران]ومنهإدغامالياءفيالياءالمبدلةعنالهمزةفي)هيئة(

،واإلظهار(1)اعمثلينأولهماساكن،لكنضعفهبعضهملكونالياءالثانيةعارضةيوجبه؛الجتم

اليمكنأنيتعينفيرأيالباحثمعاإلبدالالمحض،بلالبدأنتكونبينالهمزةوالياء.

































   
 

                                                           
 .(867-2/866)،لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1)
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 الفصل الثاني: اإلبدال

 

 مقدمة

وأصواتيي ونحويين صرفيين من اللغويين لدى اإلبدال فييعد يتطلب ألنه اإلدغام صنو ن

افيصفةالصوتالذييقعفيهاإلبدالفإماأنيكونهذاالتغييرمنبابالكثيرمناألمثلةتغييرً

النطقيتقتضيمثلهذا أوألنمتطلباتاالنسجام فيالتركيب، له باألصواتالمجاورة التأثر

منسننالعربإبدالف"امةأوغيرالتامة.التغييرالصوتيفينشأمايعرفبالقلبأوالمماثلةالت

بعض" مقام بعضها وإقامة اإلبدال(1)الحروف، هو هذا، فارسبقوله ابن الذيأراده واإلبدال

يطلقه الذي اإلبدال أو )افتعل(، وزن في الصرفيين عند المشتهر القياسي اإلبدال ال السماعي

 مما ونقلها وحذفها علىقلبأصواتالعلة )اإلعالل(بعضهم باسم أيًضا وليسهو(2)يشتهر ،

اإلبدالالذييعرضللهمزلغرضالتخفيف،فهذامكانهالفصلالخاصبالهمزة،واليدخلفيهكل

في)اركب كإبدالالباءميًما للتمكنمناإلدغام، إبداليعرضلمثلمجانسالصوتأومقاربه

يتصلبهذاالفصلإبدالاألًصواتالذييؤثر،فذلكبحثهفيفصلاإلدغام،وال[42]هود:معنا(

و)ظنين( اختالفالقراءاتبين)ضنين( معروفمن هو ما علىنحو الكلمة، معنى فيتغير

[24:التكوير] الذي فاإلبدال اللهجات، اختالف في يدخل الذي اإلبدال باب من ليس يعنيهفهذا

الباحث الذي اللغوي( )اإلبدال بعضهم سماه ما بعضهتتبهو "القلبع كتاب في السكيت ابن

و واإلبدال" وتتبعه الطيباللغويفيكتاب"اإلبدال"أفاضفيشرحه الطيب:(3)أبو أبو قال ،

العربتتعمدتعويضحرفمنحرف،وإنماهيلغاتمختلفةلمعان "ليسالمرادباإلبدالأنَّ

   
 

                                                           
ابنفارس)ت1 )395 بنفارسبنزكريا، أحمد الحسين، أبو أحمدصقر(الصاحبيهـ( السيد )تحقيق: ،

 (.333طبعةعيسىالبابيالحلبيوشركاه،القاهرة:د.ت،ص:)م

،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكهـ(،بهاءالدين،عبدهللابنعبدالرحمن،769(انظرمثالً:ابنعقيل)2

 (.247-4/210م،)1999-هـ1420)تحقيق:محمدمحييالدينعبدالحميد(،مكتبةدارالتراث،القاهرة:

هـ351وهوأشهرماألفهالقدماءفياإلبدال،انظر:أبوالطيباللغوي،عبدالواحدبنعليالحلبي،)ت(3

م.1961هـ،1380،)تحقيقعزالدينالتنوخي(،مطبوعاتمجمعاللغةالعربية،دمشق:كتاب اإلبدال(،
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كمثلإبدال(1)لفاإالفيحرفواحد"متفقة؛تتقارباللفظتانفيلغتينلمعًنىواحد،حتىاليخت

السينصاًدافي)سراط(و)بسطة(وإبدالالصادالخالصةالمهموسةصاًدامجهورةمشوبةبالزاي

َفّن( َفّل(و)ر  في)يصدر(و)أصدق(،وإبدالالالمنونـًافي)ر 
،وذهببعضهمإلىأنهذاليس(2)

 منباباإلبدال،بلهومناختالفاللغات.

ذااإلبدالهواإلبدالالسماعي،وقداستقرأبعضاللغوييناألصواتالتيتبدلمنغيرها،وه

أمر جمعتفيعبارة)طاليومأنجدته(،"تقول:هذا فوجدوهامحصورةفياثنيعشرصوتـًا

فالميمبدلمنالباء،والتقولالباءبدلمنالميم؛ألن مناآلخر، فتبدلأحدهما الزبوالزم،

 .(3)اءليستمنحروفاإلبدال،إنمايبدلغيرهامنهاوالتبدلمنغيرها"الب

لغةقائمةبرأسها،،إنهبدلمنحرف:وذهبابنجنيإلىأناألصلأنيكونكلحرفقيل

 .(4)واليقالباإلبدالإالبدليل

يعني أشارالباحثوليس  مما الكريم القرآن قراءات في وقع إبدال لَّ ك  إليهأيًضا

ههتوجيهـًاصوتيـًّا.  القسطالني،بلالذييعنيههواإلبدالالذيعللهالقسطالني،ووجَّ

   
 

                                                           
هـ(جاللالدين،911يهفي:السيوطي)ت(لمأجدهفيكتاباإلبدالألبيالطيباللغوي،وإنماوقفتعل1

،)شرحهوضبطهوصححه:محمدأحمدجادالمولىالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاعبدالرحمنبنأبيبكر،

وشركاه: الحلبي البابي عيسى العربية، الكتب إحياء دار البجاوي( محمد وعلي إبراهيم الفضل أبو ومحمد

 (.460القاهرة:د.ت،ص:)

بالشعبالذيدونسلع"وقدصححأبوفهر(و2 "إنَّ ا: لتأبطشّرً المنسوبة الكلمةفيالقصيدة قدوردتهذه

ا،قالفيصفةالمرثي:  محمودمحمدشاكرنسبتهالخفافبننضلةيرثيفيهاخالهتأبطشّرً

ٌعأََزلُّ"فقدشبها م  وإذايعدوَفس  َفلُّ ،أحوى،ر  فّل(طويلالذنب،"م سب ٌلفيالحيِّ لمرثيبهذاالفرس)الرِّ

وهوكماشرحهأبوفهر:الفرسالذي"يتبخترفيمشيتهمنالخيالء،يجرذيله،ويركضبرجلهلسبوغهفوق

،الطبعةاألولى،دارنمط صعب ونمط مخيف(أبوفهر،محمودمحمدشاكر،1996األرض"،انظر:شاكر)

 (.196(وص:)161ص:)المدني،جدة،مطبعةالمدني،مصر،

هـ(،المزهر911(،وانظر:السيوطي)2/417(،وانظرمابعدها:)2/416)،لطائفاإلشارات،القسطالني(3

 (.475-1/474فيعلوماللغةوأنواعها،)

ابنجني)ت4 انظر: )392 أبوالفتح،عثمانبنجني، محمدعليالخصائصهـ( )حققه: األولى، الطبعة ،

 النجار(، الكتب،بيروت: ()بابفيالحرفينالمتقاربينيستعمل360م،ص:)2012-هـ1433دارعالم

 أحدهمامكانصاحبه(.
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ضربمناإلبدالالقياسيخرجعنالقياسمنوجههالمشتهرإلىلهجةمعالتنبيهعلى

ههالقسطالنيفيلطائفاإلشارات.  منلهجاتالعربمماتضمنتهبعضالقراءاتعلىماَوجَّ

للمتكلمأوقارئالقرآنيخرجبهعنَسنناللغة،أوعلىنوععالوةً ض  ر  مناإلبدالَيع 

منطرق ليسمرويـًّا لكنه فيبعضالقراءات، مرويـًّا فيبعضلهجاتالعرب، يكونجائًزا

قارَئالقرآنالكريمأال يقعفيهالقراءةالتييقرأبهاالقارئ،وكلهذاممانبهعليهالقسطالنيُّ

 .(1)فيحديثهعن"أموريتأكدالتحرزمنهاعندالنطقبالحروف"

س التي اإلبدال أنواع فإن اإلبدالالباحثلهايعرضوعليه، ضروبمن الفصل: هذا في

 منها.ز السماعي،وإبدالقياسيخرجعنوجههالمشتهر،وضروبمناإلبداليتأكدالتحرُّ

ومناقشةماوجههالقسطالنيمنها.وفيمايليتحليلهذهاألقسام،

 

 ضروب من اإلبدال السماعي:  -1

فيكلمة)ومناإلبدالالسماعيفيقراءاتالقرآنالك إبدالالسينصاًدا فيراط(سريم

التنزيل؛ في ورودها مواضع السينجميع من بدالً بالصاد قرأها القراء أغلب ه، فإنَّ ووجَّ

دهالجعبريفيكلسين،وبماقيَّ(2)قلهعنالبيضاويبأنهلغةقريشالقسطالنيهذااإلبدالبمان

غيرالتامةأي،وهذاضربمنضروبالمماثلةالجزئية(3)بعدهاغينأوخاءأوقافأوطاء

عندالمحدثينإذتماثلالسينالصادفياإلطباقواالستعالءوالتفخيمبأثرمماثلةالمنفتحللطبقي

ًدا،وقدنقلالقسطالنيعنالجعبريتعليلهذهالمماثلةباستثقالاالنتقالمنصالفظالمجاورةفت

قريبمنتوضيحالمحدثينإذيصعباالنتقال(4)الصوتالمستفلإلىالصوتالمستعلي ،وهذا

 منغيرالطبقيأواألسليإلىالطبقيألناألخيرمرتفعفيحينأناألولغيرمرتفع.

حم خلفعن قرأ بالصادوقد القرآن في ورودها مواضع جميع في )الصراط( كلمة زة

وهي حمزة، عن خالد عن واختلففيه المطوعي، ووافقه الزاي، صوت المشربة أو المشمة

   
 

                                                           
 (.4/1780)،لطائفاإلشارات،القسطالني(انظر:1

 (.4/1366)،(المصدرنفسه2

 (.1367-4/1366)،(انظر:المصدرنفسه3

 .(2/187هـ(،كتاباإلبدال)351الطيباللغوي)(،وانظر:أبو4/1367)،(انظر:المصدرنفسه4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-67- 
 

إلى باإلضافة الجهر في الطاء السين ماثلت إذ أيضـًا؛ الجزئية المماثلة ضروب من ضرب

(1)م،قالالقسطالني:"ألنهاتجانسالطاءفيالجهر"مماثلتهاإياهافياإلطباقواالستعالءوالتفخي

علىرأيالقدماءفيأنالطاءصوتمجهورالمهموس،وهوالذيرجحهالباحثفيدراسة

كالزاي،وبينالتيأنهالغةقيس،وأنهذهالصادتسمىأيًضاالصادالقسطالنيوذكر.(2)مستقلة

 .(4)والصاد،وإشمامالصادالزاي،فكلمة)الصراط(إذنتقرأبالسين(3)وبين

المتقدمة)المسيطرون( الثالثة قرئباألوجه [37:الطور]ومما فالسين[22:الغاشية]و)مسيطر(

لمماثلة والصاد األصل، المشمّعلى والصاد واإلطباق، )التفخيم( االستعالء في صوتالطاء ة

 .(5)الزايلمماثلةالطاءفيالجهرواالستعالءواإلطباق

بإشمام دال بعدها ساكنة صاد وخلفكل ورويسبخالفعنه، والكسائي، حمزة وقرأ

للمجانسةوقصدالخفة؛ألنالصادحرفمهموسوالدالمجهورة،فلماقربتمنهاالصادالزاي"

كماقالالقسطالني،وقدوردذلكفي(6)خلطلفظهابالزايليعملاللسانفيالجهرعمالًواحًدا"

،87:النساء]ر،وهيمنغيرتكرار:)أصدق(موضًعامنالقرآنالكريم،وبعضهامكرَّاثنيعشر

در([122 ر([6:الزلزلة]و)َيص  ،46:األنعام]و)يصدفون([35:األنفال]و)تصدية([23:القصص]و)ي صد 

[111،يوسف:37:يونس]و)تصديق([9:النحل]و)قصد([94:الحجر]و)اصدع([157
(7). 

   
 

                                                           
 .(4/1365)،لطائفاإلشارات،القسطالني(1

النادي)2 انظر: يوسف،2013( إبراهيم ،رسالةماجستيرغيرحقيقة الجهر والهمس عند سيبويه(،حمزة

ان،ص:) الباح(116-108منشورة،الجامعةاألردنية،عمَّ ثعلىصحةوصف،ومناألدلةالتياستظهرها

 القدماءللطاءالفصيحةبالجهرتأثرالصادبمجاورتها،واكتسابصفةالجهرمنها.

 (.5/1866(،و)4/1365)،لطائفاإلشارات،القسطالني(انظر:3

(3069–7/3068(و)5/2032،2068،2125،2626،2840(و)5/1940(انظر:المصدرنفسه،)4

 (.8/3502،3534،3663،3780،3837و)

5( نفسه، المصدر انظر: و)8/3837-3838( )9/4294–4295 ت ( الفارسي وانظر: هـ(377(،

 (.3/1214هـ()635(والشيرازي)684هـ()403(وابنزنجلة)تبعد6/228)

 (5/1870)،لطائفاإلشارات،القسطالني(انظر:6

و)7 نفسها، الصفحة نفسه، المصدر انظر: و)5/2126( )6/2383 ،2547 ،2635 و)2650، )7/3226)

 (.9/4368و)
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بالسين[69]فيموضعاألعرافو)بسطة([245]فيموضعالبقرةضهم)يبسط(وقرأبع

(2)،وأبدلآخرونالسينصاًدا،قالالقسطالني:"مشاكلةللطاءإطباقـًاواستعالًء"(1)علىاألصل

لكنلميجعلهاأبوحاتممنباباإلبدال،فقال:"همالغتان"لكنتعقبهالجعبريبأن"إحداهمافرع

 .(3)ى"األخر

ومناإلبدالالسماعيالذيأشارإليهالقسطالنيفياللطائفإبدالهمزةحرفالتحضيض

هلل...(،)أاّل(هاءً )أاَليسجدوا قولهتعالى: المطوعيفيأحدوجهيه قرأ [25:النمل]كما
إذ(4)

،(5)األصليرىبعضالنحويينأنهمزة)أال(بدلمنهاء)هالّ(وبعضهميرىأنالهمزةهي

من يخرجان فكالهما المخرج، في بينهما التجانس لوضوح اإلبدال هذا القسطالني يوجه ولم

مزماريانحنجريانفيرأيالمحدثينأقصىالحلق اإلبدالألنأوهما ذكرالباحثهذا ،وإنما

الهمزةبدٌلمنالهاءأوأنهاأصل،قالالقسطال ني:")هالعبارةالقسطالنيتحتملأنهيرىأنَّ

فتصريحهبقلبالهمزةهاءفيقراءةالمطوعياليلزم(6)يسجدوا(بقلبالهمزةهاءوتشديدالالم"

منهأنهيرىأنالهمزةبدلمنالهاء،كماتقول:")الخير(و)الخيل(بقلبالراءالمـًا"التريدأن

 أصلهكذا.)الخيل(أصلها)الخير(وإنماتريدأنتبدلالصوتفينطقكالأنَّ

حرف تكون ال قد اآلية في الالم وتشديد الهمزة بفتح )أال( أنَّ إلى التنبه ينبغي أنه على

تحضيضبلقدتكونمنكلمتين،هما)أن(الناصبةو)ال(النافيةأوالزائدة،وقدتكونقراءتها

والتوجيه حرفالتحضيض)أاّل(، الناصبةالهمزة )أن( منإبدالهمزة اإلعرابيلهذهبالهاء

القرآن إعراب كتب من محله في مبسوط أن.(7)العبارة موقعيهماعلى والهاء الهمزة تبادل

   
 

                                                           
 (.4/1584)،لطائفاإلشارات،القسطالني(انظر:1

 (.4/1587(المصدرنفسه،)2

 (المصدرنفسه،الصفحةنفسها.3

 (.7/3173،)المصدرنفسه(4

الطبعةاألولى،،الجنى الداني في حروف المعانيهـ(بدرالدين،الحسنبنقاسم،749(انظر:المرادي)ت5

م،1992-هـ1413)تحقيقالدكتورفخرالدينقباوةواألستاذمحمدنديمفاضل(،دارالكتبالعلمية،بيروت:

 (.614(وص:)509ص:)

 .(7/3173)،لطائفاإلشارات،القسطالني(6

مغني يوسفبنهشام،هـ(،أبومحمد،جمالالدين،عبدهللابن761(انظرمثالً:ابنهشاماألنصاري)ت7

1407،)تحقيق:محمدمحييالدينعبدالحميد(المكتبةالعصرية،صيدا،وبيروت:)اللبيب عن كتب األعاريب

 (.1/74م(ص:)1987-هـ
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معروففيالعربية،وقدوردعنالعرب:هراقوأراق،وأراحوهراح.ويبدوأنتجاورهمافي

 المخرجسببهذاالتناوب.

إبدال القسطالني إليه أشار الذي السماعي اإلبدال ومن أنتم( )ها في هاًء فيالهمزة

علىقولمنيرىأنالهاءبدل[38]وفيالقتال[109]وفيالنساء[66،119]موضعيآلعمران

منهمزةاالستفهاموليستللتنبيه،ووجهاإلبدالهناواضح،وهواشتراكالصوتينفيالمخرج

هذااإلبدال؛ألنالقسطالنيأفاضمنأقصىالحلق،ولذالميذكرهالقسطالني،وإنماأثبتالباحث

وهوشرحمبنيعلىأصولتتابعاألصواتفيبعض الهاء، فيشرحالخالففيأصلهذه

الروايات؛فبعضهمرجحأنتكونالهاءبدالمنهمزةاالستفهامفيقراءةمنحذفاأللفبعدها

فل كانالستثقالتواليهمزتين، هاءًكقنبلوورش"ألنإدخالاأللفإنما أبدلتالهمزة زالما

الثقللفظـًا،فلميحتجإلىألففاصلة،وقدجاءإبدالهمزةاالستفهامهاءفيقولالشاعر:

 ؟!وأتتصواحبهافقلنَهذاالذيمنحالمودةغيرناوجفانا

الذي" أللفكقالونكمارجحبعضهمأنتكونالهاءللتنبيهفيقراءةمنأثبتا(1)يريد:أذا

 .(2)وأبيعمرو"ألناأللففيقراءتهمثابتة،وليسمنمذهبهمأنيفصلوابينالهمزتينبألف"

في للتنبيه تكون أن رجح وبعضهم وحذفها، األلف إثبات حال االحتمالين رجح وبعضهم

األلفخالفٌ(3)الحالين إثبات على يترتب كما بدالً، أو للتنبيه كونها على بناء مدها منفي

وفي(4)الهمزة يحققها، محضة،وبعضهم ألًفا يبدلها )أنتم(وبعضهم القراءيسهلهمزة ،وبعض 

 .(5)المسألةمزيدبحثينظرفيموضعه

   
 

                                                           
 .(2/844)،لطائفاإلشارات،القسطالني(1

 .(2/846)،(المصدرنفسه2

 .(2/847)،(انظر:المصدرنفسه3

 .(2/848(و)843-2/842)،(انظر:المصدرنفسه4

(وأحسنمنفصلفي)هاأنتم(ومافيهامنالقراءاتوالمذاهب،وبسطالخالففيكونالهاءللتنبيهأوبدال5

(،وقالفيبدايةبحثههذا:"الكالم على242-3/235هـ(فيالدرالمصون،)756منالهمزةالسمينالحلبي)

 وإشكاٌل، فيهصعوبٌة اآلية  هذه وتفسير  بضبطقراءات ها أوالً فيالعبارة،ولنبدأ ٍط ذلكإلىَبس  في حتاجمنأجل 

اإل عرابمتوقفعلىذلك")  (.3/135معناها،فإنَّ
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إبدالالواوفي)التناوش( ،(1)همزة[52:سبأ]ومناإلبدالالسماعيالذيرآهبعضهممقيسـًا

هذامقيسفيكلواومضمومةضمةالزمة،وقدذهبالزجاجوالزمخشريوابنعطيةإلىأن

قتت(و)أقتت( ،لكنتعقبأبوحيانهذاالقولبأنه"ليسعلىإطالقه،بل[11:المرسالت]نحو:)و 

ذ،مصدرين،والإذاصّحتفي د،تعوُّ َغًمافيها،نحو:َتعوُّ د  اليجوزذلكفيالمتوسطةإذاكانتم 

عهمزشيءمنذلك،فاليجوز)التناؤش(مثلالتعاؤنفالالفعل،نحو:تعاونتعاونا،ولميسم

 .(2)يجوزهمزه؛ألنواوهقدصّحتفيالفعل"

أنه ويرىأبوحيان إبدالمقيس، يريانأنهذا ابنعطية فالزجاجوالزمخشريوتابعهما

ةمستقلة،أنكالمن)التناوش(و)التناؤش(مادلديهليسمنباباإلبدالالمقيسالجائز،والظاهر

،والتناوش:التناول،وفرقبينهمابعض(3)لمتبدلإحداهمامناألخرى،فالتناؤش:التأخروالتباعد

اللغويينبأنالتناؤش:األخذمنبعد،والتناوش:األخذمنقرب،وبعضهمعكسفجعلالمهموزة

للبعد المهموزة اإلبدالو،(4)للقربوغير -فيرأيالباحث-هذا ييمكن غيركونأن سماعيـًا

منعدماطرادإبدالالواوالتيصحتفيالفعلهمزة،مقيسلئاليردعليهماأوردهأبوحيان

وتكون)التناوش(و)التناؤش(علىهذابمعنـًى.

 

 إبدال قياسي خرج عن وجهه المشتهر: -2

ووزنها)افتعل(بالذالالمعجمةبدلالدالالمهملة،[45:يوسف]منذلكقراءةالحسن)اّذكر(

وقياستاء)افتعل(أنتبدلداالً،ألنالدالأقربللتاءمنالذال،وأنتقلبالفاء،وهيالذالفي

هذهالكلمة،داالً؛ألنالدالأقوىمنالذال،فحقالذالأنتبدلإليها،ألناألضعفهوالذييبدل

لألقوى، التاء المهموسوهو مزدوج، تماثل فيحقيقته فأصبحوهذا الذال، وهو المجهور مع

للوقفيالدالثمأدغمتا–الذال–الفعلاذَدكر،ثموقعتفيهمماثلةتامةوهيمماثلةاالحتكاكي

هالقسطالنيقراءةالحسنبأنتاءووجّلسكوناألولى.ومثلهذامايقعفينحو:ادخرادخارا.

   
 

                                                           
 .(3414-8/3412)،لطائفاإلشارات،القسطالني(انظر:1

-8/3413)،شاراتلطائفاإل،القسطالني(وفي7/294هـ(،البحرالمحيط)745(أبوحياناألندلسي)2

 (كالمأبيحيانبتمامه.3414

 ()نأش(.14/166هـ(لسانالعرب)711(انظر:ابنمنظور)3

 ()نوش(.14/383(انظر:المصدرنفسه،)4
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وهذاوإنكانإبداالألجلاإلدغاملكنهخرجعن،(1)االفتعالأبدلتذااًلثمأدغمتالذالفيالذال

.معمايقتضيهاألمرمنتعليقوتوجيهفيهذاالفصلناهوجههالمشتهر،ولذلكأثبت

 

 التحرز منها: جبضروب من اإلبدال ي -3

بمايمكنأنيكونجاريـًاعلىقوانين،التركيبفيتأثربعضهاببعضفيتتجاوراألصوات

ال وبما أنشرحمخارجاألصواتاللغة، القسطالنيقارئالقرآنالكريمبعد يكون،ولذلكنّبه

قرأبها،وصفاتهاعلىأنينتبهإلىنطقهاحالالتركيببمااليخرجبهعنقانونالروايةالتيي 

صحيح كلي قانون "وهذا بدايتها: في قال لطيفة تنبيهات وهي وقواعدها، اللغة سنن عن أو

فيتحريرألفاظكلماتالتنزيلعليه"للحروفحالة ل  ٍلي َعوَّ َعد  إليه،وميزان  َجع  التركيبي ر 
(2).

الباحثناقشيوس ما القارئ القسطالني الوقوعنبه من الصوتوحذره يجاور بما متأثًرا فيه

المبدلمنأصواتتؤثرفينطقهوتخرجهعنالتزامالروايةأوقانوناللغة.

القسطالنيعلىبيانصوتالعينومافيهامنالجهروبعضالشدةإذاوليتهاومنذلكتنبيه

)واسمعغيرمسمع( نحو: اللسانإلىاإلدغام[46:النساء]غينمعجمة، و"يبادر لئالتبدلغينـًا

 .(3)للتقارب"

عنهم( )اصفح نحو: مقارب، أو مجانس وليها إذا الحاء إظهار على تنبيهه ذلك ومن

الطور:40:ق]و)فسبحه([89:الزخرف] وفيالثانية[49، أوأدغمت، قلبتفيالسابقةعيًنا "فربما

وهو مشددة، حاًء فتصير الضعيف، القوي فجذب الهاء، وضعف لقوتها حاء؛ الهاء قلبت

أو[126،األعراف:250:البقرة]وكذلكالغينإذاجاورتصوًتاحلقيـًّا،نحو:)أفرغعلينا(.(4)ممتنع"

)التزغقلوبنا(صوتا نحو: حتىالتبدللمثلالصوتالذي[8:آلعمران]لقاف، يتعينبيانها

 .(5)يليهاوتدغمفيه

   
 

                                                           
 (.6/2518)،لطائفاإلشارات،القسطالني(انظر:1

 (.2/452)،(انظر:المصدرنفسه2

 (.2/456)المصدرنفسه،(3

 مصدرنفسه،الصفحةنفسها.(انظر:ال4

 (انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها.5
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)يقتلون( نحو: صوتمهموس، سكنتووليها التنزيلوالقافإن من مواضعها جميع في

قافالعربية،فال(1)فيجبأنيحترزمنإبدالهاكاًفاأونطقهاممزوجةبهاكمانبهعليهالقسطالني

 .(2)الفصيحةمجهورةمقلقلةبالمعنىالمعاصرللجهركماحققهالباحثفيدراسةسابقة

رخوةممزوجة[35]هود:والجيمالساكنة،نحو:)إجرامي( ،يجبأنيحترزمنإبدالهاجيمـًا

التحاد انفجاريةبالشين، شديدة الفصيحة فالجيم نحو:مخرجهما، مهموس، وليها إذا وكذلك ،

بالسين،[73:الحج]و)اجتمعوا([125:التوبة])رجًسا( ممزوجة جيمـًا إبدالها من فينبغيأنيحترز

،فينبغيأن[134،135:األعراف]متأثرةبالمهموسبعدها،وكذلكإذاوليتهازاي،نحو:)الرجز(

 .(3)يحترزمنإبدالهازايـًا،لتقاربمخرجيهما

،فيجميعمواضعهامنالتنزيلوكانتساكنة،نحو)الرشد(والشينمهموسةفإذاتبعتهادال،

نحو: تحركت، إذا وكذلك المجهورة، بالدال تأثًرا بالشين، ممزوجة جيمـًا إبدالها من فيحترز

[65:النساء]()َشَجرَ
(4).

 

تاءً فيمثل)مزدجر(و)مّدكر(،وإنكانتالدالمبدلةمنالتاءفيحترزمننطقها كأصلها

 .(5)قسطالني:"كياليميلبهااللسانإلىأصلها"قالال

)فتنة( فينحو: سيًنا الساكنة قاللتقاربمخرجيهماحيثوردت؛ويحترزمنإبدالالتاء ،

إلىجهةالثنايا،وهومخرجالسين، نحيبها القسطالني:"فتحدثالرخاوةوالصفير،وذلكإذا

.(6)فافهم"فالتخلصمنهذاأنينحىبهاإلىجهةالحنك،

   
 

                                                           
 (.2/458(و)2/457)،لطائفاإلشارات،القسطالني(انظر:1

النادي)2 انظر: يوسف،2013( إبراهيم ،رسالةماجستيرغيرحقيقة الجهر والهمس عند سيبويه(،حمزة

ان،ص:) الباحثصحةوصفالقدماءو(.122-116منشورة،الجامعةاألردنية،عمَّ مناألدلةالتيأثبتبها

للقافالفصيحةبالجهر،تأثرمايجاورهابها،واكتسابصفةالجهرمنهافينحو)صقر(و)بصق(و)لصق(إذ

 انظرأيًضا: للقاف، بمجاورتها متأثرة الكلماتزايـًا فيهذه كتاب351أبوالطيباللغوي)تبدلالصاد هـ(،

 .(120-2/107اإلبدال)

 (.2/458)،لطائفاإلشارات،القسطالني(انظر:3

 (.2/459(انظر:المصدرنفسه،)4

 .(2/466)المصدرنفسه،(5

 (.467-2/466(المصدرنفسه،)6
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)أفتطمعون( نحو: كالطاء، صوتمطبق وليها فإذا مستفلة، منفتحة و)ال[75:البقرة]والتاء

فيحترزمنإبدالهاتاءمفخمةشبيهةبالطاء،والتاءوالطاءمنمخرج[81،طه:112]هود:تطغوا(

لزمبيانالتاء،(حيثوردتفلوحالبينهماحرف،نحو:)اختلط،والطاءأقوىمنالتاء"(1)واحد

 .(2)مرققةمعترقيقالالم"لئالتتأثربالطاءفتبدلإليها

فيحترزمنإبدالهاداالً،لتقاربمخرجيهما،حيثوردت،وإذاوليالتاَءداٌل،نحو:)أعتدنا(

)رتقـًا( نحو: قاٌف، التاَء ولي إذا وكذلك منه، أقوى ألنه إليه، المهموس يجذب والمجهور

فيحترزمنإبدالهاطاءتأثًراباستعالءالقافوتفخيمها،وكذلك[13:الحجرات]و)أتقاكم([30:األنبياء]

)بسطت( نحو: صوتمطبق، سبقها ت([28:المائدة]إذا ط  ت([56:الزمر]و)فرَّ [22:النمل]و)أحط 

 .(3)فينبغياالنتباهإلىترقيقها،قالابنالجزري:"واليقدرعليهإالالماهرالمجود"

)ذلك( نحو في ألف وليها إذا الذال ترقيق على القسطالني وردتونبه و)ذاقا(حيث

اإلطباق"[22:األعراف] ظاء؛ألنالتفخيميوجبلها منصيرورتها نبه(4)وشبههما"خوفـًا ،كما

علىوجوببيانجهرالذالإنأتى

،كمانبهعلىتعينترقيقها(5)ءلئالتبدلثا[86:األعراف](قليالبعدهامهموسفينحو)إذكنتم

الراءإنلقيتراءفينحو)ذراعا( ،13:فصلت]و)أنذرتكم([32:الحاقة]منغيرمبالغة،وتفخيم

 .(6)"خوفـًامنانقالبالذالظاء"[14الليل:

فيحترزمنإبدالهاصاًدامشمةصوتحيثوردت،والصادالساكنةقبلدال،نحو)أصدق(

.(7)يجيزهواليرويه،ألنالصادالمهموسةتتأثربجهرالدالالزايعندمنال

   
 

                                                           
 (.2/467لطائفاإلشارات،)،القسطالني(1

 (المصدرنفسه،الصفحةنفسها.2

هـ(شمسالدين،أبوالخير،833منقولفي:ابنالجزري)(،وانظرأصلالكالمال2/468(المصدرنفسه،)3

،الطبعةالرابعة،)تحقيقالدكتورغانمالتمهيد في علم التجويدمحمدبنمحمدبنمحمدبنعليبنيوسف،

 (.121م،ص:)1997-هـ1418قدوريالحمد(،مؤسسةالرسالة،بيروت:

 .(2/474)،لطائفاإلشارات،القسطالني(4

 مصدرنفسه،الصفحةنفسها.ال(5

 (.2/474(المصدرنفسه،)6

 (.2/484،)المصدرنفسه(7
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في ألناإلطباقوالتفخيم صاًدا، صوتمطبقفيحترزمنإبدالها وليها إذا والسينالساكنة

 .(1)الصوتالمطبقيجذبالسينالمنفتحةالمرققةإليه،فتبدلصاًداإذالميتنبهالقارئإلىترقيقها

و)مسجد(حيثوردتمستقيم(و)[5:الفاتحة]نحو)نستعين(،اٌءأوجيمتوإنوليالسينالساكنة

فيجبالتحرزمنإبدالالسينسينـًامشوبةبالزايأوالجيم،وأرشدالقسطالنيإلىحيثوردت،

"طريقالسالمةمنذلكإرسالمافيالسينمنالرخاوةوالهمس" أنَّ
(2). 

و)وزرك([35:التوبة]إذاوليهامهموسفينحو)كنزتم(ويحترزمنإبدالالزايالساكنةسينـًا

فينبغيبيانجهرها،لئالتتأثربالمهموسبعدها،ألناللسانيميلإلىتقليلالعملوعدم[2:الشرح]

 .(3)االنتقالمنالمجهورإلىالمهموس

لمتوفالباءحقهامنالجهروالشدةشابهلفظه الفظالفاء،ويحترزمنإبدالالباءفاًء"فإذا

 .(4)وقديبالغفيالمحافظةعلىشدتهافتخرجعنحدهاويقبحلفظها"

 

 

 

 

 

 









   
 

                                                           
 (.2/485لطائفاإلشارات،)،القسطالني(1

 (المصدرنفسه،الصفحةنفسها.2

 (.486-2/485(انظر:المصدرنفسه،)3

 (.2/487(انظر:المصدرنفسه،)4
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 الفصل الثالث: حذف الصوامت

 أوالً: حذف التنوين   

فيالنطقصوتواحد،بأصواتالمد ؛شبهبعضعلماءاللغةالقدامىالنونوالتنوين،وهما

) في،وإلبدالالت،وزيادةفينحو)انكسر(لمايعرضلهمامنحذففينحو:)لميك  نوينألفـًا

رحيما( بالمؤمنين )وكان نحو: عند[43:األحزاب]الوقففي ألفـًا الخفيفة التوكيد نون وإلبدال ،

 بالرسم كتبت ولذلك أيًضا، الصاغرين(الوقف من )وليكونن تعالى: قوله باأللففي العثماني

[شابهتفي)صنعاني(،قالأبوعليالفارسي:"فلما،وكذلكأبدلتمنالواو[32:يوسف] ]النون 

.(1)مجراها"أجريتالمشابهات،هذهمنضروًبااللينحروفَ

.وإنلميكتبنونـًا،ليستلهقبلهاحركةقصيرةفتحةأوضمةأوكسرةوالتنويننونساكنة،

متأثرينببعضالمقر بعضالمعاصرين يتوهم كما إعرابية منداللة التيتجعل راتالدراسية

فيقولونفيإعراب"محمد"فينحو التنوينعالمةلإلعرابموازيةلحركاتاإلعرابنفسها،

"جاَءمحمٌد":"فاعلمرفوع،عالمةرفعهتنوينالضم"ولوكانهذاالتنوينعالمةللرفع،لحذف

حركةالدال،والمقطعالصوتيفي"رأيتمحمًدا"و"مررتبمحمٍد"وإنماالذيتغيربأثرالعامل

ن"،والذيتغيرفيهمع ن"و"َدن"و"د  األخيرفي"محمد"بتغيرحركاتاإلعرابقصيرمغلق:"د 

تغيراإلعرابحركةالدالالالتنوين،والتنوينفي"محمد"ليسلهإالداللةصوتيةصرفيةعلى

همنفتحوضموكسر،وهومعنىخفةهذااالسموعدمثقله،لجريانجميعحركاتاإلعرابعلي

أمكن" "متمكنـًا النحاة: ولذلكيسميه فياألسماء، علىاألصل منصرًفا معربـًا االسم كونهذا

ولذلكاليجوزحذفالتنوينمنهذه خروجهعنأصلالباب، فيباباالسميةوعدم لتمكنه

التن ولكنعرضالحذفلهذا تكنممنوعةمنالصرف، لم وينفيبعضالقراءاتاألسماءما

لعلةصوتيةغيرالمنعمنالصرف.

وقداستقرأالباحثمواضعحذفالتنوينالتيأشارإليهاالقسطالنيفيلطائفاإلشاراتذاكًرا

العللالتخرجعنثالث:تجنبالتقاءالساكنين، العللالصوتيةلحذفالتنوينمنها،فوجدهذه

والتناسب،والتخفيف.

   
 

                                                           
 (.456-6/455سبعة،)هـ(،الحجةللقراءال377انظر:الفارسي)ت(1
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تنوين لتجنب التقاء الساكنينحذف ال

الت حذف المطوعي قراءة ذلك الموت(من ذائقة نفس )كل تعالى: قوله في )ذائقة( من نوين

األنبياء:185]آلعمران: العنكبوت:35، والتنوينمنويمقدروإاللميجزمعنصب)الموت([57، ،

التن حذفهذا وعلة باإلضافة، مجروًرا ولكان بعده، ما التقاءنصب القسطاّلني ذكر كما وين

والمالتعريف،والقياسأنيحركالتنوينبالكسرتخلصـًانونالتنوينالساكنة،وهما(1)الساكنين

منالتقاءالساكنين،وحذفالتنوينأخففيالنطقلكنهيخلبنظمالكالم،والذيسوغهفيهذا

العبا استعمالهذه رةودورانهاعلىاأللسنة،وقريبمنالموضعدونغيرهمنالمواضعكثرة

فيقوله )خوف( حذفالتنوينمنكلمة هذا البقرة فيموضع )فالخوفعليهم( [38]تعالى:

بضم)خوف(علىإعمال)ما(عمل)ليس(فقدنقلالقسطالنيعنابنعطيةأنعلةحذفهذا

نقلعنأبيحيانأنعلةحذفهذ(2)التنوينكثرةاالستعمال التنوينإرادةاأللفوالالم،كما ا

ألن )سالم( من التنوين بحذف عليكم( )سالم  بعضالعرب: األخفشعن حكى كما )الخوف(

االستعمال لكثرة منوي علة(3)حرفالتعريفمحذوفمقدر هي االستعمال كثرة فإن وعليه ،

ال من غيرها دون )ذائقة( كلمة في الساكنين التقاء للتخلصمن التنوين المنونةحذف كلمات

ذهن في األصلي بتركيبها حاضرة العبارة تجعل االستعمال وكثرة التعريف، بالم المتبوعة

المخاطبولوأخلالمتكلمبشيءمنهافينطقهلها،وهذامعنىماذكرهابنجنيمنأنالعربي

.(4)إذافهمعنهالمعنىالمرادسامحنفسهفيالعبارةعنه

   
 

                                                           
(.7/2923(و)4/1780)،لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1

ابنعطية)4/1435انظر:المصدرنفسه)(2 المحرر هـ(أبومحمد،عبدالحقبنغالب،542(،وانظر:

مية،القاهرة:،)تحقيق:المجلسالعلميبفاسفيالمغرب(،مصورةمكتبةابنتيالوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 (.1/195هـ،)1413

3 ) األندلسي)4/1780)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر: حيان أبو وانظر: المحيط745(، البحر هـ(،

(1/169.) 

 (.614)هـ(،الخصائص392ابنجني)تانظر:(4
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 )خوف( [197:البقرة]فيحذفالتنوين)فالرفثوالفسوقوالجدالفيالحج(ومثلكلمة

و)اللغوفيها[31:إبراهيم]و)البيعفيهوالخالل([254:البقرة]و)البيعفيهوالخلةوالشفاعة(

.[23:الطور]والتأثيم(

عزيربنهللا(منكلمة)عزير(فيقولهتعالى:)وقالتاليهودومنذلكقراءةحذفالتنوين

،ترجعكل(1)وقدجعلالقسطالنيحذفالتنوينفيهذاالموضعمعلوالًبإحدىعلتين[30:التوبة]

يفالقياسيفهووقوعمنهماإلىالتخفيف،لكنالتخفيفاألولقياسي،واآلخرسماعي،أماالتخف

 )ابن( )كلمة تنوين بحذف حارثة( بن )زيد تقول: ما كنحو علمين، بين وجعلصفة زيد(

كماقرئعنأبيعمرومنحمالًللنونعلىحرفالمدبجامعالصوتالقسطالنيهذاالتخفيف"

هللاالصمد(" )أحد  [2-1:اإلخالص]طريقهارونشاذا
والتخفيفاآلخر(2) بحذفتنوين)أحد(،

لىفيلفظالسماعيحذفالتنوينللتخلصمنالتقاءالساكنين،سكونالتنوين،وسكونالالماألو

الجاللة،وهذاالتوجيهاألخيرهواألرجحفينظرالباحث؛ألنالتخفيفالقياسييحوجإلىتقدير

محذوف،إذيقتضيأنتكون)عزير(مبتدأحذفخبره،أوخبًراحذفمبتدؤه،و)ابن(صفةأو

التخفيفالسماعي،لكنالتوجيهاآلخرالمبنيعلى(3)بدالأوعطفبيان،ولفظالجاللةمضاًفاإليه

يقتضيأنتكونكلمة)ابن(هيالخبر،وهذاهوالمتبادرإلىالفهمبمجردقراءةاآلية.

وذكرالقسطالنيعنالجرجانيأنهيرىأن)عزيًرا(ممنوعةمنالصرفللعلميةوالعجمة،لكنه

ر(والثالثيالساكنالوسطينصرفلخفته،و قولهبأن)عزيًرا(تصغير)َعز  بعدالتصغيرالردَّ

 منالصرففيبقىعلىحاله يمنعه ما ينصرف(4)يعرضله زيراسم "وع  قالابنمنظور: ،

ر(" مثلنوحولوط؛ألنهتصغير)َعز  السمينالحلبيعلى(5)لخفته،وإنكانأعجميـًّا .وقدردَّ

 لسان في التصغير هيئة على جاء أعجميـًّا بل تصغيًرا، يكون ال قد بأنه نحو:هذا العرب،

   
 

                                                           
(.5/2314)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1

(.5/2314)تالقسطالني،لطائفاإلشارا(2

(.6/38)الدرالمصون،هـ(756السمينالحلبي)انظر:(3

(.5/2314)لطائفاإلشارات:القسطالني(4

.(عزر()10/133هـ(لسانالعرب)711ابنمنظور)(5
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ليم(أضيفتلهعالمةالتثنية،هكذا )سليمان(يقصدأنهذااالسمجاءعلىهيئةاالسمالمصغر)س 

.(1)هيئتهافيكالمالعرب،لكنهااستعملتَعلًَما

أوجه بثالثة وجهت )عزير( من حذفالتنوين قراءة فإن نظر(2)وعليه، في وأرجحها أولها ،

واألصلفيهاالصرف،وثانيها:وقوعكلمة)ابن(صفةلها،وثالثها:علىالباحث:التقاءالساكنين،

يصرف من لغة على جاٍر التنوين وإثبات والعجمة، الصرفللعلمية من ممنوعة الكلمة كون

الممنوعمنالصرفمنالعرب.



حذف التنوين للتناسب:

ها،اللعلةتقتضيالمنعوهوأنتكونالكلمةمصروفةمنونة،فتمنعمنالصرف،ويحذفتنوين

بخالفصرف نادرة، المصروفلغة ومنع بعدها، أو قبلها كلمة لمناسبة وإنما الصرف، من

هذاالتناسبيسوغه،كماوردصرف(3)الممنوع و)سالسل([23]نوح:واليغوثويعوق()،لكنَّ

.(4)فوإثباتالتنوينمعهاجميعهاللتناسبمعأنهاممنوعةمنالصر[4]اإلنسان:

    حسان( وعباقريَّ خضٍر رفارَف )على محيصن: ابن قراءة ذلك 76]الرحمن:ومن بحذف[

بالفتحةمعطوفةعلى)رفارف(تنوينمنال معأنهامصروفةمختومةبياء(5))عباقري(وجرها

   
 

                                                           
(.6/38)الدرالمصون،هـ(756السمينالحلبي)انظر:(1

انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها.(2

3) أبوحياناألندلسي) أثيرالدين،محمدبنيوسفالغرناطي،745انظرمثالً: َرب من هـ( ارتشاف الضَّ

التواب(،لسان العرب عبد رمضان مراجعة: محمد، رجبعثمان ودراسة: )تحقيقوشرح األولى، الطبعة ،

 القاهرة: الخانجي، 1418مكتبة ، )1998هـ وقال2/891م، "الكوفةأهلنموغيرهالكسائي( بعضإن:

(.9/4169)،لطائفاإلشاراتالقسطالنيانظر:"التفضيلأفعلإالينصرفالماجميعيصرفونالعرب

(.8/3904انظر:المصدرنفسه،)(4

(.4170-9/4169(،و)9/4117انظر:المصدرنفسه،)(5
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رجاو،وعلةحذفالتنوينمن)عباقرّي(كمانقلهالقسطالنيعنالسمينالحلبيأنه"لّما(1)النسب

 .(2)"مشاكلةامتنعالممتنع(رفارف)

في ليسبمستنكرفياالستعمالوإنكانشاًذا تركصرف)عباقرّي( وذهبابنجنيإلىأنَّ

ياءالنسبفيهذهالكلمةعوملتمعاملةالياءاألصليةكمافينحو القياس،نحو)استحوذ(وأنَّ

.(3))زرابّي(



 حذف التنوين للتخفيف:

فإنمايرادبحذفهالتخفيف،لكنالمواضعالسابقةيحذفمنهاالتنوينلعلةظاهرةكلتنوينيحذ

) )أفِّ ذلككلمة ومن علىغيره، ينصالقسطالنيفيتوجيهها لم المواضع وهذه تؤديإليه،

أربعونلغة[23:اإلسراء] فيها لكنها(4)، وهيمبنية،واألصلفيالبناءأنيكونعلىالسكون، ،

سكونبنيتعلىا وهما: الساكنين، علىاألصلفيالتخلصمنالتقاء لكسرفيبعضلغاتها،

وحذف تنون، أن لغاتها ومن السكون، على الكلمة بنيت لو الثانية الفاء وسكون األولى، الفاء

الفصحى هي تنوين بال "الكسر الجعبري: عن القسطالني نقله ما على للتخفيف منها التنوين

 .(5)األصالة"الخفيفةالمؤيدةب

 أمره( )بالغ قراءة ذلك األصل،[3:الطالق]ومن على )أمره( ونصب )بالغ( بتنوين قرئت

ذكرالقسطالني كلمة(6)وقرئتبحذفالتنوينللتخفيفكما ،وجر)أمره(علىاإلضافة،ومثلها

   
 

                                                           
1) جنيانظر: ابن هـ(392)ت جني، بن عثمان الفتح، أبو  القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب،

وزارةعنها واإليضاح نشر: الفتاحإسماعيلشلبي(، النجاروعبد الحليم عليالنجديناصفوعبد )تحقيق: ،

(،وانظر:أبوحياناألندلسي2/305،)1969–1966األوقاف،المجلساألعلىللشؤوناإلسالمية،مصر:

َرب،)745) (.2/854هـ(،ارتشافالضَّ

756السمينالحلبي)(،وانظرأصلالكالمالمنقولفي:8/3904،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(2

(.10/187)الدرالمصون،هـ(

(.2/306المحتسب،)،هـ(392)تابنجنيانظر:(3

(.2702-6/2701)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظرهذهاللغاتفي:(4

(.6/2701المصدرنفسه،)(5

(.9/4034المصدرنفسه،)(6
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بعدهاو)من(قرئتبالتنوين،[45:النازعات])منذر(فيقولهتعالى:)إنماأنتمنذرمنيخشاها(

القسطالني نصعليه وبحذفالتنوينللتخفيفكما (1)فيمحلنصب، وتكون)من( في، بعدها

محلجرباإلضافة.



 ثانيـًا: حذف أحد صوتي التضعيف:

في"لطائف الصوامتالمضعفةالتيوردتخفيفهافيالقراءاتمماوجههالقسطالنيصوتيـًّا

ايوالراءوالياءشبهالصامت.اإلشارات":النونوالالموالز

النونفقدخففتفي)أتحاّجوّني( ا [80:األنعام]أمَّ
[64:الزمر]و)تأمروّني((2)

مشددةفالنونال(3)

 األولىنونالرفع، اللغةنونان، وتجيز أيًضا، واإلدغام وقرئتبالتشديد واألخرىنونالوقاية،

بإث )أتحاجونني( وهو ثالثـًا، وجًها النونفيها تحديد في واختلف اإلدغام، وعدم النونين بات

المحذوفةعلىقراءةالتخفيف؛فمذهبسيبويهفيمانقلالقسطالنيأنالمحذوفةهينونالرفع،

ألنالحذفمعهودفيها،وألنالنونالمشددةمكسورة،ونونالرفعمفتوحة،ولوقيلبحذفنون

المف الرفع نون كسر ذلك القتضى أولى"الوقاية العمل "وتقليل أن(4)توحة األخفش ومذهب ،

المحذوفةهينونالوقاية،ألنالثقلإنماحصلبها،وألنوظيفتهاوقايةآخرالفعلمنالكسر،

وقدوقيالفعلهذابنونالرفع،وألنهعهدحذفهافينحو:)ليتني(فيقال:)ليتي(.

َفتإحدىالنونين،نونالرفعونونالوقاية، ذ  معتقصيرياءالمتكلمعلىقراءةكسرالنونفيوح 

) [54:الحجر])تبشرون 
(5)) [27:النحل]و)تشاّقون 

(6)) ج زون  [59:األنفال]و)ي ع 
(7).

   
 

                                                           
(.9/4219،)لطائفاإلشارات،القسطالني(1

(.2065-5/2064انظر:المصدرنفسه،)(2

(3586-8/3585انظر:المصدرنفسه،)(3

(.5/2065)المصدرنفسه،انظر:(4

5)( نفسه، المصدر ت6/2629انظر: ( والفارسي ،)377( )4/45هـ( زنجلة وابن ،) بعد هـ(403ت

(.2/722هـ()635(،والشيرازي)382)

(.6/2655،)لطائفاإلشارات:القسطالنيانظر:(6

(.5/2280المصدرنفسه،)(7
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حذفإحدىالنونينفي)لدّني( إنما[76:الكهف]ونصالقسطالنيعلىأنَّ فيبعضقراءاتها

إنقيل:هينونالوقاية،فالنونالثابتةأصلية،وإنكانللتخفيف،واختلففيتحديدالمحذوفة،ف

الدالبين التخفيفاختلففيحركة فالثابتةنونالوقاية،وعلىقراءة هيالنوناألصلية، قيل:

"وهذه(1)الضمواإلسكانواختالسالضم قالالسمينالحلبي: التخفيف، وقدمنعسيبويهقراءة ،

.(2)القراءةحجةعليه"

 ا فَِّفتفي)َظل َت(أمَّ خ  فقد المضعفة األولىوفتح[97:طه]الالم الالم بكسر )َظل ل َت( وأصلها:

هذاالحذفإنماكانللتخفيف،ونص القسطالنيعلىأنَّ الثانية؛ألنهامنباب)َعل َم(،وقدَنصَّ

المطوعيكسرالظاءبعدنقلحركةالالمالمحذوفةإليهالتكونهذهال علىعلىأنَّ كسرةدليالً

من الظاءعلىحالها وأبقوا المثلينتخفيًفا، أحد "والجمهورحذفوا قال: األولىالمحذوفة، الالم

حركتها،والمطوعينقلكسرةالالمإلىالظاءبعدسلبحركتهالتدلَّعليها"
(3).

ى( زَّ في)غ  فَِّفتأيًضا الزايفقدخ  ا أنتجمععلىجمع)غاٍز(،[156:آلعمران]وأمَّ وقياسها

ل(تشبيًهالهابالصحيح،نحو )غزاة(ألنهامنالمعتل)غزا(كرماةوقضاة،لكنهاجمعتعلى)ف عَّ

الزاي، بتخفيف َزى( )غ  قرأها الحسن لكنَّ بالتشديد، الجمهور وقراءة ب(، رَّ و)ض  )ضارب

ى(" زَّ نفياألصل)غزاة(جمعت"وأنتكوالجمعفيالتثقيلكراهيةوتحتملأنتكونتخفيف)غ 

عنها"مستغنىفالتاءالجمععلىدالةالصيغةنفسألنعلىالقياسلكنحذفتمنهاعالمةالتأنيث"

.(4)القسطالنيذكركما

ا ن(فيخففتفقدالراءوأمَّ فمنالمحذوفة؛الراءفيواختلف)اقررن(،وأصلها،[33:زاباألح])َقر 

فحذفتهمزة"لتخفيفلفحذفهاالثانيةإنهاقال القاف، إلى المفتوحة األولى الراء ونقلتحركة

َن(فإنالمحذوفهوالالمألنهحصلبه َن(ووزنهعلىهذا)َفع  الوصلاستغناءعنها،فصار:)َقر 

   
 

                                                           
(.2784-6/2782،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1

(.7/531)الدرالمصون،:السمينالحلبي(،و6/2783المصدرنفسه،)(2

(.7/2899،)طائفاإلشاراتل،القسطالني(3

(.4/1766،)المصدرنفسهانظر:(4
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لمانقلتحركتهابقيتساكنةوبعدهاأخرىساكنة،"أنهفقرراألولىالمحذوفةقالومن،(1)"الثقل

.(2)ىاللتقاءالساكنين،ووزنهعلىهذا)َفل َن(فإنالمحذوفهوالعين"فحذفتاألول

ونقلتحركة ونقلالقسطالنيعنأبيعليالفارسيأنهذهبإلىأنالراءاألولىأبدلتياء،

،وقد(3)الياءإلىالقاف،فالتقىساكنان،الياءالمبدلةوالراءالثانية،فحذفتالياءاللتقاءالساكنين

.(4)أبوحيانعلىذلكبقوله:"وهذافيغايةالتمحلعلىعادته"عقب

بمعنى )قار( األجوف الفعل من أمر ن( )َقر  أن الهمذاني الفتح  أبي عن القسطالني نقل كما

)اجتمع(حذفتعينالفعلاللتقاءالساكنين،وهما:األلف،والراءالتيسكنتالتصالالفعلبنون

)َفل الفعل فوزن وهياأللفالنسوة، بحذفعينه، ) (5)ن  فيعدِّ جارعلىمذهبالقدماء وهذا ،

األلفبعد هي بل تحذف، القاففلم فتحة بقيت رت؛ ق صِّ أنَّها المحدثون ويرى األلفساكنة،

تقصيرها،وسببتقصيراأللفكراهةوقوعهذاالمقطعالطويلالمغلق)قار(وليسآخرهمدغًما

فيمثله.

أن الباحث مقامويرى األلف تقوم حيث تركيبية، األولى: ناحيتين؛ من لأللف نظروا القدماء

الصوتالصامتأحياًنافيأوزاناألسماءواألفعال،فعدوهاساكنةفيالتحليللتطردلهماألوزان

خالصة، صوتية ناحية من لها نظروا حيث إفرادية، واألخرى: القواعد، تقرير في واألبواب

أنطبيع تختلفعنالصوامت،وأنالحركاتأبعاضحروفالمدوأدركوا ،وأنسكونها(6)تها

القسطالني قرره فيما الصوامت في كما حي سكون ميتال سكون بعضهم(7)المقرر إنَّ بل ،

   
 

                                                           
(.8/3362،)لطائفاإلشارات،القسطالني(1

المصدرنفسه،الصفحةنفسها.(2

(.5/475هـ(،الحجةللقراءالسبعة،)377انظر:الفارسي)ت(3

(.7/230هـ(،البحرالمحيط)745)(،وانظر:أبوحياناألندلسي8/3362)لطائفاإلشارات:القسطالني(4

.(3363-8/3362)لطائفاإلشارات:القسطالني(5

(.515-514)هـ(،الخصائص392ابنجني)تانظر:(6

7 ) القسطالنيانظر: اإلشارات، )2/461)لطائف الطحان ابن سبق وقد هذا561(، في القسطالني هـ(

غانمقدوريالحمدإذرجعلمخطوطةابنالطحان)مرشدالقارئإلىالتفريق،ولميتابعهأحدغيرهفيماذكره

انظر: اعتنىبهمنتراثابنالطحانالسماتي، الضامنفيما نشرتبتحقيقحاتم وقد المقارئ( تحقيقمعالم

نشرللعّماردار:عّمان،الثانيةالطبعة،التجويد علماء عند الصوتية الدراسات،قّدوريغانم،(2007)الحمد

( ص: )324–323والتوزيع، الطحان وابن اإلشبيلي561(، السماتي بنعلي العزيز عبد األصبغ، أبو )
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استعملمصطلحالصوامتوالصوائتوالجوامدوالذوائببمايدلعلىأنهمكانوايفرقونبينهما

.(1)صةمنناحيةصوتيةإفراديةخال

ن(ألنهوردأنهمنباب)ضرب(ومنباب)علم(فقدسمع وقدقرئهذاالفعلبكسرالقاف)ق ر 

.(2)فيمضارعهالفتحوالكسر

)األمانّي( كلمة في خففت فقد الصامتة الياء جميعأما في نكرة أو معرفة وجمًعا مفرًدا

ووجههذاالتخفيفكماذكرالقسطالنيإذقرأهاأبوجعفربتخفيفالياء،مواضعهامنالتنزيل،

الكلمةجمعتعلى)أفاعل(ولميعتدبالياءالتيفيالمفرد)أمنّية(ألنالياءاألولىفيهمنقلبة أنَّ

عنواو،ويجوزحذفهافيالمفرد،كأنالتخفيفجمعللمفردالمخفف،واألصلالتشديدوجمعها

نهذاالنحوواحدهمشدد،فلكفيهالتشديدوالتخفيف،على)أفاعيل(،"قالأبوحاتم:كلماجاءم

.ونصالقسطالنيفيموضعآخرأنالمخففةجمعتأيًضا(3)مثل:أثافيوأغانيوأمانيونحوه"

.(4)على)أفاعيل(لكنحذفتمنهاالياءتخفيفـًا

،(5)بالتشديدعنالمطوعي،والجمهور[44:هود]وخففتالياءالمتطرفةأيًضافيكلمة)الجودّي(

،وقالالسمينالحلبي:الصوابأنيقال:خففتياءالنسب،وإن(6)قالابنعطية:"وهمالغتان"

.(7)كاناليجوزفيكالمهمالفاشي"

وليَّيهللا...( (فيقولهتعالى)إنَّ ؛األولى:بياء(1)ثالثقراءات[196:األعراف]وفيكلمة)وليَّ

يا تليها مكسورة مشددةمشددة بياء والثالثة مفتوحة، مشددة بياء والثانية: مفتوحة، خفيفة ء

مكسورة.

                                                                                                                                                                          

،الطبعةاألولى،)تحقيق:حاتمصالحالضامن(،مكتبةالتابعينمرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئالمقرئ،

(.80-78م،ص:)2007الشارقة:–القاهرة،مكتبةالصحابة–

،المصوتات عند علماء العربية(غانمقدوري،1979(وانظر:الحمد)145-135انظر:المرجعنفسه،)(1

مجلةكليةالشريعة،بغداد،ففيهتفصيلللتفريقبينالصوامتوالصوائتعندعلماءالعربيةالقدماء.

(،وابنزنجلة)ت5/475هـ()377(،وانظر:والفارسي)ت8/3362)لطائفاإلشارات:القسطالني(2

(.2/1034هـ()635(،والشيرازي)577هـ()403بعد

(.4/1475،)لطائفاإلشارات:القسطالني(3

(.9/3937(و)5/1878نفسها،والمصدرنفسه،)انظر:المصدرنفسه،الصفحة(4

(.6/2437المصدرنفسه،)(5

(.9/160هـ(،المحررالوجيز)542عطية)(،وابن6/2437،)لطائفاإلشارات:القسطالنيانظر:(6

(.6/334)الدرالمصون،هـ(756السمينالحلبي)(،و6/2437،)لطائفاإلشارات:القسطالنيانظر:(7
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(وأصلها)وليي( االقراءةاألولىفليسفيهاشيءمحذوف،فالياءالمشددةهيياءكلمة)وليَّ أمَّ

علىوزن)فعيل(،والياءالخفيفةالمفتوحةهيياءالمتكلم.

نقل فقد الثانية القراءة ا وأمَّ أنَّ أحدهما بتخريجين، جها القسطالنيعنالسمينالحلبيأنَّهخرَّ

 الياءالمحذوفةهيالمالكلمة،وهيالياءاألخيرةمن)ولّي(ثمأضيفتلياءالمتكلم،واآلخرأنَّ

وليـًّاهللا(بتنوين)ولي(منغيرياءالمتكلم،علىأنَّهااسم)إنمنصوب(ولفظ أصلالكالم:)إنَّ

اللةخبرها،ثمحذفالتنوينمنكلمة)ولي(اللتقاءالساكنين،وهماالتنوينوالالماألولىمنالج

التخريج بعده،ويردعلىهذا لقيساكنـًا األصلأنيكسرالتنوينإذا لفظالجاللة،وقدتقدمأنَّ

نقلهعنه السمينالحلبيكما له استشهد وقد منغيرمسوغظاهر، بالنكرة القسطالنياالبتداء

بقولالشاعر:



" الخضارم  مجاشًعابآبائَيالشمِّالكرام  حراًماأنأسبَّ "وإنَّ
(2)

االقراءةالثالثةبياءمشددةمكسورةفقدنقلالقسطالنيعنابنالجزريتوجيههابحذفياء وأمَّ

(المتكلملمالقاتهاالساكنبعدها،وأنهيحتملتخريجهابماخرجتبه قراءةحمزةلكلمة)مصرخيِّ

،وقدطعنفيهذهالقراءةطاعنون،لكنأجازهاأبوعمروبن(3)بكسرالياءالمشددة[22:إبراهيم]

بوجوه، القراءة ووجهتهذه والقراءات، والنحو اللغة أعالم من علم وهو أن(4)العالء، منها:

ثمكسرتياءالجمعاللتقاءالساكنينيكونأصلها)مصرخين(أضيفتلياءالمتكلمفحذفتنونها،

ووجهت التخريج، هذا على الياء بكسر ) )وليِّ حمل يمكن وال المتكلم، ياء في أدغمت ثم

) بهاء[22:إبراهيم])مصرخيِّ لها تشبيها مدية بياء وصلت المتكلم ياء بأن المشددة الياء بكسر

نكسرتاألولىللساكنين،وذكرأنهاالضميرالتيتوصلبواو،ثمأدغمتالياءفيالياءبعدأ

(بكسرالياءالمشددةبهذاأيًضا،فالوجهاألولهو لغةبنييربوع،واليمكنتخريجقراءة)وليِّ

الذيينبغياعتمادهوالقولبه.



                                                                                                                                                                          

(.2233-5/2232،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1

(.5/543)هـ(الدرالمصون،756)السمينالحلبيانظر:(2

(2/274هـ(النشرفيالقراءاتالعشر،)833ي)انظر:ابنالجزر(3

(.2597-6/2595،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(4
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 ثالثــًا: حذف إحدى تاءي الفعل المضارع:

)تفعَّ    وتاء المضارعة، تاء هما بتاءين، المبدوء المضارع إلىوالفعل ينقسم )تفاعل(، أو ل(

 قسمينفيماوردفي"لطائفاإلشارات".

االقسماألولفيليفيهالتاءالثانيةمايقاربهاأويجانسها،فيجوزأنيخفَّفالفعلإمابإدغام أمَّ

أومجانسها،نحو:)تّذكَّرون( أنيخففحيثوردتالتاءالثانيةفيمقاربها بتشديدالذال،وإما

بتخفيفالذال.حيثوردتفإحدىالتاءين،نحو)تذكرون(بحذ

وأماالقسماآلخرفيجوزفيهأنيخففبإدغامالتاءاألولىفيالثانية؛لكراهةاجتماعالمثلين

تفرابتداءالكلمةبالساكنلتنزيلهامعماقبلهامنزلةالكلمة وامتناعإدغامالتاءالثانيةفيتاليها،ويغ 

القسطالنيالواحدة، عنه نقله فيما الجعبري إليه ذهب ما تَّعاونوا((1)وهذا )وال  قراءة: نحو ،

تعاونوا([2:المائدة] )وال المشهورة: كالقراءة التاءين، إحدى بحذف تخفف أو التاء، بتشديد

.)والتفرقوا(حيثوردت[11:الحجرات]بتاءخفيفةمفتوحةومثلها:)والتنابزوا([2:المائدة]

فيهذاالقسمإثباتالتاءين،كمافيالذيقبله،وعدمالتخفيفبحذفإحداهما-لغة-ويجوز

القرآنيبتاء األفعالكتبتفيالرسم بعضهذه لكنَّ الحرفالسابقللتاءاألولىبها، أوإدغام

،وقد(2)ثمانيواحدة،وقراءتهابتاءينيخالفالرسم،ومنشروطالقراءةالمقبولةموافقةالرسمالع

بتاءينمتحركتين،بلقرئتبتاءواحدة تقرأ لم منالقرآن، ذلكفيواحدوثالثينموضًعا وقَع

كماتقدمابتداءالكلمةبالساكنالمدغمفيه-،واغتفر(3)مشددةأوتاءخفيفةعلىخالفبينالقّراء

.(4)مانقلهعنهالقسطالنيكماذهبالجعبريفي-لتنزلهامعماقبلهامنزلةالكلمةالواحدة

وفيكلموضعحذفتمنهإحدىالتاءينفيالقسمينالسابقيناختلفاللغويونفيتحديدالتاء

ل(أو)تفاعل(، المحذوفةمنه،هلهيتاءالمضارعة،أمالتاءالتيهيجزءمنوزنالفعل)تفعَّ

المحذوفةهيالتاءالثانية،وذه المحذوفةهيالتاءفذهبالبصريونإلىأنَّ بالكوفيونإلىأنَّ

كتابه في الفريقين أدلة األنباري البركات أبو بسط وقد المضارعة، تاء وهي األولى،

   
 

                                                           
(.1606-4/1605،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1

(.1/121انظر:المصدرنفسه،)(2

(.1608-4/1604انظرهذهالمواضعفي:المصدرنفسه،)(3

(.1606-4/1605انظر:المصدرنفسه،)(4
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تدل(1)"اإلنصاف" المضارعة ومالإلىرأيالبصريينكعادته؛وهورأياألكثرين؛ألنتاء ،

هي الثانية التاء وألن الفعل، بخالفتاء االستقبال معنى كرون(على )يذَّ تحذففينحو التي

قوله في التيتَسكَّنوتدغم هي ألنها أولىبالحذف؛ "وكانتالثانية سيبويه: قال الذال، بتشديد

 )فاّدارأتم( ينت([72:البقرة]تعالى: ا[24:يونس]و)ازَّ فلمَّ )يّذكرون( في ذلك بها يفعل التي وهي

.(2)اعتلَّتهناكذلكتحذفهناك"



مثلةالتيوقفعندهاالقسطالنيفي"لطائفاإلشارات"منالنوعاألولالذييليفيهوأمااأل

التاءالثانيةمايقاربهاأويجانسها،ويجوزتخفيفهبحذفإحدىالتاءين،أوإدغامالثانيةفيتاليها

)تذكرون( [85:البقرة]و)َتظاهرون((3)حيثوردتفهي:
[4:األحزاب]و)ت ظاهرون((4)

و)أن(5)

[280:البقرة]تصدقوا(
[1:النساء]و)تساءلون((6)

ى((7) [42:النساء]و)َتسوَّ
[17:الكهف]و)تزاور((8)



[25:مريم]و)تساقط((9)
و)تشقق((1)

[44،ق:25:الفرقان]
[4:التحريم]و)أنتظاهرا((2)

و)تزّكى((3)

[18:النازعات]و)تزّكى(
(4).

   
 

                                                           
1 البركاتاألنباري)( أبو 577انظر: أبيسعيد، بن بنمحمد الرحمن عبد الدين، كمال اإلنصاف في هـ(

مسائل الخالف القاهرة: والتوزيع، للنشر الطالئع دار الحميد(، عبد الدين محيي محمد )تحقيق: م،2009،

.93(المسألة:2/182-183)

قنبربنعثمانبنعمروشربأبو(،هـ180ت)سيبويه(2 الكتاب، عبدوشرحتحقيق،)الثانيةالطبعة،

القاهرة(،هارونمحمدالسالم الرياض–الخانجيمكتبة، الرفاعيدار: (،4/476م)1982،هـ1402،

النيرباني) 2006وانظر: البديع، عبد دارالجوانب الصوتية في كتب االحتجاج للقراءاتم( األولى، الطبعة ،

(.144هـ،ص:)1427الغوثانيللدراساتالقرآنية،دمشق:

3 ) القسطالنيانظر: اإلشارات: )لطائف و)5/2160،2183،2124، و)7/3048( )8/3514 ،3822)

(.9/3921و)

(.4/1482المصدرنفسه،)(4

(.8/3349المصدرنفسه،)(5

(.4/1616المصدرنفسه،)(6

(.5/1829المصدرنفسه،)(7

(.5/1861صدرنفسه،)الم(8

(.2751-6/2750،)المصدرنفسهانظر:(9
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بحذفإحدىالنونينعلىهذاالقسم،[88:األنبياء]كر)ن ّجي(وقدحملتقراءةابنعامروأبيب

جي(بسكونالنون(5)وقدتقدمتحليلهذهالقراءةفيفصلاإلدغام ،ومالالباحثإلىأنأصلها)ن ن 

الثانيةوتخفيفالجيم،أدغمتالنونالساكنةالثانيةفيالجيمفحسب،ولمتحذفالنونالثانيةوال

األولى.

فيوأم الثانية التاء إدغام فيه الذييمتنع النوعالثانيفي"لطائفاإلشارات" من ورد ما ا

تاليهاألنهليسمقارًبالها،والمجانًسا،ويجوزأنيخففبإدغامالتاءاألولىفيماقبلها،أوحذف

[2:المائدة]إحدىالتاءينكماتقدمفهو:)التعاونوا(
[45،الشعراء:96،طه:117:األعراف]و)تلقَّف((6)



[3:هود]و)تَولَّوا((7)
[8:الحجر]و)تنزل((8)

[31:الحج](هتخطففو)(9)
[35:النور]و)توقد((10)

(11)

[37:النور]و)تقلب(
[29:ص]و)لتدبروا((12)

َتقدموا((13) و)ال
[1:الحجرات]

َتمسكوا((14) و)ال

[10:الممتحنة]
[5:الجن]و)تقّول((15)

[18:الفجر]ون(و)تحاضّ(16)
(17).

 

                                                                                                                                                                          

(.2837-7/2836انظر:المصدرنفسه،)(1

(.7/3098المصدرنفسه،)(2

(.9/4046،)لطائفاإلشارات،القسطالني(3

(.9/4217المصدرنفسه،)(4

وتيةفيكتباالحتجاجللقراءات،م(،الجوانبالص2006(،والنيرباني)29–28انظرهذهالرسالة،ص:)(5

(.145ص:)

(.5/1931،)لطائفاإلشارات،(القسطالني6

(.3134-7/3133(،و)5/2196انظر:المصدرنفسه،)(7

(.2425-6/2424انظر:المصدرنفسه،)(8

(.2624-6/2623انظر:المصدرنفسه،)(9

(.2974-7/2973انظر:المصدرنفسه،)(10

(.7/3062المصدرنفسه،)(11

(.7/3064المصدرنفسه،)(12

(.8/3537المصدرنفسه،)(13

(.8/3796المصدرنفسه،)(14

(.9/3983المصدرنفسه،)(15

(.9/4127المصدرنفسه،)(16

(.9/4306المصدرنفسه،)(17
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 الباب الثاني

 في التغيرات الخاصة للصوامتالتوجيه الصوتي الختالف القراءات 

 عند القسطالني في "لطائف اإلشارات"
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 الفصل األول: الهمزة

الالمعروفةعندهمآثرالباحثفيهذاالفصلأنيرتبتخفيفالهمزعندالقراءوفقأقسامه

جميعصورهذاالتخفيفكثيًراماتتعددذاالتخفيفمنتسهيلونقلوغيرهماورهوفقص ؛ألنَّ

ذ بتكرار الحديث فيطول الوقفوحده في أو والوقف الوصل في الواحد الموضع هذافي كر

هبهالقسطالنيفيوماوجهالموضعفيكلصورالتخفيف،وفيمايليأقسامهذاالهمزالمخفف،

.قشةومنامايعرضللباحثفيهمنرأيوتحليلوارات""لطائفاإلش



 الهمز المفرد: أوالً: 

 الهمزة الساكنة: – 1

اللغويون اختلف بتخفيفهتوجيهفي قائل بين الساكنة الهمزة الهمزةتخفيف من أثقل ألنها ا

الهمزة الساكنأخفمنالمتحركواستثنوا وا الحتباس"المتحركة،وهوقولاألكثرينالذينعدُّ

صعبالوقفعليها ومنَثمَّ يعينعلىإخراجها، ما وفقد لها(1)"النفس، حمالً بتخفيفها وقائٍل ،

وقيل:متحركهاأثقللكثرةالعملكالبواقي،فعلىاألولعلىالهمزةالمتحركة،قالالقسطالّني:"

.(2)"لثانيللزومهاطريقهفيالتخفيفلكونهاأثقل،وعلىا

 صور طريقومن من ورش إبدال صوتيـًّا القسطالني وجهه مما الساكنة الهمزة تخفيف

نحو السابقة، منجنسالحركة أوضمصوتمد كسر فتحأو بعد الساكنة األصبهانيالهمزة

 [53]النجم:)المؤتفكة( لسكون[279]البقرة:و)فأذنوا([71]البقرة:و)جئت( متعذر التسهيل ألن

امنطريقاألزرقفأبدلالهمزةإذاكانت(3)لببناءالكلمةفيماذكرالهمزة،وألنحذفهايخ ،وأمَّ

،لكنهاستثنىمنذلكالفعل)أوى(وما[104]التوبة:و)يأخذ([3]البقرة:فاءالفعل،نحو)يؤمنون(

   
 

                                                           
 (.2/833(انظر:القسطالني،لطائفاإلشارات)1

 (.2/834)المصدرنفسه(2

 (.2/819)المصدرنفسه(انظر:3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-90- 
 

منه نحو(1)يشتق في واإلبدال للتخفيف، كان إنما الهمزة إبدال ألنَّ ساكنة، همزته كانت إن

ذكر)المأ كما األصل" لزم التثقيل إلى أدى إذا و"التخفيف الثقل، إلى يؤدي و)تؤوي( وى(

،ويرىالباحثأنالثقلظاهرفيإبدال)تؤوي(لتكررالواوينكمانصعلىذلك(2)القسطاّلني

الهمزة(3)القسطالني تؤديإليهمنالثقلحملت لما الساكنةفي)تؤوي( حققتالهمزة لكنلما

واحد،الساكن َسنن لتجريعلى التحقيق؛ في عليه ) و)فأو  )المأوى( نحو في منه المشتق في ة

ونظيرذلكحذفالهمزةمن)ي كرم(و)ت كرم(و)نكرم(حمالعلى)أ كرم(وإجراءلهاعلىنسق

واحد،وأصلهاجميًعا)يؤكرم(و)تؤكرم(و)نؤكرم(والثقلإنماحصلفي)أأكرم(وحملماعداها

،وقداستثنىأبوعمروبنالعالءووافقهاليزيديكلمة)تؤوي(ولميحمالمااشتقمنها(4)عليها

.(5)عليهاكورشمنطريقاألزرق

معأنهيسكنهامحافظةعلىحرفاإلعرابأو[54]البقرة:ولميبدلأبوعمروهمزة)بارئكم(

أوألن التغييرفيالكلمة، لئاليكثر أو ملتبًساألنالسكونعارض، الكلمة يجعلأصل إبدالها

ابنغلبونطلبـًا عنه لكنأبدلها أبدل، لو يلتبسمعناه هومذهبهفيتحقيقما بأصلآخركما

.(6)للتخفيف

اؤتمن( )الذي همزة إبدال القسطاّلني وجهه مما الساكنة المفردة تخفيفالهمزة صور ومن

صوتمدمنجنسسابقهاإذاو[283]البقرة: نصَّ القسطالنيُّ صلتبماقبلها،وهوالياءمعأنَّ

الذال، قصرتبدليلكسرة أنَّها ومقتضىمذهبالمحدثين الهمز! لسكون الياء علىحذفهذه

اأنتثبتلزوالموجبحذفهاوهوسكونالهمز، هذهالياءإمَّ ونقلالقسطالنيعنأبيشامةأنَّ

وإنلميروهالرواة،فتجتمعياء)الذي(معالياءالمبدلة، وهذافيرأيهممكنبتطويلصوتالمدِّ

اأنتبقىالياءمحذوفةلبقاءالساكنوإنكانمبدالً وإمَّ
،وجعلتطويلالمدوجًهاثالث ـًامستنبطـًا(7)

   
 

                                                           
 [.13[و)تؤويه(]المعارج:51[و)تؤوي(]األحزاب:16[و)فأووا(]الكهف:19وهو:)المأوى(]السجدة:(1

 (.2/821(انظر:القسطالني،لطائفاإلشارات)2

 (.2/822)المصدرنفسه(3

 (1/139شرحشافيةابنالحاجب)(هـ686ت)األستراباذي(انظر:4

 (.2/822)،ائفاإلشاراتالقسطالني،لطانظر:(5

 (.824-2/823)المصدرنفسهانظر:(6

 (.1626-4/1625)المصدرنفسهانظر:(7
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منوجوهوقفحمزةعلىهذهالكلمةكماسيأتيتفصيلهفيوقفهشاموحمزةعلى المرويـًّا

الهمزة.

)رؤياك(ومن المخففةهمزة الساكنة [5]يوسف:الهمزة أبوعمرو[43]يوسف:و)الرؤيا( أبدلها

لغيرهمنعلمائنا ماقبلهامضمومفيماوجههالقسطالنيتبعـًا وأبوجعفرواًواعلىالقياس؛ألنَّ

حذفتوعوض(1)األقدمين مذهبالمحدثينيقتضيفيرأيالباحثأنتكونالهمزة علىأنَّ ،

القصيرةع الحركة بتطويل المحذوفة الهمزة التعويضعن وهذا لها، السابقة الحركة بمطل نها

الباحث المعنىالذيشرحه قالالقدماءلكنبهذا كما إبدالللهمزة إنه يجوزأنيقالعنه قبلها

استعملالباحثإبدالالهمزفيم ما وإذا ومذهبالمحدثينفيه، اليتوافقمعطبيعةصوتالمد،

الهمزة،وهيمنالصوامت،ماثلتالضمة،وهي يستقبلفإنمايريدبههذاالمعنى،وقديقال:إنَّ

منالصوائت،فأصبحتضمةمثلها،ونشأمنهماصوتمدكذيبوبيروراسوكاس،وهذاالقول

قريبمماذكرسابقـًا.

هافيالياءبعدها،ووجهقراءةوقدأبدلأبوجعفرهذهالواوفي)الرويا(و)روياك(ياًءوأدغم

ساكنـًا القسطاّلنياجتماعالواووالياءفيكلمةواحدةوكونأولهما ذكره ،(2)أبيجعفرعلىما

مثلهذهالواوالمديةليستساكنةبلهيصائتطويل. ويرىالمحدثونأنَّ

الو بكون الحلبيتضعيفها السمين وعلل القراءة، ليستورأىكثيرونضعفهذه مبدلة او

ضعفهاناشئأيًضامنكونالواومديةصائتة،واالنتقالمنها(3)أصليةالزمة ،ويرىالباحثأنَّ

في)سيود( كما إلىاللينبعدها الصامتة أخفمناالنتقالمناللينةشبه بعدها اللينة إلىالياء

و)جيود(أصل)سيد(و)جيد(.







   
 

                                                           
 (.6/2518القسطالني،لطائفاإلشارات)انظر:(1

 المصدرنفسه،الصفحةنفسها.انظر:(2

انظر:(3 نفسه، )6/2518،2492،2537،2713)المصدر و8/3783(، الحلبي( هـ(756)السمين لدرا،

 (.6/505،)المصون
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 الهمزة المتحركة: – 2

هال عنورشمنطريقاألزرق[44]قسطالنيإبدالهمزة)مؤذن(فيموضعاألعرافوجَّ

األصبهاني طريق ورشمن عن الهمزة هذه تحقيق ه ووجَّ ورش، رواية في أي األصل بأّنه

.(1)بمناسبةالهمزةالمحققةفيكلمة)أّذن(قبلها

دكسر،وبعدهاواو،فيووجهالقسطالنيقراءةنافعوأبيجعفرحذفالهمزةالمضمومةبع

)الصابئون( [69]المائدة:نحو: و)مالئون([56]يس:و)متكئون([14]البقرة:و)مستهزئون(

[66]الصافات: 8]الصف:و)ليطفئوا([37]التوبة:و)ليواطئوا( أبدلت[ إذ حذفتللتخفيف، الهمزة بأنَّ

.(2)وضمماقبلهالمجانسةالواوياًء،فاستثقلتعليهاالضمة،فحذفت،فالتقىساكنانفحذفتالياء

وهذالتوجيهيحتاجإلىفضلنظر،فإنالمتأمللوسلَّمبوصفاألقدمينألصواتالمدبأنها

النطقبحذفضمةالياء ساكنة،وأخذبهذاالتحليليجريهعلىلسانهبالترتيبالمزعوملوجدأنَّ

بيدأنهذاكلهحديثللسانأنينطقبه"المبدلةلتصيرياءمديةتليهاواومديةمتعذراليسوغ

العربيةتمنعه،وهو فاليمكنأنيتجاورَمّدان،ألنقوانينالتركيبالمقطعيفياللغة نظري،

َنالمّدين" .(3)مستحيلتماماً،ولوشئناأننقّربهفيالنطقلنطقنامايشبهالواوأوالياءَبي 

هذاالتعليلهوعينما ذكرهبعضاللغويينفيجمعالمنقوص،نحو)قاضون(،والظاهرأنَّ

أصلها)قاضيون(،واستثقلتضمةالياءفحذفتثمالتقىساكنان،هماالياءوالواو،فحذفتالياء،

الضمةالمستثقلةعلىالياءلمتحذفبلنقلتإلى وضمماقبلهالمناسبةالواو،ورأىابنجنيأنَّ

،ورأىالرضياألستراباذي(4)تهاثمحذفتالياءاللتقاءالساكنينماقبلالياءبعدأنسلبتحرك

أنالضمةالمستثقلةعلىالياءحذفتقبلجمعنحو)قاضي(جمعالسالمةأوإسنادنحو)يقضي(

   
 

                                                           
 (.2/835)،القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1

 (.4/1456(،)838-2/837)المصدرنفسهانظر:(2

،مجلةمجمعاللغةالعربيةاألردني،التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهم(جعفرنايف،2004عبابنة)(انظر:3

 (.73(،ص:)66العدد:)

هـ(أبوالفتح،عثمان392ابنجني)ت(،وانظر:725-723الخصائص)،هـ(392(انظر:ابنجني)ت4

،)تحقيق:إبراهيممصطفىوعبدهللاأمين(،دارإحياءالتراثالمنصف شرح كتاب التصريف للمازني،بنجنيا

 (.72هم،ص)(،التقاءالساكنينبينالحقيقةوالو2004(،وانظر:عبابنة)55م،ص:)1954القديم،القاهرة:
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قبلها ما وضم الياء، فحذفت ساكنان، التقى بالواو الفعل أو االسم اتصل لما ثم الجماعة لواو

.(1)لمناسبةالواو

مننحو)الصابئون(و 8]الصف:و)ليطفئوا([69]المائدة:يمكنتفسيرقراءةحذفالهمزة بما[

عمأنهجرىفيجمع ذهبإليهابنجنيوالرضي؛ألنهذهالهمزةتبدلياًءثميجريعليهاماز 

.(2))قاضي(جمعالسالمةأوإسنادنحو)يقضي(لواوالجمع

مااليرتضيهالتحليللكنيردعلىهذهاألقوالكلها وصفأصواتالمدبأنهاساكنة،وهذا

وثمةمأخذآخرعلىكالمالصرفيينفيهذهالمسألة،وهوأنهميتحدثونهناالصوتيالحديث،"

ابنجنييجيزالياءالمدتينالوجودلهاكذلك،عناجتالبحركةقبلالواوأو زدعلىذلكأنَّ

.(3)"قبلها،والنقلدائماًيكونإلىالساكنالالمتحركلنفسهنقلالحركةإلىمتحرك

القدماءأدركواطبيعةصوتالمدالذائبوأنهيختلف(4)وقدبينالباحثفيموضعسابق أنَّ

يدلعلىذلك ما كاففياستقراء الباحثإلىمرجع وأحال الجامدة، األصواتالصامتة عن

 ذهبالباحثإلىأنَّ كما كانمنالقدماءأوضحداللة، وصفالصوائتالذوائببالسكونإنما

يرونه التحليل،وتجرياألبوابعلىوتيرةواحدة،ويتيسراألمرعلىالمتعلمينبما ردلهم ليطَّ

صوتالمديقوممقام منثباتاألوزانفيالصحيحوالمعتل،وجرياناالشتقاقعلىَسَننه،وألنَّ

أنالصوتالساكنفيالتحليلالعروض يالذييخرجهعناتساقالوزنأدنىكسر،والجرم

تعوزهمالدقةفيتحليلبعضماوقعمنتغيراتصوتيةفيأصواتالعلة.

أبدلتهمزتهاياءعلىالقاعدة،فصارت:)صابيون([69]المائدة:أننحو)صابئون(والخالصة

الي فاستثقلت /يو/َن( )قا)صا/ب  نحو في حذفت كما فحذفت ن(،،ضون(اء )صاب و  ثمفصارت:
   
 

                                                           
 (.80-79(،التقاءالساكنينبينالحقيقةوالوهم)2004عبابنة)(انظر:1

(،2004(،وانظر:عبابنة)3/185(و)2/226شرحشافيةابنالحاجب)(هـ686ت)األستراباذي(انظر:2

 (.72التقاءالساكنينبينالحقيقةوالوهم،ص)

 (.73ص:)ينبينالحقيقةوالوهم،اءالساكن(،التق2004عبابنة)(انظر:3

4 فصلحذفالصوامت،ص:( وابنالطحانالسماتي)57انظر: و ،561 مرشد القارئ إلى تحقيق معالم (،

،مجلةكليةالشريعة،المصوتات عند علماء العربية(غانمقدوري،1979(والحمد)145-135،ص:)المقارئ

الصوائتعندعلماءالعربيةالقدماء.بغداد،ففيهتفصيلللتفريقبينالصوامتو
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الباء مديةحذفتكسرة فتلتبسبالمنصوبوالمجرور،ألنقياسالواوشبهلئالتبدلالواوياًء

الصامتةإذاوقعتبعدكسرأنتقلبياًءمدّية،فصارت:)صابون(،أيأنالذياليسلمللقدماء

صو التقاء من يترتبعليه وما نقلها، أو الياء حذفضمة بالسكون،هو صفا و  اللذين المد تي

.وحذفالياءكراهةالتقاءالساكنين

إلى فالمتكلمينتقلمنكسرة وسبباستثقالالياءكونهامحركةبضمةطويلة،ومسبوقةبكسرة،

يتوقعها الطويلة الكسرة فيالوسطأوشبه الصامتة والياء طويلة، إلىضمة طويلة كسرة شبه

ينطقبالكسرةالقصيرةيظنأنهسيطولها،فيفاجأبحجزالهواءالممتدمعالمتكلمياءمديةبعدأن

الكسرةالقصيرةثمينتقلإلىالضمةالطويلةكأنهينتقلمنالكسربعدالكسرإلىالضم،وهذافيه

الكسرةقبلها،منهافتعيقهامافيهمنالمشقة،وتبقىهذهالياءشبهالصامتةتميلنحوالواولتبدل

اليتأتىالتخفيفإالبحذفها،وقدورداستثقالاالنتقالمنالكسرإلىالضمفيغيرمثال،منو

ل(. العربيةأهملتمنأوزاناالسمالثالثّي)ف ع   ذلكأنَّ

ن( يَطو  )يطئون: نحو: واو، وبعدها فتح، بعد المضمومة للهمزة حذفأبيجعفر ومنذلك

هم(و)أنتطئوهم:تطَ[120]التوبة: ،وقدوجهالقسطالنيقراءةأبيجعفربأنالهمزة[25]الفتح:و 

ساكنان،وهمااأللفوالواو،فحذفتاأللفللواوالتقىالفعلاعلىغيرقياس،فلماأسندألفًأبدلت

،ووجهتهذهالقراءةأيًضابأنالهمزةأبدلتألًفاثمعوملتمعاملة(1)تخلًصامنالتقاءالساكنين

األلفا األخيريجريعلى)لمتطئوها( التوجيه فحذفتللجزم،وهذا 27]األحزاب:ألصلية دون[

 تطئوهم( [25]الفتح:)أن عن[120]التوبة:و)يطئون( القسطالني ونقل مجزومين، غير ألنهما

السمينالحلبيأنالتوجيهاألولأرجح؛ألنهينبغيأنيعتدبأصلاأللف،ألنهامبدلة،فينبغيأال

.(2)فتحذ

األلفلمتحذفاللتقاءالساكنين،أوللجزمعلىالتوجيهاآلخر،مقتضىمذهبالمحدثيو نأنَّ

رتبدليلفتحةالطاءالباقية. وإنَّماق صِّ

   
 

                                                           
 (.8/3359و)(2/838القسطالني،لطائفاإلشارات)انظر:(1

 (.2/838القسطالني،لطائفاإلشارات)(،و9/115،)الدرالمصون،هـ(756السمينالحلبي)انظر:(2
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الثانيةفي)أرأيتكم(وأشباهها في(1)ومنالهمزةالمتحركةالهمزةالمفتوحةبعدفتح،كالهمزة

لونوأبوجعفروورشمنطريقاألصبهانيبتسهيلهابينبين،وقدجميعمواضعها،فقدقرأهاقا

ألًفا أبدلها عنهبينبينكقالون،وبعضهم فبعضهمسهلها اختلفعنورشمنطريقاألزرق،

بعدهاساكنـًا خالصةبإشباعمدها،ألنَّ
(2).

،(3)جمعبينالساكنينوالنحاةفيماقالالسمينالحلبييضعفونقراءةاإلبدال،لماتؤديإليهمنال

القراءةآتمنكراهةالعربية بينساكنين،بلإنثقلهذه ليسجمعـًا ويرىالمحدثونأنهذا

لوقوعالمقطعالطويلالمغلقفيوسط)أرايت(بإبدالالهمزةألفـًاوالساكنبعدصوتالمدليس

القراءةالصحيحة، المقطعمدغًمافيمثله،نحو)الضالّين(،لكنثبتتهذه وصحبهاوقوعهذا

يؤديإلى وإشباعصوتالمّد فيمثله، مدغًما المد دونأنيكونالساكنبعد فيدرجالكالم

التمكنمناالنتقالللساكنبعده،ونصأبوعبيدالقاسمبنسالمعلىأنالهمزةحذفتواأللف

منها ،ويمكنبناءعلىقولهأالتكوناأللفبدالمنالهمزةبلإطالةلفتحةالراء،(4)ليستبدالً

لكنلوكانتتطويالللفتحةلمامدتمدامشبًعابمقدارستحركات،ولكانتأقصربمقدارفتحتين

"وأبدلورشالهمزةألفا؛ألنالروايةعنهأنهفقط،ولعلهذاماعناهمكيبنأبيطالببقوله:

لثانية،والمداليتمكنإالمعالبدل،وحسنجوازالبدلفيالهمزةوبعدهاساكنأناألوليمدا

.(5)حرفمدولين،فالمدالذييحدثمعالسكونمقامحركةيتوصلبهاإلىالنطقبالساكن"

بينوقدذكرالقسطالنيأنهإذاَوَقفعلى)أرأيت(منيبدلالهمزةألًفافإنهاليبدلهابليسهلها

،هياأللفوالياءوالتاء،وهذاإنكان(6)بين؛ألناإلبداليؤديإلىاجتماعثالثةحروفساكنة

   
 

                                                           
والمخاطبين)أرأيتم(لحقتهمن)رأى(الماضيالمسبوقبهمزةاالستفهامالمتصلبتاءالخطاب:)أرأيت(أو(1

 كافالخطابنحو:)أرأيتك(و)أرأيتكم(أوال.

2) (وابن1/305هـ()377الفارسي)ت(،وانظر:2036-5/2032،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:

 (.1/467هـ()635(والشيرازي)250هـ()403زنجلة)تبعد

 (.4/615،)الدرالمصون،هـ(756السمينالحلبي)(و5/2033،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(3

 (.5/2033،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(4

الكشف عن وجوه هـ(،أبومحمدالقيسي،437(،ومكيبنأبيطالب)ت5/2034انظر:المصدرنفسه،)(5

حننيالنندينرمضننان(،مؤسسننةالرسننالة،،الطبعننةالخامسننة،)تحقيننقالنندكتورمالقررراءات السرربع وعللهررا وحججهررا

 (.1/431م،)1997هـ،1417بيروت:

 (.2/839،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(6
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قراءةمرويةثابتة،لكنإنكانالقسطالنييقولبه القسطالنييرويهفإنهينبغيأني قبل،ألنها

الو في وقوعه يسوغ اإلغالق المزدوج المقطع وهذا مدّية، ليست فاأللف مثلقياًسا قفعلى

)ضاّل(و)جاّن(و)فاّر(لكنلعلهيريدأنعدمكونالساكنمدغًمافيمثلهبعدالمديخرجهعن

(وهذا ت  راي  المعهودفيكالمالعرب،فإن)أرايت(باإلبدالعندالوقفتتكونمنمقطعين:)أَ/

المقطعاألخيرليسمنكالمالعرب.

الكسائيهذهالكلمةبحذف ،وقدنقل(1)الهمزة،وزعمالفراءأنهذهلغةأكثرالعربوقدقرأ

أوجه بثالثة الكسائي قراءة توجيه الحلبي السمين عن بين(2)القسطالني الجمع استثقال األول ،

الهمزتين،وكانتالثانيةأولىبالحذفألناألولىدالةعلىاالستفهام،ومنعالجعبريهذاالوجه،

ا حذفتفيوقررأنسببحذفالهمزة لثانيةإجراءالماضيوالمضارععلىسننواحد،كما

)أرى(و)يرى(و)ترى(،والباحثيؤيدماذهبإليهالجعبريفياالعتراضعلىالتوجيهاألول

الذيذكرهالسمينالحلبي،ألنهلوكانمقيًسالجازأنيقالفينحو)أسألت(و)أقرأت(:)أَسل َت(

َت(وهذاغيرمرويو المحفوظ.و)أقر 

والوجهالثانيأنتكونالهمزةالثانيةأبدلتألًفاثمحذفتاللتقاءالساكنين،والوجهالثالث:أن

هذا ولوكانهذانالوجهانصحيحينالطرد الساكنين، اللتقاء حذفتأيًضا ثم تكونأبدلتياًء

ا الساكنين التقاء من فيهما ما عدا و)أقرأت(، )أسألت( نحو صوتمد،الحذففي أولها للذين

.(3)ويأبىالمحدثونكماتقدمأنتوصفأصواتالمدبالسكون،وقرأالباقونبتحقيقالهمزتين

بإبدالالهمزةألًفا،ووجهالقسطالنيهذا[31،الرعد:87]يوسف:وقرأبعضهمعنالبزي)ييئس(

يسمنأصولالبزيقلباإلبدالبكونالهمزةساكنةبعدفتحكهمزة)رأس(و)كأس(معأنهل

علة صوت الساكنة مفصل(4)الهمزة ببحث حري وهو أصولهم، القراء فيه خالف مما وهذا ،

مستقّل.

   
 

                                                           
 (.5/2034،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1

 (.4/617،)الدرالمصون،هـ(756السمينالحلبي)(،وانظر:2036-5/2035انظر:المصدرنفسه،)(2

3) اإلشاراتانظر: لطائف )القسطالني، ،5/2036( ،)6/2384–2387 ،2443 ،2714( ،)7/2847،

3101 ،3139 ،3235( ،)8/3432 ،3576 ،3725 ،3736 ،3840 ،3919( ،)9/4011   ،4012،

4062،4351،4408.) 

 (.852-2/851انظر:المصدرنفسه)(4
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ووصالً[4]اإلخالص:وقرأحفصووافقهالشنبوذي)هزؤا(فيجميعمواضعهاو)كفؤا( وقفـًا

يردعلىهذااإلبدالماأورده،وال(1)بإبدالالهمزةواًواللتخفيفإذاستثقلالهمزةبعدالضمتين

الواوهنالينة. الباحثعلىالواوالمديةألنَّ

)النبيين(والواوفيالمصدر)النبوة( ويحتملأنتكونالياءالثانيةفيكلمة)النبي(وجمعها

)النبيء( نافع به قرأ الذي األصل على جاءت التي الهمزة من مبدلة المواضع جميع في

ذكرالقسطالني"للتخفيف"وتحتملأنتكونمنو)النبيئين اإلبدالكما هذا (و)النبوءة(،ووجه

النبي"مرتفع أًصلآخرغيراألصلالذياشتقتمنهالنبوءة،وهو:نباينبو،مناالرتفاع،كأنَّ

.(2)بالحقعنالخلق"،والنبوءةمنالنبأ

اشتقمنهافيموضعينفيالوصلدونوقدعدلقالونعنأصلنافعفيهمز)النبوءة(وما

 األحزاب سورة في 50،53]الوقف مكسورتان"[ همزتان اجتمع أصله على همز إذا ألنه

اإلدغام إلى توصال الياء بعد البدل إلى التسهيل عن فعدل تخفيفاألولى، ومذهبه منفصلتان،

سببالتخفيف،وإذامبالغةفيالتخفيف،ووجهتخصيصالوصل:أنفيهاجتمعالهمزتان،وهو

.(3)وقفعادإلىأصله،وهوالهمز"

الفعل (مناسبة  ومماوجهبهالقسطالنيقراءةأبيجعفرحذفالهمزةالمضمومةمن)ترجئ 

إذقرأه[51األحزاب:]فياآليةنفسها:"ترجيمنتشاءمنهنوتوويإليكمنتشاء"(4))تئوي(

ابزيادةحركةمنجنسالحركةالسابقة،وهيالضمة،فتتولدبحذفالهمزةأيًضاوالتعويضعنه

الهمزةفيمثلهذاأبدلتواًوا. واومدية،وقدذهبالقسطالنيوغيرهإلىأنَّ

 )الالئي( بعضهم المجادلة:4]األحزاب:وقرأ الطالق:2، في[4، بين بين مسهلة مكسورة بهمزة

جههذااإلبدالعلىمانقلهالقسطالنيبصيغةالفعلالوصل،ويبدلونهافيالوقفياءساكنة،وو

المبنيللمفعول)قيل(الدالعلىضعفهعنده=تعذرالوقفعلىالهمزةالمسهلة،ولذلكأتبعهبنقل

   
 

                                                           
(.9/4435(و)7/3101(و)1458-4/1457،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1

(.8/3346،3510،3589(و)1456-4/1455انظر:المصدرنفسه،)(2

(.1456-4/1455المصدرنفسه،)(3

(.2332-5/2331انظر:المصدرنفسه،)(4
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التسهيل وجههذااإلبدالزيادةالتخفيفالذييقتضيهالوقفالأنَّ عنالجعبرييذهبفيهإلىأنَّ

.(1)متعذرمعه

ال وقرأ الفتنة( ئلوا )س  في المكسورة الهمزة وّجه[14]األحزاب:حسن وقد مدية، واًوا بإبدالها

ب( ر  )ض  ب(: ر  )ض  مثل في يقال ما نحو على تخفيفـًا الهمزة بإسكان القراءة هذه القسطاّلني

ول،،والباحثيوافقهذاالتعليلفيجزئهاأل(2)بإسكانالراء،فسكنتالهمزةبعدضمفأبدلتواًوا

فحذفت، بعدضم، ساكنة ذلكلثقلها حذفتبعد الهمزة لكنيرىأنَّ تخفيفـًا إسكانالهمزة وهو

وعوضعنهابضمةأخرى،فاجتمعتضمتان،فطولتالضمةالقصيرةفصارتواًوا.



 الهمزة التي تنقل حركتها إلى الساكن قبلها: – 3

إلىالصامتالساكنقب    لهافيلغةبعضالعرب،وفيالنقللغةتحذفالهمزةوتنقلحركتها

فيقال أخرىأدنىفيالفصاحةمنالسابقذكرها،وهينقلحركةالهمزة،وإبدالهاصوتمد،

النقلعن علىاللغةاألولىفي)المرأة(:)الَمَرة(،وعلىاللغةاألخرى:)الَمراة(،وقدرويهذا

قراءةالنقلعلىماذكرهالقسطالني:،(3)ورشباالتفاق،وعنأبيجعفرمنروايةالعمري ووجه 

واجتماع الداللة لعدم ولميحذفرأسا يسهللكونالسابقغيرحرفمد، ولم التخفيف، "قصد

الساكنغالبـًا،فتوصللحذفهابنقلحركتهاإلىماقبلهافسكنتوتحركماقبلها،ثمحذفهامخففة

النقلأالتسبقالهمزةبصائتطويل،(4)لداللةحركتهاعليهاوأمنالتقاءالساكنين" ،وشرطهذا

،وأكثرالنقلإنمايكونمنالهمزفيأولالكلمةإلى(5)بلينبغيأنتسبقبساكنكماهوواضح

وردقدفيكلمةواحدةفوالساكنقبلهاتالهمزةوأماإذاكانالساكنقبلهافيالكلمةالتيتسبقها،

حيثوقعسأل(او)[34]القصص:و)ردًءا(حيثوقع،)القرآن(مخصوصة،وهي:كلماتالنقلفي

   
 

                                                           
(.8/3348،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1

(.8/3355انظر:المصدرنفسه،)(2

 (.2/858انظر:المصدرنفسه،)(3

 (.2/859نظر:المصدرنفسه،)ا(4

 (.2/860انظر:المصدرنفسه،)(5
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بواوأوفاء، [91]آلعمران:و)ملء(فعلأمرمسبوقـًا
القسطالني(1) وجهه يليتحليلما وفيما ،

صوتيـًّامنذلككله.

ًءا(-علىأصله-منذلكنقلأبيجعفر إلىالدالقبلها،[34]القصص:فتحةالهمزةفي)رد 

نهحذفالتنوينوصالًووقًفا،وقرأهاباأللففيالحالين؛إجراًءللوصلمجرىالوقف،وقيل:لك

.(2)ليسفيهانقل

فجمهور[20-19]الحاقة:وقداختلفعنورشفينقلحركةالهمزةفي)كتابيهإنيظننت...(

فيالوقف،وثبوتهافيالرواةعنهعلىعدمالنقل،ألنالهاءللسكت،واألصلفيهاأالتثبتإال

الوصلعلىخالفاألصلونيةاالنقطاععمابعدها،وروىبعضهمعنهالنقل،لمناسبةمذهبه

.(3)فيغيرهامنالهمزاتأوكماقالالقسطالني:"طرًداللباب"

،[51،91]وقدجرىورشعلىأصلهفيالنقلفيكلمة)آآلن(فيموضعيهامنسورةيونس

علىذ منوتابعه الموضعين فيهذين لما "المفردة" من وابنمحيصن وردان وابن لكقالون

،وقداختلفعنابنوردانفيهذهالكلمة(4)سورةيونسمنزيادةالثقلالجتماعثالثهمزات

يونسليست فيغير ألنها بالهمزتين؛ لثقلها النقل، روىعنه فبعضهم يونس، سورة فيغير

.(5)مسبوقةبهمزةاالستفهام

تبرق(فيموضعسورةالرحمن اس  الجتماع[54]ووافقرويسورشـًافينقلالهمزةفي)من 

.(6)كسرتين،هماكسرةالنونوكسرةالهمزة،معثقلالهمزة،فنقلتحركةالهمزةوحذفتتخفيفـًا

لففياالبتداءويجوزنقلالهمزةإلىالساكنقبلهاإنكانالمتعريف،نحو:)األمر(،لكناخت

ر(تبًعالمذهبسيبويهأنالالموحدهاهيحرفالتعريف، بها،فبعضهمابتدأبحذفالهمزة:)لَم 

اإلتيان موجب زال الالم تحركت فلما بالساكنة، النطق إلى بها ليتوصل بالهمزة جيء وإنما

محر الالم وبعدها أيًضا بالهمزة اإلتيان سيبويه مذهب على ويجوز ألنبالهمزة، )الَمر(؛ كة:
   
 

                                                           
 (.2/869،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1

 (.7/3230(و)2/869انظر:المصدرنفسه،)(2

 (.2/861انظر:المصدرنفسه،)(3

 (.862-2/861انظر:المصدرنفسه،)(4

 (.2/862انظر:المصدرنفسه،)(5

 (.2/862درنفسه،)انظر:المص(6

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-100- 
 

حركةالالمعارضةالأصلية،أماعلىمذهبالخليلالذييرىأنحرفالتعريفهومجموع

األلفوالالمالالالموحدهافاليجوزاالبتداءإالبالوجهالثانيالمذكورآنًفـًا،وهواإلتيانبالهمزة

.(1)معتحريكالالم،نحو:)الَمر(

علىلغةمن[50]النجم:في)عاًدااألولى(الالمقبلهافيكلمة)األولى(ونقلحركةالهمزةإلى

،فقرئت:)لــ ؤلى(قالونوأبوجعفرمنطريقهبةهللاأومنطريقابنوردانهمزها:)األ ؤلى(

واالعتدادبحركةالالمالعارضة،وإدغامنونالتنوينالذي الوصللزوالموجبها بإسقاطهمزة

معأنالنقلليسمنأصلقالونوأبيجعفرمنهذينالطريقين،ووجهذلككماذكرقبلهافيها،

"ألجلالتخفيفباإلدغام،ولمانقلتالحركةاعتدبها؛إذاليمكناإلدغامفيساكن،القسطالني:

،وهذهالهمزةالثانيةفي)األؤلى(إماأنتكونأصلية،ألنجذرها)وأل((2)"والماهوفيحكمه

رأيالكوفيين،وإماأنتكونمبدلةمنواوعلىجذرهاعندالبصريين)أول(،وضمةالالمفي

الطريقين جعفرمن وأبا قالونــًا لكنَّ المنقولة، الهمزة حركة ألنها عارضة، األولىفي)ل ؤلى(

 أن ا إمَّ الكلمة بهذه االبتداء وعند األصلية، معاملة وعامالها بها، ا اعتدَّ تثبتهمزةالمذكورين

اعتداًدا تحذف، أن وإما عارضة، حركتها ألن الالم، تحركت وإن التعريف، الم في الوصل

.(3)بحركةالالم

وجرىورشعلىأصلهفيالنقلفيهذهالكلمةلكّنهلميهمزالواو)لـ ولى(وأدغمنونالتنوين

األ معاملة وعاملها الالم بضمة فاعتدَّ لُّولى(، )عاًدا يعاملهذهفيها: أنه مع صليةالالعارضة،

 نحو: في الوصل همزة فيحذف العارضة الحركة معاملة الحركة األولى( )سيرتها [21]طه:

فيقرأها)لَشقى(ال)اللشقى([11]األعلى:)ويتجنبهااألشقى(فينحووفيقرأها)ل ولى(ال)اللولى(،

يحذفها" لم بالحركة اعتد (4)"ولو مخالفته ووجه الموضع، فيهذا بالحركة فياالعتداد ألصله

   
 

                                                           
 (.861-2/860،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1

 (.2/863المصدرنفسه،)(2

 (.865-2/863انظر:المصدرنفسه،)(3

 (.2/866انظر:المصدرنفسه،)(4
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َمر،تاللغتانعنالعرب،نحو:وقدثبت،(1)التخفيفباإلدغامعلىماقالهالقسطالني رولَح  الَحم 

.(2)وحذفهاعندنقلحركةالكلمةالتيتبدأبالهمزةإليهاالمالتعريفهمزةإثباتب

 )مذءوًما( األعمش عن المطوعي الوصل[18:]األعرافوقرأ في )َمذوًما( الهمزة: بحذف

حركةالهمزةنقلتإلىالذالالساكنةقبلهاثمحذفت والوقف،واألشهرفيتوجيههذهالقراءةأنَّ

.(3)تخفيفـًاعلىماوجههالقسطالنينقالًعنالسمينالحلبي

)الموءودة( أيضـًا المطوعيُّ )ا[8]التكويروقرأ وزن على دة(، )الَمو  الهمزة: "حذفت زة(، لَمو 

لكن(4)وقدحذفت"،افالتقىساكنان،فحذفثانيهما،ووزنها)َمفلة(ألنالهمزةعينالكلمةاعتباطً

التخفيفإنما هذا نقلهعنهالقسطالني،ورأىأنَّ التوجيهفيما لميرتضمكيبنأبيطالبهذا

الساك اللينة الواو إلى )الموءودة( همزة حركة بنقل ودة(كان )الَمو  فصارت وحذفت، قبلها نة

فالتقىساكنان،فحذفتالواوالثانية،فصارت فاستثقلتالضمةعلىالواواألولىشبهالصامتة،

دة( هذهالمنزلةالوسطىفي(5))الَمو  .وهذاالتوجيهالمذكورعنمكييحتاجإلىفضلنظر؛فإنَّ

ودة(جعلفيهاالواوالمدي ةمسبوقةبضمة،وهذاقديجوزمعزيادةمدالواو،التخفيف،وهي)المو 

وقديدخلحينئذفيمدالبدلاعتداًدابالهمزةالمحذوفة،واألولىأنيقالبحذفالهمزةمعحركتها

رأسـًا،وهوالذيالوجهالذيذكرهالقسطالني،لكنقديجوزأنيكونتوجيهمكيمفترًضالهذه

لمتجزأوصعبتفيالنطق.المنزلةالوسطىفيالتحليلوإن

فيجميعمواضعهما و)أرني( ويعقوب)أرنا( عنه َي و  ابنكثيروأبوعمروبخالفر  وقرأ

على الكسرة ثقل تخفيف القراءة هذه وجه أنَّ الجعبري عن القسطالني ونقل الراء، بإسكان

أنَّ(6)الراء بحجة القراءة هذه أنكر علىمن رده أبيحيان نقلعن وقد )أرئنا(، الكلمة أصل

هذهالكسرةاليجوزحذفها و)أرئني(بهمزةمكسورةنقلتحركتهاإلىالراءالساكنةقبلها،وأنَّ

   
 

                                                           
 (.2/866،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1

 (.2/867انظر:المصدرنفسه،)(2

 (.5/272،)الدرالمصون،هـ(756)السمينالحلبي(و2162-5/2161رنفسه،)انظر:المصد(3

 (.9/4236انظر:المصدرنفسه،)(4

هـ(،الكشفعنوجوهالقراءات437(،ومكيبنأبيطالب)ت4237-9/4236انظر:المصدرنفسه،)(5

 (.101-100(والتبصرةفيالقراءاتالسبع،)1/116السبعوعللهاوحججها،)

 (.4/1519،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(6
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هذاأصلنَّلداللتهاعلىاألصلالمحذوف،ويتلخصردأبيحيانبقوله:"وهذاليسبشيء؛أل

حثأَنقوله:"ألنهذاوواضحفيرأيالبا(1)"مرفوض،وقدصارتالحركةكأنهاحركةللراء

)أرئنا(هوأصلالكلمةفي تنطقبهواليعنيبذلكأنَّ العربلم أنَّ أصلمرفوض"يعنيبه

.(2)التحليل

ا(ألن حذفهذهالحركةالمنقولةوقعفيمثل)لكنَّ وقدنقلأبوحيانعنأبيعليالفارسيأنَّ

إلىنون)ل الهمزة حركة نقلوا أنا( )لكن  حذفتلإلدغامأصلها ثم إسكانالراءفي(3)كن( وأنَّ ،

.(4))أرنا(واردعنالعرببالنص،وأنَّهاقراءةمتواترةينبغيأالتنكروالت َردّ

الوصل في التنزيل من مواضعها جميع في )القرءان( كلمة محيصن وابن كثير ابن وقرأ

بالفتح محركة راء تليها مضمومة بقاف )القـ ران( وقفوالوقف وكذلك همز، دون الطويلة ة

من ليستمشتقة أنَّها أولهما أوجه؛ بثالثة القراءة ووجهتهذه واألعمشبخالفعنه، حمزة،

)قرأ(بلمن)قرن(أو)قري(،وثالثهماأنَّهامن)قرأ(لكننقلتفتحةالهمزةإلىالراءالساكنة

هذاالوجهاألخيره دالقسطاّلنيأنَّ فتحة(5)واألظهرقبلها،وقدأكَّ ،لكنمعاإلشارةلماسبقفإنَّ

الطبيعيفي تروالزيادةعلىمقدارالمد ولم تلتقيالفتحةالطويلة،وهياأللف، الراءالقصيرة

 هذهالكلمةوأمثالهالمناليمدالبدل،ولذلكيختارالباحثأنتكونالهمزةحذفترأسـًا،أوأنَّ

زة.الفتحةنقلتثمحذفتمعالهم

   
 

                                                           
1) لطائفاإلشاراتانظر: )القسطالني، األندلسي)4/1519-1520، حيان أبو و المحيط745( البحر هـ(،

(1/391.) 

 (.9/4381،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظرأيًضافينقلحركةالهمزةإلىالراءقبلهافيالفعلنفسه:(2

 (،2765-6/2764وحذفتالهمزةمن)لكنأنا(علىغيرقياس،انظر:المصدرنفسه،)(3

 (.2/866انظر:المصدرنفسه،)(4

5)( نفسه، المصدر )5/2234،2337)(،4/1553انظر: ،)6/2383/2668،2720،2773(،)7/2864

،3100،3166(،)8/3408،3453،3530،3628،3680،3748،3768،3892(،)9/3974،4138،4265)

 (.1/316هـ()635والشيرازي)،(125هـ()403وابنزنجلة)تبعد
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) نقلابنمحيصنحركةالهمزةمن)إحداهّن(إلىالميمالساكنة[20]النساء:ومن)آتيتمإحداهنَّ

هالقسطالنيهذاالنقلوالحذفبالتخفيف في)آتيتم(وَحَذفها،ووجَّ
(1).

سبقتبواوأوفاءفي )وَسلوا(إذا ابنكثيروالكسائيوخلفوابنمحيصن)واسئلوا(: وقرأ

مواضعهامنالتنزيلبنقلحركةالهمزةإلىالسينثمحذفالهمزة،وحذفهمزةالوصلجميع

لزوالموجبها،وهواالبتداءبالساكن؛ألنالسينتحركتبحركةالهمزة،ووجههذهالقراءةكما

.(2)ذكرالقسطالني"التخفيفوكثرةاالستعمال"

ورشفيالوصلوحمزةفيالوقفواألعمشونقلالقسطالنيعنأبيالبقاءأنَّهعللقراءة

[1]المؤمنون:بخالفعنهنقلحركةالهمزةإلىالدالالساكنةقبلهاثمحذفالهمزةفي)قدأفلح(

" ا،ثمحذفتلسكونهاوسكونالدالقبلهافياألصل،والالهمزةبعدحذفحركتهاصيرتألفًبأنَّ

السمينالحلبيتعقبهمنوجهين"ثمنقل(3)يعتدبحركةالدال؛ألنهاعارضة" أحدهما:أناللغةأنَّ

والكمأة، المرأة في والكمة المرة فيقولون: األصل، من الهمزة حذف النقل في الفصيحة اللغة

الهمزة بدل بمدة والكماة المراة فيقولون: قبلها، ما بحركة وتدبيرها إبقاؤها فيه الضعيفة واللغة

فقوله:"ص يكراسوفاسفيمنخففهما، أنهوإنسلمرتألفا"ارتكابألضعفاللغتين، الثاني:

أنهاصيرتألفا،فالنسلمأنحذفهالسكونهاوسكونالدالفياألصل،بلحذفهالساكنمحققفي

ويرى(4)اللفظ،وهوالفاءمن)أفلح(ومتىوجدسببظاهرأحيلالحكمعليهدونالسببالمقدر"

تحذفألج لم الهمزة وحذفتوبعدهاالباحثأنَّ نقلتوحركتها ألنها في)أفلح( الفاء لسكون

متحركفيمثل)فسلوا(تخفيف)فاسألوا(،وهذاالحذفمبناهعلىالتخفيفالالتقاءالساكنينعلى

األلفالمديةساكنةكمارأىعلماؤنااألقدمون. التسليمبأنَّ





   
 

                                                           
 (.5/1849،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1

(،8/3371،3683،)7/2921،2927،3030،3103(،)6/2403(،)5/1856انظر:المصدرنفسه،)(2

(9/3984.) 

ـ(أبوالبقاء،محبالدين،عبدهللابنالحسينالحنبلي،ه616(والعكبري)7/3003انظر:المصدرنفسه،)(3

 (.2/950،)تحقيقعليمحمدالبّجاوي(،مطبعةعيسىالبابيالحلبيوشركاه،د.ت،)التبيان في إعراب القرآن

 (.8/313،)الدرالمصون،هـ(756)السمينالحلبي(و7/3003،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(4
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 السكت على الساكن قبل الهمزة: – 4

ستعانةعلىالتمكنمننطقالهمزةالمحققةالسكتبعيدنطقالصامتالساكنمنضروباال

وقدتكون(1)قبلها،وقديقعبعيدالنطقبصوتالمد،وهو"قطعالصوتآخرالكلمةبالتنفسآنـًا"

الهمزةمنفصلةعنالساكنقبلهابأنتكونأولكلمة،والساكنآخركلمةقبلها،نحو:)منءامن(

ألم([62ة:]البقر ،ونحوهممااتصلخطـًّا،مثل)األرض(و)اإليمان([1،الشرح:11]الضحى:و)حدث 

التنزيل من وقعا نحو)مسئوال(،حيث واحدة، كلمة في متصال [34]اإلسراء:أو و)المرء(

.(2)،وأكثرالقّراءاعتناًءبالسكتحمزة[102]البقرة:

يرالباحثوقدفصلالقسطالنيمواضعالسكتعنحم ولم فيها، واختالفالطرقعنه زة،

غيرالذيتقدممناالستعانةبهعلىالتمكنمنالنطقبالهمزةالمحققة،وقد فيهاتعليالًصوتيـًّا

قّررالدانيأنالمدقبلالهمزيجزئعنالسكت؛ألنهضربآخرمنضروبالتمكنمننطق

،فجرىعلىتخفيفنطقالهمزةبتغييرليسفيهاالهمزةالمحققة،وحمزةاشتهربإشباعالمدود

يجتمعا ولذلكلم ينسخالسكت، وتخفيفالهمزة بالسكتأوبإشباعالمد، فالمواضعالتي(3)إما ،

فصلهاالقسطالنيفياختالفالطرقعنحمزةفيالسكت،اليجتمعفيهاالسكتمعالتخفيف،

بهمزة المتبوعة التعريف الم المواضع: هذه روىومن فقد  )شيء( وكلمة )األرض(، نحو ،

يجتمعانألنكال وال روىالسكتعليها، وبعضهم عنه، الصامتة شبه اللينة الياء مد بعضهم

أنزل( )بما فينحو المنفصل المد السكتمع اجتماع عنه ورد أنه مع اآلخر مقام يقوم منهما

"[4]البقرة: القسطالني: قال بعضالطرق، امن في غيرواختار في حمزة عن السكت لنشر

للنصالوا الدانيألوردعنهأنالمديجزئعنالسكت،حروفالمد التمكيناستحسنه نزيادة

لحروفالمدمعالهمزإنماهوبيانلهالخفائهاوبعدمخرجهافتقوىبهعلىالنطقبهامحققة،

تبزيادةالتمكينلحرفالمدقبلهاوكذاالسكتعلىالساكنقبلها،إنماهوبيانلهاأيضا،فإذابين

.(4)لميحتجأنتبينبالسكتعليه،وكفىالمدمنذلكوأغنىعنه"

   
 

                                                           
 (.2/871،)قسطالني،لطائفاإلشاراتالانظر:(1

 (.876-2/872انظرالطرقالتياختلفتعنحمزةفيمواضعالسكتفي:المصدرنفسه،)(2

 (.2/877انظر:المصدرنفسه،)(3

 (.2/876،)المصدرنفسه(4
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فيبعضالقراءاتفيفواتحالسورمنالحروف يقعالسكتقبيلأصواتغيرالهمزة وقد

اق(و)منر[52:يس]ا(و)مرقدن[1:الكهف]ا(وجً)ع المقطعة،وفيكلماتمحفوظةأربعة،هي:

[14:المطففين]و)بلران([27:القيامة]
(1).



 :ثانيـًا: الهمزتان المجتمعتان

تِّبتمباحثالهمزتينالمجتمعتينوأحكامهماعندالقراءبناءعلىكونهمافيكلمةواحدةأو    ر 

أم أمال،وكونالثانيةساكنة وبناءعلىحركتيالهمزتين،وكوناألولىلالستفهام فيكلمتين،

كرفيم تحركة،أوهمزةوصلأمهمزةقطع،وبناًءعلىسكونمابعدالهمزتينأوحركته،وذ 

هوملزمبذكرما بذكرذلككله،وإنما اختالفالقراءفيه،وليسالباحثملزًما كلقسموجوه

وجههالقسطالنيصوتيـًّامنذلكوالتعقيبعليهوتحليلهفيمايأتي.



 ن في كلمة واحدة:الهمزتان المجتمعتا - 1

قطع همزة تليها التي االستفهام همزة واحدة كلمة في المجتمعتين الهمزتين ضروب ومن

والمتفقعلىقراءته ومختلففيه،  باالستفهام متفقعلىقراءته إلىقسمين، وتنقسم مفتوحة،

باالستفهامقديليالهمزتينفيهصامتساكنأوصوتمّدأوصامتمتحرك.

االذييليفيهالهمزتينساكٌنصحيحفقدوقعفيعشركلماتفيثمانيةعشرموضًعامنأمَّ

نحو)أأقررتم( عمران]القرآن، [81:آل الفرقان:140]البقرة:و)أأنتم( ،17]
يحققوا(2) لم والذين ،

اله بين منهما الثانية "بتسهيل قرأ من فمنهم التخفيف؛ من ضروبـًا فيهما أجروا مزةالهمزتين

ومنهممنقرأهابالتسهيلكذلكلكنمنغيرألف(3)واأللفلقصدالخفةمعإدخالألفبينهما"

خالصة"مبالغةفيالتخفيف بإبدالالهمزةالثانيةألفـًا إذفيالتسهيلقسطبينهما،ومنهممنقرأ

   
 

                                                           
 (.882-2/881،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1

)أأنذرتهم(والصحيحأن884-3/883،)انظرهذهالمواضعفي:المصدرنفسه(2 (،وقدذكرالقسطالنيمنها

 (.3/890همزةاالستفهامفيهذاالموضعمختلففيها،انظر:المصدرنفسه)

 (.3/884،)المصدرنفسهانظر:(3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-106- 
 

الساكنين اللتقاء المشبع المد مع الهمز االخت(1)"من هذا الزمخشري أنكر وقد القراءة، في يار

في األلفليسمدغًما ألنالساكنبعد فيهمنالجمعبينالساكنينعلىغيرحدهما؛ بسببما

مثله،وقدأجازذلكالكوفّيون،وصوتالمداليسوغوصفهبالسكونعندالمحدثين،والمبالغةفيه

المبالغ وهذه مناالنتقالإلىالصامتالساكنبيسروسهولة، مقامتمكنالمتكلم تقوم فيالمد ة

في االختيار هذا على الزمخشري أخذ كما يليها، الذي الساكن وبين بينها الحجز في الحركة

القراءةأنالقياسإبدالالهمزةالساكنةألًفاالالهمزةالمتحركةالمفتوحماقبلهافقياسهاأنتبدل

راءةورشصحيحةالنقلالتدفعوقبينبين،وقدعقبأبوحيانعلىإنكارالزمخشريبقوله:"

.(2)"باختيارالمذاهب

فهي لذا أوتحليلصوتي، القسطالنيبتوجيه يتعرضلها قراءاتأخرىلم القسم وفيهذا

تخرجعنحدودهذاالبحث.

فقد َمدٍّ االقسمالذييليفيههمزَةاالستفهامالمتفقعليهاوالهمزَةالمفتوحةبعدهاصوت  ردوأمَّ

(3)هو:)ءألهتنا(فيموضعواحد،
ومماقرئبههذاالموضعتسهيلالهمزةالثانية[58]الزخرف:

منزيادةبينبين والبد تواليأربعمتشابهات، بألفكراهة الفصلبينهما علىعدم "واتفقوا

فاء:والثانيةاألولىزائدة،:بهمزتين(أألهة)بيان:وذلكأنآلهةجمعإله،كعمادوأعمدة،واألصل

ألفً،الكلمة فوجبقلبها مفتوحة، بعد علىوقعتساكنة االستفهام دخلتهمزة ثم كآمنوبابه، ا

األولى اللفظ: في همزتان فالتقى الكلمة، أفعلة، همزة والثانية لملالستفهام، معه ومن فعاصم

.(4)بالتسهيلبينبين"يعتدواباجتماعهما،فأبقوهماعلىحالهما،وغيرهماستثقلفخففالثانية

في ورد فقد صامتمتحرك، مفتوحة بهمزة المتبوعة المفتوحة االستفهام وليهمزة إذا ا أمَّ

وقدقررالقسطالنيفيهذاالقسمامتناعمد[16]الملك:و)ءأمنتم([72]هود:)أألد(هودموضعين:

قنبال(5)أصليةاأللفالمبدلةمنالهمزةالثانية؛ألناأللفعارضةمبدلةال ،وذكرالقسطالنيأنَّ

   
 

                                                           
 (.3/884)،لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1

2)( نفسه، المصدر  3انظر: /884-885( وأب8/3455(، ،)( األندلسي حيان المحيط745و البحر هـ(،

(1/48.) 

 (.3/886،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(3

 (.3/887المصدرنفسه،)(4

 (.3/888،)المصدرنفسهانظر:(5
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واًواعندوصلهابماقبلها؛ألنماقبلهامضموم،لكنه[16]الملك:)ءأمنتم(يبدلالهمزةاألولىفي

) اقبلها،وهو)وإليهالنشور  ،يحققهاألنهامفتوحةمقطوعة[15]الملك:عنداالبتداءبهاوقطعهاعمَّ

قبلها وذكرفيموض(1)عنالضمة ، كانتمفتوحةبعدضمةجازإبدالهاعآخرأنَّ إذا "الهمزة

 )يؤاخذكم( نحو: واحدة، فيكلمة والهمزة كانتالضمة سواء آل]و)مؤجال([225:البقرة]واًوا،

ورويعنهفيالهمزةالثانيةالتحقيقوالتسهيل.(2)أمفيكلمتينكهذهاآلية"[145:عمران

كلمة)ءأمنتم(وقدأشارالقسطالنيألربعمر لتوجيه[16]الملك:اتبفيقراءة لميعرضفيها

الرابعة ،وهيعنهشامفيبعضطرقه،وشعبةعنعاصم،وحمزة(3)صوتيإالفيالمرتبة

قررالقسطالني األلففيما وهذه ألف، والكسائيوروحوخلفبإثباتهمزتينمحققتينبعدهما

ألنهافاءالكلمةأبدلتلسكونهابعدهمزةمفتوحة،وذلكأن"مبدلةمنهمزةلميختلفوافيإبدالها

فاء والثالثة )أفعل( والثانيةهمزة األولىلالستفهام، بثالثهمزات:  )أَأَأ منتم( الكلمة أصلهذه

الخالف الثانيةفهيالتيفيها األولىفمحققةليسإال،وأما ألفا،وأما فالثالثةيجبقلبها الكلمة،

التحقيقوالتسهيل،ولميدخلأحدمنالقراءمدابينالهمزتينفيهذهالكلمة،سواءبالنسبةإلى

لكن(4)فيذلكمنحققأوسّهل؛لئالتجتمعأربعمتشابهات" أبدلتأيضـًا ،ويرىالباحثأنَّها

بتقديرحذفهاكراهةتواليثالثهمزات،وعوضعنهابفتحة،صارتهيوالفتحةقبلهاألفـًاكما

قدمفينظائره.ت

ا أماالمختلففيهعلىإثباتهمزةاالستفهامفاليكونبعدهإالصامتساكٌنأوصوتمّد،أمَّ

مواضع ستة في َكلمات خمس في وقع فقد (5)األول وعربي( )أأعجمي نحو [44:فصلت]،

.[10،يس:6:البقرة]و)أأنذرتهم(

 االستفهام،[44:لتفص]وقدرويعنابنذكوانوجهانفي)أأعجمي( بإثباتهمزة وكالهما

األولبتحقيقالهمزتين،واآلخربتسهيلالهمزةالثانيةمعإدخالألفبينهما،وقدذكرالقسطالني

ابنذكوانلميفصلبينالهمزتين أنالدانيردإدخالاأللفبينالهمزتينمعتسهيلالثانيةبأنَّ

   
 

                                                           
 (.3/889،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1

ءامنتم2199-5/2198المصدرنفسه،)(2  [.123به...(]األعراف:(،واآليةهي:)قالفرعون 

 (.2200-5/2196انظرهذهالمراتبفيالمصدرنفسه،)(3

(.9/4059(،وانظرأيًضا:)5/2199المصدرنفسه،)(4

(.3/890،)المصدرنفسهانظر:(5
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وقد(1)يفيسوغأنيدخلهاحالالتخفيفبتسهيلالثانية؟!باألفحالالثقلبتحقيقالهمزتين،فك

رويعنابنذكوانأيًضاتركالفصلباأللفحالتسهيلالهمزةالثانيةفيمانقلهالقسطالنيعن

.(3)،وقدقرئهذاالموضعبوجوهأخرىاليلزمالباحثأنيعرضلها(2)ابنالجزري

إبدالالثانيةألفـًا[14:القلم]و)أأنكانذامال([20:قافاألح]وقدرويعنالحسنفي)أأذهبتم(

.(4)معالمد،للتمكنمناالنتقالإلىالساكنبعده،وهذاالمديقوممقامالحركة

 )اّدارك( بعضهم بهمزتين،[66]النمل:وقرأ وأصلها )آدرك( محيصن: ابن وقرأها )أدرك( :

(5)ماعالهمزتينأبدلتالثانيةألفـًاللتخفيفكراهةاجت ،وقدتقدمفيمثلهمايرجحهالباحثمنأنَّ

السابقة، الهمزة بحركةمنجنسحركة الثانيةوالتعويضعنها يكونبحذفالهمزة اإلبدالهنا

أنيسمىإبداالبهذا يجوز وهذا الموضع، األلففيهذا وهو الحركتينصوتمد، من فينشأ

المعنى.

القسطالنياعت نقل مال(وقد ذا كان في)أن الهمزتين إدخالاأللفبين راضالدانيقراءة

فيقراءةمنزادعليهاهمزةاالستفهام،وهمابنذكوانبخالفعنه،وهشاممنبعض[14:القلم]

إدخال عدم ابنذكوانرويعنه الدانيأنَّ وملخصاعتراضأبيعمرو جعفر، وأبو طرقه،

تحقيقهما،وهواألثقل،فكيفيصحأنيفصلبينهماباأللفحالاأللفبينهاتينالهمزتينحال
   
 

                                                           
بعضأن(،قالأبوعمروالداني:"على8/3635(و)892-3/891،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1

ذأصحابنامنءاألداأهل ن َيأ خ  ب  َوانال  َنا،المدِّبإشباعذك  له:ف ي)نونوالقلم(َوف يه  علىق َياًساَمال(َذاَكانَ)أَنَقو 

َهب َشام،َمذ  َتق يمَذل كَولَي سَه  س  يقمنب م  نأنََّوَذل كَال قَياس؛ج َهةمنَصح يحَواَلالّنظرَطر  َواناب  يفصللملماذك 

ه ب  ت َماعهَماثقلَمعَتحقيقهماَحالف يالهمزتينَبيناأللفَهذ  َمعَإحداهماتسهيلهَحالف يَبينهَمابَهاَفصلهأنَّعلماج 

هبه،ف يَصح يحغيرَذل كخفَّة َتابهف يَقالَقداألخفشأنعلىمذ  ان َية،وتسهيلاألولىبتحقيقَعنه ك  يذكرَولمالثَّ

ن ف يهَماَبينفصال َعي  ض  إالحقائقهايعرفَواَليميزهااَلالَّت ياللطيفةاألشياءمنَوَهَذاق ل َناه ،َمافاتضحال َمو 

لَةوالدرايةال َفائ قبالفهمالمختصوناألئمةبمذاهبالمطلعون )دونال َكام  الداني انظر: أبو444َغيرهم" هـ(

،الطبعةالثانية،)تحقيق:أوتوتريزل(،التيسير في القراءات السبعمر،عمرو،عثمانبنسعيدبنعثمانبنع

(.194-193م،)1984هـ،1404دارالكتابالعربي،بيروت،لبنان:

هـ(النشرفيالقراءاتالعشر،833(وانظر:ابنالجزري)3/891،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(2

(1/368.) 

 (.892-3/891،)ئفاإلشاراتالقسطالني،لطاانظر:(3

 (.3/893،895انظر:المصدرنفسه،)(4

 (.7/3193انظر:المصدرنفسه،)(5
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اعتراضالدانيإنمايؤخذبهلوكانتالقراءة(1)تسهيلإحداهماوهواألخف؟! ويرىالباحثأنَّ

بالقياسالبماصحفيالرواية،والوجهانجائزانفيالعربية،ومرويانعنابنذكوان.

اإذاكانبعدالهمزتي نالمختلففيإثباتاألولىمنهمالالستفهامصوتمدفلميردإالفيوأمَّ

،ولم[49]والشعراء[71]وطه[76]كلمةواحدةفيثالثةمواضع،وهي)ءامنتم(فياألعراف

ورش عن روي ما تعليل وجوه من وجه غير صوتيـًّا قراءاتها تعليل  من القسطالني يذكر

)ءامنتم(،وهذاالوجهفيالتعليلنقلهالقسطالنيعنالجعبري،بقراءتهاعلىلفظالخبركحفص:

فالتقتباأللف الوجهحققاألولىالتيلالستفهام،وأبدلالثانيةألفـًا فيهذا ورشـًا وملخصهأنَّ

له ويجوز بالتوسط، يقرأ أو البدل مد في أصله على يمد ورشـًا لكّن فحذفتإحداهما، بعدها،

،وقدرّدابنالجزريماذهبإليهالجعبري،وقررأّن(2)يقرأإالبالقصرالقصر،أّماحفصفال

الوجهالمرويعنورشإنماهوكحفص هذا التعليليجعللفظاالستفهامكلفظالخبر،وأنَّ هذا

.(3)فيالتقدير،بهمزةواحدةعلىالخبر،والمدوالتوسطعندورشجاريانعلىأًصلهفيالمد

ا ضروب قطعومن همزة تليها التي االستفهام همزة واحدة كلمة في المجتمعتين لهمزتين

والمختلف المتفقعليها الباحثفيأقسامها يجد ولم قطعمضمومة، همزة والتيتليها مكسورة

فيهاماعللهالقسطالنيصوتيـًّا.

همزةوصل،والومنضروبالهمزتينالمجتمعتينفيكلمةواحدةهمزةاالستفهامالتيتليها

أو مفتوحة إال فيه المختلف أو إثباتها على المتفق االستفهام همزة بعد الوصل همزة تكون

إثبات المتفقعلى القسم إال تخفيفأقسامها من القسطالني علله الباحثما يجد ولم مكسورة،

واضع،وهي:همزةاالستفهامفيهوتليهاهمزةوصلمفتوحة،وقدوقعفيثالثكلماتفيستةم

[91،51:يونس]و)ءآلئن([143،144:األنعام])ءآلذكرين( النمل:59يونس:]و)ءآهلل( ،59]
واختلف(4) ،

في "المشهور هو واإلبدال بين، بين تسهيلها أو خالصة ألفـًا بإبدالها الثانية تخفيفالهمزة في
   
 

                                                           
هـ(أبوعمرو،التيسيرفيالقراءات444(والداني)4072-9/4071،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1

 (194السبع،ص:)

والقسطالنيينقلعنمخطوطللجعبريعنوانه:كنز(،896-3/895،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(2

 المعاني،سبقتاإلشارةإليه،لميطلععليهالباحث،وإنمااطلععليهمحققو"لطائفاإلشارات"ووثقواالنقلمنه.

3)( نفسه، المصدر و)3/896انظر: )5/2197( الجزري ابن و العشر،833(، القراءات في النشر هـ(

(1/369.) 

 (.2122-5/2120(،وانظرأيضـًا:)3/910،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(4
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هـًاإياهبأنحذفالهمزة،(1)األداءالقويعندالتصريفيين"كمانقلهالقسطالنيعنالجعبري موجِّ

ةالوصلفييؤديإلىالتباساالستفهامبالخبرلتماثلالحركتين،والتحقيقيؤديإلىإثباتهمز"

.(2)يلفيهشيءمنلفظالمحققةفتعينالبدل،وكانألًفاألنهامفتوحة"الوصل،وهولحن،والتسه

 جاءفيكالم ما رجحاناإلبدالسببه التسهيلبينبينفيهوظاهرأّن منأنَّ الجعبريآنفـًا

همزةالوصلتحذفمنالنطقكاملةفي شيءمنلفظالمحققة،ونطقبعضهافيالوصل،معأنَّ

"قياًسـ التسهيل بعضهم اختار وإنما منها؟! بشيء ينطق فكيف الهمزاتالوصل، سائر على ا

االستفهام همزة وليهن إذا بينولم(3)"المتحركاتبالفتح الفصل القسم هذا في القراء عن يرو

.(4)الهمزتينباأللف؛لنزولمرتبةهمزةالوصلعنهمزةالقطعفيالنطق

ومنضروبالهمزتينالمجتمعتينفيكلمةأالتكوناألولىمنهمالالستفهامباالتفاقكمافي

ومنيسهلها،والذينآثروااختلفالقراءبينمنيحققهاوقدحيثوردتفيالتنزيل،نحو)أئمة(

بين القسطالنيبالحذاقإلىتسهيلها الذينوصفهم فذهبجمهورهم فيكيفيته؛ التسهيلاختلفوا

هذلكباعتبارلفظالهمزة،ألنالهمزةالمسهلةفيهاذرومنلفظالهمزةالمحققة،وذهب بين،ووجَّ

.(5)بعضهمإلىإبدالهاياءخالصة

الزمخشري فـًّا"وقدعدَّ محرِّ التسهيل(6)الذييبدلهذهالهمزةياءخالصة"الحنـًا ألنقياسها

 ابنجنيقراءةالتحقيقمنشواذِّ بينبينمعأنهامنقراءةأبيعمرووابنكثيرونافع،كماعدَّ

فها بلضعَّ لحنـًا الهمزلكنَّهلميعدها
ذكرالقسطالني(7) ثقلهاعلىما زيادة ،(1)،ووجهتضعيفها

   
 

                                                           
(.3/911،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1

 انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها.(2

 (.3/911انظر:المصدرنفسه،)(3

(.7/3190(،و)3/912انظر:المصدرنفسه،)(4

5) اإلشاراتانظر: لطائف القسطالني، و)5/2304-2308)، و)7/2928-2929،3221( )8/3335،)

( األندلسي حيان أبو )745وانظر: المحيط البحر و5/15هـ(، ،)( الحلبي هـ(756السمين المصون، ،الدر

(6/24.) 

6)( الزمخشري)5/2305المصدرنفسه، المنقولفي: وانظرأصلالكالم القاسم،538(، أبو جارهللا، هـ(،

ع بن محمود دارالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلمر، أحمد(، حسين مصطفى )تحقيق: الثالثة، الطبعة ،

 (.2/251م،)1987-هـ1407الريانللتراث،القاهرة:

 (.728الخصائص)،هـ(392ابنجني)ت(،وانظر:5/2306،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(7

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





-111- 
 

"والصحيحثبوتكلمنالوجوهالثالثةالتحقيقوبينوقدنقلعنابنالجزريفيالنشرقوله:

.(2)بينوالياءالمحضةعنالعربوصحتهفيالرواية،ولكلوجهمنالعربيةسائغقبوله"



   :متالصقتان في كلمتينالهمزتان ال - 2

المنفصلت    القطع الهمزتينهمزتا بهاتين فيالمراد فاليدخل المتالصقتانوصالً، تحقيقـًا، ان

"فهيعندالقراءكلمةواحدة[6]البقرة:ونحو)ءأنذرتهم([128]األنعام:حكمهمانحو)ماشاءهللا(

.(3)لعدماالستقالل،فليستمنفصلةتحقيقـًا"ونحو)السوأىأن(للفصلبينالهمزتينباأللف

تينفيالحركة،ومختلفتينفيها،والمتفقتانفيالحركةتنقسمانوتنقسمهاتانالهمزتانإلىمتفق



أَحدمنكم((4)إلىثالثةأقسام:متفقتينبالفتح ،نحو)مندونه(5)والضم[43:النساء]،نحو)جاَء

أ ولئك( بينالقراء(6)،والكسر[32:األحقاف]أولياء  (7)،والمتفقتانبالكسرتنقسمإلىمتفقعليهما

إ نكنتم(نحو إ نتضّل((8)،ومختلففيهما[31:البقرة])هؤالء  )منالشهداء  حمزة نحوقراءة ،

(.[281:البقرة] بكسرهمزة)إ ن 

إلى وينقسم فمكسورة، مفتوحة األول: أضرب، فيخمسة وقعتا فقد الحركة في المختلفتان ا أمَّ

عليه حضر((9)متفق إ ذ )شهداَء نحو ومخ[133:البقرة]، نادى((10)تلففيه، إ ذ )زكرياَء نحو ،

                                                                                                                                                                          

 (.7/2928(و)5/2306،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1

 (.1/380هـ(النشرفيالقراءاتالعشر،)833(وابنالجزري)5/2306انظر:المصدرنفسه،)(2

 (.3/917انظر:المصدرنفسه،)(3

 (.3/918وقدوردتافيتسعةوعشرينموضًعـا،انظرهافيالمصدرنفسه،)(4

 (.3/919ر:المصدرنفسه،)وقدوردتافيموضعواحد،هوالمذكورفيالمتن،انظ(5

 (.3/917انظر:المصدرنفسه،)(6

 (.3/917وقدوردتافيخمسةعشرموضًعـا،انظرهافيالمصدرنفسه،)(7

 (.3/918،)المصدرنفسهوقدوردتافيثالثةمواضع،انظرهافي:(8

 (.3/925،)المصدرنفسهوقدوردتافيسبعةعشرموضًعـا،انظرهافي(9

 وردتافيموضعيناثنين،انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها.وقد(10
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فمضمومة[89:األنبياء] مفتوحة والثاني: )زكريا(، منمّد أًمة((1)عند نحو)جاَء ،[44:المؤمنون]،

عليه متفق إلى وينقسم فمفتوحة، مضمومة أصبناهم((2)والثالث: )نشاء  نحو [100:األعراف]،

أولى(3)ومختلففيه بهمز)النبي(وتخفيفيائها،والرابع:[6:األحزاب](،نحوقراءةنافع)النبيء 

إلىمتفقعليه وينقسم فمفتوحة، أهدى((4)مكسورة )هؤالء  نحو ومختلففيه[51:النساء]، ،(5)،

أن( بفتحهمزة)أن(علىغيرقراءةحمزة،والخامس:مضمومة[282:البقرة]نحو)منالشهداء 

إلى((6)فمكسورة،وينقسمإلىمتفقعليه ،نحوقراءة(7)،ومختلففيه[142:البقرة]،نحو)يشاء 

أرسلناك( إّنا النبيء  أيها بهمز)النبي(وتخفيفيائها،ولميقعفيالقرآن[45:األحزاب]نافع)يا

،وفيمايلي(8)نوصالًرةتليهاهمزةقطعمضمومةمنفصلتينتحقيقـًامتالصقتيهمزةقطعمكسو

هالق تخفيَفهمنهذهاألقسامتوجيهـًاصوتيـًّا.عرضماوجَّ سطالنيُّ

إال( )بالسوء اختلففي الكسر، في المتفقتين [53:يوسف]فمن األولى إبدال على فالجمهور

"طرًدا بينبينكسائرأخواتها فيالواوقبلها،وذهبآخرونإلىتسهيلها واّدغامها واًوا منهما

.(9)للباب"

إنأراد(واختلفالرواةع [53:األحزاب]و)بيوتالنبيءإال([50:األحزاب]ننافعفي)للنبيء 

ووجه بين، بين الثانية وسهل األولى، الهمزة حقق من فمنهم يائها، وتخفيف )النبيء( بهمز

كانتسببالثقلخصتبالتخفيفدوناألولى لّما بالتخفيفبأنها الثانية ،(10)تخصيصالهمزة

.(11)إبدالهاصوتمدمنجنسمايسبقها"مبالغةفيالتخفيف"وقرئتأيًضاب

   
 

                                                           
 وقدوردتافيموضعواحدذكرفيالمتن،انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها.(1

 (.3/926وقدوردتافيأحدعشرموضًعـا،انظرهافيالمصدرنفسه،)(2

 .وقدوردتافيموضعيناثنين،انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها(3

 وقدوردتافيخمسةعشرموضًعـا،انظرهافيالمصدرنفسه،الصفحةنفسها.(4

 (.3/927وقدوردتافيموضعواحدذكرفيالمتن،انظر:المصدرنفسه،)(5

 وقدوردتافياثنينوعشرينموضًعـا،انظرهافيالمصدرنفسه،الصفحةنفسها.(6

 (.928-3/927صدرنفسه،)وقدوردتافيستةمواضع،انظرهافيالم(7

 (.3/928،)المصدرنفسهانظر:(8

 (.2522-6/2521(و)3/919انظر:المصدرنفسه،)(9

 (.3/920انظر:المصدرنفسه،)(10

 (.9/3985،4033،4042(و)3367-8/3352،3366(و)3/920انظر:المصدرنفسه،)(11
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وقرأأبوعمرووقنبلمنطريقابنشنبوذمنأكثرطرقه،وكذارويسمنطريقأبيالطيب

بحذفإحدىالهمزتينالمتفقتينفيالكسرأوالفتحأوالضم،للمبالغةفيالتخفيف،وأكثرالقراء

ا هيالهمزة المحذوفة ابنعلىأن وتبعه هيالثانية، المحذوفة أن عنسيبويه وذكروا ألولى،

أَحد الخالفتظهرفيالمد،فمنقالبحذفالثانيةفينحو)جاَء غلبونوالحّمامي،وفائدةهذا

.(1)فمد)جاء(متصل،ومنقالبحذفاألولىفالمدمنفصل[43:النساء]منكم(

ا في المتفقتين الهمزتين بعد وقع )وإذا نحو ألف، لوط(لفتح آل آل[61:الحجر]جاء و)جاء

مذهبمنيبدلالهمزةالثانيةألفـًا،فاختلفوا:هلتبدلفتجتمعاأللفانأم،في[41:القمر]فرعون(

طرد البدل ووجه ساكنان، عندهم ألنهما األلفين؛ اجتماع تعذر التسهيل ووجه بين، بين تسهل

زيادةفيمقدارالمّد،وهذهالزيادةتقومعندهممقامالحركةفيالبابوحذفاأللفللساكنينأوال

،علىأّنبعضمنيذهبإلىحذفاأللفللساكنينيمدأيًضا!والذييراه(2)الفصلبينالساكنين

للتخفيف،وهذاضعيفمشكلفيمذهب الثانيةتحتملأنتكونحذفترأسـًا الهمزة الباحثأنَّ

البدل،وكذلكلمتجتمعألفانفيطولمنيمّد،ألناأللفلم تسبقبهمزلتمدفيمذهبمنيمد

فاجتمعتمعاأللفالثانيةفطولتفيمذهبمنيمد، الصائتالطويل،وتحتملأّنهاأبدلتألفـًا

وأنهاحذفترأسـًافيمذهبمنيقصر.

االهمزتانالمختلفتانفيالحركةفقداختلفالقراءفيتحقيقالهم زةالثانيةمنهماوتسهيلهاأمَّ

الصرفيينأجازواتسهيلها،ومنعواحذفها واتفقواعلىإثباتالهمزةاألولىوتحقيقهامعأنَّ
(3).

إذا القسمالهمزةالمفتوحةتقلبواًوا ومماوّجههالقسطالنيمنتخفيفالهمزةالثانيةمنهذا

أال( )السفهاء  نحو مضمومة، األولى الهمزة أصابهم([13:البقرة]كانت ،[100:األعراف]و)نشاء 

أهدى( )هؤالء  نحو مكسورة، األولى الهمزة كانت إذا جعله"[51:النساء]وياء تسهيلها األن

واليمكن،كاأللف،واأللفاليكونماقبلهاإالمنجنسها،فجرىماأشبههامجراها،فتعينقلبها

لتعذراأللفبعدالضمف بعدالضمةتدبيرهابحركتها قبلهافجعلتواوا ،تعينتدبيرهابحركةما

   
 

                                                           
1) القسطالنيانظر: اإلشارات، )لطائف و)3/922، )5/1862-1863 و)1937، )7/3058-3059)

 (.9/3937،4017(و)3615،3766-8/3436،3614و)

 (.3880-8/3879(و)924-3/923انظر:المصدرنفسه،)(2

 (.3/925،):المصدرنفسهانظر(3
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وليستاأللفمسبوقةبحركةمنجنسهاعند،(1)وفتحتمحافظةعلىحركتها"،وياءبعدالكسرة

المحدثينبلهيصائتطويلمسبوقبصامتساكن،وعلةإبدالهذهالهمزةالمفتوحةواًوابعد

الكسرثقلاالنتقالمنال وياءبعد فخففتبالتسهيلالضم المفتوحة، إلىالهمزة المكسورة همزة

عندبعضالقراء،لكّنهذاالتسهيلأبقىشيًئامنثقلهذااالنتقال،ألنالمسهلةفيحكمالمحركة

الثقل.وإنكانتأخفمنها،فأبدلتبمايخففوطأةهذا

المسبومنذلكاختالفالقراء المكسورة الثانية ،نحووقةبهمزةمضمومةفيتخفيفالهمزة

إلى( في...([142:البقرة])يشاء  إنَّ عمران]و)يشاء  خالصًة[13:آل واًوا أبدلوها فالمتقدمون ،

قبلها" ذكرالقسطاَلنيأنهم"دبروهابحركتهاوحركةما اإلبدالفيما أي(2)مكسورة،ووجههذا

قبلها، للكسرة وكسرتمماثلة النضمامها، أبدلتواًوا فيالنقل"أنها آثر "وهو الداني: ،(3)قال

أيأنهمجعلواالهمزة(4)والمتأخرونسهلوهابينالهمزةوالياء،والوجهأنهم"دبروهابحركتها"

الهمزةوالياءالتيتماثلالكسرةالثانيةمّدبرةأيمخفيةبحركةالهمزةاألولىفخففتبالتسهيلبين

ّبرتأمرالهمزةوهوالثقل،وهذاهومعنىتدبيرالهمزةعندقبلها،وهذهالكسرةهيالتيكأّنهاد

القّراء.

كرضربثالث والضرباألولمنضروبتخفيفهذهالهمزةمقيسلكنالثانيأقيسمنه،وذ 

،وهوتسهيلهاكالواو،ووجههأّنهم"دبروهابحركةماقبلهاعلىرأياألخفش،وهوغيرمقيس

ما وقوع كراهة مذهبالبصريين"مقيسعنده وهو الضم، بعد الساكنة كالياء نقل(5)هو وقد ،

القسطالنيعنابنالجزريأنهتعقبهذاالضربالثالثبعدمصحتهفيالنقل،وعدمالتمكنمنه

فياللفظ"فإنهاليتمكنمنهإالبعدتحويلكسرةالهمزةضمةأوتكلفإشمامهاالضم،وكالهما

.(6)بنشريحقدأبعدوأغربحيثحكاه،ولميصبمنوافقه"اليجوزواليصح،وأنا

   
 

                                                           
 (.5/2189(و)4/1410(و)3/929،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1

 انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها.(2

 (.34هـ(أبوعمرو،التيسيرفيالقراءاتالسبع،ص:)444انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها،والداني)(3

4) اإلشاراتانظر: لطائف )القسطالني، و)3/929، و)4/1527،1567-1568،1710( )5/2066)

(8/3662(و)7/2963،3068(و)6/2377و)

 (.3/930انظر:المصدرنفسه،)(5

 (.389-1/388هـ(النشرفيالقراءاتالعشر،)833رنفسه،الصفحةنفسها،وابنالجزري)انظر:المصد(6
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 :، وموافقة األعمش لهماثالثـًا: وقف حمزة وهشام على الهمز

إنَّماخصحمزةبنحبيبالزياتتخفيفالهمزبالوقفهوومنتابعه،ألّنالواقفينقطعنفسه

الواقف يناسبحال فتخفيفها األخيرة، الكلمة عند يكاد الجعبري(1)أو القسطالنيعن نقل وقد ،

فيوابنالجزري" الساكنة تركالهمزة والفصاحة أصلالجزالة أكثرالعربالذينهم أنلغة

.(2)الدرج،والمتحركةعندالسكتأيالوقف"

فيقراءتهمنتحقيقالهمزفيالوصل منالقّراءما بهدونغيره وسبباختصاصحمزة

األعمشفيوالسكتوإشباعالمدود، وافقه وقد بالحدر، قرأ تحقيقالهمزإذا ولذلكرويعنه

.(3)بعضطرقه

بالسهل ليس وضبطها متداخلة، متشعبة الوقف في حمزة يخففها التي الهمزة ،(4)وصور

والقسطالنيممنأفردهابالتأليفبرسالةسّماها:"الكنزفيوقفحمزةوهشامعلىالهمز"وقد

الفصلمناللطائف،وذكرأنهلخصهامنالنشروغيره،وقدأ لفتفيهاأشارإليهافيب دايةهذا

.(5)رسائل،ون ظمتفيهامنظوماتلتيسيرضبطهاواختصاروجوهها

ورويعنحمزةمذهبانفيتخفيفالهمزعندالوقف،األوليسمىالمذهبالتصريفي؛ألنه

لالتصريف،واآلخريسمىالمذهبالرسمي؛ألنهيراعىفيهأحكامتخفيفالهمزالمقيسةعندأه

يراعىفيهتخفيفالهمزوفقصورةالحرفالذيكتبتعليهالهمزةفيالرسمالعثماني،فتبدل

   
 

                                                           
 (.3/932،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1

 (.1/429هـ(النشرفيالقراءاتالعشر،)833انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها،وابنالجزري)(2

 (.3/932)،القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(3

نفسه،(4 المصدر في: انظره الوقف، هذا صور ضبط لصعوبة تفسيًرا الجعبري عن القسطالني نقل وقد

(3/931.) 

الحاشية،(5 المؤلفاتفي بعضهذه اللطائفإلىأسماء محققو وأشار نفسها، الصفحة نفسه، المصدر انظر:

ان"أحكامالهمزةلهشاموحمزة"،ونظرةيسيرةككتابابنغلبون"الوقفلحمزةوهشام"ونظمهالجعبريبعنو

فيعناوينمخطوطاتالتجويدفي"الفهرسالشامل"تكشفلككثرةماألففيوقفحمزةوهشامعلىالهمزة،

،علومالقرآن،مخطوطاتالتجويد،الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوطانظر:مؤسسةآلالبيت،

(.848-793األردن،د.ت،ص:)الجزءاألول،عّمان،
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،والمذهبالتصريفيهواألشهرفيالروايةوالقياس،(1)إليهأوتحذفنطقـًاإذاحذفتفيالرسم

الكلماتالقرآنية،وقديفترقان؛فقدتكتبالهمزةعلىوقديجتمعالمذهبانفيالوقفعلىكلمةمن

حرفال علىصورة تكتبالهمزة وقد المذهبان، فيجتمع فيالقياس، إليه حرفتبدل صورة

تؤولإليهفيالقياس،فإنوقفعلىالقياسالمشتهرفالوقفتصريفي،وإنوقفعلىالرسمبما

ذينأخذوابالتسهيلعلىصورةالهمزةفيالرسماليقتضيهالقياسالمشتهرفالوقفرسمي،وال

العثمانيعندالوقفلحمزةاختلفوابينمنيأخذبهمطلقـًا،ومناليأخذبهإالإذاكانلهوجهفي

،أماإذالميكنلهوجهفيالعربيةفاليجوزاتباع(2)العربية،وإنكانغيرهأجرىعلىالقياس

،وغيرهم،ومنأمثلة(3)كيبنأبيطالب،والشاطبي،والدانيمالرسم،وممنذهبهذاالمذهب

يحيلهاعنكالمالعرب،وقد ذلك)رأيت(و)سألت(و)كأّنه(فإنالوقفعليهابإبدالالهمزةألفـًا

،علىمذهبهمفيوصفصوتالمد(4)ذكرالقسطالنيأنهيؤديإلىاجتماعثالثةأصواتساكنة

ا والذييذهبإليه العربفيبالسكون، فيكالم يؤديإلىوقوعمقطعاليقعمثله لباحثأنَّه

مزدوج طويل مقطع التاء بإسكان ) و)سالت  ) )رايت  المقطعين من كاّلً فإن و)سألت( )رأيت(

اإلغالق،واليقعمثلهإالفينحوالوقفعلى)فاّر(و)جاّن(بتشديدالراءوالنون،حيثيكون

له.الساكناألولمدغًمافيمث

)السوأى( فينحو كما متعذًرا التخفيفالرسمي الوقفعلى يكون و)النشأة([10:الروم]وقد

وذلكإذاكانقبلالهمزةالمكتوبةعلىصورةاأللفصوتمّد[62،الواقعة:47،النجم:20العنكبوت:]

[64:لمؤمنونا]أوصامتساكن،كماقديؤديإلىاللبسكماإذاحذفتالهمزةفينحو)يجأرون(

فإنالهمزةفيالرسمالعثمانيلهذهالكلمةلمتكتبعلىصورةصوتمنأصواتالمدالثالثة،

   
 

                                                           
(.3/933،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1

(.3/953انظر:المصدرنفسه،)(2

هـ(،الكشفعنوجوه437(،وانظر:مكيبنأبيطالب)ت3/953،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(3

،التبصرة في القراءات السبعهـ(،437)(ومكيبنأبيطالب1/113القراءاتالسبعوعللهاوحججها،ص:)

 الكويت: 590(،والشاطبي)99هـ،ص:)1405)تحقيق:محييالدينرمضان(،معهدالمخطوطاتالعربية،

الطبعةاألولى،)تحقيق:محمدتميمالزعبي(،دارالشاطبية،هـ(القاسمبنفيره،الرعيني،األندلسي،الضرير،

هـ(أبوعمرو،التيسيرفي444(،والداني)20م،ص:)1989هـ،1409النبوية:المطبوعاتالحديثة،المدينة

(.41القراءاتالسبع،ص:)

(.3/953،)القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(4
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كماأشارإلى(1)قالالقسطالني:"فهذاونحوهالتجوزالقراءةبهلمخالفتهاللغةوعدمصحتهنقالً"

كثيًرامناألئمةلميذكره،لكّنهاستدركفقال:" بالتسهيلالتصريفيأولى،لكنوحينئذفالعملأنَّ

الخطالمصحفالمجمععلىاتباعه،وعمالالينبغيتركالعملبالتسهيلالرسميبشرطهاتباعً

بعفيالوقفعلىالهمزخطالمصحف،وهذاهوالمختار،بماروىسليمعنحمزة:أنهكانيت

.(2)وعليهسائرالمتأخرينمنأهلاألمصار"

المذهبا مععلىأّن إناجتمع ألنه وخالفالقياس، به انفرد إالفيما يعرضله لرسميلم

القياسيفيكلمةأوانفردالقياسيفهذامماعرضلهفيالمذهبالتصريفي،وفيمايلياإلشارة

إلىماعللهالقسطالنيمنذلكووجههتوجيهـًاصوتيـًّاعلىالمذهبينالتصريفيوالرسمي.

متوسطةمنذلكتخفيفحمز أم فيالوقفسواءكانتمتطرفة الساكنة للهمزة ومنتابعه ة

حرف )يؤمنونبإبدالها نحو: الضمة، بعد واًوا فتبدل السابقة، الحركة جنس من بعدـًا وألفـًا ،)

(،وقدعلّلالقسطالنيهذااإلبدالبقوله:"وإنما)بئر(وياًءبعدالكسرة،نحو:)اقرأالفتحة،نحو

ففيهذاالنوعبالبدلدونغيره؛لتعذرالتسهيلوحصولالخللبالحذففلميكنبدكانالتخفي

منالبدلدونغيره،ودبرتالهمزةبحركةماقبلهاألنهالماسكنت،ولميكنلهاحركةتدبرها،

دبرتبأقربالحركاتإليها،فأبدلتحرفامنجنسها،ولمتدبربحركةمابعدها؛ألنهاقدتكون

التغيير،إعراب محل ألنها تخصيصالمتطرفة ووجه فتطرد، الزمة قبلها ما وحركة فتختلف، ا

أيالتعب" الموقوفعليها،وهيمظنةالكالل: فيالكلمة المتوسطةأنها .وألنحمزة(3)ووجه

ء( عاملهامعاملةالساكنةاألًصليةفأبدلها[43:فاطر]يسكنالهمزةالمتطرفةوصالفي)مكرالسيِّ

.(4)ًءعندالوقفيا

   
 

                                                           
(.3/954،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1

انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها.(2

(وفيهفيمعرضذكروجوهالوقفعلى)رئًيا(مارويعن7/2845(،و)3/936،)المصدرنفسهانظر:(3

في"ي سّهلولمحققاللبس،فيهايقعأومعناها،تغيرالتسهيلبعدالكلمةرأىإذاكانحمزة"أنه .وانظرأيًضا

( الساكنة: الهمزة )6/2748تخفيف ،)7/2845،2968(، )8/3335،3367،3431( ،)9/3917،4101،

4104،4316.)

(.8/3435انظر:المصدرنفسه،)(4
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أبدلتواًواثماختلففيإدغامها[60:اإلسراء]ومنالهمزةالساكنةالتيأبدلتهمزة)الرؤيا(

ومنأظهرفألناإلدغاميخل فعلىاألصلفياجتماعالواووالياء، فمنأدغم فيالياءبعدها؛

فلكثرةالتغييربالكلمةكماقالالقسطالني:" عِّ .(1)عارضةالأصلية"وألنالواوض 

والتحليلالصوتييقضيبأنالهمزةالساكنةفيمثلهذهالمواضعالسابقةلمتبدلواًواأوياًء

أوألفـًابلحذفتالهمزة،وعوضعنهابإطالةالحركةالقصيرةقبلها،أوأبدلتحركةقصيرةمن

 القسطالني ذكره الذي بالحذف الخلل يحصل وإنما سابقتها، بمطلجنس يعوضعنها لم إذا

الهمزة إنَّ يقال: وقد ومعًنى، لفًظـًا الهمزة عن الطويلة الحركة لتنوب قبلها، القصيرة الحركة

الحركتينصائت عن فنشأ منجنسه، فأبدلتحركة تامة، مماثلة قبلها ماثلتالصائتالقصير

طويل،نحو:)ذيب(و)راس(.

الوقفنحو)جاء( [74:البقرة]و)منهالماء([101:المائدة]و)عنأشياء([43:النساء]ويخففعند

منالهمزةالمتطرفةالمسبوقةبألفمدية،بحذف[13:البقرة]و)السفهاء([58:األنفال]و)علىسواء(

األلفبناءعلىالتقديرفيحذفالهمزة الهمزة(2)الهمزة،واختلففيمّد إلىأّن ؛ألنهمذهبوا

حذ ثم هيأبدلتألفـًا المحذوفة فمنذهبإلىأّن الساكنين، اللتقاء الثانية فتاأللفاألولىأو

األولىلميمد،ألنهلميتحققسببمنأسبابالمد،وقررالقسطالنيأنهذاهوالقياسفيحذف

األلفالثابتة(3)أولالساكنينإذاالتقيا ،ومنذهبإلىأنالمحذوفةالثانيةجازالمدوالقصرألنَّ

وقعتفيالتقديرقبلهمزمغير،وذهبأبوشامةإلىأنهيجوزإبقاءاأللفينويزادفيمدهما

،وهذاالذي(4)الجتماعهما،وأجازفيهذاالمداإلشباعوالتوسطقياسـًاعلىالمدالعارضللسكون

الحديث،ذهبإليهأبوشامةهواألقربلطبيعةصوتالمدوأّنهليسساكنـًافيالتحليلالصوتي

فإنالجمعبينحرفيمدمنجنسواحدممكنوقدنقلعنهالقسطالنيفيموضعآخرقوله:"

.(5)"بتطويلالمد

   
 

                                                           
(.3/937،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1

(.3/938،)المصدرنفسهانظر:(2

انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها.(3

(.3/939انظر:المصدرنفسه،)(4

(7/2905(وانظرأيًضا:)4/1625انظر:المصدرنفسه،)(5
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المنصوبتينكالمرفوعوالمجرور،وعاملالهمزة[171:البقرة]ووقفحمزةعلى)دعاًءونداًء(

القسط ه وجَّ وقد ألفمدية، بعدها وإنكان المتطرفة الهمزة "معاملة للعرباّلنيذلكبأنه لغة

وقدتقدماختيارالباحثلقولأبيشامةبأّن(1)معروفةفتبدلالهمزةفيهألفاثمتحذفللساكنين"

حذفت إحداهما أن ال مدهما في زيد بل تحذفإحداهما فلم ألفان فاجتمعت ألفـًا أبدلت الهمزة

 هي القسطاّلني إليها أشار التي اللهجة وهذه المنصوبللساكنين، تقفعلى التي ربيعة لهجة

.(2)كالمرفوعوالمجرور

ريء(و)ب[37:التوبة]وإذاكانقبلالهمزةالمتطرفةياءمديةفلميقعفيالقرآنإالفي)النسيء(

[228:البقرة]،وإذاكانقبلهاواوفلميقعإالفي)قروء([19:األنعام]
،وتخففالهمزةفيالوقف(3)

الموا هذه ثمفي الواو، بعد صامتة شبه لينة وواًوا الياء بعد صامتة شبه لينة ياء بإبدالها ضع

التخفيفبتعذرنقلحركةالهمزةإلىماقبلها،وهذايؤيدهأن يّدغمان،وقدوّجهالقسطاّلنيهذا

،(4)صوتالمدحركةفكيفيسوغأنتنقلإليهحركة،وقدعبرالقسطالنيعنذلكباختاللالمدّ

الواووالياءضعيفلقصورهماعناأللف،ويرىالباحثأّنوذ التسهيلبعد كرالقسطالنيأّن

نشأعنأنالهمزةالمسهلةيبقىشيءمنحركتها،والواووالياءأقوى إنما ضعفالتسهيلهنا

مناأللفلمايعرضلهمامنتضيقفيالمخرجاليعرضلأللف،فوقوعالهمزةالمسهلةبعد

األلفالواووا بعد ا أمَّ ف، عِّ المحققة،ولذلكض  للهمزة يكونفيالثقلموازيـًا لياءالمديتينيكاد

فهوأخفوأجرىفيالنطق،ولّماكانالنقلمتعذًراإلخاللهبالمد،والتسهيلضعيفـًالماتقدمتعّين

.(5)البدل،ثماإلدغامللتخفيف

المتطرفةومنصورتخفيفالهمزةفيالوقفمماوجهه تخفيفالهمزة القسطاّلنيصوتيـًّا

،أوواوأوياءأصليتين،[5:النحل]و)دفء([91:آلعمران])ملء(المسبوقةبساكٍنصحيح،نحو

أولينتيننحو)شيء([76:القصص]و)تنوء([58:غافر]سواءأكانتامديتين،نحو)المسيء( في)إنَّ

   
 

                                                           
(.4/1543)،تلطائفاإلشارا،القسطالني(1

(2/272شرحشافيةابنالحاجب)(هـ686ت)انظر:األستراباذي(2

أيمنالهمزةالمتطرفةالمكتوبةمنفردةعلىالسطرفيالرسمالقرآني،وإالفقدوقعتالهمزةالمتطرفةالتي(3

في: عليها حمزة وقف انظر بالواو، كتبت لكنها )تنوء( في مدية واو يالقسطالنقبلها اإلشارات، ،لطائف

(7/3236.)

(.9/3973(و)3/940،)المصدرنفسهانظر:(4

(.3/940انظر:المصدرنفسه،)(5
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ء(لمثو)[1:الحج]زلزلةالساعةشيءعظيم( و  ،قالالقسطاّلني:"فتسهلالهمزةفي[60:النحل]السَّ

تميز وقد اللفظ، ليخف هي تحذف ثم بها، ويحرك الساكن ذلك إلى الهمزة حركة بنقل ذلك

باختالفالحكمالفرقبينالياءوالواواألصليتينوالزائدتين،وهللاأعلم،وقدأجرىبعضالنحاة

إلىالصامتوشبهه(1)أبدلوأدغم"ينمجرىالزائدتين،فاألصليت ،وهذاالنقلالمذكورإنصحَّ

منالواووالياءاللينتين،فإنهاليصحإلىالياءوالواوالمديتينإاّلعلىمعاملةصوتالمدمعاملة

دليلالنقلظهورحركةاإلعرابالمنقولةعلى)مل(و)دف(تخفيف الصامتلتطردالقاعدة،فإنَّ

ولذلكينبغيفيقياسهمأنتقدرالضمةعلىواو)تنو(وياء)المسي(تخفيف)ملء(و)دفء(،

)تنوء(و)المسيء(ثمتحذفالضمةللثقل،والقولبحذفالهمزةرأسـًافيمثلهذينالموضعين

الصائتالطويلينوب هواألقربلطبيعةصوتالمدلكنَّهمطردواالقاعدةخاّصةأنهمرأواأنَّ

فيالوزنالعروضي.منابالصامت

أفلح( نحو)قد فيالرسم، سبقتبصامتساكنمنفصلعنها إذا المتحركة ومنذلكالهمزة

آمن([1:المؤمنون] لها[62:البقرة]و)من إلحاقـًا قبلها الساكن إلى حركتها بنقل بعضهم سهلها

لجمعالساكنةالسابقةللهمزة،لكنَّهماستثنوامنذلكميما(2)بالمتصلةفيالرسمأوالكلمةالواحدة

أنَّها "لوتحركتبالنقللتغيرتعنحركتهااألصلية،ولذلكآثروعلةذلككماذكرالقسطالنّي

إلىأصلها،والتحركبغيرحركتها" الهمزلتعود عند قبلهذه(3)ورشصلتها كانما إذا ا أمَّ

ذكرالقسطالنيتوجيًهالتخفيفها،وقدالهمزةالمتحركةصوتمدأولينمنفصلعنهارسًمافلمي

التزمالباحثأاليذكرإالماوجههالقسطاّلنيصوتيـًّافي"لطائفاإلشارات".

   
 

                                                           
القسطالني(1 )لطائفاإلشارات، أيًضا:)3/941، وانظر و)7/2924( القسطالنيعن7/3174( حيثنقل )

بساكنفيك المسبوقة المتطرفة أخرىفيالوقفعلىالهمزة لغة نقلتفتحةسيبويه هي)الخبا( )الخبء( لمة

وانظر: العالء. الحافظأبو حكاه األعمشفيما ووافقهما وهشام حمزة بها قرأ وقد أشبعت، ثم إلىالباء الهمزة

(3676-8/3675(و)7/3236)

وانظربعضصورتخفيفالهمزةالمتحركةالمسبوقةبساكنمتصلفيالرسمأوفيكلمةواحدةبالنقلعلى(2

 في: نفسهالقياس )المصدر ،6/2773( )7/3279( وانظر8/3357،3589،3613،3634،3676،3785( )

( في: الوجوه من وغيرهما والسكت بالنقل الوقف في )إسرائيل( لكلمة حمزة (،7/3130تخفيف

(9/3335،3612،3707(،)9/3995.)

(.3/945المصدرنفسه،)(3
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والهمزةالمتوسطةالمتحركةبعدمتحركلهاتسعصور،تنتجبضربصورالهمزةالمتحركة

بالحركاتالثالث وقد(1)بالحركاتالثالثفيالصامتالمتحركقبلها اختلففيتخفيفهذه،

الصورالتسععداالصورتيناألوليين،وهماالهمزةالمفتوحةبعدضم،وبعدكسر،فإنهمايبدالن

التسهيلبينبينعلى الباقيةمذهبسيبويه ففيالصورالسبع الكسر؛ بعد وياء الضم بعد واًوا

[56:يس]حو)متكئون(األصل،ورويعنحمزةأنهكانيقفعلىالهمزةالمضمومةبعدكسرن

والقياس"[14:البقرة]و)مستهزئون( األداء في صحيح "وهو قبلها ما وضم الهمزة ،(2)بحذف

ويرى(3)ورويعنغيرهحذفالهمزةوكسرماقبلهالكنهضعيف،قالالداني:"والعملعليه"

غيرممكنفياألداء،واليمكنأنيستقيمبهالنطقإالأن هذا تكونالهمزةمسهلةالباحثأنَّ

فتوهمأنهامحذوفة.

والهمزة خالصة، واًوا الضم بعد المكسورة الهمزة أبدل أنَّه األخفش عن حيان أبو وروى

)سئل( نحو: في "فيقول خالصة، ياء الكسر بعد نحو[108:البقرة]المضمومة وفي ل( و  )س 

ألنهلودبرها"،(4)هابحركةماقبلها")مستهزيون("وعلةذلكأنَّه"دبر[14:البقرة])مستهزئون(

ولم.(5)"مرفوض،وهوواوساكنةقبلهاكسرةبحركتها،فسّهلهابينبينأّدىذلكإلىشبهأصل

قيلإنَّهليسعلىإطالقه،بلأخذوابمذهبسيبويهفيتسهيليأخذالجمهوربمذهباألخفشوإن

القس ذكر ما ذلكعلى وعلة بين، بين الهمزة هذه أنَّه بحركتها"طالني "دبَّرها
(6)" قياسوذلك

غيرها" من بها أولى حركتها ألن بعضهم(7)التسهيل؛ أخذ وقد نحو، في األخفش بمذهب

.(8))سنقرئك(وبمذهبسيبويهفينحو)سئل(لموافقةالرسم

نحو)مستهزئون( بعضهماعترضعلىمذهباألخفشفيإبدالهمزة وقدذكرالقسطالنيأنَّ

إبدالههذاأصعبممالواعتبرضمتهافسهَّلهابينالهمزةي اًءمحضةاعتباًرابحركةماقبلها،أنَّ

   
 

                                                           
(.3/947،)اتلطائفاإلشار،القسطالنيانظرهافي:(1

(.8/3431(وانظر:)3/948المصدرنفسه،)(2

(.3/948المصدرنفسه،)(3

(.3675-8/3355،3674(،وانظر:)3/949،)المصدرنفسه(4

(.4/1411المصدرنفسه،)(5

(.4/1411المصدرنفسه،)(6

(.3/950المصدرنفسه،)(7

انظر:المصدرنفسه،الصفحةنفسها.(8
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يلزمفيماهوأصلالفيماهومحولمنوالواو،وذكرأنهأجيبعنهذااالعتراض" هذا بأنَّ

أخرى(1)"الهمزة أثقلمنصورة أنَّه اليضعفه مذهبهتخفيفللهمزة يعنيأنَّ منصوروهذا

سابقـًا التخفيف،وقدقرئت)مستهزئون(بحذفالهمزةأيًضاكمامرَّ
(2).

 علىالقياسلسكونها[43:فاطر]وعللالقسطالنيالوقفعلى)مكرالسيِّئ( ياًء بإبدالالهمزة

قبلها ما )اّدارأتم((3)وانكسار همزة إلبدال تعليله ومثله وانفت[72:البقرة]، لسكونها ماألفـًا؛ اح

علىقراءة[4:اإلخالص]وكفًؤا([67:البقرة]،وعلَّلبالتخفيفحذفالهمزةوقفـًامن)هزًؤا((4)قبلها

.(5)منسكنالزايوالفاء

وقدذكرالقسطالنيجوازالرومواإلشمامفيبعضصورالهمزةالمتطرفةالمخففةفيالوقف

لمتبدلصوتمّد،ألنه"الأصللهافيالحر علىماكررالباحثاإل شارة(6)كة"ما دالٌّ وهذا

بالسكونعدمقبولهللحركة إّياه معنىوصفهم إليهمنإدراكاألقدمينلطبيعةصوتالمد،وأنَّ

وقيامهفيالسمعمقامالساكنكمايدلعليهالميزانالعروضي،ولحرصهمعلىاّطرادالقاعدة،

فيأصواتالعلةفيالتركيب.بمايفسرلهموللمتعلمينأسبابالتغير

إليه أشار كما الوقف في المسهلة المتطرفة الهمزة صور بعض في الروم جواز وعلة

 مذهب هذا أنَّ وذكر بجميعها، النطق منزلة ببعضالحركة النطق تنزيل الشاطبيالقسطالني

النحاة أكثر أنَّ وذكر وبعضالنحاة، القراء من فارسوكثير سكونموالدانيوابن ألن نعوه؛

   
 

                                                           
(.1412-4/1411،)لطائفاإلشارات،نيالقسطال(1

2)( نفسه، المصدر أيضـًا: و)2319–5/2318انظر و)6/2388(، ،)8/3429( ومثل8/3507(، ،)

)مستهزئون(:)مالئون(و)ينبئك(و)يستنبئونك(،وقدفصلالقسطالنيفيهاالقولفياإلحاالتالمذكورة،وانظر

الت المتحركة الهمزة على وقفحمزة )وجوه في: أخرى كلمات في متحرك قبلها )5/2162ي ،)6/2721)

(7/3136،3176(،)8/3581(،)9/4061،4335،4408،4410،4416.)

(.3/956انظر:المصدرنفسه،)(3

(.3/957،)المصدرنفسهانظر:(4

(4437-9/4435(و)7/3307(و)3/960انظر:المصدرنفسه،)(5

(.3/976انظر:المصدرنفسه،)(6
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الهمزةالموقوفعليهايوجبإبدالهاصوتمّد،وذهببعضهمإلىالتفصيلفأجازوهفيمارسمت

.(1)فيهالهمزةواواأوياءفقط

ًءا( ز  ًئا([67:البقرة]وجازفيوقفحمزةعلى)ه  ف  حذفالهمزةونقلحركتها[4:اإلخالص]و)ك 

هللساكنقبلها،وإبدالالهمزةواًوا مفتوحة،معإبقاءماقبلهاساكنـًا،والنقلهوالقياس،ولذلكوجَّ

القسطاّلنياإلبدالعلىتقديرالضمعلىماقبلالهمزة؛ألنههواألصل،واإلسكانتخفيف،وذكر

،ولعلتضعيفهلهذاالتوجيهلتنزيه(2)بصيغةالتضعيف)قيل(توجيهذلكاإلبدالعلىتوهمالضم

هذهالعبارة،ألنالتوجيهينمعناهماواحدوإناختلفتعبارتهما،ولعلمرادمنالقرآنعنمثل

 بعد  نزل ثم القرآن نزول قبل الكلمة لهجاتالعربفيهذه من وقع ما الضم ذهبإلىتوهم

بلسانهمعلىتعددلهجاته.

اقراءةالنقلفروعيفيهااللفظالذيسكنفيهماقبلالهمزةبقطعالنظ رعنأصلالسكونأمَّ

األشهرعندهماإلبدال" "والوجهانصحيحانأخذبهماجمهورالقراء،إالأنَّ
(3).

)الذياؤتمن( ياًء[283:البقرة]ووقفحمزةعلىهمزة التحقيق،وإبدالالهمزة بوجهين،هما:

الساكنة بالهمزة ياء)الذي(قصرتألجلالتقائها ،وهميرونمنجنسالمدالسابقلها،معأنَّ

فحذفتإحداهما، فالتقتياءان، المحذوفة، عادتالياء الساكنة أبدلتالهمزة ا لمَّ ثم حذفت، أنها

حذفإحدى وهوعدم يتسقوطبيعةصوتالمد، ثالثــًا وجهـًا ونقلالقسطالنيعنأبيشامة

/َن(بإطالةياء /م  )ذي(فقالكماتقدمالنقلالياءين،بلبقاؤهمابتطويلالمّد،فتقرأ)أل/َل/ذي/ت 

،وهذاالوجهاستنبطهأبو(4)"فإنالجمعبينحرفيمدمنجنسواحدممكنبتطويلالمد"عنه:

مدها على زيادة الياء مدِّ غير من واإلبدال التحقيق، وجهان، والمروي يروه، ولم شامة

الثانيبحذفإحدىا(5)الطبيعي الوجه تعليل الباحثأنَّ والذييراه الساكنينال، لياءيناللتقاء

ياء)الذي(التيقصرتللهمزة األقربفيتعليلهذاالوجهأنَّ يتسقمعطبيعةصوتالمدوأنَّ

باقية الساكنة الهمزة أنَّ لو كما بلبقيتقصيرة الهمز، بسببزوالسكون ل ت َطوَّ لم  الساكنة

   
 

                                                           
(.978-3/977،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1

(.8/3722(و)7/3101(و)6/2806(،و)1459-4/1457انظر:المصدرنفسه،)(2

(.4/1459،)المصدرنفسهانظر:(3

(.4/1625انظر:المصدرنفسه،)(4

(.1626-4/1625انظر:المصدرنفسه،)(5
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ذفتاعتباًرابأصلالياءالمبدلة،وخففتالهمزةبإبدالها الهمزةح  ياءمدية،أويمكنأنيقال:إنَّ

فالتعليل المقيس، هو هنا اإلبدال لكنَّ تقصيرها، أو موجبحذفها لزوال الياء فرجعت رأسـًا،

األولهواألرجح.

بإبدالهاألفـًاعلىالقياسالنفتاحماقبلهاوبإبدالها[34:األنعام]ووقفحمزةعلىهمزة)مننبإ(

مرا القسطاّلنيياًء عليه نصَّ فيالوصلكما لحركتها ليسمقيسـًا،(1)عاة األخير الوجه وهذا ،

فينحو كما ألفـًا تبدل أن الياء وقياسمثلهذه الفتحة، بعد الساكنة الياء وفيهضربمنثقل

الهمزةهناتحذفعلىالوجهاألولوتمطلفتحةالباءكماتمطلفيرويالشعر )ه دى(،ولعلَّ

إلطالقتعويضـًاعنالهمزةالمحذوفة،وليسلهذااإلبدالتفسيرإالهذاعلىقولالمحدثين؛ألنل

فتولدت الفتحة الباءمعهذه فاجتمعتفتحة الألفطويلة، فتحةقصيرة الهمزة محلَّ الذيحلَّ

.(2)األلف

)تفتأ( )نبإ( في[85:يوسف]ومثل قياسها أنَّ نصالقسطالنيعلى تبدلفقد أن وقفحمزة

.(3)الهمزةألفـًاالنفتاحماقبلهاعلىالتخفيفالقياسي

 فيوقفحمزة[30:القصص]وكذلك)منشاطئ( ياًء أنتبدلالهمزة وتعليلهذا(4)فقياسها ،

بمطلالكسرة والتعويضعنها في)مننبإ(منحذفالهمزة الباحثآنًفـًا ذكره اإلبدالمثلما

،(6)[37:عبس]و)لكلامرئ((5)[19:العنكبوت]و)ي بدئ([20:العنكبوت]،ومثلها)ي نشئ(فتتولدالياء

تحذفوتمطلالضمةقبلهاتعويًضا(7)والهمزةالثانيةفي)لؤلؤ(فيجميعمواضعهامنالتنزيل

عنها.

   
 

                                                           
(.2032-5/2031،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1

(.9/4203،)المصدرنفسهانظر:(2

(.6/2530انظر:المصدرنفسه،)(3

(.7/3229انظر:المصدرنفسه،)(4

(.3256-7/3254انظر:المصدرنفسه،)(5

(.9/4230انظر:المصدرنفسه،)(6

(.9/4174(و)3836،3896-8/3835انظر:المصدرنفسه،)(7
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زة،وض[8:التكوير]ووقفحمزةعلى)الموءودة( دة(كالَمو  عفهبعضهملمابوجوه،منها)الَمو 

ودة(وضعفوهلمافيهمنالثقل .(1)فيهمناإلخاللبحذفحرفين،ومنها)الَمو 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   
 

                                                           
(.4238-9/4236،)إلشاراتلطائفا،القسطالنيانظر:(1
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 الفصل الثاني: النون الساكنة والتنوين

 

أباعليالفارسيشبَّهالنونبأصواتالعلةلكثرةمايعرض مفيفصلحذفالصوامتأنَّ تقدَّ

بهماصوتـًاآخركإبدالهاألـًفاعندالوقفإذاكانتنونتوكيدخفيفة،لهامنقلبأوإبدالتصير

)انكسر(، نحو في زيادتها أو ) يك  )لم في حذفها "فلماأو حروفَشابهتقال: ] اللين]النون 

تعرضللنون(1)مجراها"أجريتالمشابهات،هذهمنضروًبا الفصلفيعنىبصفاٍت هذا ا أمَّ  ،

 بها التبدل ألصواتنفسها مجاورتها حال تعرضلها  وإنَّما تزاد، تحذفأو أو آخر صوتـًا

لوالهذهالمجاورة،والتخرجبهذهالصفاتعنكونهانونـًا، أخرىمحددةلمتكنلتعرضلها

أضعفمن ألنها الساكنة بالنون الصفات وتختصهذه  بعضالتغير، بها النطق يتغير وإنما

بم تأثًرا وأكثر مسبوقةالمتحركة فيالنطقنونساكنة ألنه مثل ها والتنوين  منأصوات، يليها ا

للنونالساكنةوالتنوينهياإلدغامواإلظهارواإلخفاء الصفاتالعارضة بصائتقصير،وهذه

"لطائف كتابه في األحكام هذه من القسطالني وجهه لما وتحليل عرض يلي وفيما والقلب،

اإلشارات".



 :أوالً: اإلدغام 

فيفصلاإلدغام، والتنوينفيحروف)يرملون( النونالساكنة الحديثعنإدغام تقدم وقد

والمشابهة النون، مع والتماثل المخرج في والالم الراء مع النون تقارب  اإلدغام هذا وعلة

.المتقدمةبينالنونوكلمنالواووالياءاللينتينمعمابينهماأيًضامنتقاربفيالمخرج

االميم قدفأمَّ القسطالنياستشكلإدغامالنونفيالميممعمابينهماتقدمفيفصلاإلدغامأنَّ

منتباعد،قائال"فإنقلت:النونمنطرفاللسانوفوقالثنايا،والميممنبينالشفتين،وبينهما

غإدغامه،فالوجهمخارج،فلمساغاإلدغاممعالتباعد؟أجيب:بأنهقديحصلللمتباعدوجهي سوِّ

   
 

                                                           
 (.456-6/455هـ(،الحجةللقراءالسبعة،)377انظر:الفارسي)ت(1)
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التياشتركافيها،فصارابذلكمتقاربين" ولكنإذا(1)الذيقّرببينالنونوالميمونحوهماالغّنة 

كاناحقامتباعدينفالتباعدبينالنونالساكنةوالواوأولىباالستشكال،ألنالميموالنونتشتركان

تاحواالستفالوالذالقةوالغنة،والواووالنونفيجميعالصفاتالالزمةفيالبينيةوالجهرواالنف

غنة، ليسفيها الواو لكن مستفل منفتح مجهور فكالهما الصفات؛ هذه جميع في تشتركان ال

وليستمنحروفالذالقة،وهيرخوةليستبينيةكالنون.

و الساكنةوالتنوينعلىبقاءالغنةبعدإدغامالنوناتفقواالقراءتقدمكذلكفيفصلاإلدغامأنَّ

مائة([48]البقرة:نحو:)عننفس(فيالنونوالميم، فيبقائها[261]البقرة:و)سنبلٍة لكنهماختلفوا

و)منوال([5]البقرة:و)منربهم([24]البقرة:نحو:)فإنلمتفعلوا(فيالالموالراءوالواووالياء،

راءعلىبقاءالغنةفيالالموالراءكنافعوابن،وأكثرالق[43]الكهف:و)فئٌةينصرونه([11]الرعد:

الغنةفي كثيروأبيعمرووابنعامروعاصموأبيجعفر،وغيرهم،ولميبقخلفعنحمزة

الواووالياء"اتباًعاألصلاإلدغام"ووافقهالمطوعيعناألعمش،كماقرأالدوريعنالكسائي

واإلدغامبغيرغنةهواألصل،لكن،(2)عنهبحذفالغنةفيالياءدونالواوفيبعضالطرق

،وعلةذلكفيالالموالراء(3)األكثراألفصحإثباتالغنةمعالواووالياءوحذفهافيالالموالراء

الغنة" عن القسطالني"بعدهما قال والياء.(4)كما الواو في األكثرين عند إثباتها يذكرعلة ولم

 الثابتة كذلكفيالغنة النونواختلفوا فهلهيغنة والتنوينفيالميم، الساكنة النون إدغام مع

المدغمةفيكوناإلدغامناقصـًا،أمهيغنةالميمالمدغمفيها،فيكوناإلدغاممحضاكامالً،وهذا

الثانيهوالذياختارهالدانيوالمحققونورجحهالقسطالنيتبعـًاالبنالجزري،وعللذلكبأن

ثمأدغمتأيأنهاتماثلتمعالميممماثلةتامةوأدغمت،كأنهيشيربذلكإلىأنالنونقلبتميمـًا

فيه،وهو المدغم النونفيالنونهيغنة علىأنغنةإدغام فقداتفقوا هوأصلاإلدغام، هذا

غنة فواضحأنها بعضالقراء والراءعند والالم الواووالياء مع الثابتة الغنة أما النونالثانية.

.(5)لمدغما

   
 

                                                           
(.2/787،)لطائفاإلشارات،القسطالني(1)

(.2/789)،لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(2)

(.4/1404(و)2/791)انظر:المصدرنفسه،(3)

(.2/787)المصدرنفسه،(4)

(.791-2/789المصدرنفسه،)انظر:(5)
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إخفاء،ويرىأنتسميتهباإلدغاممجاز،وقدردإنماهواإلدغامبغنةأنَّالسخاويوقدرأى

ووصفاإلدغامالكاملبأنهمحض،واإلدغامالناقصبأنهغير،عليهالجعبري،وأقرهالقسطالني

المدغمقلبلمثلالمدغمفيه،فالقلبفي المخفىمعالمخفىهحقيقي،كماأنَّهمشدد،ومحض؛ألنَّ

اإلدغاممعبقاءالغنةإدغامناقصكمثلإدغامالطاءفيالتاءمعبقاء فيهليسفيهماتشديد،وأنَّ

)أحطت( اإلطباقفيمثل [28]المائدة:و)بسطت([22]النمل:صفة
الحاجباستشكل،(1) ابن لكن

ألنهامنمخرجغيرمخرجه،ذلكبالفرقبيناإلطباقوالغنة"فإنالغنةالتتوقفعلىالنون؛

النونمنالفم،والغنةمنالخيشوم،بخالفاإلطباق،فإنهمعالطبقفيمخرجه،فاليـتأتى فإنَّ

.(2)إالبه"

إالأنها االستشكالمدفوعبأنالغنةوإنكانتمنغيرمخرجالنون، ويظهرللباحثأنهذا

العلماءعلىأنمخرجالنونمنطرفاللسانمالزمةلها،واليمكنالنطقبالنوندونها،ونَ صُّ

يخرجمن وفوقالثنايا،إنماهونصمنهمعلىمكاناالعتماد،وإالفإنالتصويتبالنونكلها

الخيشوم،أالترىأنكلوأغلقتأنفكونطقتبالنونمااستطعتوالأطقت!

الواوأو وذلكنحو:)صنوان(الياءاللينتان،واتفقالقراءعلىإظهارالنونالساكنةإذاوليتها

الواوأوالياءفيجميعمواضعهامنالتنزيلو)الدنيا([4:الصف]و)بنيان([4]الرعد: لئاليتوهمأنَّ

ان( و)صوَّ و)حيَّان( )ديَّان( فينحو كما أصليتان النون من المبدلتين
بعضها(3) فتلتبساألبنية

.(4)ببعض

بعدهاقطعةموقياسالحروفال الساكنةفيما ،لكنأدغمنونفيمطالعالسورأالتدغمنونها

فيالواوبعدهاهشاموالكسائيويعقوبوخلفووافقهماألعمش[2-1]يس:سينفي)يسوالقرآن(

.(5)وابنمحيصن،وعلةهذااإلدغامكماأشارإليهالقسطالنيالتقاربوزيادةالتخفيف

   
 

                                                           
(.790–2/789)،لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1)

(790–2/789انظر:المصدرنفسه،)(2)

(.2/792انظر:المصدرنفسه،)(3)

(.175،ص:)اءاتم(عبدالبديع،الجوانبالصوتيةفيكتباالحتجاجللقر2006النيرباني)انظر:(4)

(.8/3452انظر:المصدرنفسه،)(5)
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عننافعوالبزيوابن،ورويالوجهانوقنبلوحمزة،وأبوجعفرأبوعمرووأظهرهذهالنون

منبعض"ذكوانوعاصم الحروفبعضها ب باإلظهارللمبالغةفيتفكيكهذه الوقف،يَّن ؛ألنه ة

.(1)"وهذاأجريعلىالقياسفيالحروفالمقطعة



:ثانيـًا: اإلظهار

علىمذهبليهماأحدأصواتالحلقالستةعللالقسطالنيإظهارالنونالساكنةوالتنوينإذاو

.(2)،الهمزةوالهاءوالعينوالحاءوالغينوالخاء،بالتباعدبينالمخرجينالمتقدمين

أباجعفرالمدنيوقالونفيبعضالطرقعنأبينشيطيخفيانالنونالساكنةوالتنوين علىأنَّ

،واستثنىبعضالرواةعنأبيجعفرثالثةعندالغينوالخاءفيجميعمواضعالتقائهامنالتنزيل

[135]النساء:و)إنيكنغنيا([51]اإلسراء:نغضون(يفسمواضع،رووهاعنهباإلظهار،وهي:)

و)المنخنقة( المواضع،"[3]المائدة: واالستثناءأشهر،وعدمه،وبعضالرواةعنهلميستثنهذه

(3)"أقيس جعفر أبي قراءة القسطالني ه ووجَّ من، والخاء الغين مخرجي بقرب هذه

علىمذهبهمفيأنهمامنمخرجواحد.(4)أقصىاللسان،وهومخرجالقافوالكاف



 ثالثـًا: القلب:

و)عليٌم[33]البقرة:باء،نحو:)أنبئهم(أوالتنوينالمتوسطةأوالمتطرفةإذاوليالنونالساكنة

ءعلىقلبهماميًماخالصة،الفرقبينهاوبينالميمفينحوفقداتفقالقرا[119]آلعمران:بذات(

[،وقدوجهالقسطالنيهذابعسرإظهارالنونواإلتيانبغنتهااألنفيةثماالنتقالإلى8)أمبه(]سبأ:

الشفتينوإطباقهمالتخرجالباء،وكذلكيعسرإدغامالنونفيالباءلبعدالمناسبةبينهماواختالف

مخرجالنونمنطرفاللسانمعأصولالثنايا،نوعالمخرج؛ متقاربينإالأنَّ وإنكانا فهما

   
 

                                                           
(.8/3453المصدرنفسه،)(1)

(.2/786)،لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(2)

(.2/786)،المصدرنفسهانظر:(3)

الصفحةنفسها.انظر:المصدرنفسه،(4)
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والباءمنالشفتين،وإذاثقلكلمناإلظهارواإلدغامتعيناإلخفاءلكناالنتقالمنغنةالنونإلى

"كزالباءثقيل،فقلبتالنونميًمالتماثلالباءفيالمخرج،وقدحذرالقسطالنيالقارئمماسماه

بسكون "فليتلطف مقدارها عن الغنة زيادة إلى هذا يؤدي لئال المقلوبة الميم على الشفتين"

.(1)الميم"



 رابًعا: اإلخفاء: 

وليهما   إذا والتنوين الساكنة النون نحو: تخفى والقلب، اإلدغام وحروف األلف عدا حرف

12]المزمل:)أنكاال( القاف[ هي: عشر، خمسة والشينوالضادوحروفاإلخفاء والكافوالجيم

.(2)والطاءوالدالوالتاءوالصادوالسينوالزايوالظاءوالذالوالثاءوالفاء

وقدنقلالقسطالنيعنالجعبريوجهإخفاءالنونالساكنةوالتنوينعندهذهالحروفبأنَّهما

كبعدهما"لميقربامنهذهالحروفكقربهمامنحروفاإلدغامفيدغمانفيهّن،ول منهنَّ ميبعدا

واإلدغام، اإلظهار بين حالة الذيهو اإلخفاء تعين فلذا عندهّن، فيظهران حروفالحلق، من

اإلدغام، إلى قرب الصفة أو بالمخرج التناسب قوي فكلما منهّن، قربهما قدر على وإخفاؤهما

وكلماقلَّقربإلىاإلظهار"
(3).

بأنمخرجالنونانتقلإلى[23]لقمان:فينحو)يحزنككفره(وقدعللالقسطالنيمنعاإلدغام

اإلجحاف إلى ذلك أدغمتألدى ولو الكاف، مخرج عن مخرجها فبعد أخفيت، ألنها الخيشوم

مع يجتمع فكيف واإلدغام، اإلظهارر بين حالة تقدم كما فاإلخفاء إعاللين، بحصول بالكلمة

.(4)اإلدغام؟!

قطعةإذاولينونهاحرفمنحروفاإلخفاءأالتخفى؛ألنالقصدواألصلفيالحروفالم

تمييزبعضهذهالحروفعنبعض،ونطقهامنفصلةكنطقمنيعددحروفالهجاء،لكنروي

   
 

                                                           
(.2/793،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1)

(.795-2/794انظر:المصدرنفسه،)(2)

(.796-2/795)،المصدرنفسه(3)

(.2/693انظر:المصدرنفسه،)(4)
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وأظهرهابعضهمكحفصعلى[1]مريم:عنأكثرالقراءإخفاءالنونعندالصادفي)كهيعص(

.(1)بعضاألصلفيتمييزالحروفالمقطعةبعضهاعن



































   
 

                                                           
(.7/2828،)لطائفاإلشارات،القسطالنيانظر:(1)
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 الفصل الثالث: الراءات

 

التجويد وأكثرعلماء الراءضربمنضروباإلمالة، ترقيق أبيطالبأنَّ رأىمكيبن

" اختالفحقيقتيهما كالياءاأللف ل ع جَاإلمالةألنيرون فهوالترقيقوأماكالكسرة،والفتحة ،

يمتنعكانوإنممالة،ومفخمة،ممالةغيرمرققةالراءبالتلفظويمكنصوته،عنالحرفإنحاف

.(1)"روايةاإلمالةمعالتفخيم

والراءمجهورةبينيٌّةمنفتحةذل قة،واألصلفيهاأنتكونمفخمةفيرأيأكثرعلمائنااألقدمين

ورأى(2)"لتمكنهافيظهراللسانفقربتبذلكمنالحنكاألعلىالذيبهتتعلقحروفاإلطباق"

بعضهمأنهليسأصلهاالتفخيموالالترقيق،وإنماذلكبمايعرضلهامنحركة،ومايكتنفهامن

الإلى إلىسببخارجعنها يعود الراءوترقيقها تفخيم بأنَّ هذا رأيهم أصواتمفخمة،وعللوا

سببيتعلقبذاتها.

ال ترقيقالراءوتفخيمهاعائدإلىحركتهافإنَّ قسطالنيكغيرهمنعلماءالتجويدرتبوبماأنَّ

أحكامهاوفقهذهالحركة،وهيالتخرجعنكونهامفتوحةأومضمومةأومكسورةأوساكنة،

وتحليله عليه به التعقيب يمكن وما صوتيـًّا ذلك من القسطالني وجهه لما عرٌض يلي وفيما

ومناقشته.

االراءالمفتوحةفقداتفقالقراءإالور شـًامنطريقاألزرقعلىتفخيمهابقطعالنظرعنأمَّ

 )ورزقكم( نحو: في كما وماهيته قبلها الذي الحرف [62]األنفال:حركة [5]غافر:و)برسولهم(

.[10]سبأ:و)الطير([57]األعراف:و)ن ش ًرا(

نة،والراءالمفتوحةالمتوسطةأوالمتطرفةيرققهاورشمنطريقاألزرقإذاسبقتبياءساك

راًما([23]البقرة:نحو:)فيريب( تبعالراء[72]الفرقان:أوكسرةمتصلةالزمة،نحو:)ك  إالإذا

[أوراءغيرها،ولميقعذلك6المتوسطةصوتمنأصواتاالستعالء،نحو:)الصراط(]الفاتحة:

   
 

                                                           
 (.3/1162)،(القسطالني،لطائفاإلشارات1

 الصفحةنفسها.المصدرنفسه،(2
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 )ضراًرا( هي: كلمات، ثالث في [16:األحزاب](و)الفرار[18:الكهف]و)فراًرا([231]البقرة:إال

.(1)فيقرؤهابالتفخيممماثلةجزئيةلصوتاالستعالءأومناسبةلتفخيمالراءالثانية

ويرققورشالراءالمفتوحةإذافصلبينهاوبينالكسرةقبلهاساكن،كمافينحو)إجرامي(

.(2)ووجهذلكعندالقسطالنيأنالفصلبالساكنضعيففهو"حاجزغيرحصين"[35]هود:

ترقيقالراءالمفتوحةالمسبوقةبساكنمكسورماقبلهعندورشاليكونإالبشروط، علىأنَّ

 )إصرهم( في كما مفخًما، الساكن يكون أال وعدم[157:األعراف]منها "للتنافر الراء فيفخم ،

بينالراءالمرققةوالصوتالمفخمقبلها.(3)التناسب"

الساكنق كانالمفخم وإذا في)إخراج( كما فورشيرققالراءوال[217:البقرة]بلالراءخاًء

من غيرها عن الخاء مرتبة لنزول حروفاالستعالء، من أنه مع بالحاجز يعتد وال يفخمها،

اإلطباق لكن مهموسة، مستعلية الصاد أن مع القسطالني، ذكر بالهمسفيما حروفاالستعالء

.(4)يقويتفخيمها

قيقالراءالمفتوحةالمسبوقةبساكنمكسورماقبلهعندورشأاليكونبعدهاومنشروطتر

علىخالففيها[18:ص]و)اإلشراق([35:األنعام]حرفاستعالءأيًضاكمافينحو)إعراضهم(

.(5)سيأتيذكرهالحقـًا

[6:األنعام]را(ومنهذهالشروطأاليكونبعدهذهالراءالمفتوحةراءمثلها،كمافينحو:)مدرا

للتناسببينالراءين،وإذاكانتالراءالترققعندورشمعتحققشرطالترقيقمناسبةللصوت

.(6)المفخمالذييكتنفهافمناسبتهاللراءأولىكمايفهممنكالمالقسطالني

)إبراهيم( نحو: أعجمي، الشروطأاليكونذلكفياسم حيثو)عمران(ومنهذه و)إسرائيل(

وقعتمنآياتالتنزيل،وقدعللالقسطالنيتفخيمالراءفيهذهاألسماءبثقلاألعالماألعجمية

   
 

                                                           
 (.1164،1166-3/1163)،القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1

 (.3/1165)المصدرنفسه،(2

 المصدرنفسه،الصفحةنفسها.(3

(.4/1580(و)3/1166)المصدرنفسه،انظر:(4

(.1173-3/1172الصفحةنفسها،و)المصدرنفسه،انظر:(5

(.3/1166)المصدرنفسه،انظر:(6
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بصوتيوالمحافظ مسبوقة وكونها أصلها على حلقيينة القدماءن مذهب الهمزةعلى هما ،

،وأصواتالحلقتميلإلىالفتح،والترقيق،وإنكانفيراءمفتوحة،يقربالراءمن(1)والعين

سرأوتميلبهالفتحةقليال،ولذلكعدمكيترقيقهامنضروباإلمالة،وخالفهالجمهوركماالك

تقدم.

،منها:(2)وقداختلفعنورشفيترقيقالراءالمفتوحةالمسبوقةبكسرةفيألفاظمخصوصة

[138،140:األنعام]و)افتراًء([18:الكهف]و)ذراعيه([32:الحاقة]و)ذراعـًا([44:ق])سراعـًا(

؛فمنرققهامنالرواةعنورشماثلبهاالكسرةقبلها،ومنفخمهاراعى[22:الكهف]و)مراًء(

.(3)مابعدهامنالعينوالهمزة،وهمامنأصواتالحلق

فمن[125:البقرة]و)طهرا([35:الرحمن]و)تنتصران([48:القصص]ومنهذهاأللفاظ:)ساحران(

راعىاأللفبعدهارققهاعنورشفلمناسب قبلها،ومنفخمها قدم(4)ةالكسرة ،وسببذلكفيما

الباحثأنالترقيقوالفتحة،طويلةكانتأوقصيرة،متنافيان.

؛فمنرققهاعنورشفللياءالساكنةقبلها،ومنفخمهافلمناسبة[24:التوبة]ومنها:)وعشيرتكم(

وجههذهالمناسبة،وقديكونوجههافيرأيالباحث،لكنهلميذكر(5)الشينكماقالالقسطالني

تفخيمها سبب يكون وقد الترقيق، مع فيتنافى القوة، صفات من وهو الشين، في الذي التفشي

مناسبةالعينالمفتوحة،أومناسبةالشينوالعينمعـًا.

ةنظرإلىأنهافمناختارتفخيمهاعنورشمعأنهاسبقتبياءساكن[71:األنعام]ومنها)حيران(

،لكنهلميبينصلةالمنعمنالصرفبتفخيمالراءفي(6)ممنوعةمنالصرفكماذكرالقسطالني

الممنوعمنالصرفثقيل،ولذلكاليكسر،ويناسبذلكأالترقق هذاالموضع،ويرىالباحثأنَّ

وامتناعكسره،فالترقيقيضعففتحةالرا المفتوحةمناسبةلفتحآخره ءفتضعفمعههذهراؤه

المناسبة.

   
 

                                                           
(.3/1166)،القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1

(.3/1167)المصدرنفسه،ظرهذهاأللفاظفيان(2

(.1169-3/1168)المصدرنفسه،انظر:(3

(.3/1169)المصدرنفسه،انظر:(4

(.3/1170)المصدرنفسه،انظر:(5

(.3/1170)المصدرنفسه،انظر:(6
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 و)ذكرك( )وزرك( أو[2،4]الشرح:ومنها: الفواصل لمناسبة وتفخيمها القياس، على فترقيقها

اآلي (1)رؤوس وقد بنحو:، اآلي رؤوس لمناسبة التفخيم كون على )كورت(اعترضالداني

،ويرى(2)كونهافواصل،فلمتفخممع[1،3:التكوير]و)فجرت(و)بعثرت([3،4:االنفطار]و)سيرت(

مراعاةهذهالمناسبةجائزةالواجبةفالمعنىالعتراضالداني. الباحثأنَّ

فقياسهاأنتفخمألجلالقافبعدها،وهيمنأصواتاالستعالء،[18:ص]ومنها:)اإلشراق(

التسفل" من الصعود القاف"لصعوبة القسطالنيكسر ذكر عنورشكما رققها من ،(3)وعلة

والقافالمكسورةيضعفاستعالءهاوتفخيمها.

فترقيقراء)حصرت(المفتوحةعلىالقياسلكونما[90:النساء]ومنها:)حصرتصدورهم(

المطبق الصاد صوت فلمماثلة الوقف دون الوصل ورشفي عن فخمها ومن مكسوًرا، قبلها

)صدورهم( في بعدها ترقيقها(4)المفخم الجزري ابن واختار بصوت، يعتد فلم ووقفـًا وصال

صفحا( )الذكر ترقيق على اتفقوا القراء وألن الراء؛ عن منفصل ألنه [5:الزخرف]االستعالء،

 قم( منفصالعنها[2-1:المدثر]و)المدثر  لكونه الراء بعد وقوعصوتاالستعالء ويرى(5)مع ،

ا عن انفصاله مع االستعالء صوت بتأثير االعتداد أنَّ واجب،الباحث ال جائز هو إنما لراء

من أقوى الصاد ألنَّ المذكورين، الموضعين دون صدورهم( )حصرت في الراوي واختاره

القاف،وألنهااكتنفتالراءفوقعتقبلهاوبعدها.

فقداختلفعنورشفيترقيقالراءالثانية،فمنرققهافلمماثلة[32:المرسالت]ومنها)ب َشَرر(

ا الراء الكسرةترقيق زوال لكون الوقف في الترقيق هذا واستصحب وصالً، المكسورة لثانية

عارًضا،وفخمهابعضهمفيالوقفدونالوصل،واعتدبمناسبةالراءالثانيةفيالوصلفقط،هذا

.(6)إذاوقفعليهابالسكونلكنإذاوقفبالروموأتىبثلثالكسرةرققالثانيةوناسببهااألولى

   
 

                                                           
(.1171-3/1170)،القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(1

نقلهالمصنفعنمخطوط"جامعالبيان")(3/1171)المصدرنفسه،انظر:(2 /أ(152واعتراضالدانيهذا

(منالصفحةنفسهافي"اللطائف".6كماأشارإليهالمحققونفيالحاشية)

(.1173-3/1172)المصدرنفسه،انظر:(3

(.3/1173)المصدرنفسه،انظر:(4

(.2/98رفيالقراءاتالعشر،)هـ(النش833(وابنالجزري)3/1174)المصدرنفسه،انظر:(5

(.9/4192(و)1176-3/1174)،القسطالني،لطائفاإلشاراتانظر:(6
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ولنيشيرالباحثمنذلكإالإلىما(1)عنورشفيالراءالمفتوحةالمنونةبأقسامهاواختلف

ووقفـًا وصالً األقسام فيجميعهذه الراء فخم بعضهم ومنذلكأنَّ القسطالنيصوتيـًّا، وجهه

69]الكهف:سواءكانتمسبوقةبكسرة،نحو:)صابًرا( قبله،نحو:[ أومسبوقةبساكنمكسورما

)ح  ًرا( )خبيًرا([22:الفرقان]ج  الراءياءساكنة،نحو: القياسعن[35:النساء]أوكانبعد معأنَّ ،

ورشفيهذهاألقسامترقيقالراءكمارويعنهمنوجهآخر،وقدعلَّلالقسطالنيالتفخيمفي

ويرىالباح المناسبة، هذه يبينوجه ولم التنوينالالحقلها، بمناسبة المواضع وجههذه ثأنَّ

،والترقيقينحوبالراءقليالًعنالفتحة،وهو(2)المناسبةهوكونهذاالتنوينيبدلألفـًافيالوقف

مااليناسباأللف،ثمأجريالوصلمجرىالوقف.

ممنهذهاألقسامماسبقفيهالراءساكنصحيحمرققمظهر ومنالرواةعنورشمنفخَّ

ذ وقع وقد بكسرة، ًرا(مسبوق ك  )ذ  هي: كلمات، ست في ًرا([70:الكهف]لك [90:الكهف]و)ست 

ًرا( ًرا([22:الفرقان]و)ح ج  ًرا([71:الكهف]و)إمًرا([100:طه]و)وز  ه  وعلة[54:الفرقان]و)ص  ،

الفصل أنَّ مع القسطالني، كالم من يفهم كما بالساكن الفصل الست الكلمات هذه في  التفخيم

بهفيغيرالمنون،لكناعتدبهفيهذهالمواضعلمكاناأللفالتييبدلإليهابالساكنلميعتد

كماتقدم،واستثنواماقبلهاساكنصحيحمدغم،وقدوقع التنوينوقفـًا،واالعتدادباأللفوصالً

ا( ا([235:البقرة]ذلكفيكلمتين،هما:)سّرً .(3)"لذهابالفاصللفظـًا"[40:النمل]و)مستقّرً

ًرا( ه  ،فرققها،وسببذلككماأشارإليهالقسطالني[54:الفرقان]واستثنىبعضهمعنورش)ص 

خفاءالهاء،فضعفالفصلبالهاءيجعلالراءكأنهامسبوقةبكسرةمنغيرفصل،لكنكأنهملم

الكلما هذه منفخم جميع  يستثنها ولذلكلم مستعلية، مطبقة صاد قبلها المكسور بأن تيعتدوا

.(4)الستعنورش



   
 

                                                           
(.1178-3/1176)المصدرنفسه،انظرهذهاألقسامفي:(1

(.3/1178)انظر:المصدرنفسه،(2

(.3/1179)انظر:المصدرنفسه،(3

(.3/1179)انظر:المصدرنفسه،(4
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ذكرها التي أقسامها جميع في ترقيقها على القراء جميع اتفق فقد المكسورة الراء ا أمَّ

أوالقسطاّلني مبتدأة كانت سواء أو منقولة، أو عارضة أو الزمة الراء كسرة كانت سواء ،

.(1)متوسطةأومتطرفة



وجهه ما المضمومة الباحثمنأحوالالراء يجد الساكنةولم الراء أمـَّا القسطالنيصوتيـًّا،

)قرية( على[87:البقرة]و)مريم([259:البقرة]فمنها لها حمالً الياءبعدهما لمناسبة فالترقيقفيهما

.(2)الياءالتيتسبقهاكماقالالقسطالني

،[102:البقرة]ومنها)المرء(فيقولهتعالى:)فيتعلمونمنهمامايفرقونبهبينالمرءوزوجه(

الصوابفيرأيالقسطالنيهو الهمزةبعدها،معأنَّ فلكسرة التفخيم،ومنرققها فقياسرائها

.(3)التفخيم

ية( ر  مرققةإالإنوقعبعدها[17:هود]والراءالساكنةالمسبوقةبكسرةالزمة،كمافينحو:)م 

 مكسورصوتاستعالء غير من يرد ولم لمناسبته، إالفتفخم القرآن في :ذلك )قرطاس(في

[107:التوبة]و)فرقة([7:األنعام] [122:التوبة]و)إرصادا( و)لبالمرصاد([21:النبأ]و)مرصادا(

[14:الفجر]
(4).

ا)ف رق( فقدرققبعضهمراءهاعنورشولميعتدبصوتاالستعالء،بسبب[63:الشعراء]أمَّ

.(5)لمنيميلفتحتها[107:لتوبةا]كسرته،وتقاسعليهكلمة)فرقة(

وأشارالقسطالنيإلىكلماتترققراؤهاوتفخمباعتبارين،بسبباختالفالقراءفيالحركة

" ومنكسرأواختلس[260:البقرة]و)أرني([128:البقرة]وذلكنحو)أرنا(قبلها، فمنسّكنفّخم

   
 

                                                           
(.3/1182)،،لطائفاإلشاراتالقسطالنيانظر:(1

(.3/1187)انظر:المصدرنفسه،(2

(.3/1188)انظر:المصدرنفسه،(3

(.1190-3/1189)انظر:المصدرنفسه،(4

(7/3140(و)1191-3/1190)انظر:المصدرنفسه،(5
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ألنهيسكنالراء؛لكسرة[109:األنعام]م(،ومنذلكانفرادأبيعمروبترقيقراء)يشعرك(1)"رقق

) )فصرهنَّ بترقيقراء حمزة وانفراد وانفراد[260:البقرة]العينقبلها، بكسرالصاد، انفرد ألنه

الراء لكممنإلهغيره(حيثوقعفيآياتالتنزيل؛لكسره الكسائيبترقيقراء)غير(في)ما

ن(،(2)دونغيرهمنالقراء انفردورشبكسرالقاففرققالراء،والباقونفتحواومنذلك)َقر 

.(3)القافففخمواالراء



























   
 

                                                           
باعتبارين(1 وترقق التيتفخم الراء أخرىعلى أمثلة فيانظر القسطالني: -3/1193)،راتلطائفاإلشا،

(.6/2750(و)1520-4/1519(و)1194

(.3/1194)،المصدرنفسهانظر:(2

(.8/3364)انظر:المصدرنفسه،(3
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 الفصل الرابع: الالمات

 

الالمصوتمجهوربينيمنحرفمنفتحَذل ق،واألصلفيهاالترقيق،والتفخمإاللعلة،وجرى

نهمااتفقعليهبينالقراء،ومنهما،وم(1)كثيٌرمنعلماءالتجويدعلىتسميةتفخيمالالمتغليظـًا

اختلففيه،وفيمايليعرٌضلماوجههالقسطالنيمنذلكوتحليلهومناقشته.



 تغليظ الالم المتفق عليه:

]آلتفخمالملفظالجاللةبعدفتحأوضممحققين،فيالوصلوفياالبتداء،نحو:)شهدهللا(

وعلة[89]األعراف:و)هللاربنا([32]األنفال:و)وإذقالوااللهمَّ([124]األنعام:و)رسلهللا([18عمران:

،فترقيق(2)هذاالتفخيممعنوية"قصًدالتعظيمهذااالسماألعظمالشريفالدالعلىالذاتالمقدسة"

الملفظالجاللةعلىخالفاألصلفيها؛فالترققإالإنسبقتبكسرةمباشرةمحضةمتصلةأو

هللا([1]الفاتحة:أوالزمة،نحو:)بسمهللا(منفصلةعارضة ،ووجهالقسطالني[2]فاطر:و)مايفتح 

"بالتناسبالمتسق،فيسهلعلىالالفظويعجبالسامع،واليجوزالتفخيملتنافراللفظهذاالترقيق

.(3)لخروجهمنتسفلإلىتصعد،ليعملاللسانعمالواحًدا"

سبقلفظالجاللةبرا لم[94]التوبة:ءممالة،نحو:)وسيرىهللا(وإذا فإنهيجوزالتفخيم؛ألنها

.(4)تسبقبكسرةخالصة،والترقيق؛ألنهالمتسبقبفتحةخالصة

لفظالجاللةالمسبوقبراءمفتوحةأومضمومةاختصورشبترقيقها ونبهالقسطالنيعلىأنَّ

هللا( )أفغيَر نحو: األزرق، طريق [64]الزمر:من هللا( [45]العنكبوت:)ولذكر  إال فيها ليس

   
 

                                                           
(.3/1195(القسطالني،لطائفاإلشارات،)1)

 (.3/1196(المصدرنفسه،)2)

 (المصدرنفسه،الصفحةنفسها.3)

(4( نفسه، المصدر انظر: في)3/1196-1197( وانظر رجح3/1197( ومن التفخيم رجح فيمن التفصيل )

 الترقيقفيهذاالموضع.
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العلةفيذلككونالراءالمرققةال(1)التفخيم ؛ولميذكرالقسطالنيلذلكوجهـًا،ويرىالباحثأنَّ

أقوى الممالة فيغير الفتحوالضم وإنكان الممالة، الراء تزولعن كما حركتها تزولعنها

وأظهر.

الجال لفظ ترققالم ولذلكأوردوقد قبلها، فيالحركة الختالفالقراء باعتبارين؛ وتفخم لة

أو معينة مواضع في الجاللة لفظ بترقيق بعضالقراء انفراد في األلغاز من عدًدا القسطالني

هللا( يهديهم )ال نحو: لفظ[104]النحل:تفخيمها، وتفخيم )يهديهم( من الميم علىضم فالجمهور

.(2)أباعمرويرققهاألنهيقرأالميمبالكسرالالضمالجاللةبعدها،لكنَّ



 تغليظ الالم المختلف فيه:

[99]التوبة:واختلففيترقيقالالموتغليظهاإذاكانتمفتوحة،وقبلهاصاد،نحو:)وصلوات(

)طلَّقكَن( نحو: )اليظلمون([5]التحريم:أوطاء، نحو: [281]البقرة:أوظاء،
يختلف(3) ولم في،

وعللذلكالقسطالنيببعدمخرجها[17]الفرقان:ترقيقالالمالمفتوحةبعدالضاد،نحو:)أضللتم(

علة(4)عنالالم ،وهذاتعليلغريب،فالضادأقربأصواتاإلطباقإلىالالم،ويظهرللباحثأنَّ

رمعمايوازيهترقيقالالمالمفتوحةبعدالضادمافياالستطالةالتيتحبسجانباللساناأليس

مناألضراسفيكوناالرتفاعبأقصىاللسانألجلالتفخيمبعدانحباسجانباللسانمعمايوازيه

مناألضراسأعسروأشق.

وقدقرأهاورشمنطريقاألزرقبتغليظالالمللماثلةالجزئيةلهذهاألصواتالثالثةالمطبقة

بعضهمالمفخمة،واختلفتالروايةعنورشفيالالم المسبوقةبطاءأوظاء،فرققها المفتوحة

تعليالً لذلك القسطالني يذكر ولم بالصاد، المسبوقة المفتوحة بالالم التفخيم ويرى(5)وخص ،

   
 

                                                           
(.3/1197(انظر:القسطالني،لطائفاإلشارات،)1)

(.1199-3/1197(انظر:المصدرنفسه،)2)

(3( نفسه، المصدر في المواضع هذه أمثلة انظر )3/1199–1201( أيًضا: وانظر ،)9/4360 ،4408،

4429.)

(.3/1202صدرنفسه،)(انظر:الم4)

(.3/1201(انظر:المصدرنفسه)5)
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ترقيقالالمأوتفخيمهافيهذهالمواضعجائزالواجب،فمناختارالتفخيمفيالالم الباحثأنَّ

الصفيرالمسبوقةبالصاددونالطاءوالظاءلم يخرجعنَسننالعربية،ولعلوجهاختيارههذاأنَّ

الذيفيالصاديمتدبهالصوتفيجانبيالفممعامتدادالنفسبهالكونهامهموسةحتىالنطق

بالالمالتيتوصفبأنهاجانبية،فتلقيعليهابج رانهافالتستطيعانفكاًكامنمناسبتها،وإنكانت

والظاء.الصادأضعفمنالطاء

 )الطالق( نحو: الطاء بعد الالم يفخم لم ورشممن عن بعضالرواة [281]البقرة:واستثنى


[281]البقرة:و)طلقتم(
علةذلكاكتنافالالم ففخمها،ولميعللالقسطالنيذلكبشيء،وظاهٌرأنَّ

الطاءوالقاف )صلصال((1)بصوتياالستعالء وقريبمنذلككلمة [281]البقرة:،
الالم أنَّ مع

أشارإليها ساكنةالمفتوحة،والخالفجارفيالمفتوحةدونالساكنة،وعلةمنفخمهاظاهرة

،ومنرققفعلىاألصلفيالالمالساكنة.(2)القسطالني،وهووقوعهابينصادين

[86ه:]طواختلفعنورشفيالالمالمفتوحةالتيفصلبينهاوبينالطاءبألف،نحو:)أفطال(


 [233]البقرة:و)فصاالً(
ولكونالطاء صوتهوائيالحيزله، ألنها باأللف، يعتد لم فمنفخم

بالفاصلأقوىأصواتاإلطباقكمايفهممنكالمالقسطالني .(3)،ومنرققاعتدَّ

باأللفكمافينحو:)ي َصلَّبوا( اعتدَّ بفاصلالصوتالمشددكما هذا؛[33]المائدة:ولميعتدَّ ألنَّ

تخرجالالمعنكونحرفاالستعالءالفاصل فلم واحًدا فصارتحرفا أدغمتفيمثلها "الم

.(4)وليها"كمانقلالقسطالنيعنابنالجزري

،[12]األعلى:واختلفعنورشأيًضافيماإذاوقعبعدالالمألفممالة،كمافينحو:)يصالها(

 قبلها، بالصاد اعتدَّ م نحوالكسرة،ومنرققغلَّباإلمالةفمنفخَّ نحيبها فتحتها بأنَّ يعتدَّ ولم

.(6)؛و"اإلمالةوالتغليظضداناليجتمعان"(5)التيتنحوبالصوتنحوالكسرة

   
 

                                                           
(.3/1201(انظر:القسطالني،لطائفاإلشارات،)1)

(.3/1207(انظر:المصدرنفسه،)2)

(.1203-3/1202(انظر:المصدرنفسه،)3)

(.2/119هـ(النشرفيالقراءاتالعشر،)833(وابنالجزري)3/1204(انظر:المصدرنفسه،)4)

(.3/1204(انظر:المصدرنفسه،)5)

(.3/1205(انظر:المصدرنفسه،)6)
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ومماوجهبهالقسطالنيترقيقمااألصلفيهالتفخيمعندورشمناسبةرؤوساآليكمافي

حقهالترقيقعندورشفيبعض[31]القيامة:نحو:)فالصّدقوالصلّى( هالتفخيممما كماوجَّ

[4]الغاشية:الكلماتبمناسبةرؤوساآليأيًضاكمافينحو:)تصلى(
(1).

واختلفعنورشكذلكفيتفخيمالالمالمفتوحةالمسبوقةبصادأوطاءأوظاء،حالةالوقف،

)أنيوصل( الرعد:27]البقرة:نحو: م[21، فمنفخَّ معنىما؛ أجرىالوقفمجرىالوصل،وهذا

العارضوزوال بالسكون اعتدَّ رقَّق ومن "عروضالسكون"، ذلك: تعليل في القسطالني نقله

وهي(2)الفتحة الفتحة، أنَّ الموضعمع فيمثلهذا نصالقسطالنيعلىرجحانالتفخيم وقد ،

"سببالتغليظهناقشرطفيتفخيمالالم،قدزالت؛ ائم،وهووجودحرفاالستعالء،وإنماألنَّ

لضعف عمله السبب فعمل السبب، وقوة لعروضه الوقف سكون يؤثر فلم شرط، الالم فتح

.(3)المعارض"كمانقلعنابنالجزري















 

   
 

                                                           
(1( لطائفاإلشارات، القسطالني، انظر: من3/1205( الالم هذه ورود مواضع في تفصيل من فيه وما ،)

التنزيل.

(.1206-3/1205(انظر:المصدرنفسه،)2)

(3( نفسه، المصدر انظر: و)3/1207( واب4/1418(، ،)( الجزري العشر،833ن القراءات في النشر هـ(

(2/114.)
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 خاتمة

فيهذهالدراسةالتوجيهالصوتيالختالفالصوامتفيالقراءاتالعشرةواألربعةالباحثتتبع

ال القسطالنيالشاذة الدين لشهاب القراءات" لفنون اإلشارات "لطائف كتاب في عليها زائدة

و923) ودرسهـ(، التوجيهات هذه جمع ثم ها العامةصنفها التغيرات يشمل األول بابين، في

للصوامتبمافيهامنإدغاموإبدالوحذف،واآلخريشملالتغيراتالخاصةببعضالصوامت،

فيمايليبعضماتراءىللباحثمنوكنةوالتنوينوالراءاتوالالمات،ساوهيالهمزةوالنونال

الدراسةعامةنتائج هذه أمفي استخلصها، التي الخاصة النتائج الصوتيا التعليل مناقشة من

:يأوممنينقلعنهفهذامماتفرقفيالفصولوتضيقبههذهالخاتمةالمختصرةللقسطالن

 اقيلفيالتعليلالصوتيالختالفالصوامتفيالقراءاتاستوعبالقسطالنيأغلبم

لالخالفعمنقبله،وعارضبيناألقوالقَالعشرةواألربعةالشاذةالزائدةعليه،ونَ

ممنسبقهمن ح،وإنكانأغلبمايرجحهيؤيدفيهفريقـًا ووازنبينهاواختارورجَّ

ندلسيوالسمينالحلبيومكيبنأبيكتبأبيحياناألماجاءفيأهلالعلم،والسيما

وبعض  وغيرهم، والقرطبي زنجلة وابن والفارسي والداني والجعبري الكتبطالب

كتبالجعبري.كبعضالتيرجعإليهامازالتمخطوطة



 كثيرةرواياتمنقراءتهموجوهيختارونكانواالقراءأئمةأنَّعلىتدلكثيرةشواهد

معلومةوهيالشواهد،هذهيخطئالالقراءاتكتبفياظروالنشيوخهم،عنيروونها

هوالعلمبهذاالمشتغلينعندبالضرورة والخالفالدائرحولبعضالقراءاتإنما ،

أقيس،ومنأوأكثرأوخالفعلىاختيارالقارئوجهـًادونغيرهمعأنغيرهأرجح

صامتيسبقهالذيصامتالمنالحركةحذفقراءةاختيارأبيعمروبنالعالءذلك

ل.كبيًراإدغامـًابعدهمافيليدغميجانسه؛أويقاربهأويماثلهماويليهساكن، وقدعوَّ

طبيعةوهيإليها،أشارأنعليهاّطلعفيماألحديسبقلمحجةعلىهذافيالباحث

نالحرفيسبقالذيالساكنالصامت لكريم،االقرآنمنالقراءةهذهشواهدفيالمسكَّ

اللينتينوالياءالواوفيمايشبهالذيوالجرياناالمتدادبعضمنالصامتهذافيوما

:نحووالقّراء،النحويينبإجماعمثلهفيمدغمـًابعدهمابالساكنالتقاؤهمايجوزاللتين

المقطعوقوعيجوزوبذلك،"موسى"ميمفيوإدغامها"قوم"ميمبتسكين"موسىقوم"

راءبإسكان"رمضانشهر"نحوفيكماالكالمدرجفياإلغالقمزدوجالالقصير
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رمضاننونعلىبالوقفالعبارةهذهتقطيعفيكون"رمضان"راءفيوإدغامهاشهر

،وقداستعانالباحثعلىهذا(صححص/حص/حص/صصحص:)وإسكانها

باستقراءفروعهذااالختيارفيقراءةأبيعمروبنالعالء.

 الصوتنظ مقام األلف تقوم حيث تركيبية، األولى: ناحيتين؛ من لأللف القدماء ر

الصامتأحياًنافيأوزاناألسماءواألفعال،وفيالوزنالعروضي،فعدوهاساكنةفي

حيث إفرادية، واألخرى: القواعد، تقرير في واألبواب األوزان لهم لتطرد التحليل

أدركواأنطبيعتهاتختلفعنالصوامت،وأننظروالهامنناحيةصوتيةخالصة،و

الحركاتأبعاضحروفالمد،وأنسكونهاالمقررسكونميتالسكونحيكمافي

الصوامت مصطلح استعمل بعضهم إنَّ بل  القسطالني، قرره فيما الصوامت

والصوائتوالجوامدوالذوائببمايدلعلىأنهمكانوايفرقونبينهمامنناحيةصوتية

راديةخالصة.إف

 الهمزة إبدال عن القدامى وعلمائنا القسطالني حديث سبق مما بسبب يتصل ومما

المعنىاليتفقوطبيعةصوت فاإلبدالبهذا السابقةله، صوتمدمنجنسالحركة

فسر ولذلك طويلة، حركة ويعدونه بالسكون، يأبونوصفه الذين المحدثين عند المد

اإلبدالبحذفا منجنسالحركةالباحثهذا قصيرة بحركة والتعويضعنها لهمزة

فيأصوات المحدثينللقدماء اقتضتمخالفة وقد صوتالمد، عنهما فيتولد السابقة،

فينحو كسر بعد المضمومة القسطالنيلتخفيفالهمزة فيتحليل النظر إعادة المد

إلىالساكن)صابئون(واقتضتكذلكإعادةالنظرفيبعضمواضعنقلحركةالهمزة

قبلها.



وائت،أولاألمرالتوجيهالصوتيعندالقسطالنيفيكلمنالصوامتوالصوقدجمعالباحث

له تضخمتفاستوسقت كبيرة فآثرمادة ا جّدً الدراسة هذه والتوصيةبها بالصوامت، االكتفاء

بمتابعةدراسةالصوائتفيمايستقبل.
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 المصادر والمراجعَثَبُت 



:تحقيق،)الحاجب ابن شافية شرح،الحسنبنمحمدالدينرضي(هـ686ت)راباذياألست

الحميدعبدالدينمحيومحمدالزفزافومحمدالحسننورمحمداألساتذة بيروت(،  دار:

م.1975،هـ1395،العلميةالكتب



ة.المصري–األنجلومكتبة:القاهرة،5ط،اللغوية األصوات:إبراهيمأنيس،



 وقائع في الزهور بدائعالحنفي،إياسبنأحمدبنمحمدالبركاتأبو،(هـ930)إياسابن

تحقيق)الثانية،الطبعة،الدهور عنمصورةللكتاب،العامةالمصريةالهيئة،(مصطفىمحمد:

.ت.داأللمان،المستشرقينجمعيةطبعة



اإلنصاف في لرحمنبنمحمدبنأبيسعيد،هـ(كمالالدين،عبدا577أبوالبركاتاألنباري)

،)تحقيق:محمدمحييالدينعبدالحميد(،دارالطالئعللنشروالتوزيع،القاهرة:مسائل الخالف

م.2009



بمصر.المعارفدار:القاهرة،1ط،(األصوات) العام اللغة علم:كمالبشر،



( الجزري 833ابن محمد بن محمد بن محمد الخير، أبو هـ( يوسف، بن علي النشر في بن

،)تصحيحعليمحمدالضباع(دارالكتبالعلمية،بيروت:د.ت.القراءات العشر



هـ(شمسالدين،أبوالخير،محمدبنمحمدبنمحمدبنعليبنيوسف،833ابنالجزري)

الرسالة،،الطبعةالرابعة،)تحقيقالدكتورغانمقدوريالحمد(،مؤسسةالتمهيد في علم التجويد

.م1997-هـ1418بيروت:
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392ابنجني)ت عثمانبنجني، الفتح، أبو محمدالخصائصهـ( )حققه: األولى، الطبعة ،

.م2012-هـ1433عليالنجار(،دارعالمالكتب،بيروت:



 القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب،أبوالفتح،عثمانبنجني،هـ(392)تابنجني

،)تحقيق:عليالنجديناصفوعبدالحليمالنجاروعبدالفتاحإسماعيلشلبي(،عنها احواإليض

.1969–1966نشر:وزارةاألوقاف،المجلساألعلىللشؤوناإلسالمية،مصر:



الفتح،عثمان392ابنجني)ت أبو بنجنياهـ( ،المنصف شرح كتاب التصريف للمازني،

م.1954هللاأمين(،دارإحياءالتراثالقديم،القاهرة:)تحقيق:إبراهيممصطفىوعبد



( حّماد بن 393الجوهريإسماعيل سبعةتاج اللغة وصحاح العربيةهـ(،  الرابعة، الطبعة ،

م.1990بيروت،:،دارالعلمللماليين(تحقيق:أحمدعبدالغفورعّطار)أجزاء،



تحقيقوتقديم:)،اإليضاح في شرح المفصلهـ(،646ابنالحاجبأبوعمرو،عثمانبنعمر)

العليلي بناي العاني(موسى مطبعة طبع: الدينية:، والشؤون األوقاف وزارة ونشر: :بغداد،

العراق،د.ت.



،دارالثقافة،القاهرة.المدخل إلى علم اللغة(،محمودفهمي،1976حجازي)



1394الثانية،دارالثقافة،الدارالبيضاء:،الطبعةمناهج البحث في اللغة(،تمام،1974حسان)

هـ.



قّدوريغانم،(2007)الحمد التجويد علماء عند الصوتية الدراسات، الثانيةالطبعة، :عّمان،

والتوزيع.للنشرعّماردار
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( 2004الحمد قدوري، غانم عمار،المدخل إلى علم أصوات العربية( دار األولى، الطبعة ،

عّمان.



أثيرالدين،محمدبنيوسفالغرناطي،745ناألندلسي)أبوحيا الطبعةالبحر المحيطهـ( ،

م.1990هـ،1411الثانية،دارإحياءالتراثاإلسالمي،بيروت:



( األندلسي حيان 745أبو يوسفالغرناطي، بن محمد الدين، أثير َرب من هـ( ارتشاف الضَّ

)تحقيقوشرحلسان العرب األولى، الطبعة رمضان، مراجعة: رجبعثمانمحمد، ودراسة:

م.1998هـ،1418عبدالتواب(،مكتبةالخانجي،القاهرة:



حاشية الخضري على هـ(محمدبنمصطفىبنحسنالدمياطيالشافعي،1213الخضري)

فرحانشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تركي عليها: وعلق )شرحها الثانية، الطبعة ،

م.2005هـ،1426روت:دارالكتبالعلمية،المصطفى(بي



،التيسير في القراءات السبعهـ(أبوعمرو،عثمانبنسعيدبنعثمانبنعمر،444الداني)

م.1984هـ،1404الطبعةالثانية،)تحقيق:أوتوتريزل(،دارالكتابالعربي،بيروت،لبنان:



بنأحمدبنعبدالغني،المشهوربالبنا،هـ(،شهابالدين،أحمدبنمحمد1117الدمياطي)

،الطبعةاألولى،)تحقيق:شعبانمحمدإسماعيل،إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر

م.1987-هـ1407دارعالمالكتب،بيروت،



.ت.دالحديثة،الرسالةمكتبة:عمان،1ط،العربية صوتيات فيالدين،محييرمضان،



عبدبنمحمدبنمحمدبنمحمدالوقتأبوأوالجودأبوأوالفيضأبو،(هـ1205)الزبيدي

 جواهر من العروس تاجالحنفي،العراقيالواسطياليمانيالحسينيالمرتضىالسيدالرزاق

تحقيق)،القاموس للثقافةالوطنيالمجلسواألنباء،اإلرشادوزارة،(المختصينمنجماعة:

.م2001-1965،هـ1422-1385:تالكويواآلداب،والفنون
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،تحقيق:سعيداألفغاني،الطبعةالخامسة،مؤسسةحجة القراءاتهـ(403ابنزنجلة)تبعد

م.2001-هـ1422الرسالة،بيروت،



( 538الزمخشري عمر، بن محمود القاسم، أبو هللا، جار الكشاف عن حقائق غوامض هـ(،

)تحقيق:مصطفىحسينأحمد(،دارالريانللتراث،القاهرة.،الطبعةالثالثة،التنزيل



شمسالدينأبوالخيرمحمدبنعبدالرحمنبنمحمدبنأبيبكرابن،(هـ902ت)السخاوي

.،دارالكتاباإلسالمي،القاهرة:د.تالضوء الالمع ألهل القرن التاسععثمانبنمحمد،



،)حققهعبدالستارشرح أشعار الهذليينالحسين،هـ(أبوسعيد،الحسنبن275السكري)ت

م.1965فّراج،وراجعهمحمودمحمدشاكر(،دارالعروبة،مطبعةالمدني،القاهرة:



مابن  فحول طبقاتالجمحي،سالمبنهللاعبدبنسالمبنمحمد،(هـ231)الجمحيسالَّ

وشرحهقرأه)،الشعراء المدني،مطبعةجدة،مدني،الدار،(شاكرمحمدمحمودفهرأبو:

.ت.د:القاهرة



الحلبي) 756السمين يوسف، بن أحمد الطبعةالدر المصون في علوم الكتاب المكنونهـ( ،

م.1986هـ،1406األولى،)تحقيق:أ.د.أحمدمحمدالخراط(،دارالقلم،دمشق:



سيبويه هـ180ت) قنبربنعثمانبنعمروبشرأبو(، الكتاب، )الثانيةطبعةال، تحقيق،

1402،الرفاعيدار:الرياض–الخانجيمكتبة،القاهرة(،هارونمحمدالسالمعبدوشرح

م.1982،هـ



 ت ( 911السيوطي بكر، أبي بن الرحمن عبد الدين، جالل المزهر في علوم اللغة هـ(

إبراهيموعلي،)شرحهوضبطهوصححه:محمدأحمدجادالمولىومحمدأبوالفضلوأنواعها

.محمدالبجاوي(دارإحياءالكتبالعربية،عيسىالبابيالحلبيوشركاه:القاهرة:د.ت
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،القرآن علوم في اإلتقانمحمد،بنبكرأبيبنالرحمنعبدالدين،جالل،(هـ911)السيوطي

.م2002-هـ1422:دمشقكثير،ابندار،(البغامصطفى:تحقيق)الخامسة،الطبعة



( 590الشاطبي الضرير، األندلسي، الرعيني، فيره، بن القاسم األولى،الشاطبية،هـ( الطبعة

م.1989هـ،1409)تحقيق:محمدتميمالزعبي(،دارالمطبوعاتالحديثة،المدينةالنبوية:



( 1996شاكر شاكر، محمد محمود فهر، أبو دارنمط صعب ونمط مخيف( األولى، الطبعة ،

.،مطبعةالمدني،مصرالمدني،جدة



،مكتبةالشباب،القاهرة.علم األصوات لمالمبرك، تعريب ودراسة(،عبدالصبور،1985شاهين)



)أبو (2015شعر هللاعبدإبراهيمعادل،   عند اللغوي التراث في الصوتية المصطلحات،

الطبعةجزآن،،الهجري السادس القرن إلى األول القرن من تأصيلية تاريخية دراسة، العرب

.م2015-هـ1436الرياض،القرآنية،للدراساتتفسيرمركزاألولى،



،تحقيق:الموضح في وجوه القراءات وعللهاهـ(أبونصر،هبةهللابنمحمد،635الشيرازي)

م.1993هـ،1414عمرحمدانالكبيسي،نشر:الجمعيةالخيريةلتحفيظالقرآن،جدة،



هـ1206الصبَّان) بنعلي، العرفانمحمد أبو حاشية الصبان على شرح األشموني على (،

،)تحقيق:طهعبدالرؤوفسعد،القاهرةالمكتبةالتوفيقية،د.ت.ألفية ابن مالك

 

،تحقيقأحمداألرناؤوطوتركيفوات الوفيات،هـ(،خليلبنأيبكبنعبدهللا764)الصفدي

م.2000-هـ1420مصطفى،دارإحياءالتراث،بيروت،



مرشد القارئ (أبواألصبغ،عبدالعزيزبنعليالسماتياإلشبيليالمقرئ،561ابنالطحان)

إلى تحقيق معالم المقارئ التابعين مكتبة الضامن(، صالح حاتم )تحقيق: األولى، الطبعة ،–

م.2007الشارقة:–القاهرة،مكتبةالصحابة
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طولونبنخمارويهبنعليبنأحمدبنعليبنمحمدنالديشمس،(هـ953)طولونابن

تحقيق)،الزمان حوادث في الخالن مفاكهةالحنفي،الصالحيالدمشقيّ ،(مصطفىمحمد:

م1962هـ،1381:القاهرةوالترجمة،للتأليفالعامةالمصريةالمؤسسة



(،351أبوالطيباللغوي،عبدالواحدبنعليالحلبي،)ت ،)تحقيقعزاإلبدالكتاب هـ

م.1961هـ،1380الدينالتنوخي(،مطبوعاتمجمعاللغةالعربية،دمشق:



هـ1382)الكتاني الثانية،الطبعة،واألثبات الفهارس فهرسالكبير،عبدبنالحيعبد(

.م1982-هـ1402:بيروت،(عبَّاسإحسان:باعتناء)



التواب) الطبعةاألولى،ى علم اللغة ومناهج البحث اللغويالمدخل إل(،رمضان،1982عبد ،

هـ.1403مكتبةالخانجي،القاهرة،دارالرفاعي،الرياض،



الرضوانداراألولى،الطبعة،العربية في الصوتي المقطععطيوي،صباح،(2015)عّبود

.هـ1435عّمان،والتوزيع،للنشر



 الخالق، عبد محمد الحديث،آن الكريمدراسات ألسلوب القرعضيمة، دار جزًءا، عشر أحد ،

القاهرة،د.ت.



،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهـ(أبومحمد،عبدالحقبنغالب،542ابنعطية)

هـ.1413)تحقيق:المجلسالعلميبفاسفيالمغرب(،مصورةمكتبةابنتيمية،القاهرة:



،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكبنعبدالرحمن،هـ(،بهاءالدين،عبدهللا769ابنعقيل)

.م1999-هـ1420)تحقيق:محمدمحييالدينعبدالحميد(،مكتبةدارالتراث،القاهرة:

 

( 616العكبري الحنبلي، الحسين هللابن عبد الدين، محب البقاء، أبو التبيان في إعراب هـ(

ةعيسىالبابيالحلبيوشركاه،د.ت.،)تحقيقعليمحمدالبّجاوي(،مطبعالقرآن
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 أخبار عن السافر النورهللا،عبدبنشيخبنالقادرعبدالدينمحيي،(هـ1038)العيدروس

.م2001:بيروتصادر،دار،(وآخرينحالوأحمد:تحقيق)األولى،الطبعة،العاشر القرن



،)تحقيق:السيدأحمدلصاحبياهـ(أبوالحسين،أحمدبنفارسبنزكريا،395ابنفارس)ت

.صقر(مطبعةعيسىالبابيالحلبيوشركاه،القاهرة:د.ت



أبوالحسينأحمدبنفارسبنزكريا،395ابنفارس) )بتحقيقوضبط:مقاييس اللغةهـ(، ،

م.1979هـ،1399عبدالسالممحمدهارون(،دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع:



ت 377الفارسي) الغفار، أبوعليالحسنبنعبد  األمصار أئمة السبعة للقراء الحجةهـ(

المحققمجاهد بن بكر أبو ذكرهم الذين والشام والعراق بالحجاز بشير-قهوجيالدينبدر:،

-للتراثالمأموندار:الناشرالدقاقيوسفأحمد-رباحالعزيزعبد:ودققهراجعهجويجابي،

.م1993-هـ1413الثانية،:الطبعةبيروت/دمشق



،الطبعةاألولى،دارالكتباألغانيهـ(،عليبنالحسينبنمحمد،284أبوالفرجاألصفهاني)

م.1935المصرية،



 الرحمن، إدريسبنعبد أمينبن االختيار عند القراء، مفهومه، ومراحله، وأثره في فاّلته،

ه.1420مكةالمكرمة،،رسالةماجستير،جامعةأمالقرى،القراءات



 اإلشارات لطائفبكر،أبيبنمحمدبنأحمدالدينشهابالعباسأبو،(هـ923)القسطالني

المجلس،(شاهينالصبوروعبدعثمانالسيدعامر:تحقيق)األولى،الطبعة،القراءات لفنون

.م1972-هـ1392:مصراإلسالمية،للشؤوناألعلى



أبوالعباسهـ(،923القسطالني)  لطائف اإلشاراتشهابالدينأحمدبنمحمدبنأبيبكر،

تحقيقمركزالدراساتالقرآنية،مجمعالملكفهدلطباعةالمصحفالشريف،،لفنون القراءات

هـ.1434:المدينةالمنورة،السعودية
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 اللدنية المواهببكر،أبيبنمحمدبنأحمدالدينشهابالعباسأبو،(هـ923)القسطالني

تحقيق)األولى،الطبعة،المحمدية بالمنح العلمية،الكتبدار،(الجّنانالدينمحييمأمون:

هـ.1416:بيروت



 شرح السنية الآللئبكر،أبيبنمحمدبنأحمدالدينشهابالعباسأبو،(هـ923)القسطالني

.م2004:المكيةتبةالمك،(عبَّاسبنحسن:تحقيق)األولى،الطبعة،الجزرية المقدمة

 

 القرآن، علوم المخطوط، اإلسالمي العربي للتراث الشامل الفهرسالبيت،آلمؤسسة

.هـ1415:األردنعّمان،الثانية،الطبعة،القراءات مخطوطات



 القرآن، علوم المخطوط، اإلسالمي العربي للتراث الشامل الفهرسالبيت،آلمؤسسة

م.1994:األردنعّمان،انية،الثالطبعة،التجويد مخطوطات

 

انالطيَّان)تحقيق: ،عمدة النحرير في اإلدغام الكبير،المالَقيُّ ،مجلة(األستاذالدكتورمحمدحسَّ

.2016(فيالجزءاألولسنة:60معهدالمخطوطاتالعربيةفيالقاهرةفيالمجلد)



الحسنبنقاسم،749المرادي)ت بدرالدين، الطبعةني في حروف المعانيالجنى الداهـ( ،

العلمية، الكتب دار فاضل(، نديم محمد واألستاذ قباوة الدين فخر الدكتور )تحقيق األولى،

.م1992-هـ1413بيروت:



الكشف عن وجوه القراءات السربع وعللهرا هـ(،أبومحمدالقيسي،437مكيبنأبيطالب)ت

رمحننيالنندينرمضننان(،مؤسسننةالرسننالة،بيننروت:،الطبعننةالخامسننة،)تحقيننقالنندكتووحججهررا

هـ.1417



طالب)ت أبي بن ص:437مكي وحججها، وعللها السبع القراءات وجوه الكشفعن هـ(،

ومكيبنأبيطالب)1/113) )437 محييالدينالتبصرة في القراءات السبعهـ(، )تحقيق: ،

هـ.1405رمضان(،معهدالمخطوطاتالعربية،الكويت:
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،الطبعةالرابعة،لسان العربهـ(،أبوالفضلجمالالدينمحمدبنمكرم،711ابنمنظور)

.م2005دارصادر،بيروت:



هـ(المعروفبشعلة،أبوعبدهللامحمدبنأحمد،الحنبليالمقرئ،شرحشعلة656الموصلي)

بعةاألولى،االتحادالعاملجماعة،الطكنز المعاني في شرح حرز األمانيعلىالشاطبية،المسمى:

م.1954القراء،القاهرة:



الطبعة،العاشرة المائة بأعيان السائرة الكواكبمحمد،بنمحمد،(هـ1061)الغزيالديننجم
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Abstract 

 

Phonological Guidance of the Holy Quran Readings in the " Lta'aif AL 

Esharat Le fonon AL qira'at " of AL Qustalani, Consonants as a 

model 

 

By 

Hamzh Ibrahim Yousuf Annadi 

 

Supervisor 

Professor Ibrahim Mahmoud Khalil 

 

This study examines, classifies, analyses and discusses the phonetic 

explanations of consonant sounds’ changes included scatteringly in Shehab Al-

Deen Al-Qastalani’s book titled: “Lata’ef Al-Esharat Le-Fonoun Al-Qera’at”, 

written in (923 H), and aims to find a common ground for these divergent 

explanations in the light of both Modern Phonology and the phonological rules of 

Qur’anic recitation.  

 Al-Qastalani’s valuable work consists of almost five thousand pages and is 

indeed a comprehensive reference, which includes most of the scholars’ views 

concerning the various major and minor recitations of the Holy Qur’an, i.e., the 

ten most popular recitations passed on through generations, in addition to the 

other peculiar recitations.  

This thesis consists of a preface and two chapters. In the preface, the writer 

refers to the evolution of the Science of the Intonated recitation of Qur’an and 

tracks the growth of the studies revealing recitation differences. A primary focus is 

given to the divergence among highly-honored reciters regarding the best ways of 

Qur’anic recitation. Finally, the preface states some pieces of information about 

the book and its author.  

The first chapter of the thesis covers the phonological guidance of the 

general consonant changes, mentioned in Al-Qastalani’s work: “Lata’ef Al-

Esharat”. The three parts included in the first chapter covers the topics of 
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assimilation, substitution and consonant sounds’ omission. The order of the topics 

is based on the depth of details and the intensity of information compiled in the 

recitations.  

The second chapter studies the phonological guidance of the distinctive changes of 

consonant sounds, mentioned in Al-Qastalani’s book. There are four parts in this 

chapter covering the /’/ sound, the silent /n/ sound, nunation, the /r/ sound and the 

/l/ sound. They are also put in this order on the basis of their repetition and 

recurrence in the recitations.    

In the introduction, the writer points out the premise of the thesis, puts 

emphasis on the importance of the study and introduces information about its 

chapters, methodologies, and literature reviews. Finally, the Conclusion of the 

thesis conveys the perspective, assumptions and recommendations that the writer 

has come up with after finishing the study.  
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