
  باب اإلدغام الكبيــر
  -: رمحة اهلل - الشاطيباإلمام يقول 

 أَبُو َعْمٍرو اْلَبْصِريُّ ِفيِه َتَحفََّل  ... َوُدوَنَك االْدَغاَم اْلَكِبيَر َوُقْطُبهُ  - 
 َسَلككُّْم َوبَاِقي اْلَباِب لَْيَس ُمَعوَّاَل  ... َفِفي ِكْلَمٍة َعْنُه َمَناِسككُّْم َوَما - 
 َفلَ بُدَّ ِمْن إْدَغاِم َما كاَن َأوَّاَل  ... َوَما َكاَن ِمْن ِمثْـَلْيِن ِفي ِكْلَمتَـْيِهَما - 
 قـُُلوِبِهُم َواْلَعْفَو َوْأُمْر َتَمثََّل  ... َكيَـْعَلُم َما ِفيِه ُهًدى َوطُِبْع َعَلى - 
 ي تْنوِيَنُه َأْو ُمثـَقََّل أِو اْلُمْكَتسِ  ... ِإَذا َلْم َيُكْن تَا ُمْخِبٍر َأْو ُمَخاَطبٍ  - 
 َعِليم  َوأَْيضاً َتمَّ ِميقَاُت ُمثَِّل  ... َكُكْنُت تـَُراباً أَْنَت ُتْكرُِه َواِسع   - 
 :عريف اإلدغامت

 . اإلدخال وهو إدخال الشىء ىف الشىء : لغة اإلدغام
 النطق باحلرفني حرفاً واحداً جبعل احلرف الثاىن مشدداً  : واصطلحاً 

ما كان املدغم واملدغم فيه متحركني، ويكون يف املثلني، : كبري وصغري، فالكبري: قسمانوهو 
 .ما كان املدغم ساكنا واملدغم فيه متحركا: والصغري. واملتقاربني، واملتجانسني

 :عريف اإلدغام الكبيرت
ما  : )وقال ابن اجلزري. بآخر متحرك حبيث يصريان حرفًا مشدًدا هو التقاء حرف متحرك

ومسيَّ كبريًا (. كان األول من احلرفني فيه متحرًكا، سواء أكانا مثلني أم جنسني أم متقاربني
لكثرة وقوعه إذ احلركة أكثر من السكون، وقيل لتأثريه يف إسكان املتحرك قبل إدغامه، وقيل 
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غامه ولفظه، وقيل لشموله نوعي املثلني واملتجانسني ملا فيه من الصعوبة يف إد
 .إسكان األول مث إدغامه يف الثاين: ناوقيل ألن فيه مرحلت   واملتقاربني

 :سببه
لغرض التخفيف ومنع الثقل يف اللسان عند التلفظ حبرفني متحركني : سبب العمل به

 دغام كمام العر  الذياإل: )متماثلني أو متجانسني أو متقاربني، قال أبو عمرو البصري
   .هجيري على ألسنتها ال حيسنون غري 

 .فمدار اإلدغام على أيب عمرو فمنه أخذ، وإليه أسند، وعنه اشتهر من بني القراء السبعة
  برواية السوسى عن أىب عمرو البصرى خاص هوو 

 : ويكون اإلدغام ىف املتماثلني واملتقاربني واملتجانسني
 :المتماثليناإلدغام فى : أوالً 

فلم يدغم من املثلني يف كلمة واحدة ِإالَّ يف كلمتني يف مجيع : إذا كانا يف كلمة واحدة - 1
وأظهر (.  2املدثر )﴾ يف  َما َسَلَكُكم   ﴿ ، و(22 البقرة )﴾ يف  َمَناِسَكُكم   ﴿ :القرآن مها

 .﴾ وشبهها بشرككم ﴿ ﴾ أحتاجوننا ﴿ ﴾ ِجَباَهَهم   ﴿ ما عدامها حنو
يدغم السوسى مجيع املتماثلني ىف أى حالة كانت عليها : املتماثلني من كلمتني - 

َ ﴿حنو سواء أكان احلرف األول متحركاً  ،إذا كانا من كلمتني وصماً  يَ ع َلُم ما بَ ني 
ِفيِه  ﴿أم كان ساكنا وهو حرف مد حنو. ﴾ َوطُِبَع َعلى قُ ُلوِِبِم  ﴿ ﴾   أَي ِديِهم  
َو َوأ ُمر  ﴿صحيحا حنو  أم ساكنا. ﴾ ُهدىً   .﴾ ُخِذ ال َعف 

﴾  َوال َموِت حَت ِبُسونَ ُهَما ﴿ حنو التاء، 2 البقرة )﴾  َلَذَهَب ِبَسمِعِهم   ﴿ حنو:الباء:  همثال
ُر َرَمَضانَ  ﴿ الراء حنو ،(21 املائدة   . وغريها ( 2  البقرة )﴾  َشه 

 :حصرها الشاطيب يف أربعة إال أن له موانع 
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  : اإلدغامموانع 
 22النبأ)﴾  ُكن ُت تُ رَابًا ﴿ مثل احلرف األول تاء خمرب أى دالة على املتكلم إذا كان (1 -
ِمعُ  ﴿مثل احلرف األول تاء دالة على املخاطب إذا كان  (2 - ﴾ يونس  أََفأَن َت ُتس 

 .وما شاِبها)  1اإلسراء (﴾  َخَلق َت ِطيًنا ﴿ 2
يٌع َعِليمٌ  ﴿ ﴾، َغُفوٌر َرِحيمٌ  ﴿ حنو   بالتنوين احلرف األول مقروناً  إذا كان (3 -  .....﴾ مسَِ

 وما شاِبهما
َمسَّ  ﴿ ،(9 القصص )﴾  َر ِّ ِبَا ﴿ حنو) املش دد  (احلرف األول مثقما إذا كان (4-
 .وما شاِبهما(..... 24القمر )﴾ َسَقر  

 : وهناك موانع لمادغام يف مواضع معينة نص عليها الشاطيب
َلَها لُِتَجمََّل  ... َأْظَهُروا ِفي اْلَكاِف َيْحُزْنَك ُكْفُرهُ َوَقْد  -  ِإِذ النُّوُن ُتْخَفى قـَبـْ

 َتَسمَّى ِِلَْجِل اْلَحْذِف ِفيِه ُمَعلََّل  ... َوِعْنَدُهُم اْلَوْجَهاِن في ُكلِّ َمْوِضعٍ  - 
 َعاِلٍم طَيِِّب اْلَخَل  َوَيْخُل َلُكْم َعنْ  ... َكَيْبَتِغ َمْجُزوماً َوِإْن َيُك كاِذبا -

قد يلتقي املثمان يف موضع بسبب حذف وقع يف الكلمة اليت فيها املثل األول، وحينئذ 
 :تسمى هذه الكلمة اليت وقع فيها احلذف معللة أي معلة، وعند علماء األداء الوجهان

رآن وذلك يف ثماث كلمات يف الق اإلدغام واإلظهار عن السوسي يف كل كلمة هذا شأهنا،
 :الكرمي
يف آل عمران أصلها يبتغي فالياء فاصلة بني املثلني ﴾ومن يبتغ غري اإلسمام دينا ﴿:اِلولى

فحذفت الياء للجازم فالتقى املثمان، فمن أظهر نظر إىل أصل الكلمة قبل دخول اجلازم 
  .ومن أدغم نظر إىل احلال الراهنة، عليها

يف غافر، أصلها يكون، مث دخل اجلازم  ﴾كِذبهوِإن يك كاِذبًا فعليِه  ﴿:الكلمة الثانية
مث  ،النون والواو، فحذفت الواو للتخلص من التقائهما: فجزمت له النون، فالتقى ساكنان
 .حذفت النون ختفيفا فالتقى املثمان

خيلو فحذفت الواو للجازم : يف يوسف، أصلها﴾خيل لكم وجه أبِيكم ﴿: الكلمة الثالثة 
 .لألمر، فالتقى املثمانوهو وقوع الفعل جوابا 



وعلتا اإلدغام واإلظهار يف الكلمة األوىل جتريان يف الكلمتني الثانية والثالثة، وليس يف القرآن  
 2.إال هذه املواضع الثماثة من هذا النوع

 :قال الشاطيب  -
د َغاِم الَ  ... َويَا قَ و ِم َماِل مُثَّ يَا قَ و ِم َمن  ِبماَ  -   َشكَّ أُر ِسمَا ِخمَاف  َعَلى اإل ِ
نِهِ -   تَ َنبَّمَا  ه َمن  قَِليَل ُحُروف  َردَّ  ... َوِإظ َهاُر قَ و م  آَل ُلوط  ِلَكو 

 بِِإع مَاِل ثَانِيِه ِإَذا َصحَّ اَلع َتمَا  ... بِِإد غاَِم َلَك َكي ًدا َوَلو  َحجَّ ُمظ ِهرٌ  - 
ُلَها -   قَاَل بَ ع ُض النَّاِس ِمن  َواو  اب ِداَل  َوَقد   ... فَِإب َدالُُه ِمن  مَه َزة  َهاٌء َاص 
َكُهو َوَمن   -   َفَأد ِغم  َوَمن  يُظ ِهر  فَِبال َمدِّ َعلَّمَا  ... َوَواَو ُهَو ال َمض موُم َهاًء َ
 َوالَ فَ ر َق يُ ن ِجي َمن  َعَلى ال َمدِّ َعوَّاَل  ... َويَأ ِتَ يَ و ٌم أَد َغُموُه َوحَن َوهُ  - 
َن ال َياُء يف الَّماِء َعاِرضٌ َوقَ ب َل يَ  -  ِهمَا  ... ِئس   ُسُكونًا َأَو اص ماً فَ ُهَو يُظ ِهُر ُمس 
، [ 2: غافر]ال خماف عن السوسي يف إدغام امليم من َويا قَ و ِم ما ِل أَد ُعوُكم  ِإىَل النَّجاِة  -

 [2 : هود]َويا قَ و ِم َمن  يَ ن ُصُرين ِمَن اللَِّه 
اإلدغام يف هذه الكلمة هو الصحيح املعول عليه  : القمر، النمل ، احلجر  ﴾ آل ل      وط ﴿-

 29الوايف ص .املأخوذ به وهو الذي عليه العمل
ال يَ ع َلُمها   ﴿املضموم اهلاء يف مثلها حنو* اختلف أهل األداء يف إدغام الواو من لفظ ُهوَ -

فذهب اجلمهور عن  النمل  ﴾  .وتِيَنا ال ِعل مَ َكأَنَُّه ُهَو َوأُ ﴿،  األنعام   ﴾ِإالَّ ُهَو َويَ ع َلمُ 
السوسي إىل إدغامها يف مثلها طردا للبا  لتحقق احلرفني املتماثلني، ولذلك أمر الناظم 

 .بإدغامها
 . املعمول به عند السوسى هو اإلدغاماملذكورة واضع امل فكل
ِئي يَِئس نَ  ﴿  .اإلبدال و التسهيل : ففيها عند السوسى وجهان: "الطماق  ﴾ َوالماَّ

نَ  ﴿قرأ أبو عمرو من رواييت الدوري والسوسي: قال صاحب الوايف  ِئي يَِئس  يف سورة  ﴾ َوالماَّ
بني بني مع املد حبذف الياء بعد اهلمزة، وله يف اهلمزة بعد ذلك وجهان تسهيلها ،  الطماق
وعلى هذا الوجه جيتمع حرفان . وإبداهلا ياء ساكنة مع املد املشبع للساكنني، والقصر

األول ساكن والثاين متحرك، والقواعد تقضي بوجو  إدغام األول يف : متماثمان يف كلمتني
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الثاين للسوسي، بل جلميع القراء، ولكن الناظم أخرب أن السوسي يقرأ على وجه اإلبدال، 
ة، وعلل إظهارها بأن سكوهنا عارض أو هي نفسها عارضة؛ ألن بإظهار هذه الياء الساكن

هذا حمصل  . أصلها مهزة، وحيث إن سكوهنا عارض، أو هي نفسها عارضة؛ فيمتنع إدغامها
ولكن قد ذهب غريه من أهل األداء إىل إدغامها طردا للبا ، والوجهان . كمام الناظم

 .2صحيحان مقروء ِبما للبزي وأيب عمرو من روايتيه
ْيِن اْلُمتَـَقارِبـَْيِن ِفي ِكْلَمٍة َوِفي ِكْلَمتَـْينِ    بَاُب ِإْدَغاِم اْلَحْرفـَ

 :-رمحه اهلل -يقول الشاطيب
 فِإْدَغاُمُه لِْلَقاِف في اْلكاِف ُمْجَتَل  ... َوِإْن ِكْلَمة  َحْرفَاِن ِفيَها تـََقارَبَا - 
َلُه ُمَتَحرِّك   -   َوبـَْعَد اْلكاِف ِميم  َتَخلََّل ُمِبين   ... َوهَذا ِإَذا َما قـَبـْ
 َوِميثَاَقُكْم َأْظِهْر َونـَْرزُُقَك اْنَجَل  ... َكيَـْرزُُقُكْم َواثَقكُُّموا َوَخَلقكُُّمو - 
 َأَحقُّ َوبِالتَّْأنِيِث َواْلَجْمِع أُْثِقَل  ... َوِاْدَغاُم ِذي التَّْحرِيِم طَلََّقُكنَّ ُقلْ  - 

  :المتقاربينادغام الحرفين 
 :المتقاربين في كلمة: أوال 

القاف مع الكاف فقط  حرف إال إذا اجتمع احلرفان املتقاربان ىف كلمة فالسوسى ال يدغم
 : وذلك بشرطني
 . أن يكون ماقبل القاف متحركاً فان كان ساكناً امتنع اإلدغام: الشــــرط اِلول
 .أن يكون مابعد الكاف ميم اجلمع: الشرط الثانى

آل عمران )﴾  َصَدَقُكم   ﴿ ،(1 األنفال )﴾  ر زَقُكم   ﴿ ،(9املائدة )﴾  َواثَ َقُكم   ﴿مث                ل
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 املائدة)﴾  َواثَ َقُكم   ﴿ ،( 2 
ففيها ( 2التحرمي )﴾  طََلَقُكنَّ  ﴿ واختلف فيما إذا كان بعدها نون مجع وهو موضع واحدة

 .[24] اإلظهار واإلدغام: وجهان

 : المتقاربين فى كلمتين: ثانياً 
ِغمٌ  - ِ َفُمد  ماَ َيُكونَا ِكل َمتَ ني   َأَواِئَل ِكل ِم ال بَ ي ِت بَ ع ُد َعَلى ال واَِل  ... َوَمه 
ًسا ِِبَا رُم  َدَوا ضن   - ن  َسَأى ِمن ُه َقد  َجمَا  ... ِشَفا َلَ  َتِضق  نَ ف   ثَ َوى كاَن َذا ُحس 

 َوَما لَي َس ََم ُزوًما َوالَ ُمَتثَ قِّمَا  ... ِإَذا َلَ  يُ نَ وَّن  أَو  َيُكن  تَا خُمَاَطب   - 
ن ىف كلمتني حبيث يكون األول آخر الكلمة ااحلرفان املتقاربان أو املتجانس إذا اجتمع 

ت هذه احلروف ىف ستة عشر وقد حصر  ،أول الكلمة الثانيةويكون احلرف الثاىن  ،األوىل
الباء والتاء والثاء واجليم واحلاء والدال والذال والراء والسني والشني والصاد : )وهيحرفاً 

( رض سنشد حَجتَك بذل قُ َثمَ )وقد مجعت يف عبارة ( والقاف والكاف والمام وامليم والنون
وال تاء .  وال منونًا حنو.  ال يكون األول مشدًدا حنو أن: وذلك بشروطه الثماثة املتقدمة وهي

 .وما شاِبها....  ضمري حنو

 فتدغم هذه احلروف بالشروط التالية وهي 
 : أربعة شروط

 ) .1الزمر )﴾  يف ظُُلَمات  َثماث ﴿ ا حنوال يكون احلرف األول منون وهو أن - 1
 ) . 1اإلسراء )﴾  َخَلقَت ِطيًنا ﴿ (ال يكون احلرف األول تاء خماطب وهو أن - 2
 ) .وَل يؤت سعة  (ال يكون احلرف األول َمزوماً  وهو أن - 3

ًرا ﴿ ( يكون احلرف األول مشدداً  وهو أن -  4  ) . (2 البقرة )﴾  َأَشدَّ ذِك 
 : قال الشاطيب  -

 َوفي اْلكَاِف قَاف  َوْهَو في اْلَقاِف ُأْدِخَل  ... فـَُزْحِزْح َعِن النَّاِر الَِّذي َحاُه ُمْدَغم   -
ْبُل أُْقِبلَ  ... َخَلْق ُكلَّ َشْيٍء َلْك ُقُصوراً وُأْظِهَرا -   ِإَذا َسَكَن اْلَحْرُف الَِّذي قـَ
ْبُل َأْخَرج شَّْطَأُه َقْد تـَثـَقََّل  ... َوفي ِذي الَمَعارِِج تـَْعُرُج اْلِجيُم ُمْدَغم   -  َوِمْن قـَ
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 َوَضاَد لِبَـْعِض َشْأِنِهْم ُمْدَغًما َتَل  ... ِعْنَد َسِبيلً ِشيُن ِذي اْلَعْرِش ُمْدَغم  وَ  - 
 َلُه الرَّْاُس َشْيًبا بِاْخِتَلٍف تـََوصََّل  ... َوفي ُزوَِّجْت ِسيُن النـُُّفوِس َوُمْدَغم   - 
زَِح َعن   ﴿ يف العني يف موضع واحد هو( احلاء)تدغم   -    42 آل عمران )﴾  النَّارِ ُزح 

﴾ يف آل  ال َمِسيُح ِعيَسى ﴿ ،   ﴾ يف البقرة  ال ُجَناَح َعَليُكم   ﴿ وأظهر فيما عداه حنو
 . ﴾ يف املائدة  َوَما ُذِبَح َعَلى ﴿ ، 4﴾ يف األنبياء  الرِّيَح َعاِصَفةً  ﴿ 22عمران 

﴾  َخَلَق ُكلَّ  ﴿ هما حنويف الكاف إذا حترك ما قبل( القاف)يف القاف، و( الكاف)تدغم  -
 2 البقرة )﴾ يف  يُ ع ِجُبَك قَ و لُهُ  ﴿ 12املائدة )﴾ يف  يُ ن ِفُق َكي فَ  ﴿ أينما وقعت،

 .(2املعارج )يف  ﴾ ال َمَعارِِج تَ ًعرُجُ  يف حريف التاء والشني حنو ﴿( اجليم)تدغم  -

رََج َشط أَهُ  ﴿ يف واختلفوا  واإلدغامبني اإلظهار ( 7 الفتح )﴾ يف  َأخ 
رََج ُضَحاَها ﴿ وأظهر فيما عداه حنو ق   ﴿ ،(7 النازعات )﴾ يف  َأخ  ﴾ يف  خُم رََج ِصد 

 .(42اإلسراء )

 .( 2اإلسراء )﴾ يف  إىل َذي ال َعر ِش َسِبيمًا  ﴿ يف السني كما يف قوله تعاىل( الشني)تدغم  -

  1﴾ يف النور  شأ هِنِم  لِبَ ع ِض  ﴿ يف الشني كما يف قوله تعاىل( الضاد)تدغم  . - 

 .(9التكوير )﴾ يف  َوِإَذا الن ُُّفوُس ُزوَِجت   ﴿ يف الزاي حنو( السني)تدغم  .-

تَ َعَل الرَّأُس َشي ًبا ﴿ يف الشني كما يف قوله تعاىل( السني)أما إدغام    2مرمي )﴾  َواش 

 .فمختلف فيه واإلدغام مقدم 

  يقول الشاطىب رمحه اهلل
 َضَفا َثمَّ زُْهد  ِصْدقُُه ظَاِهر  جَل  ... ِكْلم  تـُْرُب َسْهٍل ذََكا َشذاً َولِلدَّاِل   -

 ِبَحْرٍف ِبَغْيِر التَّاِء فَاْعَلْمُه َواْعَمَل  ... َوَلْم ُتدََّغْم َمْفُتوَحًة بـَْعَد َساِكنٍ  - 
 ْنُه تـََهلََّل َوفي َأْحُرٍف َوْجَهاِن عَ  ... َوِفي َعْشرَِها َوالطَّاِء ُتْدَغُم تَاُؤَها - 



ُلوا التـَّْورَاَة ثُمَّ الزََّكاَة ُقلْ  -   َوُقْل آِت َذا اْل َوْلَتْأِت طَائَِفة  َعَل  ... َفَمْع ُحمِّ
 َونـُْقَصانِِه َواْلَكْسُر ااِلْدَغاَم َسهََّل  ... َوفي ِجْئِت َشْيًئا َأْظَهُروا ِلِخطَابِهِ  - 

  
 

 :  الدال حرف
التاء، الثاء، اجليم، الذال، الزاي، السني، الشني، الصاد، )يف عشرة أحرف ( الدال) تدغم 

بشرط أن تكون الدال متحركة بأي حركة حتركت، واحلرف الذي قبلها متحرك ( الضاد، الظاء
  .أيًضا

أما إذا كانت الدال مفتوحة وقبلها حرف ساكن فما يدغمها إالَّ يف حريف التاء والسني 
﴾ أينما  بَ ع َد َضرَاءَ  ﴿ وأما غري التاء والسني من األحرف فما يدغمها حنو ،انسخاصة للتج

 :واألحرف هي( 22اإلسراء )، و( 1 النساء )﴾ يف  َداوَد َزبُورًا ﴿ وقعت،

ِمَن الصَّّيِد  ﴿ ،(49 البقرة )﴾ يف  ال َمساِجَد تِل كَ  ﴿ يف مخسة مواضع هي( التاء)مع  (1)
النحل )﴾  بَ ع َد َتوِكيِدَها ﴿ ،[37] (9  التوبة )﴾  َكاَد َتزِيغ ﴿ ،(72املائدة )﴾  تَ َنالُهُ 
 .4امللك )﴾  َتَكاُد ََتَي َّزُ  ﴿ ،[38]  7

 (﴾ ِلَمن  تُرِيُد مُثَّ  ﴿ و( 2  النساء )﴾  يُرِيُد ثَ َوا  ﴿ :يف موضعني( الثاء)مع  (2) 
 .  4 )اإلسراء 

ُل ِد َجزَاءً  ﴿ و(  2 البقرة )﴾  داوُد َجاُلوت ﴿ :يف موضعني( اجليم)مع  (3)  ﴾  َداُر اْل 
 .4 فصلت )

ال َقماِئَد  ﴿ ،( 2البقرة )﴾  ِمن  بَ ع ِد َذِلكَ  ﴿ يف ستة عشر موضًعا حنو( الذال)مع  (4)
 .( املائدة )﴾  َذِلكّ 
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النور )﴾  َيَكاُد َزيتُ َها ﴿ و( 4 الكهف )﴾  تُرِيُد زِيَنة ﴿ :يف موضعني( الزاي)مع  (5) 
 2). 

َفاَد َسرَابِيُلُهم   ﴿ :يف أربعة مواضع( السني)مع  (6)  َكي ُد  ﴿ و( 27إبراهيم )﴾  األص 
 .(   املؤمنون )﴾  َعَدَد ِسِننيَ  ﴿ و(  2النور )﴾  َسَناَيَكاُد  ﴿ و( 17طه )﴾  َساِحرٌ 

 .(2 األحقاف )و ( 1 يوسف )﴾  َوَشِهَد َشاِهدٌ  ﴿ :يف موضعني( الشني)مع  (7) 

ِقُد ُصَواعَ  ﴿ :يف أربعة مواضع( الصاد)مع  (8)  ِد  ﴿ و(  9يوسف )﴾  نَ ف  يف ال َمه 
ق   ﴿ و( 24النور ) ﴾ ِمن  بَ ع ِد َصماةِ  ﴿ و( 7 مرمي )﴾  َصِبيًّا َعَد ِصد   .(22القمر ) ﴾ َمق 

فصلت )و (   يونس )﴾  ِمن  بَ ع ِد َضرَاء ﴿ :يف ثماثة مواضع( الضاد)مع  (9)
 .(22الروم )﴾  َضعًفا ﴿ ﴾ ِمن  بَ ع ِد َضع ف   ﴿ ،(22

غافر )و ( 24 آل عمران )﴾ يف  يُرِيُد ظُل ًما ﴿ :يف ثماثة مواضع( الظاء)مع  (10)
 .(7 املائدة )﴾ يف  ِمن  بَ ع ِد ظُل ِمهِ  ﴿ ،(  

 : حرف التاءادغام   

الثاء واجليم والذال والزاي والسني والشني والصاد : )يف عشرة أحرف وهي( التاء)تدغم  .
 :وهي كما يأِت( والضاد والطاء والظاء

 .( 7البقرة )﴾ يف  بِال َبيَناِت مُثَّ  ﴿ يف مخسة عشر موضًعا حنو( الثاء)مع  (1)

بني ( 2اجلمعة )﴾ يف  التَّورَاَة مُثَّ  ﴿ و(  4البقرة )﴾ يف  الزََّكاَة مُثَّ  ﴿ وقد اختلفوا يف 
 .اإلظهار واإلدغام

املائدة )﴾ يف  الصَّاحِلَاِت ُجَناح ﴿ حنو: يف سبعة عشر موضًعا( اجليم)مع  (2) 
 .( النور )﴾ يف  ِمائَة َجلَدة   ﴿ ،( 7



فإهنا ال تدغم، لكوهنا مستثناة أصمًا كوهنا مفتوحة ( تاء اْلطا )من التاء  ويستثىن 
 .(7 الكهف )﴾ يف  َدَخل َت َجَنَتكَ  ﴿ حنو

 .(2  هود )﴾ يف  السَّيَئاُت َذِلكَ  ﴿ حنو: يف تسعة مواضع( الذال)مع  (3) 

( 4 الروم )﴾ يف  ر ىَب َفآِت َذا القُ  ﴿ و( 1 اإلسراء )﴾ يف  َوآِت َذا الُقر ىَب  ﴿ واختلفوا يف 
 . لكوهنما من اجملزوم بني اإلظهار واإلدغام

رًا ﴿ ،(2النمل )﴾ يف  اآلِخَرِة َزي َّنَّا ﴿ :يف ثماثة أحرف( الزاي)مع  (4) ﴾ يف  فَالزَّاِجرَاِت َزج 
َنَِّة  ﴿ ،( الصافات )  .( 9الزمر )﴾  ُزُمرًااجل 

ِخُلُهم   ﴿ يف أربعة عشر موضًعا حنو( السني)مع  (5)  و  29النساء )﴾ يف  الصَّاحِلَاِت َسُند 
 .(2  األعراف )﴾ يف  السََّحَرُة َساِجدينَ  ﴿ .(   

أوتيَت  ﴿ ويستثىن من التاء تاء اْلطا  املفتوحة فإهنا ال تدغم، لكوهنا مستثناة أصمًا حنو
 .(1 طه ) ﴾ يف ُسؤلك

﴾  بََأر بَ َعِة ُشَهَداءَ  ﴿ ،( احلج )﴾ يف  السَّاَعِة َشيءٌ  ﴿ :يف ثماثة مواضع( الشني)مع  (6)
 .(  و  2النور )يف 

اإلظهار : ففيها وجهان( 9 مرمي )﴾ بكسر التاء يف  ِجئِت َشي ًئا َفرِيًا ﴿ واختلفوا يف 
  /ftn27 -https://www.alukah.net/sharia/0/101676_واإلدغام

وأما التاء املفتوحة فما تدغم لكوهنا تاء اْلطا  والفتح ال يسهل إدغامها حنو قوله تعاىل يف 
رًا ﴿ (2 الكهف )  . ﴾ ومثله فهو مظهر قواًل واحًدا َلَقد  ِجئ َت َشي ًئا ِإم 

َوال َمماِئكة  ﴿ ،( الصافات )﴾ يف  َوالصَّافَاِت َصفًّا ﴿ :يف ثماثة مواضع( الصاد)مع  (7) 
 .( العاديات )﴾ يف  فَال ُمِغريَاِت ُصب ًحا ﴿ .(4 النبأ )﴾ يف  َصًفا

  العاديات )﴾ يف  َوال َعاِديَاِت َضب ًحا ﴿ :يف موضع واحد( الضاد)مع  (8) 
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الصَّاحِلَاِت  ﴿ ،2  هود )﴾ يف  الصَّماَة طََريَف الن ََّهار ﴿ :مواضعيف ثماثة ( الطاء)مع  (9) 
ماِئَكُة طَيِبنيَ  ﴿ ،(7 الرعد )﴾ يف  طُوىَب 

َ
 .  النحل )﴾ يف  امل

واإلدغام مقدم من   بني اإلظهار واإلدغام( 2  النساء )﴾ يف  َول َتأ ِت طَائَِفةٌ  ﴿ واختلفوا يف
 .أجل التجانس

بني اإلظهار واإلدغام، واإلدغام مقدم، ووافقه  :﴾ بَ يََّت طَائَِفةٌ  ﴿ وكذلك اختلفوا يف 
 .الدوري أيًضا يف إدغامهما

 (4 النحل )، (79النساء )﴾ يف  املمائكُة ظَاِلِمي ﴿ :يف موضعني( الظاء)مع  (10) 

 : اهلليقول الشاطىب رمحه  

 إدغام حرف الثاء

 َوفي الصَّاِد ثُمَّ السِّيِن َذال  َتَدخََّل  ... َوفي َخْمَسٍة َوْهَي اَِلواِئُل ثَاُؤَها -
 :وهي( التاء، الذال، السني، الشني، الصاد)يف مخسة أحرف ( الثاء)تدغم  -

ِديِث  ﴿ ،(12احلجر )﴾ يف  َحي ُث تُ ؤ ِمُرون ﴿ :يف موضعني( التاء)مع  (1) أََفِمن  َهَذا احلَ 
 .(27النجم )﴾ يف  تَ ع َجُبونَ 

ر ث َذِلكَ  ﴿ :يف موضع واحد فقط( الذال)مع  (2)  .(2 آل عمران )﴾ يف  احلَ 

َحي ُث  ﴿ ،(1 النمل )﴾ يف  َوَوِرَث ُسَلي َمانُ  ﴿ :يف أربع مواضع( السني)مع  (3) 
ُرُجُهم  احَلِديُث  ﴿ ،(1الطماق )﴾ يف  َسَكن ُتم   َتد  َداِث  ﴿ ،(22القلم )﴾ يف  َسَنس  ِمَن األج 
 .( 2املعراج )﴾ يف  ِسرَاًعا

﴾  َحي ُث ِشئ ُتمَ  ﴿ ،(2 البقرة )﴾ يف  َحي ُث ِشئ ُتَما ﴿ :يف مخسة مواضع( الشني)مع  (4) 
 .(2 املرسمات )﴾ يف  َثماِث ُشَعب   ﴿ ،( 1 ، 7 األعراف )و يف ( 24البقرة )يف 

 (.2 الذاريات )﴾ يف  َحِديُث َضي ِف ِإب  رَاِهيمَ  ﴿ :يف موضع واحد( ضادال)مع  (5) 
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  المتقاربين فى كلمتينتابع إلدغام 
 

 والنون إدغام اللم والراء

 : قول الشاطىب رمحه اهللي 

َراَل  ... َوفي الَّلِم رَاء  َوْهَي في الرَّا َوُأْظِهَرا - َفَتَحا بَعَد الُمَسكَِّن ُمنـْ  ِإذا انـْ
 َعَلى ِإْثِر َتْحرِيٍك ِسَوى َنْحُن ُمْسَجَل  ... ِسَوى قاَل ثُمَّ النُّوُن ُتْدَغُم ِفيِهَما - 
 :يف الراء وكما يأِت( المام)يف المام، و( الراء)تدغم  -

َكَمَثِل  ﴿ ﴾، َسيَ غ ِفُر لََنا ﴿ إذا كانتا حمركتني وقبل األوىل حرف متحرك حنو (1)
 .﴾ َلُكم ﴾ و﴿َجَعَل َلُكم  ﴿َوَسخََّر  ﴾، رِيح  

البقرة )﴾  ال َمِصرُي ال ُيَكَلف ﴿ إذا حتركت األوىل بغري الفتح وقبلها حرف ساكن حنو (2) 
ِر َلمَّا و﴿( 42   .( 2فصلت )﴾  بِالذِّك 

َر َلَعَلُكم   ﴿ ويستثين من عدم اإلدغام إذا انفتح األول وكان قبله حرف ساكن حنو َي   ﴾ يف  اْل 
ِمرَي لِتَ ر َكُبوَها ﴿ ،(99احلج )  .وما شاِبها( 4النحل )﴾ يف  احلَ 

أينما وقعت فقد أدغمها بالراء بعدها وذلك لكثرة ( قَالَ )ولكنه يستثىن من هذا احلكم الم  
 .﴾ قَاَل َربُُّكم ﴿ ورودها يف القرآن فخففت باإلدغام حنو

                                                           
، وسراج القارئ ومابعدها 15 ، ص لإلمام أيب عمرو الداين: التيسري يف القراءات السبع  :ينظر  9

إبراز املعاين  ، ومابعدها 93أليب القاسم عثمان بن احلسن القاصح،ص :املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي 
للشيخ : النجوم الطوالع على الدرر اللوامع و  ومابعدها 77، صأليب شامة الدمشقي: من حرز األماين 

 ومابعدها 97، ص إبراهيم املارغيين
 



ففي الراء يف مخسة  .[40] يف المام، والراء بشرط أن يتحرك ما قبلها( النون)تدغم 
( 9إبراهيم )﴾ يف  َوِإذ  تََأّذَن رَّبُّكم   ﴿ ،(19 األعراف )﴾ يف  َوِإذ  تََأّذَن رَّبُّكَ  ﴿ مواضع

الطور )يف  ﴾ َخزَاِئُن ربِّك ، ﴿(7ص )و ( 22 اإلسراء )﴾ يف  َخزَاِئُن َرمَحَِة ربِّك ﴿ و
ومجلتها ( 27 البقرة )﴾  تَ بَ نّيَ َلهُ  ﴿ ،(22البقرة )﴾ يف  نُ ؤ ِمَن َلكَ  ﴿ ويف المام حنو(. 9 

 .ثماثة وستون موضًعا

خَيَاُفوَن  ﴿ :فإن وقع قبلها حرف ساكن ومهما كانت حركة النون فإهنا ال تدغم حنو 
م ﴿ ،(وقعت أينما)﴾  يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا ﴿ ،(22النحل )﴾ يف  رب َُّهم أينما )﴾  بِِإذ ِن َرِبِّ
 .(2 الزخرف )و ( 11احلج )﴾ يف  ِإنَّ اإِلن َساَن َلَكُفورٌ  ﴿ ،(وقعت

يف كلِّ القرآن، فهي تدغم يف المام ( حنن)واستثىن من هذا احلكم موضًعا واحًدا هو نون 
 ﴾ َوحَن ُن َلهُ  ﴿ والراء بعدها دون شرط حنو

 
 إدغام حرف الميم

  :الشاطىب رمحه اهلليقول 
ُكُن َعن ُه ال ِميُم ِمن  قَ ب ِل بَاِئَها - َفى تَ نَ زُّاَل  ... َوُتس   َعَلى ِإث ِر حَت رِيك  فَ َتخ 
: ﴾ يف مخسة مواضع يف القرآن هي يُ َعِذُ  َمن  َيَشاءُ  ﴿ بامليم يف قوله تعاىل( الباء)تدغم  - 

العنكبوت )، وموضع يف (22و  2 املائدة )وموضعان يف  ،(4  آل عمران )موضع يف 
فهو من اإلدغام الصغري، ألن أبا عمرو ( 42 البقرة )سوى موضع (. 2 الفتح )، ويف (  

َرَ  َمَثمًا  ﴿ وما عدا ذلك فإنه يظهر الباء عند امليم حنو. يسكن الباء فيها ﴾ يف  َأن  َيض 
ُتُب َما قَاُلوا و﴿( 1 البقرة )  ( 4 آل عمران )يف  ﴾ َسَنك 
السوسي إذا وقعت قبل الباء وكان قبل امليم متحرك، فيخفى تنزهلا أي  دتسكن امليم عنف

نَ ُهم  *أَع َلُم ِبُكم  : حيصل فيها اإلخفاء حنو َ ال ِعبادِ *، َعلََّم بِال َقَلِم، حَي ُكُم بَ ي   وإمنا . ، َحَكَم بَ ني 
ا يراد إدغامها تسكن وإذا سكنت كان وتدغم؛ ألن امليم حينم: وتسكن، وَل يقل: قال

 :حكمها اإلخفاء إذا وقع بعدها الباء وحنو

https://www.alukah.net/sharia/0/101676/#_ftn40


 :فإن كان ما قبل امليم متحركا؛ امتنع تسكينها وإخفاؤها حنو. َوَمن  يَ ع َتِصم  بِاللَّهِ 
َر حاِم بَ ع ُضُهم    *.ِإب راِهيُم بَِنيِه، ال يَ و َم جِباُلوَت، َوأُوُلوا األ 

ِر اأُلُصوَل لَِتأ ُصمَا  ... با يُ َعذُِّ  َحي ُثَما َويف َمن  َيَشاءُ  - َغٌم فَاد   أََتى ُمد 
 وقد. حيث وقع يف القرآن الكرمي( من يشاء)املرفوع يف ميم ( باء يعذ )يدغم السوسي  أي

 موضع بآل عمران، وموضعني باملائدة،: وقع ذلك يف مخسة مواضع
فإن السوسي يقرؤه بسكون الباء : قرةأما الذي يف الب. وموضع بالفتح وموضع بالعنكبوت

 . فيدغمه، وإدغامه حينئذ يكون من با  اإلدغام الصغري
أن الباء ال تدغم يف ميم أخرى * يف ميم َمن  َيشاءُ * وفهم من ختصيص إدغام باء يُ َعذِّ ُ 

ُتُب ما قاُلوا، ُضِرَ  َمَثلٌ : حنو ِرَ  َمَثمًا، َسَنك   4.َأن  َيض 
 علقة اإلدغام باإلمالة والروم واإلشمام

 : يقول الشاطبى رحمه اهلل
 ِإَماَلَة َكاألَب  رَاِر َوالنَّاِر أَث ِقمَا  ... َوالَ ََي َنُع اإِلد غاُم ِإذ  ُهَو َعاِرضٌ  -

م  َوُرم  يف َغري ِ بَاء  َوِميِمَها -   َمَع ال َباِء َأو  ِميم  وَُكن  ُمَتَأمِّماَ  ... َوَأْشِ 
َلُه َصحَّ َساِكنٌ  -  َفاِء طَبََّق َمف ِصمَا  ... َوِإد َغاُم َحر ف  قَ ب    َعِسرٌي َوبِاإِلخ 
َو َوأ ُمر  مُثَّ ِمن  بَ ع ِد ظُل ِمهِ  -  ِد مُثَّ اْلُل ِد َوال ِعل ِم َفاْش ُمَا  ... ُخِذ ال َعف  َه 

 َويف امل
  املتقاربني، ذكر بعد ذلك ثماث ملا فرغ الناظم من بيان احلروف اليت تدغم يف غريها يف با

 .ان من با  املثلني أو املتقاربنيقواعد تتعلق باإلدغام الكبري، سواء ك
﴾ يف  األَب  رَاِر َلِفي ﴿ ال َينع اإلدغام إمالة األول من احلرف املدغم مثال ذلك - 1

َفِقَنا  ﴿ اىل، فاألبرار ممالة ألجل الكسرة، فما َيتنع اإلدغام، وكذلك قوله تع(4 املطففني )
، فالنار ممالة ألجل الكسرة  ( 7 و   7 آل عمران )يف ( وصمًا )﴾  َرب ََّنا * َعَذاَ  النَّارِ 
 .كما تقدم

                                                           
 .22- 2، سراج القارئ ص 12-12انظر الوايف ص  - 4
 



الضم والكسر يف يف حاليت   فإنه جيوز اإلشارة بالرَّوم: عند إدغام املثلني أو املتقاربني - 2 
احلرف األول، وعند ذلك يفك اإلدغام قليمًا وذلك باإلتيان بثلثي احلركة ألنه َيتنع اإلدغام 

 .الصحيح مع الرَّوم

اإلدغام الصحيح بل بضم الشفتني يف حالة الضم فقط وال َيتنع مع   وجيوز اإلشارة باإلْشام 
﴾،  ال َعَذاُ  ِبَا ﴿ ﴾، أو الباء بالباء أَع َلُم َما ﴿ يتحقق معه، إالَّ يف حالة التقاء امليم بامليم

﴾ أو امليم  يُ َعِذُ  َمن  َيَشاءُ  ﴿ ﴾، أو الباء بامليم حنو تَ ع ِرُف يف  ﴿ أو الفاء بالفاء حنو
الرَّوم أو اإلْشام النطباق الشفتني، وعدم اإلشارة هو ﴾ وغريه، فإنه يتعذر  أَع َلُم ِبَا ﴿ بالباء

 .األصل، وأجاز بعض احملققني الرَّوم يف الصور اْلمس ومنعوا فيها اإلْشام لتعذره

إذا كان قبل احلرف املدغم يف غريه حرف ساكن صحيح، فإن إدغامه يكون عسريًا،  - 3 
اكنني، إالَّ إذا كان احلرف الساكن ِبعىن أنه يصعب النطق به، ألنه يؤدي إىل اجلمع بني س

 .( البقرة )﴾ يف  ِفيِه ُهَدىً  ﴿ حنو [46]حرف مدٍّ فإنه يدغم لسهولة ذلك

إذا كان قبل احلرف املدغم حرف مدِّ أو لني جاز فيه القصر والتوسط والطول  - 4 
 .(الفاحتة)﴾ يف  َمِلكِ  * ِحيمِ الرَّ  ﴿ حنو

 :وهي وجتوز األوجه اآلتية بشكل عام يف اإلدغام 

أَُقوُل  ﴿ سبعة أوجه يف احلرف املضموم املسبوق حبرف مدٍّ أو لني حنو - 1
وثماثة . القصر، والتوسط، والطول: ثماثة املدِّ باإلدغام احملض :﴾ َحي ُث ِشئ ُتَما ﴿ ﴾ َلُكم

 .وواحد الرَّوم على القصر بعد فك اإلدغام قليمًا . احملض مع اإلْشاماملدِّ باإلدغام 

ثماثة املدِّ  :﴾ اهلِل ُهو ﴿ ﴾ ِفيِه ُهدى ﴿ أربعة أوجه يف اجملرور املسبوق حبرف مدٍّ حنو - 2 
ووجه الرَّوم على قصر حرف املدِّ بعد فك . القصر، والتوسط، والطول: باإلدغام احملض
 .اإلدغام قليمًا 

https://www.alukah.net/sharia/0/101676/#_ftn44
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وجه باإلدغام  :﴾ َوحَنُن َلهُ  ﴿ ثماثة أوجه يف املضموم الذي َل يسبقه حرف مدٍّ حنو - 3 
 .احملض، ووجه باإلدغام احملض مع اإلْشام، ووجه الرَّوم بعد فك اإلدغام قليمًا 

القصر، والتوسط، والطول : ثماثة أوجه باإلدغام احملض يف املفتوح املسبوق حبرف املدِّ  - 4 
 .﴾ وال روم فيه وال إْشام لكونه مفتوًحا كقَاَل ربُّ  ﴿ حنو

َوِإذ   ﴿ وجه واحد وهو اإلدغام احملض فقط يف املفتوح الذي َل يسبقه حرف مد حنو - 5 
 .﴾ تََأذََّن ربُّكَ 

 .  باب هاء الكناية  
 :قال االمام الشاطيب

ْبَل َساِكنٍ  - َلُه  ... َوَلْم َيِصُلوا َها ُمْضَمٍر قـَ بـْ  التَّْحرِيُك لِْلُكلِّ ُوصَِّل َوَما قـَ
َلُه التَّْسِكيُن اِلْبِن َكِثيرِِهمْ  -  بـْ  َوِفيِه ُمَهاناً َمْعُه َحْفص  َأُخو ِواَل  ... َوَما قـَ
َها فَاَعَتِبْر َصاِفياً َحَل  ... َوَسكِّْن يـَُؤدِّْه َمْع نـَُولِّْه َوُنْصِلهِ  -   َونـُْؤتِِه ِمنـْ
ُهْم َوَعْن َحْفصٍ  -  َهَل  ... فَأَْلِقْه َويـَتَِّقهْ  َوَعنـْ  َحَمى َصْفَوُه قـَْوم  ِبُخْلٍف َوأَنـْ

 َويَْاتِْه َلَدى طه بِااِلْسَكاِن ُيْجَتَل  ... َوُقْل بُسُكوِن اْلَقاِف َواْلَقْصِر َحْفُصُهمْ  -
 ُبجَِّل بُخْلٍف َوِفي طََه ِبَوْجَهْيِن  ... َوفي اْلُكلِّ َقْصُر اْلَهاِء بَاَن ِلَسانُهُ  - 
 ِبُخْلِفِهِماَ َواْلَقُصَر فَاذُْكْرُه نـَْوَفَل  ... َوِإْسَكاُن يـَْرَضُه يُْمُنُه لُْبُس طَيِّبٍ  - 
ْيِه َسكِّْن لَِيْسُهَل  ... َلُه الرَّْحُب َوالزِّْلَزاُل َخْيراً يـََرْه ِبَها -   َوَشرًّا يـََرْه َحْرفـَ

                                                           
، وسراج القارئ ومابعدها 15 ، ص لإلمام أيب عمرو الداين: التيسري يف القراءات السبع  :ينظر  7

إبراز املعاين  ، ومابعدها 93أليب القاسم عثمان بن احلسن القاصح،ص :املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي 
للشيخ : النجوم الطوالع على الدرر اللوامع و  ومابعدها 77، صأليب شامة الدمشقي: من حرز األماين 

 ومابعدها 97، ص إبراهيم املارغيين
 



 َوفي اْلَهاِء َضمٌّ َلفَّ َدْعَواُه َحْرَمَل  ... ِكناَوعى نـََفر  َأْرِجْئُه بِاْلَهْمِز َسا  - 
 2 َوِصْلَها جَواداً ُدوَن رَْيٍب لُِتوَصَل  ... َوَأْسِكْن َنِصيراً فَاَز َواْكِسْر ِلَغْيرِِهمْ  - 

  :تعريف هاء الكناية
وتسمى اهلاء الزائدة الدالة على الواحد املذكر الغائب، : هي هاء الكناية يف اصطماح القراء

 (ينته)، ( نفقه: )هاء الضمري، فخرج بالزائدة اهلاء األصلية حنو
فكل هذه وإن  . عليها ، عليهما ، عليهم ، عليهن : وبالدالة على الواحد املذكر اهلاء يف حنو

 . كانت هاءات ضمري، ال تسمى هاءات كناية اصطماحا
 وهلا .( عليه: )، وباحلرف حنو(أهله)واالسم حنو   .يئوده وال: وتتصل هاء الكناية بالفعل حنو

 أحوال هاء الكناية
 : أربع أحواللهاء الكناية  

 لعلمه ، األعلى ربه ، احلمد وله امللك له: أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن حنو :اِلولى
  . الذين
 إليه ، القرآن فيه ، امسه منه: بعد ساكن وقبل ساكن حنو: أن تقع بني ساكنني أي :الثانية
  . املصري
 يف ما له ، قانتون له كل: بعد متحرك وقبل متحرك حنو: أن تقع بني متحركني أي :الثالثة

  . فأقربه أماته السماوات
 . عقلوه ، وهداه اجتباه ، هدى فيه: أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك حنو :الرابعة

 أصول القراء في هاء الكناية
 :قال الشاطيب 

 وما قبله التحريك للكل وصل_ ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن 
 معه حفص أخو وال" مهانافيه "و _ وما قبله التسكين البن كثيرهم 

                                                           
 13تهاين،ص حرز األماين ووجه ال 2 
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 : مجع رمحه اهلل أصول القراء يف هذين البيتني فهاء الضمري تأِت يف القرءان على أربع حاالت
  21/املائدة(.و ءاتيناه اإلجنيل: )أن تقع اهلاء بني حرفني ساكنني حنو  .1
 ( /الكهف)عبده الكتا  على: أن تقع اهلاء بعدمتحرك وقبل ساكن حنو  .2

فما توصل جلميع القراء كما أشار يف الشطر ، تني وقعت اهلاء قبل حرف ساكن ففي احلال
 (وَل يصلوا ها مضمر قبل ساكن)األول من البيت األول

ألن الصلة يف هاتني احلالتني ، وال يصلها أحد سواء كان قبلها حرف ساكن أو متحرك 
، ت أو كسرة دون صلة بل تبقى اهلاء على حركتها ضمة كان، تؤدي إىل اجلمع بني ساكنني 

فإنه ( عنه تّلهى:)يف قوله ، وال يرد هذا اإلطماق إال حرف واحد يف رواية البزي يف تاءاته 
يقرأ بصلة اهلاء وتشديد التاء بعدها مع املد الطويل اللتقاء الساكنني واجلمع بني الساكنني 

:) فهو مثل، غم ألن األول حرف مد والثاين مد، يف مثل هذا جائز فصيح من حيث اللغة 
 (احلاقة() الضالني

   /عبس ( مث فأقربه() أماته) مث:) أن تقع اهلاء بني حركتني حنو .3
   /اجلاثية ( غشاوة( بصره) وجعل على(وقلبه ()مسعه ) وختم على)

وهو ما ، وبياء إذا كانت مكسورة ، فهذا النوع يصله كل القراء بواو إذا كانت اهلاء مضمومة 
  : الشطر الثاين من البيت األولأشار إليه يف 

فكل القراء ، أي وما حترك ما قبله من اهلاءات اليت ليس بعدها ساكن ( وما قبله التحريك (
 )للكل وصما( يصلوهنا 

  : أن تقع هاء الضمري بعد ساكن وقبل متحرك حنو .4
كثري وحده ففي هذه احلالة اختص ابن  ،    /النحل .إىل صراط مستقيم ( وهداه() اجتباه(

وهو ما ،من بني القراء بوصل اهلاء بواو أو بياء حسب حركتها يف كل القرءان دون استثناء 
 :قصد بقوله

وقراءة باقي القراء برتك الصلة يف كل ما قبله حرف ساكن ( وما قبله التسكني البن كثريهم (
 . ألن ضد إثبات الصلة تركها، ُعلم ذلك من الضد ، 

{، وخيلد فبه مهانا : )يف قوله   17/يف موضع واحد يف سورة الفرقانووافق حفص ابن كثري 
  . فوصل اهلاء بياء وقبلها حرف ساكن



وَل ، أي ذو متابعة البن كثري يف مذهبه ) وفيه مهانا معه حفص أخو وال ( : وهو معىن قوله
اء بواو بوصل اهل( أرجئه : )يذكر موافقة هشام البن كثري يف حريف األعراف والشعراء يف 

 .وقبلها مهزة ساكنة ألنه سيذكره يف البيتني األخريين املخصصني لذلك
 هاءات الكناية التي اختلف فيها القراء

أصول القراء شرع يف ذكر ما وقع فيه اْلماف بني القراء ، وهي عشرة  الشاطيب بعد أن ذكر
عدة العامة عند ألفاظ جاءت يف مخسة عشر موضعا من القرءان الكرمي ، استثنيت من القا

أي اهلاء اليت وقعت ينب حرفني متحركني ، اختلفوا يف هذه املواضع بني صلة اهلاء ، القراء 
، وبني حتريكها باحلركتني من غري صلة ، بواو إذا كانت مضمومة وبياء إذا كانت مكسورة 

  قال رمحه اهلل، وبني إسكاهنا يف مواضع خمصوصة، ويسمى اختماسا أو قصرا 
 ) نوته منها فاعتبر صافيا حل__ يؤده مع نوله ونصله  وسكن) 

أمر بتسكني اهلاء يف هذه األلفاظ األربعة الواقعة يف سبعة مواضع للمشار إليهم بالفاء 
فتعني ملن َل ، محزة وشعبة وأبو عمرو " وهم (فاعترب صافيا حما : ) والصاد واحلاء يف قوله 

أو باختماس حركتها ، والتحريك يكون إما بصلة اهلاء ، يذكره التحريك ألنه ضد اإلسكان 
أي (ويف الكل قصر اهلاء بان لسانه (أي بالقصر، وحدد أصحا  القصر يف قوله من بعد

" المام " يقرآن يف هذه املواضع بالقصر ،وأن صاحب الرمز " الباء والمام " صاحيب الرمزين 
،واملواضع اليت وقعت فيها هذه األلفاظ ومها قالون وهشام ، اختلف عنه بني القصر والصلة 

 : هي
 92/موضعان بآل عمران ( يؤده )
 2  /بالنساء ( نصله ( )نوله)
 2 /وموضع بالشورى  22 /موضعان بآل عمران ( نوته  )

 : فالقراء يف هذه املواضع على أربع مراتب
  أبو عمرو ومحزة وشعبة: اإلسكان وجها واحدا  .1
  قالون:  االختماس قوال واحدا .2
 هشام: االختماس والصلة : الوجهان  .3
 ورش واملكي وابن ذكوان وحفص والكسائي: إثبات الصلة وجها واحدا  .4



 : بعد أن ذكر مراتب القراء يف األلفاظ األربعة السابقة قال
 فألقه" وعنهم وعن حفص )

وأبو عمرو محزة وشعبة : " أي عن املذكورين قبُل يف البيت السابق وهم " وعنهم  " " , 
صار على ، فلّما زاد حفص ،  4 /يف سورة النمل( فألقه)إسكان اهلاء يف" حفص" وعن

وهو إما ، فتعني للباقني التحريك ،عاصم بكماله ومحزة وأبو عمرو :{فألقه}إسكان اهلاء يف 
وعرفنا أصحا  القصر ِبدلول قوله،بالصلة أو بالقصر   : 

خلفوفي الكل قصر الهاء بان لسانه ب )  ) 
فالباقون هلم الصلة، وهشام خبلف عنه ، ومها قالون دون خلف   . 

أربع قراءات( فألقه : )فرتتب يف  : 
أبو عمرو وعاصم ومحزة: اإلسكان  .1   

قالون: القصر  .2   
هشام: الوجهان القصر والصلة  .3  

ورش واملكي وابن ذكوان و الكسائي: الصلة  .4  . 
استأنف قائما"فألقه " ظ بعد أن حدد مراتب القراء يف لف  : 

 ( ويتقه حمى صفوه قوم بخلف وأنهل )
  2/بالنور ) وخيش اهلل ويتقه ( : أراد بذلك

أي ، من نفس التماوة (ويتقه ) والواو يف ( فألقه ) مبتدأ وليس عطفا على ( ويتقه : ) وقوله 
محى صفوه قوم  : )ِبدلول قوله ، أبو عمرو وشعبة وخماد خبلف عنه { ويتقه } أسكن هاء 

، وعلم بذلك الوجه اآلخر وهو التحريك للباقني ، فهؤالء هم أصحا  اإلسكان ، ( خبلف 
ويف الكل قصر اهلاء بان لسانه ) وذكر اْللف عن خماد وَل يذكره مع أصحا  القصر يف 

فعلم أن الوجه الثاين له إثبات الصلة(  . 
 ( وقل بسكون القاف والقصر حفصهم: )مث قال 
(ويتق ه )أن حفصا قرأ بسكون القاف يف  يعين   

 : فهم بذلك على ست مراتب، فكل القراء يكسرون القاف إال حفصا ، وقصر حركة اهلاء  
  البصري وشعبة: اإلسكان وجها واحدا  .1



 خماد: اإلسكان والصلة ، الوجهان  .2
 حفص: إسكان القاف مع القصر  .3
  هشام: القصر والصلة  .4
  قالون: واحدا  القصر وجها .5
 . ورش واملكي وابن ذكوان والكسائي وخلف: الصلة بياء وجها واحدا  .6

 : مث قال يف الشطر الثاين من البيت السابق
 ) ويأته لدى طه باإلسكان جيتما (

 , 92/ بطه ( ومن ياته مومنا : )ويقصد بذلك 
فتعنّي ) ياته ( اهلاء يف  وهو السوسي قرأ بسكون) جيتلى ( أخرب أن املشار إليه بالياء من 

 . للباقني التحريك وهو إما بصلة اهلاء بياء أو بتحريكها بالكسر دون صلة
  : مث حدد أصحا  القصر بقوله

 ) خبلف ويف طه بوجهني جبما ----ويف الكل قصر اهلاء بان لسانه  (
وهي ) دى طه وياته ل: )إىل قوله (وسكن يؤده : )من قوله ، أي يف مجيع األلفاظ املتقدمة 

 : ست كلمات املتقدمة
وهو ) بان (قرأها املشار إليه بالباء يف " يتقه  -فألقه  -نوته  -نصله  -نوله  -يؤده  "

: وقرأها هشام وهو املشار إليه بالمام من قوله ،قالون كلها بقصر حركة اهلاء بما خماف عنه 
ال َيكن أن يكون ،إثبات الصلة والثاين ، القصر كقالون : أحدمها ،كلها بوجهني ( لسانه )

، وقوله خبلف عائد على هشام وحده ، له اإلسكان ألنه َل يذكره مع أصحا  اإلسكان 
 ." خبلفهما: " ألنه لو كان هلما معا لقال 

  ) ويف طه بوجهني جبما: )وقوله 
 . القصر والصلة: فقرأ بالوجهني ، أشار إىل أن قالون اختلف عنه يف حرف طه 

 : على ثماث مراتب( ياته ) يف فالقراء 
 اإلسكان للسوسي .1
 لقالون: القصر والصلة  .2
 . ورش وابن كثري والدوري وابن عامر والكوفيون: الصلة للباقني وجها واحدا وهم  .3



 , اختلف الشراح يف هذا املوضع عن هشام بني اْللف عنه وعدمه: ملحوظة 
يف ( يرضه) هلل إىل اختماف السبعة يف لفظ انتقل رمحه ا" طه " بعد أن انتهى من موضع 

 : فقال،  9/سورة الزمر 
 ) خبلفهما والقصر فاذكره نوفما ----وإسكان يرضه َينه لبس طيب  (
 )له الرحب (

بإسكان ( وإن تشكروا يرضه لكم : )وهو السوسي قرأ ( َينه ) أخرب أن املرموز له بالياء من 
ومها هشام ( لبس طيب ) ار إليهما بالمام والطاء يف وأن املش، اهلاء يف الوصل دون خماف 

وهو إما بالقصر أو بإَتام ، و دوري أيب عمرو اختلف عنهما بني اإلسكان و التحريك 
عنّي أصحا  القصر و هم أصحا  ) والقصر فاذكره نوفما له الرحب: )ويف قوله ،احلركة 
و بذكره هلشام معهم ، وهشام ونافع الفاء والنون والمام واهلمزة ،أي محزة وعاصم : الرموز 

وتعنّي ، اإلسكان وإثبات الصلة : فتعنّي للدوري يف خلفه ، ُعرف أن الوجه الثاين له القصر 
 . للباقني الصلة بواو

 ) يرضه) فالقراء على خمس مراتب في 
 السوسي: اإلسكان وجها واحدا  .1
 هشام: اإلسكان والقصر ، الوجهان  .2
  الدوري: اإلسكان والصلة  ،الوجهان  .3
  نافع وعاصم ومحزة: القصر وجها واحدا  .4
 . ابن كثري وابن ذكوان والكسائي: الصلة بواو وجها واحدا  .5

 : قال رمحه اهلل
 (وشرا يره حرفيه سكن ليسهما -----والزلزال خريا يره ِبا (

 : أمر بإسكان اهلاء وصما يف املوضعني يف سورة الزلزلة
 )ليسهما:)للمشار إليه بالمام يف قوله ) شرا يره ( و ) رهخريا ي (

أي ، فُعلم أن باقي القراء يقرؤون بالتحريك ، وَل يشر إىل شيء بعد ذلك ، وهو هشام 
، وهو األصل يف هذا البا  إذا وقعت هاء الضمري بني متحركني ، بالضم والصلة بواو 



ألنه ليس فيه ( يره أحد ) ورة البلد وحدد موضع احلرفني يف سورهتما احرتازا من حرف س
 . خماف

 : فالقراء يف هذين احلرفني على مرتبتني فقط
  هلشام: اإلسكان وجها واحدا  .1
 . للباقني مجيعا: الضم والصلة بواو  .2

 , نتابع مع اإلمام الشاطيب ونصل إىل البيتني األخريين يف هذا البا 
 : قال رمحه اهلل

 ( ويف اهلاء ضم لف دعواه حرمما ---باهلمز ساكنا ( أرجئه)وعى نفر  )
 (وصلها جوادا دون ري ب لتوص ما ---وأسكن نصريا فاز واكسر لغريهم  )
 . 4 / و الشعراء ،     / يف األعراف : موضعان ) أرجئه  (

 ( باهلمز ساكنا( أرجئه ) وعى نفر : )وقوله 
املكي والبصري :وهم ( نفر)ول أي حفظ املشار إليهم ِبدل، حفظ " : وعى : " معىن 

ومها ، ُعلم ذلك من الضد ، وقرأ الباقون دون مهز ، باهلمز الساكن ) أرجئ ه ( والشامي 
 : وقرئ ِبما كذلك يف قوله تعاىل، لغتان فصيحتان تنّزل ِبما القرءان 

وهي قراءة نافع .  2/األحزا ){ ترجي من تشاء }( . 21 / التوبة{( وءاخرون مرجون (
 . ص واألخوينوحف

 .وهي قراءة الباقني( ترجئ} ( و){ مرجئون : )وقرئ 
 , فما يهمز، أرجيت : وبعض العر  يقول ، إذا أّخرته، أرجأت األمر : يقال 
 ( ويف اهلاء ضم لّف دعواه حرمما: ) مث قال 

 : من قوله" بالمام والدال واحلاء " فأخرب أن املشار إليهم 
وأسكن : ) هشام وابن كثري وأبو عمرو،مث قال : " وهم ، اء يضمون اهل( لف دعواه حرمما )

ومها ، يسكنان اهلاء وصما " النون والفاء : " أي صاحيب الرمزين ( نصريا فاز واكسر لغريهم 
وغري الذين ذكر هلم الضم ، وهم غري عاصم ومحزة ، والباقون يكسروهنا ، عاصم ومحزة : 



مث أمر بإثبات الصلة ،فهؤالء أصحا  الكسر  ،نافع والكسائي وابن ذكوان : فبقي ،
 :للمشار إليهم باجليم والدال والراء والمام يف قوله

فمن قرأ بالضم ، وهم ورش وابن كثري والكسائي وهشام ) وصلها جوادا دون ريب لتوصما  (
 :فتفرعت بذلك ست قراءات يف،ومن قرأ بالكسر وصلها بياء ، وصلها بواو 

 :ثماثة ألصحا  اهلمز وثماثة ملن َل يهمز،حال الوصل ( أرجه  )
  .للمكي وهشام:باهلمز وضم اهلاء وإثبات الصلة : أرج ئ ُه و  .1
 . للبصري: باهلمز وضم اهلاء والقصر : أرج ئ ُه  .2
 . البن ذكوان: باهلمز وكسر اهلاء والقصر : أرج ئ ه  .3
 . لعاصم ومحزة: دون مهز وبإسكان اهلاء : أرج  ه   .4
 . لورش والكسائي: دون مهز وبصلة اهلاء بياء : أرج  ه ى  .5
 . لقالون: بكسر اهلاء دون مهز ودون صلة : أرج  ه  .6

قبل أن نتطرق ألسبا  اختماف القراء يف هذه املواضع أحببت أن أُط لع األخوات الكرَيات 
ئ يف احملّبات هلذا العلم الشريف على طريقة أخرى يسرية الستنباط مذهب كل قار 

 . كنت استعملتها لشرح البيتني للطالبات، من البيتني املخصصني هلا (أرج ه)قراءة
 هل ذُكر فيه ؟، فننظر يف الشطر األول من البيت األول "بقالون " ونبدأ 

، " نفر " ألنه ال يندرج يف مدلول ، ؟ ال َل يُذكر ( باهلمز ساكنا ) أرج ئه ( وعى نفر  )
 . ال يهمز= إذن 
 ) ويف اهلاء ضم لف دعواه حرمما:) طر الثاين من البيت األولمث الش

 . ال يضم اهلاء= إذن ، ال يوجد رمزه 
 ) وأسكن نصريا فاز واكسر لغريهم:)مث الشطر األول من البيت الثاين 

 . يكسر اهلاء= إذن ، نعم هنا يوجد مع أصحا  الكسر 
 ) وصلها جوادا دون ريب لتوصما: )مث الشطر األخري 

 . ال يصلها= إذن ، يوجد مع أصحا  إثبات الصلة  ال
 يقصرها+ يكسر اهلاء +ال يضم اهلاء + ال يهمز = قالون : فالنتيجة 



 .وهكذا مع باقي القراء واحدا واحدا بكل ُيسر وسهولة
 ) العلة يف اختماف القراء يف هذه املواضع(

واألصل ، قعت بني متحركني هذه املواضع اليت اختلف القراء يف قراءهتا هي هاءات ضمري و 
 .فيها أن توصل بياء أو واو حسب حركتها

أي أهنم هكذا رووها ،والسبب األول واألساس هي ثبوت الرواية ، ولكن القراء اختلفوا فيها 
وتعليل القراءة ، ألن القراءة سنة متبعة ال تعمل بقياس عربية وال بفشو لغة ،عن شيوخهم 
 . يأِت بعد ذلك
: ) فاألصل ،م يف هذه املواضع أن أصل اهلاء فيها واقعة بني ساكن فمتحرك وسبب اختمافه

حذف منها حرف العلة وهو (  -أرجيه  -يتقيه  -فألقيه  -نوتيه  -نصليه  -نوليه  -يؤديه 
فكلها هاءات كناية اتصلت بأفعال ، والبناء يف فعل األمر،الياء للجازم يف الفعل املضارع 

فمن وصلها فمراعاة للحال ألن اهلاء ،لشرط أو جبوابه أو لألمر حذفت أواخرها للجزم با
وألجل تكثري حروف ذلك الضمري لكونه امسا على حرف ، واقعة بني متحركني يف احلال 

 .فقووه بالصلة، واحد خفي ضعيف 
وهذا النوع ال ،فهي أصما واقعة بني ساكن فمتحرك ، وأما من حذف صلتها فراعى أصلها 

ووافقه هشام يف موضعني كما ذكر يف ، ووافقه حفص يف موضع واحد ، كثري يصله إال ابن  
 . البداية

 : وأما من سّكن اهلاء يف بعض املواضع ففي ذلك وجهان
 . أهنا سكنت تنبيها على احلرف احملذوف قبلها للجزم: أحدمها 
 . أي حمل احلرف الساكن احملذوف، أهنا سكنت حللوهلا حمله : الثاين 

رغم كوهنا ليست ِباء ، حيثما وقعت يف القرءان الكرمي ( هذه ) اإلشارة أن هاء  والبد من
فإهنا تشارك هاء الضمري يف احلكم من إثبات الصلة ،وإمنا هي مبدلة من ياء ، ضمري 

 )هذه ناقة اهلل: )فتوصل بياء إذا وقعت قبل متحرك حنو ، وحذفها 
   )هناراألهذه   : )وحتذف صلتها إذا وقعت قبل ساكن حنو 



من إثبات صلتها تارة وحذفها تارة أخرى إمنا " هذه " وكل ما تقدم يف هاءات الكناية وهاء 
والروم .أما يف الوقف فما خماف يف حذف الصلة ختفيفا وإسكان اهلاء .هو يف الوصل 

 . واإلْشام جائزان يف هاء الضمري خبماف يف ذلك
 


