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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي
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ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  -3

الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها
َ
يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق  صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            

 

 

 



 ويــــاتـــــملحتا
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 اللغة العربية حبوث

ب في صناعة اإِلعراب(ت
 

ال
ُّ
ة للمرفوعات في كتاب )تمرين الط وجه اإِلعرابي 

َ
للشيخ  نوع األ

)ت زهري 
َ
حمد حسين الساداني                      هـ(905خالد األ

َ
 محمد ذنون فتحيو  نسرين أ

1 - 26 
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َ
 -األ
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نموذًجا
ُ
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َ
ار ليندا باكوز أ
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ُ
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َ
ديب الضاحي و مجول محمد محمود                                         أ

َ
نسام أ

َ
 أ
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ة وعالقتها بأ ة في املرونة املعرفي  ة التربية للعلوم اإِلنساني  م لدى طلبة كلي 
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عند الدمواطي  التوجوه الصوتي لظاهرتي )اإلظهار واإلدغام(

 حتاف ػضالء البشر(( يف كتابه )ِإـه5551)ت:

 -ةدراسة حتلولوَّ-

 عبدالستار ػاضل خضرو  كاللة أمحد كاللي 

21/2/6262 تأريخ القبول:       62/5/6262 تأريخ التقديم:     
 المستخمص: 

اإلنســان بطبيعتــو  ن  ـة يتـأثر بعضـيا ببعـض في أثنـاء الداء؛ لَ صـوات اللغويالَ  إن          
مياٌل إلى التيسـير والتسـييل واختصـار الجيـد العضــلي الــ ي يب لــو  نـد النطــقج فيلجــأ إلـى 

ثيرات أفينـت   ـن تل ـم التـ ؛لصـوتي لـاداءتغيـير أصـوات بأخـرىج ليحصـل بـ لك االنسـجام ا
مالة وغير  لك.ظواىر صوتية؛ من إظ بدال وا  الل وفتح وا  دغام وا   يار وا 

ما من مجاورة  لمات ا أَ م  وى ه التأثيرات إِ            ن ت ون من داخل ال لمة  اتيا وا 
, ولما  ان القرآن  تاَب العربية الول  انت قراءاتو حافلة بي ه الظواىر الصوتية, (1)أخرى
" توجييات لي ه تحاف فضالء البشرإ" وفي  تاب ىـ(ٚٔٔٔ ند الدمياطي ) ت ونرى

 .ومن بينيا ظاىرتا االدغام واإلظيار اللتان سنتناوليما  في ى ا البحثالظواىر الصوتية, 
 .القراءة, وّجو, وافق, خالفالكممات المفتاحية:     

 إشكالية البحث:
اإلظيار واإلدغام من الظواىر الصوتية التي وقف  ندىا الدمياطي في القراءات 

آنية, فقد تعرض لتخريجيا وتوجيييا في  تابو )اتحاف فضالء البشر(, ويعال  البحث القر 
العلل التي وّجو بيا الدمياطي القراءات التي ُقرئت باإلدغام أو اإلظيار, توجييًا لغويًا, 

                                                 

 ل/جامعة الموصاآلداب/كمية طالبة ماجستير/قسم المغة العربيَّة. 
 قسم المغة العربيَّة/كمية اآلداب/جامعة الموصل /ُأستاذ. 

( ينظر: التغيرات الصوتية في القراءات القرآنية, دراسة في وقف حمزة وىشام  لى اليمز, محمد رضا شوشة, ٔ)
 - ر بلقايدجامعة أبو ب -رسالة ماجستير من  لية العلوم االنسانية والعلوم االجتما يةشراف: د. خير الدين سيب, بإِ 

 ٓٔ: ٕٗٔٓ -ٖٕٔٓ, تلمسان
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, أو قربيا, أو تماثل الحرفين المدغمين؟ وىل انفرد اتحاد المخرجفيل العلة ترجع إلى 
ى ه ىي اإلش الية التي يحاول أن جييو ليا  أو اتفق مع السابقين لو؟ الدمياطي في تو 
 .يعالجيا البحث

 اإلظهار واإلدغام
بالفتح ظيورا: تبين, والظير: خالف  يءفي اللغة: ىو البيان, "وظير الش اإلظيار

البطن من  ل شيء, والظير من الرض: ما غلظ وارتفعج والبطن ما رق منيا 
, يقول ابن فارس: (ٕ): بينتو"يءرت الش, وأظيالرضاىر أشراف "والظو ج (ٔ)واطمأن"

"الظاء والياء والراء أصل صحيح واحد يدل  لى قوة وبروز. من  لك: ظير الشيء 
 .(ٖ)يظير ظيورا فيو ظاىرج إ ا ان شف وبرز"

ا اإلظيار فيو ضد وأم   رفو ابن الجزري بقولو : " واإلظيار في االصطالح:
ؤتى بالحرفين المصيرين جسما واحدا منطوقا ب ل واحد منيما  لى اإلدغامج وىو أن ي

 .( ٗ)"صورتوج موفًى جميع صفتوج مخلصًا إلى  مال بنيتو.
والواقف  لييا ج لفظ الحرفين والختالفالصل في الحروفج لنو أ ثر,  وىو
 ةأن ُيظيرىا, وىو ال يحتاج الى  لة في وجوده, ل ن اإلدغام يحتاج إلى  ل يضطر إلى

ىي: اليمزةج والياءج والعينج ج  النون السا نة والتنوين  ند ستة حروف ومنو إظيار. (٘)

                                                 

ىـ(, تح: د ميدي ٓٚٔ: ت( العين: أبو  بد الرحمن الخليل بن أحمد بن  مرو بن تميم الفراىيدي البصري )ٔ)
 .ٖٚ/ٗ: )د.ت( )د,ط(,المخزوميج د إبراىيم السامرائي, دار وم تبة اليالل, 

ىـ(, تح: أحمد ٖٜٖ: تحماد الجوىري الفارابي )تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسما يل بن  ( الصحاحٕ)
 .ٕٖٚ/ٕم.: ٜٚٛٔ -  ىـ ٚٓٗٔ ٗبيروت, ط – بد الغفور  طار, دار العلم للماليين 

ىـ(, تح:  بد السالم ٜٖ٘: ت( معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن ز رياء القزويني الرازيج أبو الحسين )ٖ)
 .ٔٚٗ/ٖ م:ٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔمحمد ىارون, دار الف ر, 

 ج تح: ىـ(ٖٖٛ: تشمس الدين أبو الخير ابن الجزريج محمد بن محمد بن يوسف ): التمييد في  لم التجويد (ٗ)
 .٘٘:  م ٜ٘ٛٔ -ىـ  ٘ٓٗٔ ٔج طم تبة المعارفج الرياضج   لى حسين البواب د.
 ت:القيسي ) جيا: أبي محمد م ي بن أبي طالبج( ينظر: ال شف  ن وجوه القراءات السبع,  و لليا وح٘)

القراءات وأثرىا في  لوم , ٖٗٔ/ٔم: ٜٗٛٔ, ٖبيروت, ط -ه(, تح: د. محي الدين رمضان, مؤسسة الرسالةٖٚٗ
م: ٜٗٛٔ, ٔالقاىرة, ط –ىـ(, م تبة ال ليات الزىرية ٕٕٗٔالعربية: محمد محمد محمد سالم محيسن )المتوفى: 

ٔ/ٜٛ.  
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 ففييماوالحاء, والغين, والخاء. فالربعة الولى ال خالف فييا بين القّراء, أما الخاء والغين 
نما أظيرت النون(ٔ)خالف, فقرأ أبو جعفر باإلخفاء  ندىما. والباقون باإلظيار  ةالسا ن ,وا 
, يقول سيبويو: "اإلظيار  لما (ٕ)والتنوين  ند ى ه الحروف لبعد مخارجيا مع مخرج النون

 .(ٖ)تبا دت المخارج ازداد حسنًا"
, قال (ٗ)في اللغة: يأتي بمعنى اإلدخال, أي إدخال شيء في شيء واإلدغام

ِفي  بعضيالحروف , "ومنو إدغام ا( ٘)الخليل: "َأْدَغْمُت الفرس اللجام: َأْدَخْلُتو في فيِو"
 .(ٙ)بعض"

ىو اللفظ بحرفين حرفا  الثاني  رفو ابن الجزري بأنو "  واإِلدغام في االصطالح:
, فيترفُع اللسان  نيما رفعًة لو يو أن تصل حرفًا بحرٍف مثلِو أو مقاربف  (ٚ)" مشددا

                                                 

:  تالخير ابن الجزريج محمد بن محمد بن يوسف )النشر في القراءات العشر: شمس الدين أبو  (ٔ)
, وينظر: ٕٕ/ٕ: , دار ال تب العلمية, بيروت, لبنان, )د.ط(, )د.ت(:  لي محمد الضباع, تحىـ( ٖٖٛ

إتحاف فضالء البشر في القراءات الربعة  شر: أحمد بن محمد بن أحمد بن  بد الغني الدمياطّيج 
 -م ٕٙٓٓ, ٖلبنان, ط –ىـ(, تح: أنس ميرة, دار ال تب العلمية ٚٔٔٔ: تشياب الدين الشيير بالبناء )

 .ٙٗىـ: ٕٚٗٔ
( ينظر: التحديد في اإلتقان والتجويد:  ثمان بن سعيد بن  ثمان بن  مر أبو  مرو الداني )المتوفى: ٕ)

بغداد/ سا دت جامعة بغداد  لى طبعو,  -ىـ(, تح: الد تور غانم قدوري حمد, م تبة دار النبارٗٗٗ
, و اإلقناع في القراءات السبع: أحمد بن  لي بن أحمد بن خلف ٕٔٔم:  ٜٛٛٔ -ىـ  ٚٓٗٔ, ٔط

 .ٙٓٔىـ(, دار الصحابة للتراث: ٓٗ٘: تالنصاري الغرناطيج أبو جعفرج المعروف بابن الَباِ ش )
تح:  بد ىـ(, ٓٛٔ: تال تاب:  مرو بن  ثمان بن قنبر الحارثي بالوالءج أبو بشرج الملقب سيبويو ) (ٖ)

 .ٗ٘ٗ/ٗم:  ٜٛٛٔ -ىـ ٛٓٗٔج ٖالسالم محمد ىارون, م تبة الخانجيج القاىرة, ط
, شرح المفصل: موفق الدين يعيش ابن  لي بن يعيش ٕٗٛ/ٕ, المقاييس: ٜٖ٘/ٗ( ينظر: العين: ٗ)

 .ٕٔٔ\ٓٔ: , )د.ط(, )د.ت(ه(, م تبة المتنبي, القاىرةٖٗٙالنحوي )ت: 
 .ٜٖ٘/ٗ( العين: ٘)
ىـ(, تح: رمزي منير بعلب ي, ٕٖٔ: تاللغة: أبو ب ر محمد بن الحسن بن دريد الزدي )جميرة  (ٙ)

 .ٓٚٙ/ٕم: ٜٚٛٔج ٖبيروت, ط –الناشر: دار العلم للماليين
:  ت(النشر في القراءات العشر: شمس الدين أبو الخير ابن الجزريج محمد بن محمد بن يوسف )ٚ)

 .ٕٗٚ/ٔ: العلمية, بيروت, لبنان, )د.ط(, )د.ت( , دار ال تب:  لي محمد الضباع, تحىـ( ٖٖٛ
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حدًا من غير أن تفصل بينيما بحر ة وال وقف فيصير الّلفظ حينئ  حرفًا وا , (ٔ)واحدةً 
وابن جني يعبر  نو بالتقريب بين الصوات بقولو: "قد ثبت أن اإلدغام المألوف  ( ٕ)مشّدداً 

, و لك أّن االنسان يستصعب النطق بحرف (ٖ)المعتاد إنما ىو تقريب صوت من صوت"
من مخرجو ثّم إرجاع اللسان الى نفس المخرج لينطق حرفا آخر مثلو, ل ا يم ن أن نقول: 

, ى ا  ما يصفو ابن يعيش أنيم "ثقل  لييم الت رير والعود (ٗ)غام ىي التخفيفإن   لة اإلد
زلة الضيق في الخطو  لى  إلى الحرف بعد النطق بو, صار  لك ضيقًا في ال الم بمن

 شاىين تعريف ابن الجزري ال ي يقول أنو: "اللفظ  الصبورالد تور  بد  ويصف, (٘)المقيد"
والقلب  الح فمن   الأنو يشمل  إالبأنو رغم قصره  (ٙ)"بحرفين حرفًا  الثاني مشدداً 

.  وظاىرة تأثر الصوات المتجاورة مع بعضيا حدثت  ثيرا في (ٚ)واالدغام ال ي يقتضيو
 البيئات البدائية التي يميل أىليا إلى الخفة و السر ة في ال الم.

سب التأثر سّمي المحدثون ى ه الظاىرة بالمماثلة أو المشابية, ويقسمونيا حوي
 : الصوتي بينيا إلى قسمين

                                                 

: ت( ينظر: الصول في النحو: أبو ب ر محمد بن السري بن سيل النحوي المعروف بابن السراج )ٔ)
 .٘ٓٗ/ٖبيروت, ابن السراج:  –ىـ(, تح:  بد الحسين الفتلي, مؤسسة الرسالةج لبنانٖٙٔ

 بد اهلل بن  بد المؤمن بن الوجيو بن  بد اهلل بن  لى ( ينظر: ال نز في القراءات العشر: أبو محمدج ٕ)
ىـ(, تح: د. خالد المشيداني, ٔٗٚابن المبارك الّتاجر الواسطّي المقرئ تاج الدين ويقال نجم الدين )ت: 

 .٘ٚٔ/ٔ: ٕٗٓٓ -ىـ  ٕ٘ٗٔج ٔالقاىرة, ط –م تبة الثقافة الدينية 
ىـ(, تح: محمد  لي النجار, دار ال تب ٕٜٖ: ت(الخصائص: أبو الفتح  ثمان بن جني الموصلي )ٖ)

 .ٜٖٔ/ٕالمصرية, الم تبة العلمية, )د.ط(, )د.ت(: ابن جني, 
( ينظر: الجوانب الصوتية في  تب االحتجاج للقراءات: )أطروحة د توراة من  لية اآلداب والعلوم ٗ)

 -ىـ ٕٚٗٔ, ٔشق, طدم –م(:  بد البديع النيرباني, دار الغوثانى  ٕ٘ٓٓجامعة حلب  -اإلنسانية 
 .ٖٓٔ :مٕٙٓٓ

 .ٕٔٔ/ٓٔ: (  شرح المفصل ٘)
 .ٕٗٚ/ٔ :( النشرٙ)
أثر القراءات في الصوات والنحو العربي, أبو  مرو بن العالء: د.  بد الصبور شاىين, م تبة  (ٚ)

 .ٕٚٔ: مٜٚٛٔ, ٔالخانجي, القاىرة, ط
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 وفيو يتأثر الصوت الول بالثانى. Regressive ـ تأثر رجعى ٔ
 .(ٔ)وفيو يتأثر الصوت الثانى بالول progressive ـ وتأثر تقدمى : ٕ

دغام صغير  .(ٕ)واإِلدغام  لى نو يِن: إدغام  بير, وا 
, (ٖ)مثلو أو مقاربوفاإلدغام ال بير: ىو إدغام حرف متحرك في حرف متحرك 

و  ر ابن الجزري أّن سبب تسميتو باإلدغام ال بير ىو "ل ثرة وقو و؛ إ  الحر ة أ ثر من 
الس ون, وقيل: لتأثيره في إس ان المتحرك قبل إدغامو, وقيل: لما فيو من الصعوبة, 

ن . وقد ُ رف باإلدغام ال بير م(ٗ)وقيل: لشمولو نو ي المثلين والجنسين والمتقاربين"
 .(٘)القراء أبو  مرو بن العالء, والسيما برواية السوسي  نو

 .  (ٙ)واالدغام الصغير: ىو إدغام حرف سا ن في متحرك مثلو أو مقاربو
الدمياطي في  تابو )االتحاف( إ    ر    ندوقد نالت قراءات اإلدغام  ناية  بيرة  

 تجانس او التقارب.أّن أسباب اإلدغام ترجع إلى تشابو الصوات بالتماثل أو ال
 نده: ىو أن يتحد الحرفان مخرجًا وصفة  الباء في الباء وال اف في ال اف,  والتماثل

 َّزت زتجح   زت  ُّٱ :[, و قولو تعالىٓٙ]البقرة/ َّزت زتيب رت ُّٱ :مثل قولو تعالى
 [.ٛٚ]النساء/

اء : ىو أن يتفق الحرفان في المخرج ويختلفا في الصفة,  الدال في التاء, والتوالتجانس
 زتمح  زت  زت زتجح  زتمج  زت ُّٱ في الطاء, والثاء في ال ال. مثل قولو تعالى

 زت زت زت  زت زتمن ىن  زت زت ُّٱ [, وقولو تعالى٘]الصف/   َّزت زت زت زت

مج  زتحج  زتمث  ُّٱ [, و قولو تعالىٕٚ]ال  مران/ َّزت زت  زتين جه  زت زت زت

 [.ٙٚٔ]ال راف/    َّزت زت زتمح  زت زت زتجح  زت
  (ٔ)أو مخرجا وصفة.ىو أن يتقاربا مخرجا أو صفة  والتقارب: 

                                                 

 .ٕٙ: مٜ٘ٙٔ, ٖصرية, القاىرة, طفي الليجات العربية: ابراىيم أنيس, م تبة أنجلو المينظر:  (ٔ)
 .ٕٗٚ/ٔ:( النشرٕ)
 ٔٓٔ, والتحديد: ٖٚٗ/ٗ( ينظر: ال تاب: ٖ)
 ٕ٘ٚ/ٔ( النشر: ٗ)
 ٕٙالعربية: الليجات في ينظر: (  ٘)
 ٕ٘ٚ/ٔ, والنشر: ٔٓٔ, والتحديد: ٖٚٗ/ٗ(  ينظر: ال تاب: ٙ)
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لو صلة قوية بمخارج الحروف وصفاتيا, فيو يحصل بين  واإلدغام  ما ىو ظاىر
 الحروف المتماثلة أو المتقاربة أو المتجانسة. 

والدمياطي فضاًل  ن أنو يعرض ويوجو ظاىرة اإلدغام في  تابو أفرد لو بابًا 
ح فيو ح م بعض  خاصًا,   ر فيو شروط اإلدغام وأسبابو وموانعو, مع ملحقٍ  وض 

 الحروف  لى وجو خاص, مع   ر آراء العلماء اّل ين سبقوه.
باإلظيار أو اإلدغام والتي وقف  ندىا  قرئتمن القراءات التي  وى ا  رض لعدد
 الدمياطي موجيًا إياىا.

 اإلدغام في الحروف المتجانسة:
 ادغام التاء في الطاء:

النطعية, ومخرجيا "من طرف اللسان وأصول الدال والتاء والطاء يقال ليا الحروف 
  .(ٕ)الثنايا العليا مصعدا إلى جية الحنك"

 زت زت زت زتُّٱ : اختلف القّراء في ادغام التاء في الطاء وتخفيفيا في قولو تعالى    

دغام ٜٚ]ال يف:   َّزت زت زت زت [, فقد قرأه حمزة )فما اسّطا وا(, أي: بتشديد الطاء وا 
 .(ٖ)ما اسطا وا(, أي: بح ف التاء وتخفيف الطاءالتاء فييا, والباقون )ف

, (ٗ)وّجو الدمياطي قراءة حمزة بقولو: "بتشديد الطاء أدغم التاء فييا التحاد المخرج"
فينا بّين العلة التي سّوغت لو إدغام التاء في الطاء  ونيما من نفس المخرج,  وبما أن 

فقد   ر الدمياطي طعن الزجاج من ر, اآلراء بين مؤّيد ليا و  حولياقد  ثرت  القراءةى ه 
الزجاج وأبي  لي فييا من حيث الجمع  وَطْعنُ : "وأبي  لي فييا ووصفو بأنو مردود فقال 

                                                                                                                         

 .ٖٔ اإلتحاف:(  ينظر: ٔ)
 .ٕٓٓ/ٔالنشر:  (ٕ)
: تقراءات: أحمد بن موسى بن العباس التميميج أبو ب ر بن مجاىد البغدادي )السبعة في الينظر:  (ٖ)

التبصرة في القراءات , ٔٓٗ:  ىـٓٓٗٔج ٕمصر, ط –ىـ(, تح: شوقي ضيف,  دار المعارف ٕٖٗ
ه(, تح: د.محمد غوث الندوي, دار السلفية, ٖٚٗ ت:السبع: أبي محمد م ي بن أبي طالب القيسي )

 .ٖٛٚ, غيث النفع: ٖٖٚ, اإلتحاف: ٖٙٔ/ٕر: , النشٕٛ٘: مٕٜٛٔ, ٕط
 .ٖٖٚاإلتحاف: (ٗ)
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فالزجاج  .ا تفى بوصفو بأنو مردودبنص ما قااله, بل  يأت ولم , (ٔ)بين السا نين مردود"
النحويون في بآراء  وأتى (ٕ)من قرأىا  لى ى ا النحو "فالِحٌن مخطٌئ" : إنقال في القراءة

: "وحجتيم ِفي  لك أن السين سا نة فإ ا أدغمت التاء صارت وقال دم صحة القراءة, 
 ن اإلدغام في ى ه أبو  لي الفارسي  قال و ,  ( ٖ)طاء سا نةج وال يجمع بين سا نين"

"غير جائز لنو قد جمع بين السين وىي سا نة والتاء المدغمة وىي  القراءة بأنو
, (٘): "متواترة"بأنيا. ويرّد الدمياطي  لى إن ارىما وقال تا يدًا  لى صحة القرآءة (ٗ)نة"سا 

وُيدحض حجة  دم جواز الجمع بين السا نين بقولو: "والجمع بينيما في مثل  لك سائغ 
, في  ر في باب اإلدغام (ٙ)جائز مسموع في مثلو,  ما سبق موضحا آخر باب اإلدغام"

الجمع بين السا نين وىو أنو "ال يجمع بين سا نين إال إ ا  ان الول قا دة الصرفين في 
حرف  لة مدا أو لينا, فإن  ان صحيحا جاز وقفا لعروضو ال وصال فحصل من 

, وي  ر بعدىا موقف ( ٚ)قا دتيم أنو ال يجمع بين سا نين والول صحيح في الوصل"
نحويين الل ين بقولو: "وقد ثبت  ن القّراء من جمعيما و ُيدلي برأيو ال ي يخالف رأي ال

القراء اجتما يما, فخاض فييا الخائضون توىما منيم أن ما خالف قا دتيم ال يجوز, وىو 
 ما قالو جميع المحققين أنا ال أسلم أن ما خالف قا دتيم غير جائز بل غير مقيس, وما 

ن سمع فيو شا  قياسا فقط, وال  يمتنع وقو و خرج  ن القياس إن لم يسمع فيو لحنج وا 
 .( ٛ")في القرآن وأيضا فيو ملحق بالوقف إ  ال فرق بين السا ن للوقف والسا ن لإلدغام

                                                 

 .ٖٖٚم.ن:  (ٔ)
ىـ(, تح:  بد ٖٔٔمعاني القرآن وا  رابو: إبراىيم بن السري بن سيلج أبو إسحاق الزجاج )المتوفى:  (ٕ)

 .ٕٖٔ/ٖم:  ٜٛٛٔ, ٔبيروت, ط -الجليل  بده شلبي,  الم ال تب 
 م.ن. (ٖ)
: , تحىـ(ٖٚٚ: تالحسن بن أحمد بن  بد الغفار الفارسّي الصلج أبو  لي )الحجة للقراء السبعة:  (ٗ)

دار المأمون , أحمد يوسف الدقاق -راجعو ودققو:  بد العزيز رباح , بشير جويجابي -بدر الدين قيوجي 
 .ٛٚٔ/٘م: ٖٜٜٔ -ىـ  ٖٔٗٔ , ٕ, طدمشق / بيروت -للتراث 

 .ٖٖٚاالتحاف:  (٘)
 .ٖٖٚاالتحاف:  (ٙ)
 .ٜٖ: م.ن (ٚ)
 .ٜٖم.ن:  (ٛ)
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 لى صحة جوازه ويقول أنو: "سمع  )ملسو هيلع هللا ىلص(قالو يستدل  ليو بقول النبي  وفضال  ما 
فيما  -صلى اهلل  ليو وسلم-التقاؤىما من أفصح العرب بل أفصح الخلق  لى اإلطالق 

 .(ٔ)ال الصالح للرجل الصالح"الم نعميروى "
 ن الداني فيقول: "ومما يقوي  لك ويسوغو  ما في  (ٕ)ويأتي بما نقلو ابن الجزري

النشر نقال  ن الداني أن السا ن الثاني لما  ان اللسان  نده يرتفع  نو و ن المدغم 
 . (ٖ)ارتفا ة واحدة صار بمنزلة حرف متحرك, ف ان السا ن الول قد ولى متحر ا"

واستدّل  لى قراءتو ( ٗ) قرأوا بياليس في القراءة  يب فالقّراء  إنووقال ابن خالويو: 
َّجخ مخ جس حسُّٱتعالى:  بقراءة من قرأ بالتشديد في قولوبالتشديد 

[, وقولو:  ٗ٘ٔ]النساء:  (٘)
َّ زت زتخي ُّٱ

[, ورأي ابن زنجلة في ٛ٘]النساء:  َّزت زت زتُّٱ[, وقولو: ٖ٘]يونس:  (ٙ)
تشديد الطاء أراد )فما استطا وا( فأدغم التاء في الطاء لنيما أختان, قراءة حمزة أنو "ب

 .(ٚ)وحجتو قراءة ال مش )فما استطا وا( بالتاء"

                                                 

إسناده  بأن شعيب الرنؤوط : ج و لق  ليوٜٚٔ/ٗ. وينظر الحديث في مسند اإلمام أحمد: ٜٖم.ن:  (ٔ)
 .صحيح  لى شرط مسلم 

 .ٖٙٔ/ٕينظر: النشر:  (ٕ)
 .ٖٖٚاالتحاف:  (ٖ)
د.  بد ىـ(, تح: ٖٓٚ: تالحجة في القراءات السبع: الحسين بن أحمد بن خالويوج أبو  بد اهلل ) (ٗ)

 ٔٓٗٔ, ٗبيروت, ط –جامعة ال ويت, دار الشروق  -العال سالم م رمج الستا  المسا د ب لية اآلداب 
 .ٖٖٕ: ىـ
قرأ قالون باختالس فتح العين ولو أيضا إس انياج وورش بالفتحة ال املة فقط مع تشديد  :ال َتْعُدوا" (٘)

 .ٕٛٔث النفع: "" غيالدال ليماج والباقون بإس ان العين وتخفيف الدال
قرأ قالون والبصري بفتح الياء واختالس فتحة الدال وتشديد الدالج ولقالون أيضا إس ان  :ال َيِيدِّي" (ٙ)

الياءج وورش والمل ي والشامي بفتح الياء وتشديد الدالج وشعبة ب سر الياء والياء وتشديد الدالج وحفص 
 .ٕٚٛ"" غيث النفع: س ان الياء وتخفيف الدالمثلو إال أنو بفتح الياءج والخوان بفتح الياء وا  

, ىـ(, تح: سعيد الفغاني, دار الرسالةٖٓٗحجة القراءات:  بد الرحمن بن محمدج أبو زر ة ابن زنجلة )ت:  (ٚ)
 .ٖ٘ٗم: ٜٜٚٔه, ٛٔٗٔ, ٘ط
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. فح ف (ٔ)فييا: "وقرأ الباقون بتخفيفيا بح ف التاء مخففا" فقالأما القراءة الثانية 
إلدغام, ى ا ما قالو في المخرجج فيلزميم فيو ا متقاربينالتاء حصل  راىة اجتماع حرفين 

 من بعده. (ٖ)وأقّره ابن زنجلة (ٕ)ابن خالويو
 لي الفارسي, فيما قد أن را  وأبيونستنت  أن الدمياطي قد خالف رأي الزجاج 

قراءة حمزة بتشديد الطاء, و لك للقا دة الصرفية التي تمنع التقاء السا نين  ما   رنا, 
نقل رأي أبي  مرو الداني, وابن خالويو ال ي  ووافق فييا قول ابن الجزري ال ي بدوره قد

 ُقرَئت بالتشديد. ال ريممن القرآن  بثالثة شواىداستشيد  لى صحة القراءة 
 :اإلدغام في الحروف المتقاربة في المخرج  
 إدغام التاء في الظاء:  

 قرأيم يما, وبعضيُيدغم القّراء التاء في الظاء في بعض القراءات أحيانًا لقرب مخرج      
في   َّ زت ُّٱ بالتخفيف, وقد وقف الدمياطي  ندىا مخرجًا وموجيًا, منيا اختالف القّراء في

]البقرة:  َّمه   زت زت زت زتين جه   زت زت زت زت زت زت زت ُّٱ قولو تعالى:
 َّٰى زتىن ين  زت زت زت  زت زت زت ُّٱفي قولو:   َّ زت زت ُّٱ ُّ [, وفي٘ٛ

اىرون( و )تظاىرا(, أي:  [, فقد قرأه  اصم وحمزة وال سائي و  ا خلف )تظٗ]التحريم: 
 .حدى التاءين, وتخفيف الظاءبح ف إ

 
 
 . (ٗ)ووافقيم ال مش, والباقون )تّظاىرون( و )تّظاىرا(, أي: بإدغام التاء في الظاء 

وّجو الدمياطي قراءة  اصم ومن معو بقولو: "بح ف إحدى التاءين: تاء المضار ة 
وى ا يعني أنيا  (ٔ)لظاء مبالغة في التخفيف"أو تاء التفا ل, واختاره في  البحر, وتخفيف ا

                                                 

 . ٖٖٚاالتحاف:  (ٔ)
 .ٖٖٕينظر: الحجة في القراءات السبع:  (ٕ)
 .ٖ٘ٗينظر: حجة القراءات:  (ٖ)
:أحمد بن الحسين بن ِمْيران النيسابورّىج أبو ب ر  المبسوط في القراءات العشر, ٕٗٗ, ٖٕٗينظر: التبصرة:  (ٗ)
الوجيز في شرح , ٕٖٔ: م ٜٔٛٔ , )د.ط(,دمشق –مجمع اللغة العربية , : سبيع حمزة حا يمي, تحىـ(ٖٔٛ: ت)

ىـ(, ٙٗٗ: ت لي بن إبراىيم بن يزداد اَلْىَوازي ) قراءات القرأة الثمانية أئمة المصار الخمسة: أبو  لي الحسن بن
 .ٖٛٔ, االتحاف: ٕٛٔ/ٕ, النشر: ٖٓٔ: م ٕٕٓٓ, ٔبيروت, ط –تح: دريد حسن أحمد, دار الغرب اإلسالمى 
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تُقرأ بتاء واحدة والظاء مخففة, ولم ُيحدد أي التائين منيما قد ُح ف, ىل ىو تاء 
شامة فيما لم  وأبيالمضار ة أو تاء التفا ل )يعني الوزن(, وفي ى ا يتفق مع الرازي 

حيان قد  أبا   ر الدمياطي أن, وي(ٕ)العربيةأىل  ند  خالفايحددا التاء المح وفة فإن فييا 
 اختار وحدد التاء المح وفة في البحر من غير أن ي  ر أييما قد اختار.

ويظير أن المح وف  ند أبي حّيان ىو تاء التفا ل, خالفًا البن ىشام حيث 
يقول: "فح ف التاءج وىي  ندنا الثانية ال الولىج خالفا ليشامج إ  ز م أن المح وف ىي 

, (ٖ)ة الدالة في مثل ى ا  لى الخطابج و ثيرا جاء في القرآن ح ف التاء"التي للمضار 
 .(ٗ)فالخفش و الزجاج و الزىري قد حددوا أن المح وف ىو التاء الثانية

والباقون بإدغام التاء في الظاء لشدة قرب ووّجو الدمياطي القراءة الثانية بقولو: "
رون(, والعلة التي سوّغت ليم إدغام التاء وى ا يعني أن الصل فيو )تتظاى, (٘)المخرج"

في الظاء ىي قرب مخرجيما, فمخرج التاء   رناه من قبل, ومخرج الظاء ىو "مما بين 
 .(ٙ)طرف اللسان وَأطراف الثنايا"

                                                                                                                         

 .ٖٛٔاالتحاف:  (ٔ)
ين : أبو  بد اهلل محمد بن  مر بن الحسن بن الحس(مفاتيح الغيب = التفسير ال بير) تفسير الرازيينظر:  (ٕ)

, ٖبيروت, ط –ىـ(, دار إحياء التراث العربي ٙٓٙ: تالتيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )
إبراز المعاني من حرز الماني: أبو القاسم شياب الدين  بد الرحمن بن إسما يل بن إبراىيم , ٕٜ٘/ٖىـ:  ٕٓٗٔ

, )د.ت(, دار ال تب العلميةىيم  طوة  وض, تح: ابراىـ(, ٘ٙٙ: تالمقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة )
 .ٖٖٗ: )د.ط(

: تالبحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن  لي بن يوسف بن حيان أثير الدين الندلسي ) (ٖ)
 .ٛٙٗ/ٕ: ىـ ٕٓٗٔىـ(, تح: صدقي محمد جميل, دار الف ر, بيروت, ٘ٗٚ

جاشعي بالوالءج البلخي ثم البصريج المعروف بالخفش الوسط معانى القرآن لاخفش: أبو الحسن المينظر:  (ٗ)
, ٓٗٔ/ٔم:  ٜٜٓٔ -ىـ  ٔٔٗٔج ٔ, طم تبة الخانجيج القاىرة, : الد تورة ىدى محمود قرا ة, تحىـ(ٕ٘ٔ: ت)

: تمعاني القراءات لازىري: محمد بن أحمد بن الزىري اليرويج أبو منصور ), ٙٙٔ/ٔمعاني القرآن وا  رابو: 
م:  ٜٜٔٔ -ىـ ٕٔٗٔ, ٔ, مر ز البحوث في  لية اآلداب, جامعة الملك سعود, الممل ة العربية السعودية, طىـ(ٖٓٚ

ٔ/ٕٔٙ. 
 . ٖٛٔاالتحاف:  (٘)
ىـ(, ٖٙٔ: ت(الصول في النحو: أبو ب ر محمد بن السري بن سيل النحوي المعروف بابن السراج )ٙ)

 .ٔٓٗ/ٖ, )د.ط(, )د.ت(: روتبي –تح:  بد الحسين الفتلي, مؤسسة الرسالةج لبنان
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,  ا رًا في نياية (ٔ)والمفسرين و لماء القراءات اللغويينفوافق الدمياطي في توجييو       
رف البقرة )تظ ي رون(, بقولو: "و ن الحسن ىنا تشديد الظاء, التوجيو أن الحسن قرأ ح

. وى ه (ٕ)والياء مع فتحيما وح ف اللف ومعناىا واحد, وىو التعاون والتناصر"
االختالفات في القراءة لم تؤثر في المعنى, فالمعنى فييا  ما   ره الدمياطي "التعاون 

يو الزجاج: "وتفسير )تظاىرون( تتعاونونج يقال والتناصر" موافقًا فييا أىل اللغة, فقد قال ف
جن حن خن من  ٱُّٱ ليو بقولو تعالى: واستشيد الزجاج , (ٖ)قد ظاىر فالن فالنًا إ ا  اونو"

 [.٘٘]الفرقان:  َّهن 
فالدمياطي في  لتا القراءتين لم يخالف رأي اللغويين والمفسرين و لماء القراءات, 

شامة, فيما لم  وأبياءة الولى وافق رأي الرازي ل نو في تحديد التاء المح وفة في القر 
 التاء الثانية.  المح وفة ىي, أما غيره فقد قالوا أن يحدداىا

 إدغام المثمين:  
يربط الدمياطي بين أنواع المستويات في بعض توجيياتو, فقد ُيرجع اختالف القراءة       

أثناء توجييو لآلية التالية, ي ف نو التوجيو الصوتي  يغيبإلى مسألة نحوية ومع  لك ال 
مح ُّٱ أوليما سا ن فلزم إدغاميما في قولو تعالى حرفان متماثالنإ  نرى أنو قد تجاور فييا 

[, ٓٔ]الفرقان:   َّزت زت زت زت زت زت زت زت  زت زت زت زت زت زت زت زت
بالرفع والجزم, فأبو ب ر وابن  ثير وابن  امر وابن محيصن بالرفع,  َّزت زت زتُّٱُقرئت 

 .(ٗ)موالباقون بالجز 

                                                 

, تفسير ٗٓٔحجة القراءات: , ٕٙٔ/ٔمعاني القراءات: , ٙٙٔ/ٔمعاني القرآن وا  رابو: ينظر:  (ٔ)
: محيي السنة ج أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء (معالم التنزيل في تفسير القرآن) البغوي

 ٕٓٗٔ, ٔبيروت, ط–د, دار إحياء التراث العربي ىـ(, تح:  بد الرزاق الميٓٔ٘:  تالبغوي الشافعي )
 .ٖٖٗإبراز المعاني: , ٜٖٔ/ٔىـ: 
 .ٗٛٔاالتحاف:  (ٕ)

 .ٙٙٔ/ٔمعاني القرآن وا  رابو:  (ٖ)
التيسير في القراءات السبع:  ثمان بن سعيد بن  ثمان بن  مر , ٕٕٖ, المبسوط: ٖٔٙالتبصرة:  (ٗ)

: مٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔج ٕل, دار ال تاب العربي, بيروت, طىـ(, تح: اوتو تريز ٗٗٗ: تأبو  مرو الداني )
 .ٕٛٗ, غيث النفع: ٘ٔٗ, االتحاف: ٖٖٖ/ٕ, النشر: ٖٙٔ
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وّجو قراءة الجزم بقولو: "بجزميا  طفا  لى محل جعل؛ لنو جواب الشرط ويلزم 
. فقد وّجو القراءة أواًل توجييًا نحويًا (ٔ)منو وجوب اإلدغام الجتماع مثلين أوالىما سا ن"

ن  ان فعاًل ماضيًا  بأنو من قرأىا بالجزم جعليا معطوفًا  لى محل )جعل(, لن )جعل( وا 
مجزومة مردودة  لى " إنيا :لشرط ل ا محلو الجزم, موافقًا فييا الفّراء, فقد قالفيو جواب ا

حجة من جزمو:  : إنقال إنو, ووافق ابن خالويو إ  (ٕ))جعل( و )جعل( في معنى جزِم"
ن  ان ماضيا فمعناه:  "أنو رّده  لى معنى قولو: )جعل لك( لنو جواب الشرط وا 

 .(ٖ)االستقبال"
, (ٗ)إدغام المثلين منيافي نياية توجييو أن ى ه القراءة يلزم وصّرح الدمياطي  

وى ا لن )يجعل( ينتيي بالالم فإ ا جزمت صارت سا نة, وال لمة التي تلييا ىي )لك( 
تبدأ بالالم ومتحر ة, إ ًا يتولد منيما إدغام المتماثلين, وي ون اإلدغام إدغامًا صغيرًا لن 

إن يشأ ه القراءة المعنى ي ون  ما قال بو الزجاج: "و لى ى أول حرفي اإلدغام سا ن, 
 .(٘)"يجعل لك جناتج ويجعل لك قصورا

وى ا ما قال بو م ي بن أبي طالب في إحدى توجيياتو للقراءة, أنيا معطوفة  لى 
إن شاء اهلل جعل لك قصورًا, والتوجيو  :موضع )جعل(, في ون داخاًل في المشيئة, أي

ل القراءة الخرى, ل ن بإدغام الالم في الالم, بإس ان الالم الول الثاني  نده ىو الرفع مث
 .(ٙ) لى اإلدغام وليس الجزم, فعلييا المعنى ي ون الحتم وليس المشيئة

                                                 

 .٘ٔٗاالتحاف:  (ٔ)
ىـ(, تح: أحمد يوسف النجاتي / محمد  لي ٕٚٓ معاني القرآن: أبو ز ريا يحيى بن زياد الفراء )ت: (ٕ)

 .ٖٕٙ/ٕم ٜ٘٘ٔ -هٖٗٚٔ, ٔط القاىرة,  مصر, –المصرية للتأليف والترجمة ال تب النجار, دار 
 .ٕٗٙالحجة في القراءات السبع:  (ٖ)
 .ٔٛ٘/ٕينظر: ال نز:  (ٗ)
 .ٜ٘/ٗمعاني القرآن وا  رابو:  (٘)
 .ٗٗٔ/ٕينظر: ال شف:  (ٙ)
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ووّجو قراءة الرفع بأنيا " لى االستئناف أي: وىو يجعل أو سيجعل أو  طفا  لى 
والرفع, ل ن تعقب  لك بأنو  موضع )جعل( إ  الشرط إ ا وقع ماضيًا جاز في جوابو الجزم

 : . وى ا يعني أنو رّد قراءة الرفع إلى احتمالين(ٔ)ليس م ىب سيبويو"
إما أن ي ون مرفو ًا  لى االستئناف, وفي ى ه الحالة التقدير ي ون )ىو  الول:

يجعل( أو )سيجعل(, اتفق في ى ا التوجيو مع الزجاج إ  قال فيو: "ومن رفع فعلى 
, (ٕ)نى: وسيجعل لك قصوراج أي سيعطيك اهلل في اآلخرة أ ثر مما قالوا"االستئنافج المع

ومتفق مع أبي العلي الفارسي إ  وّجيو بقولو أنو: "قطعو مّما قبلو واستأنفج والجزاء في 
, (ٖ)ى ا النحو موضع استئنافج أال ترى أّن الجمل التي من االبتداء والخبر تقع فيو"

, ووافق فييا [ٙٛٔال راف: ] َّزت زت  زت زت زت زتٱُّ ٱ:واستدل  ليو  بقولو تعالى
, وىو نفسو توجيو م ي (ٗ)مع ابن خالويو فالحجة  نده: "أنو قطعو من الول فاستأنفو"

أيضًا, وقال أن "فيو المعنى الحتم, ليس بموقوف  لى المشيئة, أي البد أن يجعل لك يا 
 .(٘)محمد قصورًا"

موضع )جعل(, فإن موضعو الرفع, ى ا معطوفًا  لى  أن ي ون واالحتمال الثاني:
ما شرحو في أثناء التوجيو؛ بأنو إ ا  ان فعل الشرط فعاًل ماضيًا يجوز أن ي ون جوابو 

وفعل الشرط إ ا  ان وى ا ما قال بو أبو البر ات النباري بقولو: "مجزومًا أو مرفو ًا, 
ما لم يظير الجزم في ماضًيا نحو )إن قمت أقوم( فإنو يجوز أن يبقى  لى رفعو؛ لنو ل

                                                 

 .٘ٔٗاالتحاف:  (ٔ)
 .ٜ٘/ٗمعاني القرآن وا  رابو:  (ٕ)
التفسير: جمال الدين أبو الفرج  بد زاد المسير في  لم , وينظر: ٖٖٚ/٘الحجة للقراء السبعة:  (ٖ)

ىـ(, تح:  بد الرزاق الميدي, دار ال تاب العربي, بيروت, ٜٚ٘: تالرحمن بن  لي بن محمد الجوزي )
 .ٖٖٔ/ٖ: هٕٕٗٔ, ٔط
 .ٕٗٙالحجة في القراءات السبع:  (ٗ)
 .ٗٗٔ/ٕال شف:  (٘)



 -دراسة حتلولوَّة- هـ( يف كتابه )ِإحتاف ػضالء البشر(5551التوجوه الصوتي لظاهرتي )اإلظهار واإلدغام( عند الدمواطي )ت:

                                                                                                          و عبدالستار ػاضل خضر كاللة أمحد كاللي                                                                                                      

 55 

قال في الخير أن " لك ليس و  .(ٔ)فعل الشرط ُتِرَك الجواب  لى أول أحوالو, وىو الرفع"
 .(ٕ)م ىب سيبويو"

والنتيجة أن الدمياطي وّجو قراءة الجزم في اآلية توجييَا نحويًا وصوتيًا, وافق في  
 لى االستئناف, موافقًا فييا  التوجيو النحوي الفّراء وابن خالويو, ووّجو قراءة الرفع إما

  لي الفارسي وابن خالويو, أو  لى العطف  لى محل )جعل(,  ما   رنا.  وأباالزجاج 
 القراءة باإلظهار:  

  مابين االدغام واإلظيار  وقد تختلف القراءاتاإلظيار يقابل اإلدغام في القراءة,        
 أقر  إ [, ٔ٘]البقرة:  َّ  زتخي  زت زت زت زت زت زت زتيه جي حي   ُّٱ في قولو تعالى

, والباقون بإدغاميا في َّ زتُّٱ ابن  ثير وحفص و  ا رويس بخلف  نو, بإظيار ال ال في 
 .(ٖ)التاء

فالصل في الحروف  ,(ٗ)وّجو الدمياطي قراءة إظيار ال ال أنيا  لى الصل
ن شئت أظير بقولو: " القراءتينوالنحاس وّجو اإلظيار  ما أوردنا رأي م ي من قبل,  ت وا 

ّنما جاز اإلدغام لن الثاني بمنزلة  لن ال ال مجيورة والتاء ميموسة فاإلظيار حسنج وا 
, وحجة اإلظيار  ند ابن خالويو ىي نفسيا  ند الدمياطي, أي: الصل, فقد (٘)"المنفصل

                                                 

 بد الرحمن بن محمد بن  بيد اهلل اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين وال وفيين:  (ٔ)
 م:ٖٕٓٓ -ىـٕٗٗٔ, ٔ,طالم تبة العصرية (, ىـٚٚ٘: تالنصاريج أبو البر اتج  مال الدين النباري )

ٕ/٘ٔٗ. 
 .٘ٔٗاالتحاف:  (ٕ)
موجز في ياءات  :الم رر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر ويليو , ٘٘ٔينظر: السبعة:  (ٖ)

بن قاسم بن محمد بن  لي النصاري أبو حفصج سراج الدين النش ار الشافعي اإلضافة بالسور:  مر 
, بيروت –دار ال تب العلمية , : أحمد محمود  بد السميع الشافعي الحفيان, تحىـ(ٖٜٛ: تالمصري )

 .ٚٚ, االتحاف: غيث النفع: ٔٗ.: م ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٕٗٔج ٔط
 .ٛٚٔينظر: االتحاف:  (ٗ)
: تعفر الن ح اس أحمد بن محمد بن إسما يل بن يونس المرادي النحوي )إ راب القرآن: أبو ج (٘)

منشورات محمد  لي بيضونج دار ال تب  ,وضع حواشيو و لق  ليو:  بد المنعم خليل إبراىيم, ىـ(ٖٖٛ
 .ٕ٘/ٔ: هـ 1751، 1, طالعلميةج بيروت
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, وقال في (ٔ)أنو أتى بال لمة  لى أصلياج واغتنم الثواب  لى  ّل حرف منيا"قال فييا: "
 .(ٖ), وىي نفسيا  ند الصفاقسي(ٕ)يا: "لمقاربة المخرج والمجانسة"توجيو إدغام

وافق فالدمياطي في  لة إظيارىا ابن خالويو ووافقيما الصفاقسي من بعدىما. ولم 
 . (ٗ)يوّجو  لة إدغاميا, ل نو ا تفى بتخريجيا فقط, بقولو: أن الباقين قرأوىا باإلدغام

 بين االدغام وفّكه: 
 ينُّ قراءة ومن  لكمن القراءات ما اختلفت بين إدغام بعض الحروف وفّك اإلدغام, 

 َّزت  زت زت زتري  زت زتٰى  زتىن ين  زت زت  زتُّٱفي قولو تعالى:  َّ
 م سورة  أوالىما بدالين)يرتِدْد(, أي:  نافع وابن  امر وأبو جعفر[, إ  قرأه ٗ٘المائدة: ]

 . (٘)بدال واحدة مفتوحة ومشددة , والباقون  قرأوا )يرتد (, أي:مجزومةوالثانية 
 ,بفك اإلدغام  لى الصل, لجل الجزموّجو الدمياطي قراءة نافع ومن معو أنو "

, وى ا يعني أن قراءتو بإظيار الدالين ىو الصل, (ٙ)"و لييا الرسم المدني والشام واإلمام
 الثاني منرف الحإ ا س ن وى ا ما قال بو الزجاج و ابن زنجلة مع   ر  لتو, وىو: أنو 

آل  مران: ] َّ زتهت مث  ُّٱ قولو:ب واستدّلوا  ليو ظير التضعيفج  المضعف حرفي
, والعلة ىي (ٛ)"الحرف الثاني قد س ن"لن , و ند النحاس ى ه القراءة أحسن (ٚ)[ٓٗٔ

 .(ٜ)نفسيا  ند الزىري
ي ف -مع موافقة اللغة -وقال فيو ابن خالويو: "أنو أتى بال الم  لى الصلج ورغب

. و أبو  لي الفارسي قد أرجع حجة (ٓٔ)الثواب إ   ان لو ب ل حرف  شر حسنات"
                                                 

 .ٚٚالحجة في القراءات السبع:  (ٔ)
 م.ن. (ٕ)
 .ٚٚينظر: غيث النفع:  (ٖ)
 .ٛٚٔ( ينظر: االتحاف: ٗ)
 .ٕٗ٘, االتحاف: ٕ٘٘/ٕ, النشر: ٜٜ, التيسير: ٙٛٗ, التبصرة: ٕ٘ٗينظر: السبعة:  (٘)
 .ٕٗ٘االتحاف:  (ٙ)
 .ٖٕٓحجة القراءات: , ٕٛٔ/ٕمعاني القرآن وا  رابو: ينظر:  (ٚ)
 .ٖٕٚ/ٔإ راب القرآن:  (ٛ)
 .ٖٖٗ/ٔينظر: معاني القرآءات:  (ٜ)
 .ٕٖٔات السبع: الحجة في القراء (ٓٔ)
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إظيارىا إلى منع التقاء السا نين, لن الدغام ال يتم حتى يس ن الحرف الول,  ي يرتفع 
اللسان بيما ارتفا ة واحدة, فإ ا  ان المدغم و المدغم فيو سا نًا, يلتقي سا نان, وى ا 

 .(ٔ)ل ا أظيروا الول وحّر وه, وىي لغة الحجاز ليس من  الم العرب,
وى ا نفسو حجة اإلظيار  ند م ي القيسي وأضاف  ليو "أن اإلدغام يحتاج إلى 
تغيير بعد تغيير ف ان اإلظيار أولى, وىو الصل, و  لك ىي بدالين في مصاحف أىل 

 . (ٕ)المدينة والشام"
, موافقًا فييا م يا القيسي فقد قال (ٖ)ووّجو الدمياطي قراءتو باإلدغام أنيا للتخفيف

في حجة اإلدغام : إنو "أراد التخفيف لّما اجتمع لو مثالن فأس ن الول لإلدغام, فاجتمع 
َمْن َيْرَتد  بفتح الدال , وقال النحاس: "(ٗ)لو سا نان, فحّرك الثاني, ثم  أدغم الول فيو"

, لن المضا ف إ ا (٘)"ير لنو أخفاللتقاء السا نينج ويجوز  سرىا إال أن الفتح اخت
 .(ٙ)ادغم في موضع جزم أ طي الفتح لنو أخف الحر ات وى ا رأي الزىري

واإلدغام لغة  لغة الحجازأن اإلظيار الدمياطي في أثناء توجييو وقد   ر  
, (ٜ)"لغة  ل   لة ", أما السمين الحلبي ف  ر أن (ٛ), وى ا ماقال بو العلماء من قبلو(ٚ)تميم

                                                 

 .ٖٖٕ/ٖينظر: الحجة للقراء السبعة:  (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٔال شف:  (ٕ)
 .ٕٗ٘ينظر: االتحاف:  (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٔال شف:  (ٗ)
 .ٖٕٚ/ٔإ راب القرآن: (٘)
 .ٖٖٗ/ٔينظر: معاني القرآءات:  (ٙ)
 .ٕٗ٘االتحاف:  (ٚ)
البحر , ٖٕٓراءات: حجة الق, ٖٖٕ/ٖالحجة للقراء السبعة: , ٖٖٗ/ٔمعاني القرآءات: ينظر:  (ٛ)

 .ٖٔٗإبراز المعاني: , ٜٕٚ/ٗالمحيط: 
الدر المصون في  لوم ال تاب الم نون: أبو العباسج شياب الدينج أحمد بن يوسف بن  بد الدائم  (ٜ)

, )د.ت(, ىـ(, تح: الد تور أحمد محمد الخراط, دار القلمج دمشقٙ٘ٚ: تالمعروف بالسمين الحلبي )
 .ٖ٘ٙ/ٕ)د.ط(: 
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 زت زتمه  ىه يه جي حي   ُّٱقولو:  (ٔ)التنزيل في جاءاستدّل  لى اإلدغام والفك أبو شامة بما و 

 [.ٗالحشر: ] َّ زت زت زت ُّٱ[, وقولو: ٘ٔٔالنساء: ] َّ زت زت زت
وبعد ى ا العرض رأينا أن الدمياطي لم يختلف  ن سابقيو, وأرجع  لة اإلظيار 

التخفيف, موافقًا م يا القيسي,  إلى الصل, وىو رأي العلماء من قبلو, و لة اإلدغام إلى
و زا  ل قراءة إلى قبيلتو, مما يدل  لى درايتو بلغات القبائل, و ان  لك م  ورًا  ند 
 بعض من سبقوه, ل ن بعضيم آثر   ر أنيا لغة من غير أن يعزو القراءة إلى أصحابيا.

 أهم النتائج التي توصل إليها البحث: 
  فضالء البشر( ظاىرتي اإلظيار واإلدغام توجييا يوّجو الدمياطي في  تابو )إتحاف

 صوتيا ممزوجا أحيانا بمستويات لغوية أخرى وال سيما المستوى النحوي.
  ح  أفرد لإلدغام بابًا خاصًا,   ر فيو شروط اإلدغام وأسبابو وموانعو, مع ملحٍق وض 

 فيو ح م بعض الحروف  لى وجو خاص, مع   ر آراء العلماء اّل ين سبقوه
  جع  أسباب اإلدغام إلى تشابو الصوات بالتماثل أو التجانس او التقارب.أر 
  لفريق من العلماء, وموافقا آلخرين منيم.  مخالفا  ان الدمياطي في توجيياتو 
  ُرجع  لة اإلظيار إلى الصل, وىو رأي العلماء من قبلو, و لة اإلدغام إلى التخفيفي. 
 لى درايتو بلغات القبائل, مما يدل بائلياإلى ق اتقراءيعزو ال . 

 

Voice guidance for the Two Phenomena (Voiced and 

Diphthong) of Al-Damiati (d:      AH) in his Book 

 (Athaf Fzla’ Al-Bshr) 

-An Analytical Study- 

Gulalaa Ahmed Galaly 

  

Abdul Sattar Fadel Khader


 
Abstract 

                                                 

 .ٖٔٗإبراز المعاني:  ينظر: (ٔ)
 Master's Student/Department of Arabic Language/College of Arts/University 

of Mosul. 

  Prof/Department of Arabic Language/College of Arts/University of Mosul. 



 -دراسة حتلولوَّة- هـ( يف كتابه )ِإحتاف ػضالء البشر(5551التوجوه الصوتي لظاهرتي )اإلظهار واإلدغام( عند الدمواطي )ت:

                                                                                                          و عبدالستار ػاضل خضر كاللة أمحد كاللي                                                                                                      

 57 

        The linguistic sounds are influenced by each other during the 

performance. Because a person by nature tends to facilitate and 

facilitate and shorten the muscular effort he exerts when 

pronouncing, so he resorts to changing other sounds, to achieve the 

phonological harmony of performance. These effects give rise to 

acoustic phenomena , like: voiced, diphthong, substitution, vowel, 

etc. 

       These effects are either from within the word itself or from the 

proximity of other words, and since the Qur’an was the first Arabic 

book, its readings were full of these phonemic phenomena. The 

phenomena of voiced and diphthong which we will address in this 

paper. 
         Key words: reading, directing, agreeing, disagreeing. 


