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  :من روائع املخطوطات يف علم القراءات
  

  تحقیق الكالم في قراءة اإلدغامتحقیق الكالم في قراءة اإلدغام
  ]]اإلدغام الكبیر في قراءة أبي عمرو بن العالء البصرياإلدغام الكبیر في قراءة أبي عمرو بن العالء البصري[[

أيب زيد عبد الرمحن بن أيب القاسم املكناسي : لإلمام املقرئ عالمة املغرب
  املشهور بابن القاضيالفاسي 

  ) رمحه اهللا تعاىل–م ١٦٧١ هـ ١٠٨٢تويف سنة (
   مبكتبة زايد جبامعة اإلمارات العربية املتحدةأصيلةخمطوطة 

  
  :دراسة وحتقيق

    ••لي على أحمد بالللي على أحمد باللیْْیالَجالَج/ / الدكتورالدكتور
  

                              
  قسم الدراسات اإلسالمية -كلية الشريعة والقانون - جامعة اإلمارات العربية املتحدة  •
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لَخَّصم  

حتقيق الكالم يف قراءة    (تناول البحث دراسة وحتقيق خمطوطة أصيلة لكتاب        
 أيب   ومؤلفه هو عالمة املغرب يف زمانه ابن القاضي، عبد الـرمحن بـن             ).اإلدغام

  .م١٦٧١/هـ١٠٨٢القاسم املتوىف يف عام 

وينتظم . يدور موضوع الكتاب حول اإلدغام الكبري عند أيب عمرو البصري         
  .أحدمها للدراسة، واآلخر للنص احملقق: البحث يف قسمني

مشلت الدراسة وصف املخطوطة والدافع لتحقيقها وتوثيقها، مبينـةً منـهج           
 له، كما ترمجت للمصنف ترمجة وافية، ذاكرة املصنف ومصادره، واملؤلفات السابقة

وأفصحت عن  . مولده وعلمه وخلقه ووفاته، ومكانته ومؤلفاته وأشعاره، وشيوخه       
عملي يف حتقيق املخطوط، من ضبط لآليات برواية السوسي، وتصويبٍ لألخطـاء           
وإكمالٍ للناقص، ووضعِ عناوين للموضوعات، مع إحصاء دقيق ملواضع اإلدغـام           

  . بأنواعه كلهاالكبري

وقدمت الدراسة ملوضوع الكتاب مبقدمة عن اإلدغام من حيث معناه وأنواعه           
  .وأسبابه وضوابطه وقواعده وموانعه

كتاب املؤلف، مع تصويب ما أخطأ فيه وإكمال ما سها          : ومشل النص احملقق  
  . عنه يف احلاشية
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  قسم الدراسة
  :ويشتمل على اآليت

 .توطئة -١

 .ع لتحقيقها وتوثيقهاوصف املخطوطة والداف -٢

بيان منهج املصنف، ومصادره اليت اعتمد عليهـا، واملؤلفـات       -٣
 .السابقة له

 .ترمجة املصنف -٤

 .عملي يف حتقيقها -٥

 .أنواعه، وأسبابه، ضوابطه وقواعده وموانعه: مقدمة عن اإلدغام -٦
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  :توطئة
 به ذكرهم على مر األزمان  احلمد هللا الذي زين بالعلم صدور الرجال، وأحىي       

وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم مـن            . عاقب األجيال وت
  .العلماء والصلحاء واألخيار

وبعد، فإن إحياء التراث اإلسالمي يعكس احلضارة العظيمة هلذه األمة، اليت            
وإن واجب العلماء من أهل زماننا أن يربزوا        . أصبحت غرضاً يرمى من كل جانب     

ألجيال احلاضرة حىت يقفوا على ما وصلوا إليه من رقـي يف          هذه احلضارة املشرقة ل   
  .كافة ااالت

وإن . وإن املخطوطات اإلسالمية أعظم كرت وأغىن ثروة، خلفها لنا العلمـاء          
  .معينهامن حتقيقها مسئولية أهل زماننا حىت تدي مبا فيها وننهل 

غرب، شـدت    لعامل فذ من علماء امل     أمام كرت دفني،   ،اليوم وإنين أجد نفسي  
  .إليه الرحال، وقصده طالب العلم، وانتهت إليه رئاسة اإلقراء باملغرب

 املهتمني من طلبـة العلـم، أال وهـو    يشغل بالوهو يتناول موضوعاً مهماً    
أحسن املصنف ترتيبه ومجع متفرقه وأجاد فيه  . )١(اإلدغام الكبري أليب عمرو البصري    

  .وأفاد

                              
ثقـة واألمانـة    أبو عمرو زبان بن العالء بن عمار، كان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق وال              )      ١(

 و النشر  البن اجلزري      ، والتبصرة ملكي  ،٧٥ الوجيز لألهوازي    ::انظر. (هـ١٥٤ والدين، تويف سنة  
٣٠ ١/١٣٣.(  
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 خري اجلزاء وأن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه         عنا أسأل اهللا الكرمي أن جيزيه    
الكرمي، وأن جيمعنا به يف عليني مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن       

  .أولئك رفيقاً
  وصف المخطوطة والدافع لتحقیقھا وتوثیقھا

  :وصف املخطوطة
أيب زيـد عبـد     : وهي خبط مؤلفها  . هذه املخطوطة خبط مغريب معتاد واضح     

 ١٠٨٢ن بن أيب القاسم املكناسي الفاسي، املشهور بابن القاضي، املتويف سنة            الرمح
كُتبت حروفها، اليت رتب املصنف كتابه عليها، باللون األمحـر،          .  م ١٦٧١/هـ  

  . باألمحر عند انتقاله من موضوع إىل آخر) الواو(وكذلك كُتبت حرف العطف 

وهي . مارات العربية املتحدة  وجدت هذه املخطوطة يف مكتبة زايد جبامعة اإل       
. وعدد أوراقها مثان وعشرونلة ضمن جمموع به مصنفات البن القاضي، ينسخة أص

وكلها خبط مؤلفه كما .من هذا اموع) ٥٠٤(وتنتهي بالرقم ) ٣٧٨(وتبدأ بالرقم 
كل ما اشتمل عليه هذا الكتـاب       : (( قال.)٢( املفضل حممد بن أمحد  : يقول تلميذه 
لتصانيف، كاخلالف والتشهري، وما وقع يف احلرز من الزيادات علـى           املبارك من ا  

، وكذا علم النصرة يف )٣(التيسري، وكذا مقالة األعالم يف ختفيف اهلمز حلمزة وهشام   

                              
ئمـاً  محزة بن حبيب الزيات، كان إمام الناس يف القراءة بالكوفة بعد عاصم، ثقة كبرياً حجةً رضياً قا         )٣( .مل أحصل له على ترمجة فيما اطلعت عليه من مصادر  )٢(

  ).١/١٤٤ النشر ::انظر. ( هـ٢٤٥ سـنة   وتـويف ، هـ١٥٣ولد سنة . وكان فصيحاً عالمةً واسع الدراية    . ومقرئهم وحمدثهم وفقيههم  وهشام بن عمار، أحد الراويني عن ابن عامر، كان عامل أهل دمشق وخطيبـهم              ). ١/١٦٦اجلزري   النشر البن   : :انظر. (هـ على الصواب  ٢٥٦بكتاب اهللا، عارفاً بالفرائض، ناسكاً زاهداً، تويف سنة         
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قراءة إمام البصرة، وكذا حتقيق الكالم يف قراءة اإلدغام، وكذا القول الـشهري يف              
 اختالف السبعة يف الوقف والوصل، حتقيق اإلدغام الكبري، وكذلك القول الفصل يف

هو خبط مؤلفه، أعجوبة الزمان يف فن القرآن والفائق من أراد االشتراك معه مـن               
 شـيخنا وجميزنـا،     الفهامة،، فريد دهره ووحيد عصره، العالمة       يف القرآن األقران  

  ....))سيدي عبد الرمحن بن القاضي
وقد كتب تعليقه .  ملك لهويذكر تلميذه أن هذا الكتاب مبصنفاته اليت ذكرها

ويدل ذلك على أنه متلكـه يف  . هـ١٠٥٣هذا يف السابع عشر من ربيع الثاين عام  
  .حياة مصنفه رمحه اهللا تعاىل

  :الدافع لتحقيق املخطوطة
لقد بذلت جمهوداً كبرياً من أجل العثور على نسخة أخرى، لكي أقابل ـا              

 املخطوطات، واتصلت ببعض    هذه النسخة، فبحثت يف كل ما أمكنين من فهارس        
املكتبات اليت تعىن ذا النوع من التراث، فباءت حماواليت كلها بالفشل، فـصرفت        

  : لعدة أسبابأحققها؛مث بدا يل أن . النظر عنها لعام كامل
أن هذا املوضوع يف غاية األمهية للمختصني بعلم القـراءات، ومجعـه            : أوهلا

املصنف يفيدهم فائدة عظيمة، ويرحيهم من عنـاء        وترتيبه ذه الطريقة اليت اتبعها      
  .البحث يف املطوالت من املصادر

  .أنه ثبت لدي صحة املخطوطة إىل مؤلفها، كما سأذكره بعد: ثانيها
  .أن املخطوطة خبط مؤلفها، فهي نسخة أصيلة: ثالثها
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أا خبط مغريب واضح مقروء، مل يشكل علي منه شيء، حبمـد اهللا             : رابعها
  .قهوتوفي

أنه أمكن سد النقص الذي سها عنه املصنف من كثري من املصادر            : خامسها
  . اليت تناولت هذا املوضوع، رغم االختالف يف الترتيب والتبويب

  :توثيق املخطوطة وصحة نسبتها إىل مؤلفها
 إال أن صـحة نـسبة   مصادر،مل يرد ذكر هلذا العنوان فيما اطلعت عليه من   

  :والدليل على ذلك. دية للعيان ال جمال لالرتياب فيهاالكتاب إىل مؤلفه با
وجوده بنفس خط املصنف ضمن جمموع حيتوي مـصنفات، كلـها            -١

 .للمصنف

ما ذكره تلميذه نصاً بأنّ كل ما اشتمل عليه الكتاب من التـصانيف              -٢
 .هي خبط مؤلفها

٣- للمصنف، كمـا  ) علم النصرة يف حتقيق قراءة إمام البصرة      ( نسبة   صح
 من نظمه، وذكره وقد ذكر فيه بيتاً  . عند ذكر مصنفات املؤلف   سيأيت  

عندما ) علم النصرة (جاء ذلك يف    . بعينه يف املخطوط الذي بني أيدينا     
تلك (ن إدغام الدال يف التاء يف       بي والدال يف التاء يف    : ( ، قال )املساجد

 :مخسة مواضع وإليها أشرنا

  ) يز ثبتتوكيدها كذا مت    بتلك تناله تزيغ أُدغمت 



  
   الجیلي علي أحمد باللالجیلي علي أحمد باللالجیلي علي أحمد بالل. . . دددالكالم في قراءة اإلدغام البن القاضي      الكالم في قراءة اإلدغام البن القاضي      الكالم في قراءة اإلدغام البن القاضي      : : : دراسة وتحقیق لكتابدراسة وتحقیق لكتابدراسة وتحقیق لكتاب

  

 
  ))٣٩٣٩ ( (                  مم٢٠٠٦٢٠٠٦  إبريلإبريل  --هـهـ١٤٢١٤٢٧٧ األول  األول ربيعربيع  --والعشرينوالعشرين  سادسسادسالال العدد  العدد ––جملة الشريعة والقانون جملة الشريعة والقانون 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وذكـر  ) --بتلك  : وإليها أشرنا : ( وقال يف حتقيق الكالم يف حرف الدال      
  .  نفسهالبيت

  منهج املصنف ومصادره واملؤلفات السابقة يف اإلدغام الكبري
  :منهج املصنف

رتب املصنف، رمحه اهللا، اإلدغام على حروف املعجم، كما وعد بذلك      : أوالً
طريقـة  ه على طريقة املغاربة، وهي ختتلـف عـن        يف مستهل الكتاب؛ إال أنه رتب     

 ، ج ، ث ، ت ، ب ،أ: )٤(فحروف املعجم عند املغاربة على هذا الترتيـب       . املشارقة
 ، ش ، س ، ق ، ع، غ، ف   ، ض ، ص ، ن ، م ، ل ، ك ، ظ ، ط ، ز ، ر ، ذ ، د ، خ ،ح
  . ي، و،هـ

، يذكر بعد احلرف مباشرة ما يدغم فيه من املتماثلني، مبيناً عدده مجلةً           : ثانياً
وهـي  . مث يبدأ بتفصيله، فيذكر ما ورد منه يف كل سورة مرة أو مرتني أو أكثـر               

  . )٥( الدر النثريصاحب اليت سلكها ذااالطريقة 
يذكر بعد ذلك ما يدغم احلرف فيه من مقاربه أو جمانسه، إال أنـه ال               : ثالثاً

نفسها لطريقة  ويسلك فيه ا  . يفرق بني املتقاربني واملتجانسني، ويسمي كالً متقارباً      
  .اليت سلكها يف املتماثلني، فيبني ما ورد منه مرة أو أكثر يف كل سورة

                              
  . ٢٨ حتقيق النصوص ونشرها لعبد السالم حممد هارون :انظر  )٤(
 . هو عبد الواحد حممد بن أيب السداد املالقي، وكتابه شرح لكتاب التيسري أليب عمرو الداين  )٥(
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وإن كان  . مهمل مطلقاً : إذا كان احلرف ال يوجد ما يدغم فيه، يقول        : رابعاً
ويعين به إدغام املتمـاثلني الكـبري، وال        . مهمل يف الكبري  : ال يدغم فيما مياثله قال    

  .املدغم من املتقاربني كبري أيضاًأدري  ما وجه ختصيصه بذلك؟ ف
  :، فأخطأ، فمن ذلكه فيمل يكن دقيقاًاهتم بذكر العدد ولكنه : خامساً

. منها حرف حرف يف مخس وعشرين سورة      : إدغام الباء يف مثلها، قال     .١
 وعشرون  ةوالصحيح أا أربع  . ومل يذكر منها سوى تسعة عشر موضعاً      

 .موضعاً، كما دل عليه االستقراء

النون يف الالم إن حترك ما قبلها، عدها أحداً وستني، والـصواب            إدغام   .٢
 .أا ثالثة وسبعون

وغري ذلك كثري، ولعله اتبع يف ذكر العدد من سبقوه، دون أن ميحـص مـا       
وقد بينت  . ذكروه، خاصةً وأنه حيصر املواضع كلها أحياناً، مث خيطئ يف مجلة العدد           

  .الصواب من ذلك يف احلاشية
أنه : ا املصنف عن بعض املواضع، فأغفل ذكرها، فمن ذلك مثالً         سه: سادساً

أمهل إدغام القاف يف الكاف إذا كانتا من كلمتني، وهو ست كلمات يف أحد عشر 
  . )٦(موضعاً، مل يذكر منها شيئاً

                              
  .٥١ ص :انظر  )٦(
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  :املصادر اليت اعتمد عليها املصنف
اضـع  مل يصرح املصنف مبصادره اليت اعتمد عليها يف كتابه هـذا، إال يف مو    

ولكنه صرح بكثري   . يسرية، صرح فيها باسم املصدر تارة وباسم مؤلفه تارةً أخرى         
، وهو كتاب أفـرده     )القول الشهري يف حتقيق اإلدغام الكبري     (من املصادر يف كتابه     

 وممـا   .)٨( والدوري )٧(لتحرير أقوال العلماء يف األخذ باإلدغام من رواييت السوسي        
 ،)١١( والتذكرة ،)١٠(، واإلقناع )٩( واملفردات ،والتيسري ن،جامع البيا : ذكره منها فيه  

 وإن كنت أعتقد أن املصنف قد استفاد من تلك املصنفات           ،وإين. )١٢(وغريها كثري 
كلها يف هذا الكتاب الذي بني أيدينا، إال أنين ال أستطيع أن أجزم بذلك؛ لعـدم                

ار إليهـا يف هـذا    وهلذا فإين سأقتصر على املصنفات اليت أش      .  ورود ما يشري إليها   
  :املصنف، وهي

وعليـه  .وقد صرح بامسه يف آخر كتابه     . )١٣(التيسري، أليب عمرو الداين    -١
، ويعين به أبا    )وهي طريقة احلافظ  (فقد تكرر قوله    . اعتماده، كما يبدو  

                              
 عن حيىي بن ى روهـ٢٦١رقي السوسي، تويف هو أبو شعيب صاحل بن زياد بن عبد اهللا بن إمساعيل ال  )٧(

  ].١/١٣٣انطر النشر [املبارك اليزيدي عن أيب عمرو بن أيب العالء البصري 
 أيب عمرو بـن  ىهو أبو عمر الدوري حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان، قرأ على اليزيدي عل         )٨(

انظـر  . (هـ٢٤٦تويف سنة   .  واآلداب العالء، كان إمام القراءة يف عصره، ثقة مفوهاً إماماً يف اللغة          
 ).١٣٤ و ١/١٣١ البن اجلزري :النشر

 .وثالثتها من تأليف أيب عمرو بن الداين  )٩(
  .وهو أليب جعفر بن الباذش  )١٠(
 .لطاهر بن غلبون  )١١(
 .٤٠٨ خمطوطة القول الشهري يف حتقيق اإلدغام الكبري للمصنف، وهي يف جمموع مصنفاته ص :انظر  )١٢(
 أبو عمرو عثمان بن سعيد األموي موالهم القرطيب، املعروف يف زمانه بابن الصرييف، وبعد ذلك                 هو  )١٣(

كان أحد األئمة يف علوم القرآن ورواياته وتفسريه ومعانيه         . ولد سنة إحدى وسبعني ثالمثائة    . بالداين
  ).٩ حتبري التيسري البن اجلزري :انظر. (وطرق إعرابه،وله يف ذلك تآليف حسان
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وهي طريقـة   : (عمرو الداين، كما صرح باسم الداين يف مواضع، فقال        
 . )١٤()الداين

وقد . )١٥(، املعروف بالشاطبية، لإلمام الشاطيبحرز األماين ووجه التهاين -٢
وهو نظم لكتاب التيسري السابق، نال      . )١٦(صرح بامسه يف مواطن كثرية    

  .شهرة واسعة وحظاً وافراً من الشرح والتحرير

وقد صرح به يف بداية الكتاب، فـذكر        . )١٧(كرت املعاين لإلمام اجلعربي    -٣
اية الكتاب باسم املصنف    الكتاب دون اإلشارة ملؤلفه، مث إنه صرح يف         

 .السابق) حرز األماين(وهو شرح لـ. دون الكتاب

؛ ألن نقله عنه يف     )١٨(للهمذاين) غاية االختصار (دخل يف مصنفاته    هذا، ومل أُ  
  .آخر الكتاب كان بواسطة اجلعربي

  :املؤلفات السابقة يف اإلدغام الكبري
  :اتباملصنفون يف القراءات يف ذكر اإلدغام الكبري على مر

                              
  ).جيت شيئاً(٠ باب إدغام التاء يف الشني، عند حديثه عن :انظر  )١٤(
)١٥(       ورد يف فتح الوصيد باأللف      [ه  هو أبو حممد قاسم بن فري)هبـن أيب القاسـم   ] ، ولعله ألف ممالة )فار

مناقـب  الرعيين كان عاملاً بكتاب اهللا بقراءاته وتفسريه، عاملاً باحلديث مربزاً فيه ويف النحو واللغة، له  
 فتح الوصيد للسخاوي :انظر. ( ومات سنة تسعني ومخسمائة،حسنة، ولد سنة مثان وثالثني ومخسمائة

٦.(  
  ).ولتات طائفة(إدغام التاء يف مقارا، عند حديثه عن : منها يف باب  )١٦(
اطبية هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم، أبو حممد الربعي السلفي، حمقق حاذق، ثقة كبري، شـرح الـش         )١٧(

 غاية النهاية البـن اجلـزري     :انظر. (هـ٧٣٢هـ وتويف سنة    ٦٤٠والرائية وله تصانيف، ولد سنة      
  ).٢٢/١١٤ وخمتصر تاريخ دمشق البن منظور ،١/٢١

 هــ  ٤٨٨أبو العالء احلسن بن أمحد بن احلسن اهلمذاين العطار، ولد سنة            : هو اإلمام احلافظ الكبري     )١٨(
  ). دراسة حمقق غاية االختصار للهمذاين:انظر و،١/٨٧ :شرانظر الن( هـ ٥٦٩وتويف سنة 
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، ومنهم من ذكره يف أحد الوجهني عن أيب عمرو      )١٩(منهم من مل يذكره البتة    
، ومنهم )٢١(، ومنهم من ذكره عن الدوري والسوسي معاً     )٢٠(بكماله من مجيع طرقه   

، ومنهم من مل يذكره عن السوسي وال الـدوري،       )٢٢(من خص به السوسي وحده    
  .م وصح عندهموذلك كله حبسب ما وصل إليه. )٢٣(بل ذكره عن غريمها

التيسري يف القراءات السبع أليب     : ومن أشهر املصنفات اليت ذُكر فيها اإلدغام      
  . )٢٤(عمرو الداين، وجامع البيان له، والنشر يف القراءات العشر البن اجلزري

طيبة النشر البن اجلزري، وحـرز األمـاين        : ومن أشهر املنظوم يف القراءات    
  . للشاطيب

  . )٢٥(اإلدغام الكبري: مرو الداين، يف كتابهوأفرده بالتأليف أبو ع

 .يف هذا الكتاب الذي بني أيدينا) ابن القاضي(وأفرده بالتأليف كذلك مؤلفنا 

                              
 .١/٢٧٥ :انظر النشر. كأيب عبيد يف كتابه، وابن جماهد يف السبعة، ومكي يف التبصرة، وغريهم  )١٩(
  . ١/٢٧٦ :انظر النشر. وهم مجهور العراقيني، كما يقول ابن اجلزري  )٢٠(
  .١/٢٧٦ :انظر النشر. اإلعالنكأيب معشر الطربي يف التلخيص، والصفراوي يف  )٢١(
: انظر النـشر .  وغريهم، والشاطيب، وشيخه أبو احلسن طاهر بن غلبون ،كأيب عمرو الداين يف التيسري      )٢٢(

 .الصفحة نفسها
 .الصفحة نفسها: انظر النشر .  واملالكي صاحب الروضة،كصاحب التجريد  )٢٣(
ي بن يوسف بن اجلزري، صاحب املؤلفات اجلليلة يف    هو العالمة احملقق حممد بن حممد بن حممد بن عل           )٢٤(

 . وغريها، واجلوهرة يف النحو،القراءات والفقه واحلديث والعربية، ونظم كثرياً يف العلوم، كطيبة النشر  
  ).٢/٢٤٧ غاية النهاية البن اجلزري :انظر. (هـ٨٣٣بدمشق وتويف بشرياز سنة هـ  ٧٥٠ولد سنة 

امعة امللك سعود بالرياض، مشكوراً، نسختني مصورتني من كتاب اإلدغام أهداين قسم املخطوطات جب  )٢٥(
الكبري، فوجدته يذكر اآليات على ترتيب السور، حىت إذا فرغ من السورة ذكر مجلة العدد فيهـا، مث     
ذكر يف اية الكتاب مجلة املدغم من التماثل الكبري، إال أن بني النسختني اختالفاً، ففي إحدامها مجلته         

القول الفصل يف العدد الكلـي ملواضـع   (وسيأيت حتقيق ذلك يف فقرة . ١٣٠٨، ويف األخرى    ١٣٠٤
 . وقد علمت أن الكتاب حقق، ومل أحصل عليه).اإلدغام الكبري
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  فترجمة المصنِّ
  :مولده وعلمه وخلقه ووفاته

هو عبد الرمحن بن أيب القاسم بن القاضي، أبو زيـد، املكناسـي األصـل،           
د سنة تسع وتسعني وتسعمائة، ونشأ يف       ول. الفاسي، املالكي، عرف بابن القاضي    

 ،وكان شـيخاً حافظـاً    . كان مرجع املغرب يف أحكام القراءات     . عفاف وصيانة 
 وبركة مهاماً، شيخ اجلماعة يف اإلقراء يف وقتـه،        ،وحجة حمققاً الفظاً، وجموداً إماماً    

والورع  ،إىل ما كان عليه من الدين املتني      . ومفرداً يف حتقيق القراءات، ووحيد نعته     
تويف سنة اثنتني ومثانني وألف،     .  ولني اجلانب للخاص والعام    ، وصدق اللهجة  ،املبني

  . )٢٦(. له تقاليد يف طبقات الصوفية،رمحه اهللا تعاىل
ومما يدل على سعة علمه، ورئاسته لإلقراء يف زمانه، واجتهاده فيما ال نـص              

  :من أصحابنا بقولهوقد خاطبنا بعض الطلبة : (( ما ذكره يف علم النصرة: فيه

  يف هذين  للبصري  كيف  ينزلُ   احلكم عندكـمأال أيها املقري فما 
  دعا كلِّ  مضطر  إذا أتى  يسألُ  فهل تلْحق الياء حمرا أم عكسه أجب

 ـنفإن ذكـر القـراُء نصـاً  فبين  حكَّمبالعدل ت ه ال زلتما حكم  
   سعيداً للعلـوم مفَصـلُحيِيت  وإن سكتوا عنه فما الرأي عندكـم

                              
، ولكنها توحي بأن له تأليفاً يف طبقات اً عند من ترجم له، ولعل ا نصحيف     هكذا وردت هذه العبارة     )٢٦(

 نقله من سـلوة  ،١٤٤ اليواقيت الثمينة يف أعيان مذهب املدينة، لألزهري :انظر. الصوفية، واهللا أعلم 
 . ٣/٣٢٣ األعالم للزركلي :انظرو. األنفاس للكتاين
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  :فأجبته بقويل
  كما األلف الغراُء للغري تحصلُ  جوابك باإلحلاق محراَء تجعلُ 

  لولكن علي قَيسِ النظري نعـو   للذين تقـدموا هوال نص  في
 )٢٧())وليس لثَبت الياء يف الراي مدخلُ   رتاحف سطِّوباحلذف يف كل املص

، يف  )هـذين (على طلبة العلم يف زمانه كيفية ضبط        أنه استشكل   : وحاصله
، حيث إن أبا عمـرو يقـرأ        )٦٣ (طهيف سورة   ) إنَّ هذين لساحران  (قوله تعاىل   

هل تلحـق   : والياء غري موجودة يف الرسم، فسألوه     ). هذين(ونصب  ) إنَّ(بتشديد  
د محراء، أي تكتب ياء محراء، أم تكتب ياء مبداد املصحف سوداء؟ وسألوه هل ور             

 أنـه ال  جوابهنص يف ذلك عن املتقدمني؟ فإن ورد فليبينه، وإال فما العمل؟ وكان        
نص عن املتقدمني، وأا وردت حبذف الياء يف كل املصاحف، وأنه ال جمال إلثبات            

ولكن قياس ذلك هو األلف اليت حتـذف يف         . الياء يف الرسم؛ إذ ال جمال فيه للرأي       
  .اًء محراءالرسم فتلحق محراء، فهذه تلحق ي

وقد ظهر من سؤاهلم تقدير أهل العلم له، واستفتاؤهم له فيما أشكل عليهم،             
وظهر )). ال زلت بالعدل تحكَّم   : (( ورضاهم مبا يصدر عنه من فتوى، حيث قالوا       

من جوابه سعةُ علمه واطالعه، وأمانته وتقديره ملا عليه املتقدمون، مع سعة أفقـه،              
  .لى ما ورد فيه النص عنهمحيث قاس ما ال نص فيه ع

                              
  .٢٨٥ص ) قرأ إنّ هذين(يف سورة طه عند قوله ) خمطوط( علم النصرة :انظر  )٢٧(
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ويدل على تبحره يف العلم وفهمه لدقائق مسائله ما قاله ملغزاً يف وقف محزة              
  :)٢٨()بئسما(على حنو 

  ة  الغرــ رسـم اخلط للسبعـألحكام  متقـناً  كنت األستاذ إنأال أيها 

  ف عن خربــبوصل وفصـل يف املصاح  خلفهافما كلم يف الذكر قد بان 

صلتها  جترِ محزةٌ   ط خفّفـ يف اخل)٢٩(فإن وعلى أصـله يف الوقـف مهزت  

  رِـــيف الذكويعرفُها من أبذل العمـر   ما امتراوإن فُصلت حقِّق له دون 

ما هي الكلمات اليت خيتلف وقف محزة عليهـا بـاختالف           : وحاصل اللغز 
ـا  أ: واجلواب. رمسها، فإن رمست موصولة خففها، وإن رمست مقطوعة حققها؟        

الكلمات اليت اختلف يف رمسها، فرمست موصولة يف بعض املواضع ومفـصولة يف             
موصولة أبدهلا محـزة يف     ) بئسما(إذا رمست   : وحاصل ما فيه  . بئسما: بعضها، حنو 

. صولة حققها؛ ألما كلمتـان    فالوقف ياًء؛ ألا كالكلمة الواحدة، وإن رمست م       
ثل هذا كـثري،    وله م . الراسخون يف العلم   وهذا كالم يف غاية الدقة ال يفطن له إال        

  .كما سيأيت ذكر بعضه عند احلديث عن نظمه

  
  

                              
عند ) خمطوط(لزيادات على التيسري    ذكر ذلك يف كتابه بيان اخلالف والتشهري وما وقع يف احلرز من ا              )٢٨(

 ).قل بئسما(حديثه عن 
 .وال يستقيم ا املعىن، كما ال خيفى) فصلت(يف األصل املخطوط   )٢٩(
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  :مؤلفاته
 . )٣٠(بيان اخلالف والتشهري وما وقع يف احلرز من الزيادات على التيسري .١
 .)٣١(حتقيق الكالم يف قراءة اإلدغام .٢
 . مقالة األعالم يف ختفيف اهلمز حلمزة وهشام .٣
 .  )٣٢( البصرةعلم النصرة يف قراءة إمام .٤
 . القول الشهري يف حتقيق اإلدغام الكبري .٥
 .القول الفصل يف اختالف السبعة يف الوقف والوصل .٦
 . )٣٣(اإليضاح ملا ينبهم على الورى يف قراءة عامل أم القرى .٧
 . )٣٤( الفجر الساطع يف شرح الدرر اللوامع .٨
 . )٣٥(]يف إمالة الكسائي[املنحة والتقريب  .٩
واالستحسان وما أغفلـه مـورد الظمـآن يف         بيان اخلالف والتشهري     .١٠

  )٣٦(.القرآن

                              
هذا العنوان واخلمسة اليت بعده كلها يف جمموع خبط املؤلف مبكتبة زايد جبامعة اإلمـارات العربيـة                   )٣٠(

 .املتحدة
  .وهو الكتاب الذي بني أيدينا  )٣١(
 حملمد حجي، وتنقص    ٩١يوجد منه نسخة كذلك باخلزانة الصبيحية بسال، كما جاء يف فهرسها ص               )٣٢(

ويوجد منه نسخة بـدار     . ويف تطوان خمطوط تام من هذا الكتاب      : منه الورقة األخرية وحنوها، وقال    
 واإلسالمية يف  الفهرس املختصر للمخطوطات العربية :انظر(يف أبوظيب   ) امع الثقايف (الكتب الوطنية   

  ).. قسم املخطوطات ومصوراا يف دار الكتب الوطنية، إعداد بسام حممد بارود
 . ٣/٣٢٣ األعالم للزركلي :انظر. جزء لطيف رأيته يف اخلزانة العامة بالرباط: قال عنه الزركلي  )٣٣(
. اهللا بن العباس بالطائفوتوجد منه نسخة مبكتبة عبد   . ١٤٤اليواقيت الثمينة نقالً عن سلوة األنفاس         )٣٤(

  ).٢٣ فهرس املخطوطات العربية مبكتبة عبد اهللا بن العباس بالطائف، لعثمان حممود ص :انظر(
زانة املذكورة للـدكتور حممـد       فهرس اخل  :انظر(توجد منه خمطوطة باخلزانة العلمية الصبيحية بسال          )٣٥(

 فهرس املخطوطـات   :انظر. ( بالطائف وتوجد منه خمطوطة أخرى مبكتبة عبد اهللا بن العباس        ). حجي
 ).٢٣العربية مبكتبة عبد اهللا بن العباس بالطائف، لعثمان حممود ص 

 .مد حجي يف فهرس اخلزانة الصبيحيةذكرمها حم. توجد منه نسختان باخلزانة الصبيحية بسال  )٣٦(
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 )٣٧(.أرجوزة املصدرة للطالبني .١١

 اهللا، أجوبة نظماً ونثراً يف أحكام الضبط والرسـم وغـري            رمحهوللمصنف،  
  .)٣٨(ذلك

 شيئاً من نظمه، وفيما يلى بعض ما اطلعت عليه من نظمه يف قبلُوقد ذكرت 
، وبيان اخلالف والتشهري وما وقع يف احلرز رةالبصعلم النصرة يف قراءة إمام : كتابيه

  :من الزيادات على التيسري
  :نظمه
  ):موسى وعيسى وحيىي(يف بيان اخلالف يف إمالة  -١

  الـلبصرٍ على املشهور قد شاع فاعق  ممالةٌ وموسى  وعيسى  مث  حيىي
  ذه حمصالـخ شيخه الوجهنيوقد أخذ األستاذ جنل ابن غازهم   على 

على قراءة السوسى بإمالة    ) نرى اهللا ( الم اجلاللة يف حنو      يف بيان ترقيق   -٢
 :الراء

 ورقة الم اهللا حكماً موصال وحنن أخذنا باإلمالة وحدها  
 :)٣٩(يف بيان املواضع اليت تدغم فيها الدال يف التاء -٣

  توكيدها كذا متيز ثبت   بتلك تناله تزيغ أُدغمت 

                              
رس املختصر للمخطوطات    الفه :انظر(بأبوظيب  ) قايفثامع ال (ة بدار الكتب الوطنية     يوجد منه نسخ    )٣٧(

  )..العربية واإلسالمية يف قسم املخطوطات ومصوراا يف دار الكتب الوطنية، إعداد بسام حممد بارود
  .١٤٤ اليواقيت الثمينة حملمد بشري األزهري :انظر  )٣٨(
ف، خمطوط ضمن جمموع للمصن) املساجد تلك(ه يف علم النصرة يف سورة البقرة عند حديثه عن :انظر  )٣٩(

 .وكذا يف الكتاب الذي بني أيدينا يف حرف الدال



  
   الجیلي علي أحمد باللالجیلي علي أحمد باللالجیلي علي أحمد بالل. . . دددالكالم في قراءة اإلدغام البن القاضي      الكالم في قراءة اإلدغام البن القاضي      الكالم في قراءة اإلدغام البن القاضي      : : : دراسة وتحقیق لكتابدراسة وتحقیق لكتابدراسة وتحقیق لكتاب

  

 
  ))٤٩٤٩ ( (                  مم٢٠٠٦٢٠٠٦  إبريلإبريل  --هـهـ١٤٢١٤٢٧٧ األول  األول ربيعربيع  --والعشرينوالعشرين  سادسسادسالال العدد  العدد ––جملة الشريعة والقانون جملة الشريعة والقانون 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :)٤٠(ويف إمالة أيب عمرو الكربى يف غري الراء -٤

  أمال كربى مع  غري  الرا      الناسِ باجلـر ويف اإلسـراء

  اـوهاء طه ابن العالء فاعلم   يف هذه أعمى وها يا مرميا  
 :)٤١( عن راء تغري حكم تفخيمها بسبب اختالف القراءةوقال ملغزاً -٥

  عن أحكام وقف الراء للسبعة الغر  أال فاسألوا أهل الدراية باحلرز 
  لدى وقفهم قال اإلمام أبو عمرِو   خالف لديهم افما كلمةٌ فيه

  وللخمسة الباقني ترقيقها جيري  فشامٍ وبصرٍ فخماها بال امترا
  :فأجابه بعض اإلخوان

  لقد غصت يف حبر املعاين على الدر  أال أيها األستاذ ذو العلم والفخر 
  ما عنه سألت أخِ فـادرِ) يصدر(و  فجيت مبا يزري على كل لـؤلؤ 

ما هي الكلمة اليت يتغري حكم الراء فيها وقفـاً، فيفخمهـا     : اصل سؤاله وح
يف ) يـصدر (أا كلمة   : وحاصل اجلواب ، ويرققها الباقون؟    )٤٢(البصري والشامي 

حيث قرأها البصرى والشامي بفتح الياء وضم الـدال، وقرأهـا           . سورة القصص 

                              
 بيان اخلالف والتشهري وما وقع يف احلرز من الزيادات على التيسري، خمطوط  ضـمن جممـوع              :انظر  )٤٠(

 . ٩٥وذكره عنه الصفاقصى يف غيث النفع . للمصنف
  .٣١٤ ص) يصدر(يف سورة القصص عند احلديث عن قراءة ) خمطوط( علم النصرة :انظر  )٤١(
)٤٢(              بـن  ا املسلمني يف أيـام عمـر        هو أبو عمران عبد اهللا بن عامر، كان إماماً كبرياً وتابعياً جليالً، أم

 ١١٨ هـ وتويف سنة ٢١ولد سنة . العزيز، ومجع له بني اإلمامة والقضاء ومشيخة اإلقراء بدمشق    عبد
  ).١/١٤٤ :انظر النشر. (هـ
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 الراء للبصري والشامي،    فعند الوقف عليها تفخم   . الباقون بضم الياء وكسر الدال    
 .النضمام ما قبلها يف قراءما، وترقق للباقني؛ لكسر ما قبلها

 )٤٣(وحنوه حلمزة) يومئذ(ويف حكم الوقف على  -٦

  الـ اجن راءيل مع حنوهاـمهز إس  كذا   وحينئذ  ويومئذ مع يبنؤم 
 ز فاعقالـكذا ظاهر التيسري والكن  حلمزة بالتسهيل يف الوقف شايع  

  ووجهان أوىل كالنظاير مسجال  رى اإلقراء يف أرض مغربذا ج
، يدل ظـاهر التيـسري      )يومئذ ويبنؤم وحينئذ  : (أن هذه الكلمات  : ومعناها

ز أا تقرأ بالتسهيل فقط، حيث عاملوها معاملة الكلمـة الواحـدة، ومل             ـوالكن
تحقيـق  ال: ، اليت جيـوز فيهـا وجهـان   )َألنتم(يلحقوها مبا دخل عليه زائد، حنو       

وهو يستنكر عدم إحلاقها ا ويرى أا كبقية النظائر اليت دخل عليهـا             . والتسهيل
زائد، جيوز فيها وجهان؛ ألن كل واحدة منها يف حقيقتها كلمتان، فال فرق بينها              

 . وبني ما دخل عليه زائد

  :شيوخه
نقل يف اليواقيت الثمينة عن سلوة األنفاس، أنه أخذ عن سيدي حممـد بـن              

 وقال ابن القاضي يف علم النـصرة يف         )٤٤(. التاملي، وهو عمدته وعن غريه     يوسف

                              
 ). خمطوط(وقع يف احلزر من الزيادات على التيسري  بيان اخلالف والتشهري وما :انظر  )٤٣(
  .١٤٤ اليواقيت الثمينة :انظر  )٤٤(
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قراءة البصري علـى شـيخنا ومجيزنـا     ((:)٤٥()خمطوط(حتقيق قراءة إمام البصرة   
 العامل العلم األستاذ الربكة الويل الصاحل الرباين الناصح، سيدنا عبد ،ووسيلتنا إىل اهللا

  .)).جلماسي نزيل فاس احملروسةالرمحن بن عبد الواحد الفاسي مث الس
  :تالميذه

ووصفه الشيخ علـى النـوري      . )٤٦(أخذ عنه الشيخ أبو زيد الفاسي الصغري      
وقد نظم شيخ شيوخنا عبد الرمحن بـن        : (( )٤٧(قال. الصفاقسي بأنه شيخ شيوخه   

وذكر األبيات اليت سبق ذكرها يف إمالـة        :)) القاضي رمحه اهللا الفائدة األوىل فقال     
  .كربى لغري الراءالبصري ال

  عملي يف التحقيق
 .قمت بتحرير النص من النسخة األصيلة .١

 .بينت منهج املصنف ومصادره اليت اعتمد عليها .٢

وضعت عناوين جانبية أغفلها املصنف رمحه اهللا، وجعلتها بني معقوفتني،   .٣
أقسام احلروف األصول من حيـث      [و] األلف: [وذلك حنو [ ]. هكذا  

وإمنا . ، وغري ذلك كثري   ]إدغام الباء فيما مياثلها   [و] قبوهلا اإلدغام وعدمه  
 . فعلت ذلك حىت تسهل فهرسته، وتتم به الفائدة املرجوة منه

                              
  . علم النصرة يف قراءة إمام البصرة، للمصنف، خمطوط ضمن جمموع:انظر  )٤٥(
 .١٤٤ذكره يف اليواقيت الثمينة عن سلوة األنفاس للكتاين   )٤٦(
 . ٩٥ غيث النفع :انظر  )٤٧(
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ضبطت مجيع اآليات القرآنية وفقاً لرواية السوسي عن أيب عمرو، غـري           .٤
أين ضبطتها على وجه اإلظهار ال على وجه اإلدغام، وذلك حىت تتـبني       

يدل علـى  . إدغامه، وهو موافق ملراد املصنف  حركة احلرف املدغم قبل     
 ). جئت شيئاً(أنه ضبط الكسرة يف : ذلك

رقّمت اآليات وفقاً للمصحف الكويف، وذلك حىت يسهل الرجوع إليها           .٥
؛ ألا األكثر انتشاراً    )٤٨(يف املصاحف املطبوعة برواية حفص عن عاصم      

 .يف العامل اإلسالمي يف أيامنا هذه

]. ٢٩الفتح  [ورقمها بني معقوفتني مع املنت هكذا        السورة   اسمجعلت   .٦
ورمبا اكتفيت بوضع الرقم بعد السورة اليت يذكرها املصنف، ويكـون           

ثالثـة يف        : وذلك حنـو  . الرقم حينئذ بني معقوفتني   
 ].٧٤ و٦٤ و٥٢[ البقرة 

رمحه -صححت بعض األخطاء وأكملت الناقص مما سها عنه املصنف           .٧
ما ذكره يف إدغام البـاء يف   : مثال ذلك . لك يف احلاشية   وجعلت ذ  -اهللا

ومل يـذكر   . ومنها حرف حرف يف مخس وعشرين سورة      : مثلها، قال 
وبعد االستقراء اتضح يل أا أربـع      . منها سوى تسع عشرة سورة فقط     

 . ه يف احلاشيةحبتصحيوعشرون سورة وليست مخساً وعشرين، فقمت 

                              
ثر انتشاراً يف العامل اإلسالمي اليوم، وحفص هو ابن سليمان بن املغرية األسدي،    رواية حفص هي األك     )٤٨(

 عن عاصم بن أيب النجود وهو من التابعني، تويف ىرو. كان ثقة، تويف سنة مثانني ومائة على الصحيح
  ).١٥ حتبري التيسري البن اجلزري :انظر. (هـ١٢٧ وقيل هـ١٢٨بالكوفة سنة 
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، فإين أثبت الصحيح يف املنت، وأشري يف        إذا كان اخلطأ يف اآلية القرآنية      .٨
ذكـر املـصنف يف     : مثال ذلك . احلاشية إىل اخلطأ الذي كان باألصل     

من غـري   ) يصيب به (والصواب أنه   ) فيصيب به من يشاء   (سورة يونس   
 .ذلك يف احلاشيةلفاء، فأثبته يف املنت بغري الفاء، وأشرت  

 ملـصادر   فهرسـاً وف،   للموضوعات على ترتيب املصن    اًفهرسجعلت   .٩
 اً لإلدغام الكـبري مـن      وكنت أريد أن أجعل فهرس     .ومراجع التحقيق 

مرتباً على سبب اإلدغـام والـسور         واملتجانسني تماثلني واملتقاربني امل
واآليات، ولكين أضربت عن ذلك بعد أن رأيت أنه يستحوذ على أكثر            

 .من ثالثني صفحة، وهو ما ال حتتمله صفحات االت احملكّمة

 .ترمجت للمصنف واجتهدت يف مجع ما نسب إليه من كتب ونظم .١٠

أسـبابه  وفائدته و   شرطه قدمت للكتاب مبقدمة عن اإلدغام، من حيث       .١١
 . وأنواعههوموانع

قمت بإحصاء دقيق لإلدغام الكبري من املتماثلني واملتقاربني واملتجانسني،  .١٢
 ،ض من سبق  وبينت الصحيح من العدد الكلي مما اضطربت فيه آراء بع         

  .وتبعهم املصنف



  
   الجیلي علي أحمد باللالجیلي علي أحمد باللالجیلي علي أحمد بالل. . . دددالكالم في قراءة اإلدغام البن القاضي      الكالم في قراءة اإلدغام البن القاضي      الكالم في قراءة اإلدغام البن القاضي      : : : دراسة وتحقیق لكتابدراسة وتحقیق لكتابدراسة وتحقیق لكتاب

  

 
  ))٥٤٥٤ ( (                  مم٢٠٠٦٢٠٠٦  إبريلإبريل  --هـهـ١٤٢١٤٢٧٧ األول  األول ربيعربيع  --والعشرينوالعشرين  سادسسادسالال العدد  العدد ––جملة الشريعة والقانون جملة الشريعة والقانون 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أسبابه وموانعه وأنواعهوشرطه و  معناه وفائدته:مقدمة عن اإلدغام
  : معناه

اللفظ حبرفني  : اصطالحهموهو يف   )٤٩(.إدخال الشيء يف الشيء   : اللغةهو يف   
ويتطلب ذلك حتويل احلرف األول إىل جـنس احلـرف          . )٥٠(حرفاً كالثاين مشدداً  

، جيب حتويلها إىل سـني أوالً، مث        )قَد سمع (له، فالدال يف    الثاين، إن مل يكن مماثالً      
  ).قَسمع: (النطق باحلرفني سيناً، واحدة، هكذا

وإذا كان احلرف األول متحركاً، جيب تـسكينه أوالً، فالكـاف األوىل يف             
)لَكَكُمجيب تسكينها أوالً، مث النطق بالكافني كافاً واحدة مشددة، هكـذا            )س ، :
  ).مسلَكُّ(

  :فائدته
ختفيف الكالم، لريتفع اللسان باحلرفني مرة واحدة؛ فإنه يثقل على اللسان أن          

وقد شبه النحـاة ذلـك مبـشي        . يرفع من مكان مث يعاد إىل ذات املكان أو قريباً         
  .)٥١(املقيد

                              
  . ٢/٢٢١اوي فتح الوصيد للسخ  )٤٩(
 .١/٢٧٤ البن اجلزري :انظر النشر  )٥٠(
   .٨٤، وحجة القراءات البن زجنلة ٦٣، واحلجة البن خالويه ١/١٣٤ الكشف ملكي :انظر  )٥١(
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  : شرطه
، ]٩٣املؤمنون   [  : أن يلتقي احلرفان خطاً، سواًء التقيا لفظاً، حنو       

 فإن الصلة فاصلة بينهما، ولكنها      ،]١٠٠يوسف  [    : قيا، حنو أو مل يلت  
ـ ـوأما إن مل يلتقيا خطاً، فال يص    . ال متنع اإلدغام   : وح اإلدغام وإن التقيا لفظاً، حن

حمذوفة وصالً، ومع ذلك ال جيـوز       ) أنا(، فإن ألف    ]٥٠العنكبوت [  
  .)٥٢(لوجود األلف بينهما خطاً) نذير(إدغام نوا يف نون 

  :أسبابه
  . )٥٣(التماثل والتقارب والتجانس: لإلدغام أسباب ثالثة هي

هو ما احتد فيه احلرفان خمرجاً وصفة، كالباءين والتاءين وحنومها،           : والتماثل
هو ما احتد فيه احلرفان خمرجـاً       : والتجانس] ٢٨االنمل  [    حنو  

  .)٥٤(واختلفا صفةً، أو احتدا صفةً واختلفا خمرجاً
     : الباء واملـيم، حنـو    :  ما احتد فيه احلرفان خمرجاً     مثال

  ].٩٩آل عمران  [    : ، وكالتاء والطاء، حنو]٤٢هود [

     : النون وامليم، حنو: ومثال ما احتد فيه احلرفان صفة ال خمرجاً  
  ].٥املسد [

                              
  .٥٤، وشرح طيبة النشر ألمحد بن اجلزري ١/٢٧٨ البن اجلزري :انظر النشر  )٥٢(
 . الصفحة نفسها:انظر النشر  )٥٣(
 العميـد يف علـم   :انظـر (يف الصفة من املتقاربني، واألوىل جعله من املتجانسني بعضهم يعد االحتاد     )٥٤(

  .١٤التجويد حملمود بسة 
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، أو  هو ما تقارب فيه احلرفان خمرجاً وصفةً، أو خمرجاً ال صـفةً           : والتقارب
  .صفةً ال خمرجاً

   : الالم والراء، حنـو   : مثال ما تقارب فيه احلرفان خمرجاً وصفةً      
  ].٩٣املؤمنون [

ـ  : ومثال ما تقارب فيه احلرفان خمرجاً ال صفةً        : والدال والسني، حنـــ
  ].١اادلة [  

ـ الدال واجليم، حن  : ومثال ما تقارب فيه احلرفان صفةً ال خمرجاً        : وــــ
  ].١٠الفتح [  

  :أنواع اإلدغام
  .)٥٥(صغري وكبري: ينقسم اإلدغام إىل قسمني

، فهو ما سكن فيه احلرف األول وحترك الثاين، سواء كـان مـن     الصغريأما  
  : مثال الصغري من املتماثلني   . املتماثلني أو املتقاربني أو املتجانسني    

التوبـة  [    : ومثـال الـصغري مـن املتجانـسني       ].٦٣الشعراء  [
  ].١اادلة [    : ومثال الصغري من املتقاربني].١١٧

                              
  .١/١٠٩ إحتاف فضالء البشر للبنا :انظر  )٥٥(
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مثال الكبري :، فهو ما حترك فيه احلرفان، من األنواع الثالثة كذلك      الكبريوأما  
  : ومثال الكبري من املتجانسني   ]٢البقرة  [    : من املتماثلني 

  ].٣الصافات [     : ومثال الكبري من املتقاربني]. ٤٠املائدة[  
  :قواعد اإلدغام وموانعه

  :اإلدغام الصغري: أوالً
إذا التقى حرفان متمـاثالن وسـكن األول        : إدغام املتماثلني الصغري   -١

، إال إذا كان احلرف األول حرف مد أو         )٥٦(منهما، فإنه جيب إدغام األول يف الثاين      
   :، حنـو  )٥٧(فان كان األول حرف مد فإنه جيب إظهاره        .هاء سكت 

وإن كان هاء سـكت، جـاز       ].  ٧العنكبوت  [    ،  ]٧يوسف  [
واإلظهار ال يتحقق ]. ٢٩ و٢٨ احلاقة[     إدغامه وإظهاره، وذلك يف  

  .إال بسكتة لطيفة بغري تنفس على اهلاء األوىل

 : إدغام املتجانسني الصغري -٢

  :)٥٨(يت اآلاتفق القراء على

  ].٢٥٦البقرة [    : إدغام الدال يف التاء حنو •

                              
  .٣٩ شرح طيبة النشر ألمحد بن اجلزري :انظر، و٨٢ الوجري لألهوازي :انظر  )٥٦(
 خيرج من اجلوف على مذهب اجلمهور، فهو غري داخل استثناؤهم حرف املد فيه جتوز؛ ألن حرف املد     )٥٧(

ولعلهم استثنوه مراعاةً ملن أسقط خمرج اجلوف وجعل خمرج الواو املدية من الشفتني، وخمرج . يف املثلني
 .الياء املدية من وسط اللسان، فهو عند هؤالء من املتماثلني

  .٧٩ الوجيز لألهوازي :انظر  )٥٨(
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: أما التاء يف الدال فجاءت يف موضعني مهـا     . وإدغام التاء يف الدال والطاء     •
وأما ]. ٨٩يونس  [    ، و ]١٨٩األعراف  [    

 ].١٣األحزاب [    : يف الطاء، فنحو

 ]. ٣٩الزخرف [    : وإدغام الذال يف الظاء، حنو •

 :الباء يف املـيم، حنـو     واختلف القراء يف ما سوى ذلك، كإدغام        
  ]٤٢هود  [ 
 :إدغام املتقاربني الصغري: ثالثاً -٣

]. ٥٦األنبياء  [    : )٥٩(اتفق القراء على إدغام الالم يف الراء، حنو       
الراء والالم وامليم، وكذا الياء والواو، مـع  : وعلى إدغام النون الساكنة والتنوين يف  

إدغاماً كـامالً أو     ، إدغام القاف يف الكاف    وعلى .)٦٠(اختالفهم يف بقاء الغنة فيهما    
  .)٦١(]٢٠ املرسالت[   : ناقصاً، يف

 كلمات وعلى إدغام الم التعريف يف ثالثة عشر حرفاً، هي اموعة يف أوائل           
  : )٦٢(هذا البيت، باستثناء الالم؛ ألن اإلدغام فيها من قبيل املتماثلني

  ظن زر شريفاً للكرمطب ثُم صل رمحاً تفز ضف ذا نعم    دع سوء 

                              
  .٣٩ شرح طيبة النشر :انظر  )٥٩(
  .١/١٧٥ غاية االختصار أليب العالء اهلمذاين :انظر  )٦٠(
  .٨٢ الوجيز لألهوازي :انظر  )٦١(
  .٣٧ واملنح الفكرية ملُال القارئ ،٣٦ الدقائق احملكمة لزكريا األنصاري :انظر  )٦٢(
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ـ      واختلف القراء يف ما دون ذلك، وه        :وو كثري، كإدغام الدال يف السني، حن
  ].١٠٢املائدة[   

  :اإلدغام الكبري: ثانياً
وهو يكون يف احلرفني املتماثلني واملتقاربني واملتجانسني، وله موانـع متفـق            

  :، وهي)٦٣(عليها
 .كلم أو املخاطبإذا كان األول تاء ضمري، سواء كانت للمت §

 :املتجانسنيه يف   ـــومثال]. ٤٠النبأ  [     :املتماثلنيمثاله يف   
    جِيـت  : املتقـاربني ومثاله يف   ]. ٦١اإلسراء  [    

  ].٧١الكهف [
 .إذا كان األول مشدداً §

 :املتجانسنيه يف   ــومثال]. ١٧القصص  [    : املتماثلنيمثاله يف   
  ].١٩الرعد [    : املتقاربني ومثاله يف ].٢٤يوسف [   

 .أن يكون األول منوناً §

 :املتجانـسني ومثاله يف   ]. ٢٧التوبة  [    : املتماثلنيمثاله يف   
    : املتقـاربني ومثالـه يف    ]. ١٤احلشر  [    

  ].٦الزمر [

                              
  .١/٢٧٩:  والنشر البن اجلزري،١/١٩٦ اإلقناع البن الباش :انظر  )٦٣(
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  .كل ما سبق ال خالف بني القراء يف إظهاره
 بعضهم مانعاً، فلم يـدغم، ومل       فعدهفيه جمزوماً،   واختلفوا يف ما كان األول      

 يف املتقاربني، فـال يـدغم،       مانعاً االعتداد به : واملشهور فيه .  بعضهم فأدغم  يعده
ـ ومل يرد من     .)٦٤(وعدم االعتداد به يف املتماثلني واملتجانسني، فيدغم        نـاملتقاربي

     )٦٥( بـه  وأُحلـق ]. ٢٤٧البقـرة   [   يوت  :إال
:  إال املتجانـسني ومل يرد مـن     ]. ٣٨الروم  [     و] ٢٦اإلسراء  [

اتلْتآل [    : املتمـاثلني وورد مـن    ]. ١٠٢النساء  [   و
  ].   ٢٨غافر [    ] ٩يوسف [    و] ٨٥عمران 

  :املتفق عليه من إدغام املتماثلني الكبري
  :اتفق القراء على

  ].٥٨النساء [   إدغام امليم يف مثلها يف  .١
يف أحد الـوجهني    ] ١١يوسف  [   وإدغام النون يف مثلها يف       .٢

  .)٦٦(فيها لكل القراء، إال أنه مصحوب باإلمشام عند اجلمهور، خالفاً أليب جعفر

                              
  .الصفحة نفسها: النشر  )٦٤(
، وهو يدل على أن املشهور فيهما اإلظهار، مث قـال يف            ١/٢٧٩هذا ما ذكره ابن اجلزري يف النشر          )٦٥(

وقال فيهما مصنفنا ابن    . ، وبالوجهني قرأ الداين وما أخذ الشاطيب، ومل يرجح        ١/٢٨٨موضع آخر   
 ). إدغام التاء يف الذال من هذا الكتاب:انظر. (والعمل على اإلدغام: القاضي

وأبو جعفر هو يزيد بن القعقاع موىل عبـد اهللا بـن    . ٦٦ شرح طيبة النشر ألمحد بن اجلزري        :انظر  )٦٦(
 ).١٦ حتبري التيسري البن اجلزري :انظر. (عياش، تويف باملدينة سنة ثالثني ومائة
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واختلفوا فيما سوى ذلك، فجمهورهم اختار اإلظهار، واشتهر عن أيب عمرو          
وهو موضوع  . ي من طريق الشاطبية   اإلدغام، وهو املأخوذ به عنه من رواية السوس       

واإلدغام الكبري، وإن اشتهر عن أيب عمرو، إال أنه شاركه فيه غـريه،   . هذا الكتاب 
وهو مروي عن أيب عمرو مـن روايـيت الـدوري         . )٦٧(كيعقوب احلضرمي وغريه  

 يف اإلدغام الكبري اإلبدالُ يف اهلمز املفرد، فمـن  ىيراعوالسوسي، إال أنه ينبغي أن     
ويف ذلك ثالث روايات صـحيحة عـن أيب         . مز املفرد مل جيز له اإلدغام     حقق اهل 
 اإلظهار مع اإلبدال يف اهلمـز       )٢(.  اإلدغام مع اإلبدال يف اهلمز املفرد      )١(: عمرو
ومن قرأ من طريق الشاطبية أدغم مـن       .  اإلظهار مع حتقيق اهلمز املفرد     )٣(. املفرد

، وأظهر للـدوري مـع حتقيـق اهلمـز       رواية السوسي مع اإلبدال يف اهلمز املفرد      
   .)٦٨(املفرد

القول الشهري يف حتقيـق اإلدغـام       (هذا وقد أفرد مصنفنا ابن القاضي كتابه        
وقد أحسن فيه وأجاد، وعزا األقوال إىل أصحاا، وحررها أمت      . ، لبيان ذلك  )الكبري

عمومـه  اعلم أنه قد جرى األخذ عندنا يف اإلدغام الكـبري ب  : (حترير، وقال يف أوله   
للبصري من طريقيه وختصيص السوسي بالبدل، كما صرح به الشاطيب، وقرأ بـه             

  .)٦٩()على اإلطالق يف الصالة واحلدر والترتيل والتحقيق

                              
 وشرح الدرة املـضية للنـويري   ١/٩٤ التذكرة أليب احلسن بن غلبون  :انظرو. ١/٢٧٦ :انظر النشر   )٦٧(

 حتبري :انظر(هو أبو حممد بن إسحاق احلضرمي تويف بالبصرة سنة مخسن ومائتني     : ويعقوب. ١/١٨٨
  ).١٧التيسري 

 والتلخيص أليب   ،١/١٠٨ غاية االختصار أليب العالء اهلمذاين       :انظر و ،٢٧٧ - ٢٧٦/ ١ :انظر النشر   )٦٨(
 .١٤٨معشر الطربي 

 خمطوط ضمن جمموع مصنفات ابن القاضي، يبدأ بصفحة ، القول الشهري يف حتقيق اإلدغام الكبري:انظر  )٦٩(
٤٠٨.  
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  :إلدغام الكبريواضع االقول الفصل يف العدد الكلي مل
 لإلدغام الكبري يف كل     ملواضع اضطربت آراء بعض السابقني يف العدد الكلي      

، تعجب مـن مـصنفنا      )٧٠( إن العالمة علي النوري الصفاقسي     سورة سورة، حىت  
وال : ()٧١(قـال  حىت ، كثرة ما وقعوا فيه من أخطاء      ىرأواجلعربي وغريمها، عندما    

فإم علماء جهابذة ثقات مثبتون، فكيف خيفى عليهم هذا األمر          ! أدري ما هذا ؟   
 العـدد، ولعلـه     اجللي، ال سيما من يذكر املدغمات، فتجدها خمالفة ملا ذكره من          

 فقلدهم ،لعل خطأ املصنف راجع إىل ثقته يف املتقدمني: وأقول). حتريف من النساخ 
  . يف مجلة العدد

وقد أحسن العالمة الصفاقسي، فلم أجـده أخطـأ قـط، إال يف سـورة               
، حيث ذكر أن مدغَمها سبعة وعشرون، والـصحيح أنـه مخـسة             )٧٢(العنكبوت

يدل على ذلك صحة ما ذهب . أو يف الطبعوعشرون، ولعل ذلك خطأ من النساخ      
  .إليه يف العدد الكلي لإلدغام الكبري

وقد تبني يل بعد االستقراء التام وبعد االستعانة باحلاسوب يف الفهرسة ومقابلة 
ذلك كله على ما يف النشر البن اجلزري وغيث النفع للصفاقسي أن مجلة ما أدغمه               

تجانسني، من كلمة ومن كلمتني، ما اتفق عليه        أبو عمرو من املثلني واملتقاربني وامل     

                              
ـ ١١١٨(فاقص، ولد وتويف ا عام صعلي النوري بن حممد أبو احلسن، فاضل جمتهد من أهل             )٧٠( )  هـ

انتقل إىل تونس ورحل إيل مصر وتصدر للتدريس ببلده، وكانت داره زاوية ومدرسة لطالب العلـم     
  ).٢/١٢٧ ذيل البشائر :انظر. (زاة يف البحر، له تآليفوالقراءات، وكان يبذل ماله للغ

 .٢٨٦غيث النفع   )٧١(
 .٣١٩غيث النفع   )٧٢(
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، وهو موافـق ملـا يف       )١٣٠٧(مجيع الطرق وما اختلفوا فيه ألف وثالمثائة وسبعة         
  .)٧٣(غيث النفع وما يؤخذ من كالم ابن اجلزري

وهنا ال بد من التنبيه إىل مذهب أيب عمرو يف الفصل بني السورتني، فإن لـه       
  :مخسة أوجه

/ ٣.السكت بني السورتني بغري بـسملة     / ٢.  بسملة وصل السورتني بغري  / ١
.  البسملة بالثانيةمع الوقف على آخر األوىل ووصلالفصل بني السورتني بالبسملة،     

/ ٥. الفصل بني السورتني بالبسملة، مع الوقف على آخر األوىل وعلى البسملة          / ٤
  .وصل آخر األوىل مع البسملة مع أول الثانية

 بسمل بني السورتني فاصالً بينهما، ومـن مل يبـسمل   إذا علم هذا؛ فإن من    
وذلـك  ). ١٣٠٣(ألف وثالمثائة وثالثة فقط     : وسكت بينهما، كان املدغم عنده    

  :خلروج ثالثة مواضع هي
 ).مل يكن(آخر القدر مع  .١
 .آخر الرعد مع بسملة سورة إبراهيم .٢
 .آخر سورة إبراهيم مع بسملة سورة احلجر .٣

                              
ويف إحدى النسختني املصورتني من خمطوطيت اإلدغام الكبري أليب        . ١/٢٩٥ والنشر   ،٤٠٢غيث النفع     )٧٣(

خـرى مجلتـه    ، وهو موافق ألحد األوجه املذكورة بعـد، ويف األ         ١٣٠٤عمرو الداين، مجلة العدد     
، على التحقيق، ومل يقرأ ا ١٣٠٧ مجلة املواضع ال تزيد على إن، ولعل فيه خطأ من الناسخ؛ ف١٣٠٨

ه بعدا مرتبة على الفصل بني السورتني، كما فصلتكلها أحد؛ أل.  
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ألف وثالمثائة وأربعة   :  بسملة كان املدغم عنده    ومن وصل بني السورتني بغري    
وبعـد  . وهذا ما مشى عليه املـصنف ).مل يكن(؛ لدخول آخر القدر مع     )١٣٠٤(

  .استدراكي ملا فاته تبني صحة هذا العدد
ألـف  : ومن بسمل بني السورتني من غري فصل بينهما كان املُـدغم عنـده   

ودخول آخر الرعد مع ) مل يكن(؛ خلروج آخر القدر مع    )١٣٠٥(وثالمثائة ومخسة   
  .)٧٤(بسملة إبراهيم، وآخر إبراهيم مع بسملة احلجر

ملن مل يـصل    ) ٧٤٩(سبعمائة وتسعة وأربعون    : ومجلة املدغم من املتماثلني   
، وأما من وصل البسملة بني السورتني، فيضاف إليها آخر )٧٥(البسملة بني السورتني

سبعمائة : بسملة احلجر، فتصري مجلتها   الرعد مع بسملة إبراهيم، وآخر إبراهيم مع        
  ).٧٥١(وإحدى ومخسني 

مخسمائة ومخسة ومخـسني    : ومجلة املتقاربني ملن وصل السورتني بغري بسملة      
ومن مل يصل بني السورتني سـواء  .  ؛ لدخول آخر القدر مع أول البينة )٧٦()٥٥٥(

 ومخسني  مخسمائة وأربعة : بسمل أو سكت من غري بسملة، فجملة املتقاربني عنده        
)٥٥٤.(  

                              
  .١/٢٩٥ :انظر النشر  )٧٤(
  .وهذا ما مشى عليه املصنف ودلت عليه الفهرسة  )٧٥(
 .فهذا مذهب املصن  )٧٦(
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  :ما عد مع اإلدغام الكبري وليس منه
. عد العلماء إخفاء امليم املتحركة بعد تسكينها، عند الباء، مع اإلدغام الكبري           

وإمنا فعلوا ذلك؛ ألن اإلدغام     . وهو يف حقيقته إخفاء، وال يصح إدغام امليم يف الباء         
ويف . إدغامه يف التـايل   : ينوالثاتسكني احلرف األول،    : األولالكبري فيه عمالن،    

 قال .)٧٧(امليم مع الباء حتقق العمل األول دون الثاين، فعدوه مع اإلدغام الكبري لذلك
والقراء يعربون عن هذا باإلدغام، وليس كذلك؛ المتناع القلب فيه،        : (اإلمام الداين 

  .)٧٨()وإمنا تذهب احلركة فتخفى امليم

  :املدغم من الكبري ومل يعدوه
 ومل يعـدوها مـن مجلـة        ،ات أدغمها أبو عمرو إدغاماً كـبرياً      هناك كلم 

التفاق مجيع الطرق  ولعل السبب يف ذلك أا مل ينفرد ا أبو عمرو أو     . )٧٩(اإلدغام
 أو ألا رمست على حرف واحد، وما ذُكر يف بـاب            عن أيب عمرو على إدغامها،    

  :وهذه الكلمات هي. )٨٠(هاملُدغم واملدغم في: اإلدغام الكبري كلُّه على حرفني، أي

 .)٨١(وقد قرأ ا مجاعة)..حيِي(، إذ أصلها ]٤٢األنفال  [    .١

                              
  . إخفاء امليم يف مقارا يف هذا الكتاب:انظر  )٧٧(
 .٢٨التيسري   )٧٨(
  ).حي( إال أنه مل يذكر ١/١٢١وقد نبه عليها البنا يف إحتاف فضالء البشر   )٧٩(
أفادين ذا السبب الثالث أحد املقومني للبحث، جزاه اهللا خرياً، ولكن يعكر عليه أن العالمـة ابـن                    )٨٠(

ذه الكلمات وأشباهها يف باب اإلدغام الكبري، وهو بذلك يعترب إدغامها عنـد مـن               اجلزري ذكر ه  
أدغمها من نوع اإلدغام الكبري، وهم اجلمهور، ومعهم أبو عمرو،  ولكنهم، مع ذلك مل يعـدوها يف      

  .مجلة ما عد يف إدغام أيب عمرو الكبري، وهذا يقوي عندي الوجهني األولني، واهللا أعلم
املدنيان والبزي وشعبة ويعقوب وخلـف، وقرأهـا        : ائني، أوالمها مكسورة والثانية مفتوحة    قرأها بي   )٨١(

 ).١١٨ حتبري التيسري البن اجلزري :انظر. (الباقون بياء واحدة مشددة مفتوحة
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وهي تقرأ بوجهني لكل ). تأمننا(، ألن أصلها   ]١١يوسف  [  تامنا  .٢

فعلى وجـه اإلدغـام يكـون متمـاثالً         . القراء، اإلدغام مع اإلمشام، واالختالس    
 ..  )٨٢(كبرياً

 وهذه اختلفوا فيها هل هي من قبيل        .]٨١النساء   [      .٣
مث حذفت إحدى   ) بيتت طائفة (اإلدغام الكبري، أم ال؟ ألنه حيتمل أن يكون أصلها          

التاءين، فإن اعتربنا احملذوفة الثانية كان من قبيل الكبري؛ ألن األوىل متحركة، وإن             
 .)٨٣( هي احملذوفة كان من قبيل الصغري؛ ألن الثانية ساكنةاألوىلقلنا إن 

    ).مكَّننِي( بنونني )٨٤(وقد قرأها ابن كثري]. ٩٥ الكهف [نيمكَّ  .٤
  :خالف ابن جماهد يف اإلدغام الكبري

  .  أنه خالف يف اثنني وثالثني موضعاً)٨٥(اشتهر عن ابن جماهد
. )٨٦(التيسري، وحكاه املصنف عـن اجلعـربي       ذكر ذلك أبو عمرو الداين يف     

، )٨٧( أن خالف ابن جماهد يف مثانية وعشرين فقـط ولكن الذي حققه ابن اجلزري،    
  :وهي

                              
  .١/١٢١إحتاف فضالء البشر للبنا   )٨٢(
 .١/٢٠٠ شرح الدرة املضية للنويري :انظر  )٨٣(
ة مبكة، فصيح بليغ، لقي من الصحابة عبد اهللا بن الزبري وأبا أيوب األنصاري وأنس إمام الناس يف القراء  )٨٤(

 .١/١٢٠ :انظر النشر.  هـ١٢٠ وتويف سنة ، هـ٤٥ولد سنة . بن مالك، رضي اهللا عنهم
هو أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد، أبو بكر املقرئ، شيخ القراء يف زمانه، ثقة مأمون، تويف سنة       )٨٥(

  ).٥/١٤٨ تاريخ بغداد للخطيب :انظر(ـ  ه٣٢٤
 .من هذا املصنف] خامتة يف إحصاء اإلدغام الكبري [:انظر  )٨٦(
  .١/٢٩٥ :انظر النشر  )٨٧(
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    و] ٨٥آل عمـران    [    : عشرون من املتماثلني   
 ٥٩احلجر  [ أربعة       و].  ٢٨غافر  [    ] ٩يوسف  [
  . )٨٨(ثالثة عشر) هو(، و]٣٤ والقمر ٥٦والنمل ٦١و

   تاتلو ]. ٨٣البقرة  [     :ومثانية من املتقاربني  
الـروم  [     و] ٢٦اإلسراء  [      ].١٠٢النساء  [

  و] ٢٧مرمي  [   جِيت و] ٤مرمي[   الراس و  ]. ٣٨
  ]. ٥التحرمي [  و] ٥اجلمعة [  

آل [     وهو املأخوذ به، يف      ،واإلدغام هو املشهور يف هذا األخري     
كذلك بقية املواضع العمـل       و  ،]٢٨غافر  [    و    ] ٨٥عمران  

بني ذلك كله، مصنفنا ابن القاضي يف مواضعه من هذا الكتاب،           . فيها على اإلدغام  
يف مواضعها الثالثة عشر، ولعله مل يـذكر وجـه          ) هو(إال أنه مل يذكر خالفاً يف       

عمرو الداين نص علـى أنـه قـرأ           لما رآه من ضعف حجته، وألن أبا       اإلظهار؛
  .)٨٩( القياس، وضعف حجة من أظهرباإلدغام، وجعله هو

                              
  . تفصيلها يف باب إدغام الواو املضموم ما قبلها يف مثلها، من هذا املصنف:انظر  )٨٨(
مها ال بد من تسكينها، فتصبح حرف مد، أن الواو قبل إدغا   : وحجة املظهرين هي  . ٢١ التيسري   :انظر  )٨٩(

  .، وال فرق)ياتي يوم(ودفعت هذه احلجة بأن املظهرين يتفقون على إدغام . وحرف املد ال يدغم
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صورة من صفحة خبط تلميذ املؤلف تثبت صحة نسبة الكتاب للمؤلف 
  ضمن جمموع له
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  صورة من الصفحة األوىل والثانية من املخطوطة
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  صورة من الصفحة األخرية واليت قبلها للمخطوطة
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  تحقیق الكالم في قراءة اإلدغام :النص المحقق من كتاب
  أبي زید عبد الرحمن بن أبي القاسم المكناسي الفاسي : ضيالبن القا

  )م١٦٧١-  ھـ ١٠٨٢ت (
  بسم اهللا الرحمن الرحیم وصلى اهللا على سیدنا محمد وءالھ وصحبھ

  ھذا تحقیق الكالم في قراءة اإلدغام
وأسأل اهللا التوفيق واهلداية إنـه  . وأرتبه على حروف املعجم للبيان والتقريب     

  .مسيع جميب

  ]:األلف[
وال يف خمالفها؛ ملا يلزم من  اعلم أن األلف ال تقبل اإلدغام بوجه ال يف مثلها

حتريكها، وهي ال تقبل احلركة، وملا يلزم من قلبها، وليس فيما يقارا ما يصلح 
  .)٩٠(لذلك

  ]:أقسام احلروف األصول من حيث قبوهلا اإلدغام وعدمه[

سبعة منها  . ة وعشرون احلروف األصول تسع  : )٩١(زـقال يف الكن  :  تفصيل
فهي . اهلمزة واأللف واخلاء والطاء والظاء والصاد والزاي      : هيوال تدغم يف شيء،     

بقـي اثنـان    . مبعزل عن هذا الباب، إال األربعة األخرية منها باعتبار اإلدغام فيها          
 ال تدغم إال يف مثلها، فتختص بالباب        ست: وعشرون حرفاً، انقسمت ثالثة أقسام    

 ال تدغم   ومخسة. اهلاء والعني والغني والياء والفاء والواو     : املثلني، وهي ب: األول، أي 

                              
 ٢/٣٠الدر النثري املالقي   )٩٠(
  .ز املعاين لإلمام اجلعربيـكن: أي  )٩١(
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اجليم والشني والضاد والدال    : املتقارب، وهي : إال يف مناسبها، فتختص بالثاين، أي     
  .والذال

املثلني واملتقـاربني،   :  تدغم يف مثلها ومناسبها، فتعم البابني، أي       وأحد عشر 
 والبـاء   )٩٢(م والنون والراء والتاء والثاء والشني     احلاء والقاف والكاف والال   : وهي
  .وامليم

وإذا وزعت على البابني خص الباب األول بسبعة عشر حرفاً وخصه منـها             
وقـد انقـسمت ثالثيـةً    . وخص الثاين بستة عشر حرفاً وخصه منها مخسة      . ستة

  :)٩٣(أخرى

 والـراء   القاف والسني والالم  : )٩٤(أُدغم وأدغم فيه، أحد عشر وهي     : األول
أٌدغم ومل يدغم فيـه     : الثاين. واجليم والثاء والشني والضاد والذال والكاف والتاء      

  .احلاء والباء والنون والدال: )٩٥(أربعة، وهي

الطاء وامليم والظـاء والـصاد      : )٩٦(أُدغم فيه ومل يدغم، وهي ستة     : الثالث
  .والزاي والعني

  .انتهى. )٩٧(ال يدغم وال يدغم فيه وهي الباقي: رابعقسم 

                              
  .والسني؛ ألن الشني ال يوجد مماثل هلا: صوابه  )٩٢(
  .رباعية؛ ألنه هكذا قسمها: أن يقولاألوىل   )٩٣(
فـتح الوصـيد    . (قد كل جسم لو شفوا ضره   رِيع ثقيالً داوياً سلْ تـرى             : ومجعها السخاوي يف    )٩٤(

٢/٢٢٤(  
 .)٢/٢٢٤فتح الوصيد (حب ند :ومجعها السخاوي يف   )٩٥(
  .)٢/٢٢٤د فتح الوصي. (رضي ظلماً  صدودك زلة عظمىم مييببط: ومجعها السخاوي يف  )٩٦(
  .)٢/٢٢٤فتح الوصيد . (أخف غاويه: ومجعها السخاوي يف  )٩٧(
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  :الباء
  ]إدغام الباء فيما مياثلها[

  .)٩٨(اً مجلته يف القرءان سبعة ومخسون موضع. يدغمها يف مثلها

  :)٩٩(منها حرف حرف يف مخس وعشرين سورة
: ويف األنفـال   ]٤٨:دةــاملائ[      : يف العقود 

   :]٥٦[-- سـورة يوسـف     ويف ]٣٥:األنفال[    
    :]٨٨[النحلويف       : ]١٣[دعويف الر   

  : ]٥٨[الكهف ويف       :]٥٩[ويف اإلسراء   
  املومنني  ويف ]١٢:مرمي[     : ويف كهيعص     

      :]١١[ويف الفرقان          : ]١٠١[
ــل ــوت ويف      : ]٨٣[ويف النم    : ]٦٨[العنكب

  : ]١٧[ويف الـشورى        : ]٤٨[ويف الروم    
ــاف    ــرات    : ]٣٤[ويف األحق : ]١١[ويف احلج

                              
هي كذلك عند من مل يبسمل بني السورتني، وعند من بسمل ومل يصل البسملة بآخر السورة، وأما                   )٩٨(

انظـر  . من وصل بني السورتني بالبسملة فالعدد عنده تسعة ومخسون؛ لزيادة آخر الرعد وإبـراهيم             
  .١/٢٨٠ :النشر

ويف الدر النثري للمـالقي  . السور اليت ذكرها تسع عشرة سورة وليست مخساً وعشرين كما صدر ا        )٩٩(
/ ٢) وكنا نكذب بيوم (يف املدثر   / ١:  ذكر أربعاً وعشرين سورة، فأضاف إىل ما سبق        ١٠٠و٢/٩٩

) ب باحلسىن وكذ(ويف الليل   / ٤) على الغيب بضنني  (ويف التكوير   / ٣) عيناً يشرب ا  (ويف اإلنسان   
 )يكذب بالدين(ويف املاعون 
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 ــيس ــرمحن     بِ ــورة ال ويف      : ]٤٣[ويف س
    .      : ]٤٤[ويف ن    :   ]١٣[احلديد

  :منها حرفان حرفان يف أربع سور
    ]١٧[   :  عليه السالم  يونسففي سورة   

ويف  ،]٦٠[      : احلجويف   ]١٠٧[ )١٠٠( 

ــور ويف   ،]٤٣[      ،]٤٣[      : النــ
   .]٢٨[     ،]١٢[       : املطففني

  :منها ثالثة ثالثة يف أربع سور
     ]٣[      : ءال عمران ففي  

    : النـــساءويف   ]١٥١[      ،]١٠٦[

]١٠٥[          ]٣٦[     ]٣٤[  
 ]٣٩[      ]٣٧[      :رافـــاألعويف 
ــرويف   ]١٥٦[        ]٢[    : الزمـ

  ]٥٥[     ]٣٢[.    

                              
  .بالفاء وصوابه بغري فاء) فيصيب(يف األصل   )١٠٠(
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  :ومنها ستة يف البقرة هي
    ]٧٩[     ]٢٠[     

  ]١٧٥[     ]١٤٥[      
]٢١٣[     )١٠١(   ]١٧٦[.    

  :ومنها سبعة يف األنعام
     ]٢٧[      ]٢١[   

  ]٤٩[        ]٣٠[     
 ]١٥٧[        ]٦٦[      

  ]١٥٧[.    

  .انتهى ما وقع يف القرءان من املثلني
  ]:إدغام الباء فيما يقارا[

  :)١٠٢(ة مواضع فقط ال غريوأما املتقاربان فتدغم يف امليم خاصة يف مخس

 باملائـدة    وموضـعان  ]١٢٩[ آل عمران موضع يف         
  .)١٠٣( انتهى]١٤[ الفتح وموضع يف   ]٢١[وموضع بالعنكبوت ]٤٠و١٨[

                              
  ).وأنزل(يف األصل وحذف معها الزاي والالم من ) معهم(حذفت كلمة   )١٠١(
 .١/٢٠٠ اإلقناع البن الباذش :انظر  )١٠٢(
 املوضع الثاين يف فقط يف العنكبوت ومل تسبق بالواو يف موضعني ) يعذب من يشاء  (ينبغى التنبه إىل أن       )١٠٣(

 .املائدة، وما عدامها سبق بواويف 
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  :التاء
  ]إدغام التاء فيما مياثلها[

  :)١٠٤(ومجلة ما يف القرءان أربعة عشر موضعاً. التاء يدغمها يف مثلها
  األنعــام  ويف]١٠٦[    : منـها يف املائــدة 

ويف يوسف عليه الـسالم     ]٧[  ويف األنفال     ]٦١[ 
ويف املومنني    ]٢٥[    ويف كهيعص    ]١٠١[  

ــان   ]١٦[       ]٢٥[     ويف الفرق
      ويف العنكبوت   ]٤٨[    ويف النمل   

      ويف الزمر   ]٦٣[    ويف األحزاب     ]٤٥[
   ات  عويف الناز   ]٢٧[    ويف النجم     ]٦٠[
  .املثلنيانتهى عدد  .]٧و٦:النازعات[

  )١٠٥(]إدغام التاء فيما يقارا[
الطاء والذال والثاء والظاء والضاد والشني واجلـيم    : أما املتقاربان فعشرة هي   

  .)١٠٦(والسني والصاد والزاي

                              
 حاشية حمقق   :انظر. (مجلة املواضع اليت ذكرها ثالثة عشر موضعاً، وليست أربعة عشر كما صدر ا              )١٠٤(

  )٢/٨٤الدر النثري 
  .ومجلة املدغم منه سبعة وسبعون موضعاً  )١٠٥(
 .١/٢٠١ش  اإلقناع البن الباذ:انظر  )١٠٦(
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 املؤنـت نيث سواء كانت يف مفرد أو يف مجـع    واعلم أن املراد بالتاء تاء التأ     
 إال يف موضعني فإن التـاء فيهمـا الم       ، ]٩٣:املائدة[   : السامل حنو   
يف    : الثــاين] ٧٥[يف اإلســراء    : أحــدمها. الكلمــة

 تـات لو  وإال ثالثة مواضع فإن التاء فيها عني الكلمة وهي          ]. ٥٧[العنكبوت  
 )١٠٧(والـروم ] ٢٦[يف اإلسراء        ] ١٠٢[ يف النساء      

مـن ءات لبنـاء    وهذه املواضع الثالثة من املعتل ؛ ألنه حذفت الم الكلمة       .]٣٨[
  . للجزمولتات  األمر وحذفت من

  ]إدغام التاء يف الطاء[
  : أن التاء لقيت الطاء يف أربعة مواضع يف القرءان وهياعلم

 و  . ]١١٤[يف سورة هود عليـه الـسالم            
ــات  ،]٣٢[  يف النحــل  و ]٢٩[يف الرعــد  ، لْتو 

  ]. ١٠٢[ يف النساء  

وهي طريقة  . هب الشاطيب اخلالف يف األخري، واإلدغام يف الثالثة األوىل        ذفم
  .والعمل عندنا على اإلدغام. )١٠٨(احلافظ

  ]إدغام التاء يف الذال[
  :لقيت الذال يف أحد عشر موضعاً

                              
  والذي بالواو هو الذي يف اإلسراء. بالفاء) فآت(ينبغى التنبه إىل أن موضع الروم   )١٠٧(
 ).تقدمت ترمجته(يريد باحلافظ أبا عمرو الداين عثمان بن سعيد   )١٠٨(
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 هـود ويف سورة    ،]١١٢[ )١٠٩(   عمرانءال  منها يف   
 )١١٠(احلجويف   ،]١١٤[   و ]١٠٣[   عليه السالم   
  غافرويف    ]٣[   الصافاتويف    ]١١[  
 الـــذارياتويف   ]٦٤[    و ]١٥[   

ــالتويف   ]١[        ]٥[    املرسـ
ها الشاطيب بـاخلالف وهـي      ذكر] ٣٨ [)١١١(والروم] ٢٦ [اإلسراءيف   

  .طريقة احلافظ، والعمل على اإلدغام

  ]إدغام التاء يف الثاء[
  :)١١٢(لقيت الثاء يف ستة عشر موضعاً

 يف    آل عمـران  ويف   ]٩٢[   البقرةمنها يف   
ويف   ]١٥٢[      و   ]٧٩[  ] ١٦١ و ٥٥[موضعني  
  ]٩٣[    ]٧٥[     و ]٣٢[   املائدة
ويف   ]١٥٣[   األعرافويف    ]٤٦[     األنعامويف  
 العنكبـوت ويف    ]٤[   النورويف    ]٧٥[   إلسراءا

   والْمومنــت والـربوج  ] ٤٩[ )١١٣( األحزاب ويف  ]٥٧[  

                              
 .والصحيح أا بغري واو. قبلها واو يف األصل  )١٠٩(
  .حذف الواو قبل اآلخرة من األصل والصحيح إثباته  )١١٠(
  والذي بالواو هو الذي يف اإلسراء. بالفاء) فآت(ه على أن موضع الروم يسبق التنب  )١١١(
وقد تبع املصنف صاحب الـدر      . الصحيح أا سبعة عشر موضعاً باملختلف فيه، ومخسة عشر بدونه           )١١٢(

 .٢/١٥٨النثري 
 )املؤمنات( موضع األحزاب ليس هناك واو قبل يف تنبه أن  )١١٣(
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. ]٥[ اجلمعـة يف        و. ]٨٣[ البقرةيف      و ]١٠[
  .قة احلافظ والعمل على اإلدغامذكرمها الشاطيب باخلالف وهي طري

  ]إدغام التاء يف الظاء[
 ]٩٧[  يف النـساء       لقيت الظاء يف قولـه تعـاىل        

  .ال غري ]٢٨[ والنحل

  ]إدغام التاء يف الضاد[
  .ال غري  ]١[    لقيت الضاد يف موضع واحد 

  ]إدغام التاء يف الشني[
 ]١٣ و ٤[ ورـــالنويف       ]١[ احلجلقيت الشني يف 

  .يف موضعني    

 الشاطيب باخلالف، وهـي طريقـة        ذكره ]٢٧:مرمي[   جِيت  و  
موضـعي   ]٧٤ و   ٧١:الكهـف [   جِيت أما  . الداين، والعمل باإلدغام  

  . فال خالف يف اإلظهارالكهف

    ] إدغام التاء يف اجليم[
  :ولقيت اجليم يف سبعة عشر موضعاً
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 )١١٤(]٥[ والفتح   ]٧٢[التوبةويف    ]٩٣[    باملائدة  منها  
 ـتنومعليه الـسالم     )١١٥(يونسويف سورة      والْم     

  ]٢٣[عليه السالم إبراهيم  ويف سورة      ]٣[    الرعد  ويف    ]٢٧[
ويف      ]٢٣و  ١٤[ احلـج  وموضعني مـن     ]١٢[ والقتال

الشعراء ويف    ]٢[    النور  ويف    ]١٠٤[  جِينا  اإلسراء  
ر ـالزمويف    ]١٠[    فاطر  ويف    ]٨٥[      
الواقعـة  ويف    ]٤٩[    غافر  ويف    ]٤٤[    
  .]٧ و ٦:ةـالبين[     مل يكن ويف   ]٩٤[    

  ]إدغام التاء يف السني[ 
  :ولقيت السني يف أربعة عشر موضعاً

ــها يف  ــساءمن ــساء[     الن  يف   ]١٢٢ و ٥٧:الن
ويف        ]٤٦[ والـشعراء  ]١٢٠[ عـراف األويف  . موضعني
        ]٥٧[النحل  ويف        ]٤٩[ التوبة
      ]٧٠[ طـه ويف        ]٩٦[ كهيعصويف  
       ]٦٨[ القصص ويف        ]١١[ الفرقانويف  

                              
 .والصواب إثباا) املؤمنات(ألصل ال توجد الواو قبل يف ا  )١١٤(
  .أا سورة يونس عليه السالم: باألصل يوسف، والصواب  )١١٥(
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ـ  ويف    سواٌء  ]٢١[ اجلاثيةويف         اتالنازع
  .]٨[    :التكويرويف ] ٤[     ] ٣[

فال خالف يف إظهاره لنقصه وخفة   ]٢٤٧:البقرة[   يوت وأما 
  .هفتح

  ]:إدغام التاء يف الصاد[
  :ولقيت الصاد يف ثالثة مواضع

و   ]٣٨[     النبأويف    ]١:الصافات[     
  . ]٣:العاديات[    

  ]: يف الزايإدغام التاء[
  :ولقيت الزاي يف ثالثة مواضع

ويف  ]٢[     ويف الـيقطني      ]٤[    يف النمل 
  .ال غريها  ]٧٣[     الزمر 

  :الثاء
  ]:إدغام الثاء فيما مياثلها[

 ]١٩١[يف البقرة        : مجلتها يف القرءان ثالثة مواضع هي
  .]٧٣[ يف املائدة      و ]٩١[والنساء 
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  ]إدغام الثاء فيما يقارا[
  .هي الذال والتاء والشني والسني والضاد: أما املتقاربان فخمسة

  ]: إدغام الثاء يف الذال[
      ]١٤[فلقيت الذال يف موضع واحد يف ءال عمـران          

  .ال غري

  ]: إدغام الذال يف التا[
  و  ] ٦٥[يف احلجـر      تومرونَ  ولقيت التاء يف موضعني     

  .ال غريمها] ٥٩[يف النجم   

  ]: إدغام الثاء يف الشني[
وقعا   شيتم  و     شيتما  : ولقيت الشني يف مخسة مواضع    

] ٣٠[الت  ــواخلامس يف املرس  . ]١٦١ و ١٩[واألعراف ]٥٨ و   ٣٥[يف البقرة   
   .  

  ]: إدغام الثاء يف السني [
  :ولقيت السني يف أربعة مواضع

. ]٦[يف الطالق       و  . ]١٦[ يف النمل    
  .    ]٤٣[ويف املعارج      ]٤٤[ويف ن 
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  ]:إدغام الثاء يف الضاد[ 
 ال  ]٢٤[يف الذاريات        ولقيت الضاد يف موضع واحد      

  .غريه

  :اجليم
  ]: إدغام اجليم فيما مياثلها[

  .مهمل يف الكبري

  ]:إدغام اجليم فيما يقارا[
     . التـاء والـشني فقـط     : ا املتقاربان فموضـعان     وأم

    .ال غريمها  ]٢٩:الفتح[     ]٤ و ٣:املعارج[

  : احلاء
  ]: إدغام احلاء فيما مياثلها[

يف      : يدغمها يف مثلها وذلـك موضـعان يف القـرءان    
  .]٦٠[ يف الكهف       و  ]٢٣٥[البقر

  ]:إدغام احلاء فيما يقارا[
بـآل       : وأما املتقاربـان فموضـع واحـد ال غـري         

  .]١٨٥[عمران
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  :اخلاء
  .مهمل مطلقاً

  ]: إدغام الدال يف مثلها:[ الدال

  .مهمل يف الكبري

  ]:إدغام الدال يف مقارا[
التاء والسني والذال والشني والضاد والثاء والزاي       : أما املتقاربان فعشرة وهي   

  . والصاد والظاء واجليم

  ]: ام الدال يف التاء إدغ[
  : لقيت التاء يف مخسة مواضع

ــرة        ــدة      . ]١٨٧[يف البق  يف املائ
    . بالتوبـة   ]١١٧:التوبـة [ )١١٦(كَاد تزِيـغُ   . ]٩٤[
يف تلـك   : وإليها أشرنا .  بامللك ]٨:امللك[    .  بالنحل ]٩١:النحل[

  ز ثبت كذا متَيأُدغمت توكيدهاتناله تزيغ 

  ]: إدغام الدال يف السني [
  : ولقيت السني يف أربعة مواضع

                              
 .قرأها بالياء محزة وحفص، والباقون بالتاء، ومن بينهم أبو عمرو، ولذا ساغ له اإلدغام  )١١٦(
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 بطـه      .]٥٠ و   ٤٩[ يف إبراهيم      
ــنا   . ]١١٢:املؤمنــون: أي[بــالفالح       . ]٦٩[ س   

  .]٤٣[ بالنور

  ]: إدغام الدال يف الذال [
  :ولقيت الذال يف ستة عشر موضعاً

واثنان يف ءال عمـران   ] ٧٤ و ٦٤ و ٥٢[ رة  ثالثة يف البق       
وموضـع  ] ٤٧ و   ٥[واثنان يف النور     ] ٤٩ و ٤٨[واثنان يف يوسف     ] ٩٤ و ٨٩[

] ٢٧ [)١١٧(وموضـع بالتوبـة   .  أيضاً  ا ]٩٧[     ] ٤٣[باملائدة  
       و .]٩٩[ود     و] ١١٩[وموضع بالنحل   

    .]١٥ و١٤[بالربوج        و. ]٢٩[ بالفتح

  ]: إدغام الدال يف الشني [
  :ولقيت الشني يف موضعني

على مذهب الـداين    ] ١٠ [ واألحقاف ]٢٦[بيوسف      
  .والشاطيب

  ]: إدغام الدال يف الضاد [
  :ولقيت الضاد يف ثالثة مواضع

                              
 .توجد يف التوبة والنحل كذلك) من بعد ذلك: (أي  )١١٧(
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     و ] ٥٠[وفصلت   ]٢١[بيونس      
    .]٥٤[ بالروم

  ]: إدغام الدال يف الثاء [
  :يت الثاء يف موضعنيولق

  ].١٨[باإلسراء       و   ]١٣٤[يف النساء     

  ]: إدغام الدال يف الزاي[
  :ولقيت الزاي يف موضعني

  ].٣٥[بالنور     ]. ٢٨[يف الكهف     

  ]: إدغام الدال يف الصاد[
  :)١١٨(ولقيت الصاد يف أربعة مواضع

   . مبـرمي       ]. ٧٢[بيوسف    
  ].٥٥[بالقمر     و].٥٨[بالنور    

  ]:إدغام الدال يف الظاء [
  :ولقيت الظاء يف ثالثة مواضع

                              
 .الصاد باملهملة: باملعجمة، والصواب) الضاد(ألصل يف ا  )١١٨(
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ــران      ــافر ] ١٠٨[يف ءال عم    و ]. ٣١[وغ
  ].٣٩[يف املائدة   

  ]: إدغام الدال يف اجليم  [
  :ولقيت اجليم يف موضعني

  ].٢٨[ت بفصل    و ]. ٢٥١[بالبقرة     

  :الذال
  ]: إدغام الذال يف مثلها[

  .مهمل يف الكبري

  ]:إدغام الذال فيما يقارا[
] ٦٣و ٦١[    :)١١٩(وأما املتقاربان فموضـعان يف الكهـف      

  .     ]٣[  يف اجلنوموضع

  :الراء
  ]: إدغام الراء يف مثلها[

  .)١٢٠(يدغمها يف مثلها ومجلته يف القرءان مخسة وثالثون موضعاً

                              
 .بالواو) واختذ (٦٣يف اآلية رقم   )١١٩(
  .٢/٨٥ الدر النثري للمالقي :انظر  )١٢٠(
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  :  فمنها حرف حرف يف مثاين عشرة سورة
ـ ويف املائ       ]١٨٥[ففي البقرة       ]٨٩[ دةــ

   ]٨٥[ ويف اإلسـراء      يـاتي    ]٣٣[ ويف النحل     
 ويف سورة األنبيـاء علـيهم             ]٥٠[ ويف الكهف       
 )١٢١(أَثَـرِ    ]٥٠[ رومـويف ال        ]٤٢[ السالم

       ]٥١[ويف غـافر          ]٦٩[ويف الزمر      
       ]٢٤[ ويف الــدخان       ]٢٨[ ويف الــشورى
       ]٢٩[ويف الفـتح          ]٢٥[ويف األحقاف   

   ]٣[ويف اادلـة            ]٤٤[ويف الذاريات      
     ]٨[ الطالقويف          ]٥ و   ٤[ويف املمتحنة       
   .]١٧:اجلن[     ويف قد أوحي إيلَّ    

  : ومنها حرفان حرفان يف أربع سور
     ]١٩١،١٩٢[    ففي ءال عمران    

    .]١٩٤ و ١٩٣[ 

   جا   ]٧٦[   قَد جا ويف سورة هود عليه السالم      
]١٠١[.    

                              
والبـاقون  . نافع وأبو عمرو ويعقوب وابن كثري وشـعبة ]: أثَرِ: أي[قرأها بقصر اهلمزة على التوحيد      )١٢١(

 ).٢/٣٤٥ :انظر النشر] (آثارِ: أي[باجلمع 
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      ]٤[    ويف سورة يوسف عليه السالم      
]٤٢[    

    ]٦٤[       ]٢[     ويف مرمي 

  : ومنها ثالثة ثالثة يف ثالث سور
 ]٩٢[     ]٩٢[      اءـ النـس  ففي

     ]٩٢[    

    ]٧٧[       ]٢٩[     األعـــرافويف 
  ]١٥٠[    

      ]٣٢[      ]٢٤[    صويف
     ]٦٦ و٦٥[

  ]:إدغام الراء فيما يقارا[
  :)١٢٣(ومجلته مخسة وثالثون. )١٢٢(وأما املتقاربان فالالم فقط 

                              
 ).فالالم فقط(كرر يف األصل عبارة   )١٢٢(
قسم حترك فيه ما قبل الراء، ومجلته سبعة : وهو قسمان.  ومثانونةهذا سهو واضح، فالصواب أنه مخس  )١٢٣(

 الدر النثري :انظر. ومخسون، وقسم سكن فيه ما قبل الراء املضمومة واملكسورة، ومجلته مثانية وعشرون
  .١٦٩ و٢/١٦٧للمالقي 
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  ]:إدغام الراء املتحرك ما قبلها يف الالم[
ــران           ] ١٢٩[يف ءال عمــ

 و    ]١٦٨ و ١٣٧[يف موضعني من النـساء          و ]٦٤:النساء[
يف األعـراف      و   ]٤٠و  ١٨[  من املائدة  )١٢٤( يف موضعني   

   ]٩٨[يف يوسف         و ]٧٨[  يف هود     و  ] ١٦٩[
  ]١٠:مـإبراهي[     و  ]٤٢[ )١٢٥( يف الرعد     و  
  ]. ٣٣ و٣٢[يف أربعة مواضع يف إبراهيم     

     و    ]٤١[    و    ]١٢[    
يف     و    ]٩٠[ ء يف اإلسـرا      و  . يف النحل   ]٧٠[

    و  ]٧٣[يف طـــه     و   ]٤٧[ )١٢٦(مـــرمي
 يف املـومنني       و  . يف احلج   ]٦٥[    و   ]٥:احلج[
]١١٧[.    

  .يف الشعراء  ]٨٢[       ]٥١[     و
  . يف النمل  ]٤٠[    و   ]١٧[    

 ]٨٢[    ]٤٣[  و  ]١٦[    
  . يف القصص  ]٨٨[       و

                              
  . فبغري واو، فتنبه هلا١٨بالواو وأما رقم ) ويغفر( من سورة املائدة ٤٠اآلية رقم   )١٢٤(
 .وهي كذلك يف األصل.  باإلفراد) الكافر(قراءة السوسي   )١٢٥(
  ).لك(وصوابه ) سأستغفر لكم(يف األصل   )١٢٦(
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  . يف العنكبوت  ]٦٢[      ]٦١[    
  . يف لقمان  ]٢٠[    و   ]١٢[    و

    و  . يف الـسجدة    ]٢١:السجدة[    و
ـ       .  األحـزاب   يف ]٥٣:األحزاب[   و  . ]٣٩[ أـيف سب

يف       و    ]٢٧[يف يس       و  . ]١٢[ يف فاطر     
يف      و  . ]٣٧[يف فـصلت         . ]٢٦[الزمر  

  و   )١٢٧(يف موضــعني] ١٣ و ١٢[    و . ]١٣[الزخــرف 
     و  ]. ١٣[يف القتال        . يف اجلاثية   ]٢٠[  

و  .يف احلشر  ]٢٤[    و  . يف الفتح   ]١٤[    و    ]٢[
 ٤[ يف نـوح          و   الَ يؤخر لَو   و ]٣٣[يف ن         
   . ]٧و

للْبشرِ  و] ٢٩ و ٢٨[     ] ٢٨ و ٢٧ [      و
  . يف املدثر] ٣٧ و٣٦ [لمن

  ]:إدغام الراء املضمومة واملكسورة، الساكنِ ما قبلها يف الالم[
  .         يف البقرة ]٢٨٥[     و   ]٢٦٦[    

. عمران ءال يف ]١٩٠[  ]١٨٥[ و
ويف    ]١٠٦[     ويف هود    ،]١١[:    يف يونس   

                              
 ).وسخر(املوضع الثاين مسبوق بواو   )١٢٧(
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ويف  ،]٥٠،٥١[    ويف إبـراهيم      ]١٠[     الرعد  
ويف   ]٦٦[     ويف اإلسـراء      ]٣١[     النحل  
ــور   ]١٣٠[    طــه  ويف  ،]٣٧[    ويف الن

   ،]١٩[    ويف الزمر  ،]٢٩[       القصص 
ــافر  و   ]٤٩[     و  ،]٤٢[     ويف غـ

  و   ]٢٨[    ويف فصلت    ،]٥٦،٥٧[  
     ويف احلجرات    ،]١١[     ويف الشورى    ،]٤١[
ــة  ،]٧[ ــسان  ]١٠[      ويف املمتحن   ]٢ و١ [ويف اإلن

ــني      ، ]١٨[    و   ]٧[    ويف املطفف
  ١٢٨]١:البينـة  و ٥:القدر[     و    ]٢[    ويف القدر   

   . ]٨[      ويف العاديات 

                              
ى إال على وجه وصل السورتني بغري سكت وال بسملة، ومعلوم أن أبا             ال خيفى أن إدغام الراء ال يتأت        )١٢٨(

 .عمرو له البسملة بني السورتني والوصل بغري سكت وبه
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  .مهمل مطلقاً   :)١٢٩(الزاي
  .مهمل مطلقاً :)١٣٠( الطاء
  .مهمل مطلقاً :الظاء

  :الكاف
  ]: إدغام الكاف يف مثلها[

  )١٣١(يدغمها يف مثلها يف ستة وثالثني موضعاً

  : منها حرف حرف يف تسع سور
ـ   ،]٤١[     ففي ءال عمـران        ونس  ـويف ي

   ويف احلــج  ،]٣٣[    ويف النحــل   ]٣٩[  
 مروــويف ال  ،]٣٣[     ويف العنكبوت    ،]٤٧[  

جن ـويف ال   ]٢٢[    ويف اادلة    ،]٥٥[    
  . ]٩ و٨[    ويف االنفطار  ،]١١[    

  : ومنها حرفان حرفان يف مخس سور
    ]١٦٣[     ،]٩٤[     النساءففي 

     ]١٤٨[     ،]٧[      األنعامويف 
                              

 .احلرف غري واضح يف األصل، والراجح أنه الزاي، بناء على ترتيب احلروف عند املغاربة  )١٢٩(
 .احلرف غري واضح يف األصل كذلك والراحج أنه الطاء  )١٣٠(
  . )٨١ /٢ الدر النثري للمالقي:انظر. (من غري املختلف فيه، وإال فتكون املواضع سبعة وثالثون: أي  )١٣١(
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    ]١٨٧[     ،]١٧٩[      األعرافويف 

    ]٤٥[      ،]٣٨[      الفرقانويف 

    ]٦[      ، ]٦[     االنشقاقويف 

  : منها ثالثة يف املائدةو
 ]١٠٠[   ]٨٩[     ]٣٢[    

  : ومنها أربعة أربعة يف سورتني
ــي  ــفف    ]٢٩[     ]٥[     فـيوس

  ]٧٦[     ]٦٥[    

ــهويف       ]٣٤[     ]٣٣[     ط
]٤٠[      ]٣٥[.   

  :  يف اإلسراء)١٣٢(ومنها مخسة
    ]١٩[ )١٣٣(      ]١٤[    

    ]٥٧[      ]٣٨[      ]٣٦[   
   ]٨٧[ .  

                              
، يف قوله مخسة مع أنه ذكـر املواضـع          ٢/٨٣وقد تبع الناظم صاحب الدر النثري       . الصحيح أا ستة    )١٣٢(

  . الستة
  .مل يذكر املالقي يف الدر النثري هذا املوضع  )١٣٣(
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  ]: املختلف فيه من إدغام الكاف يف مثلها[
  . املأخوذ به على]٢٨:غافر[     ويف غافر 

  ]:ما جاء من املثلني يف كلمة واحدة[
ــنني يف  ــةاث ــرة[    :كلم      ]٢٠٠:البق

   ]٤٢:املدثر[

  ]:إدغام الكاف يف مقارا[
  :)١٣٤(ومتقاربه اثنان وثالثون موضعاً

ــرة ــاً    ]٣٠[     : يف البق  ١١٣[  مع
    .]٢٠٤[      ]١٤٤[     ]١١٨و

   ]١٣٣[    ]٧٨[   يف النساء   
]١٧٦[ .   

  . ]١٢٧[      ]١٢[     ويف األعراف 

  ة ــــ ويف التوب  ]٤٣[     ويف األنفــال 
   ويف اإلسراء      ]٢٣[      ويف يوسف     .]٣٠[  

  ]١٦[.    

                              
  ).َألقتلنك قَالَ( وهو ٢٧ املصنف موضع املائدة مل يذكر  )١٣٤(
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      )١٣٥(رميــ ويف م    ]٣٩[    ويف الكهف   
  . ]٢١و ٩ [

  ]١٠[    ويف الفرقـان      ]١٣٠[     ويف طه   
     ]٦٧[      ]٥٤[.    

ـ ويف الزم   ]٤٧[      ]٤٢[    ويف النمل    ر ــ
  ويف الزخرف     ]٣٤[    ويف غافر    .]٨[    
     ويف ق     ]١٦[     ويف القتال     ]٧٧[  

 ويف الفجر   .]٣٠[ كَذلك قَالَ    ]٩[      ويف الذاريات     ]٣٩[
     ]٥[ .  

  : الالم
  ]: إدغام الالم يف مثلها[

  .)١٣٦(ووقعت يف القرءان يف مائتني وعشرين موضعاً. يف مثلها مطلقاًيدغمها 

  ]: املختلف فيه من إدغام الالم يف مثلها[
 ٥٩[يف موضعي احلجـر         و  . بيوسف  ]٩[:    

اختلفوا فيها والعمل على ]. ٣٤[ورابع يف القمر ] ٥٦[ وثالث يف النمل )١٣٧(]٦١و
  .اإلدغام

                              
  ).كذلك(املوضع الثاين يف مرمي بكسر الكاف األخرية من   )١٣٥(
  .٢/٦٤ الدر النثري :انظر  )١٣٦(
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  ]: الالم يف مثلهااملتفق عليه من إدغام [
  :واملتفق عليه

  : حرف حرف يف سبع عشرة سورة
 ،]٣٣[     ويف احلجر    ،]٢٥[    يف إبراهيم   

  ويف ]٢[     ويف فـاطر     ،]٣٠[      ويف الروم   
ــاف  ــال  ،]١٧[    األحق ويف  ،]٢٥[    ويف القت

 احلـشر    ويف ]١١[    ويف اادلـة     ،]٤٣[:    الذاريات  
  ويف املنافقني     ]٢[     ة  ـويف اجلمع   ]١٦[  

ـ ويف ن   ]٤٥ و ٤٤[     ويف احلاقة     ]٥[     وح  ــ
ــن   ]١٩[   ــالت   ]٢٥[    ويف اجل      ويف املرس

  . ]١٣[    ويف الشمس   ]١٠[     ويف النبأ   ]٤٨[

  : ان يف اثنيت عشرة سورةومنها حرفان حرف
  . ]٤٨[       ]١[     ففي األنفال 

  . ]٤٠[      ]٣٨[    ويف التوبة 
   .]١٧[      ]١٣[    ويف الرعد 

                                                                      
  .بالرفع، وأما بقية املواضع األخرى فبالنصب) ءالُ لوط( من احلجر ورد ٦١يف اآلية   )١٣٧(
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  .)١٣٨(]٢٨ و١٦[معاً        ويف العنكبوت 

  . ]٢١[      ]١٣[    ويف لقمان 
  . ]٢٠[      ]٩[    ويف السجدة 

  . ]٣٧[   وإِذ تقُولُ  ]١٥[      ويف األحزاب 

  . ]٨٥ و٨٤[      ]٢٤[   لَقد ظَّلَمك  ويف ص 

  . ]٢١[      ]١١[    ويف الشورى 
  . ]٢٠[      ]١١[    ويف الفتح 

  . ]١٣[      ]١٢[   ياكُلُ ويف احلجرات 
   .]٢٣ و١٥[ )١٣٩( معاً    ويف امللك 

  : ومنها ثالثة ثالثة يف مثاين سور
  .]١٠٢[   ]١٠١[  ]٩٩[ ففي اإلسراء 

ــاء      ]٥٤[       ]٥٢[     ويف األنبي
  ]٦٠[ .  

                              
  ).وإبراهيم: (يف مكان) ولوطاً( ٢٨املوضع الثاين يف العنكبوت   )١٣٨(
  ).وجعل: أي(املوضع الثاين بامللك قبله واو   )١٣٩(
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ــور      ]٣٥[      ]٢٨[    ويف النـ
  ]٥٦[ .  

ــولُُن  ]٣٣[    أ ـويف سبــ    ]٤٠[   قُ
  ]٤٢[.   

ــ     ]٨٥[      ]٣٥[     )١٤٠(نـويف اليقطي
  ]١٢٤[ .  

  .]٤٣[  ]٤٣[     ]١١[  ويف فصلت 
  . ]١٢ و١٠:الزخرف[ )١٤١( ثالثاً   ويف الزخرف 

  .]٣٠[   ]٢٩[  ]٢٨[   ق ويف

  : ومنها أربعة أربعة يف أربع سور
  ]٤١[       ]٢٧:املائدة[    في العقود   ف

  . ]١٠٤[      ]٧٨ و٧٧[    
     ]٣١[     ]٣١[     ويف هــود  

  ]٨٠[     ]٤٣[ .  

                              
  .هي سورة الصافات  )١٤٠(
 .١٢ية رقم  غري أن الثاين منهما مسبوق بواو وكذا يف اآل١٠موضعان منها يف اآلية رقم   )١٤١(
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  ]٤٧[      ]٤٧ و ١٠[ )١٤٢(معاً    ويف الفرقان     
   ]٦٠[ .  

    ]٨٠[      ]٤٧ و ٤٥[معـاً       ويف يس   
  ]٨٢[.    

  : ومنها مخسة مخسة يف سورتني
ـ ففي       ]٨٠[     ]٣٨[     رافـاألع

  . ]١٦٢ و١٦١[معاً      ]١٤٣[  

  ]٤٢[     ]٣٥[      ]١٧[     مرميويف  
    ]٩٦[      ]٧٧[ .  

  : ومنها ستة ستة يف مخس سور
   ]٦١[      ]٤٢[      النـساء ففي  

  ]٧٧[     ]٧٧[       ]٦٤[    
  ]١١٨[ .   

    ]٤٢[      ]٣٧[  ياتيكُمـا     يوسفويف  
  ]٦٠[    ـــهتيتفل  ]٦٦[      ]٦٢[    

  ]٩٢[ .  

                              
  .باجلمع) جعلَ لكم (٤٧املوضع الثاين باآلية   )١٤٢(
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      ]٤٦[       ]١٠[     طهويف  
  . ]٩٧[        ]٩٠ و٦١[ عاً م    ]٥٣[

     ]٤٤[     ]٣٧[      النملويف  
]٨٦[    ]٦١[     ]٦٠[      ]٥٤[    

      ]٨[      ]٦[     الزمرويف  
  .]٧٣ و٧١[  معاً     ]٥٧[      ]٢٤[

  :ومنها سبعة يف القصص
 ]٢٩[   ]٢٥[    ]١٨[  

 ]٧٣[     ]٥١[       ]٣٥[      
]٧٦[    

  :  منها مثانية يف يونس
    ]٥٢[      ]٢٨[     ]٥[  

      ]٦٧[     ]٦٤[     
]٨٠[     ]٧١[      ]٦٧[    

  : ومنها تسعة تسعة يف سورتني
    ]٥٩[      ]٤٧[    ران ــــففــي ءال عم

  ]٧٩[    لل نِنيـومم  ]١٣٢[     ]١٢٤[  
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     ]١٧٣[      ]١٦٧[     ]١٦٤[  
    ]١٧٦[    

  ]٣٤[       ]٢٢[    ام  نعويف األ 
   ]٧٧[       ]٧٦[       ]٥٠[معاً    

 ]١١٩[     ]١١٥[      ]٩٧[    

  : ومنها عشرة يف غافر
  ]٥:غـافر [      ]٣:غافر[       

ــافر[     ــافر[       ]١٣:غ    ]٤٤:غ
ــافر[   ــافر[     ]٦١:غ       ]٦١:غ

     ]٧٣:غـافر [     ]٦٨:غافر[      ]٦٤:غافر[
    ]٧٩:غافر[  

  : ومنها أحد عشر يف النحل
    ]٤٠[ )١٤٣(     ]٣٠[      ]٢٤[ 

ــة    ــان [٧٢[ . مثاني ــان [٨٠و] اثن ــة [٨١و] اثن  ٧٨و] ثالث
  . ])١٤٤(واحدة[

                              
  .ل بالياء وصوابه بالنون كما أُثبتيقو: يف األصل  )١٤٣(
 .وهي مسبوقة بواو وكذا الثانية يف كل من اآليات الثالث السابقة  )١٤٤(
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  : ومنها اثنا عشر اثنا عشر يف سورتني
  ]٣٤[      ]٢٧[     : الكهـف ففي  

     ]٥٦[      ]٤٨[     ]٣٧[ 
    ]٦٦[      ]٦٢[     ]٥٨[     

  ]٧٣[     يتش  ]٨٨[      ]٧٧[     
 ]٩٤[    

ــشعراء   ]٣٤[      ]٢٩[      ]٢٥[   : وبال
  ]٩٢[   ]٧٠[   ]٤٣[   ]٣٩[ 

  . ]١٧٧ و١٦١ و١٤٢ و١٢٤ و١٠٦[ )١٤٥( مخسة   

  :ومنها ستة عشر يف البقرة
ــا         ]٢٢[     ]١٣و١١[ )١٤٦(ًمع

]٩١[     ]٨٣[          ]٥٩[   
  ]١٣١[     ]١٢٤[       ]١١٧[    
]٢٤٣[      ]٢٠٦[     ]١٧٠[      ]١٣٣[  

    ]٢٥٩[ لَبِثت   )١٤٧(    ]٢٤٨ و٢٤٧[  معاً   

                              
 .مرتني) قال هلم(يف األصل كرر   )١٤٥(
  .بعد قوله معاً) قيل هلم(يف األصل كرر   )١٤٦(
 . فكان األوىل حذفهبعد قوله معاً، وهو زائد عن العد، وال وجود له،) وقال هلم(كرر يف األصل   )١٤٧(
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  ]: إدغام الالم يف مقارا[
  .ومجلته أربعة ومثانون موضعاً. وأما املتقاربان ففي الراء فقط

  :)١٤٨(]إدغام الالم املتحرك ما قبلها يف الراء[
  ام ـــويف األنع  ]١١٧[    منها يف ءال عمران     

ـِ   ]٥٣و٤٣[يف موضعني        ويف األعراف      ]١٢٤[   هترِســل
ويف النحل    ]٨١[    ويف هود     ]٣٣[    ويف التوبة   

 ويف مرمي    ]٦٩[  و  ]٣٠ و ٢٤[يف موضعني       
  ويف الـشورى      ]٦٠[     ويف العنكبوت     ]٢٤[  

ــتح  ]٥١[    ــصف ]٢٨[ويف الف ويف       ]٩[ وال
   .       ]١[  والفيل ]٦[الفجر 

  :)١٤٩(]الالم غري املفتوحة املسبوقة بساكن[

 ٢٠٠[  معـاً    ]١٢٧[  نها يف البقـرة     وم
   ]٢٠١و

   ]٧٦[     األنعام  ويف]٦١[     ويف النساء 

 ]١٢٥[     النحل    ويف ]١٠٠[   تاوِيلُ ويف يوسف   
  ويف ]٣٧و ٣٦[      النور    ويف ]١٩[     مرمي   ويف

                              
  .٢/١٧٢ الدر النثري للمالقي :انظر. ومجلته ستة عشر موضعاً  )١٤٨(
 .٢/١٧٣ الدر النثري :انظر. وهو عشرون موضعاً  )١٤٩(
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ويف   ]١٩٢[       ]١٦[     الــشعراء 
ويف اليقطني    ]٦٣[    ويف القصص      ]٤٠[    لنمل  ا

ويف   ]٤٦[     ويف الزخرف     ]٣١:الصافات[    
    ]١٩[وير ـ والتك ]٤٠[ ويف احلافة    ]٢٠[     القتال

   .)١٥٠(]١٦ و١٥[    ويف الفجر 

  :)١٥١()]قال(الالم املفتوحة املسبوقة بألف [
ــها ــرة     : ومن ــر]٣٠[ يف البق ــاد]٢٨[  واحلج   وص

     و   .)١٥٢(]٢١ و ٩[ويف موضعني يف مـرمي      ] ٣٠[والذاريات  ]٧١[
    و ]٥٠[يف طـه        و  ] ٦٠[وغافر  ] ٢٣ [ وسبأ ]٢٦:الشعراء[

ــدة    ] ٣٠ [والعنكبــوت] ١٩[  والنمــل]٣٣[ويوســف ] ٢٥[يف املائ
  .]٥[ونوح ] ١٥[واألحقاف 

وطـه  ] ٣٩ و ٣٦[واحلجر  )١٥٣( ]٤٧و  ٤٥[ هود   ومنه موضعان موضعان يف   
  ] ٧١ و٣٥[وص ] ١٢٥ و٢٥[

 ١٥١ و ١٤٣[واألعـراف   ] ٤١ و ٤٠ و ٣٨[وثالثة ثالثة يف ءال عمـران       
   ] ٩٩ و٣٩ و٢٦[واملومنني ] ١٠ و٨ و٤ [ومرمي] ١٥٥و

                              
 .مها موضعان بالفجر ومل يشر املصنف لآلخر  )١٥٠(
  .٢/١٧٤ الدر النثري :انظر. ومجلته مثانية وأربعون  )١٥١(
  ).ربك(ف مكسورة يف  الكا٢١يف اآلية رقم   )١٥٢(
  ).فقال رب: ( سبقت بالفاء، أي٤٥يف اآلية   )١٥٣(
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 ١٦[والقصص  ] ١١٧ و ٢٨ وت ٢٦ و ٢٤و  ١٢[ومخسة مخسة يف الشعراء     
   .]٢٤ و٣٣ و٢١ و١٧و

    .]٢٨[ يف غافر      ]٢٣[ يف املائدة    ومنها 

  : امليم
  ]: إدغام امليم يف مثلها[

  .مجلته يف القرءان مائة وتسعة وثالثون موضعاً. يدغمها يف مثلها مطلقاً

  : منها حرف حرف يف إحدى وعشرين سورة
 ]٤٨[ويف األنفال  ]٤ و٣:الفاحتة[  ملك   ففي أم القرءان  

   ويف إبراهيم        ] ١٧[ ويف يونس       
ــروم   ]٣٨[   ــان   ]٤٣[    ويف ال     ويف لقم

ــزاب   ]٣٤[   ــاطر   ]٥١[      ويف األح ويف ف
ويف   ]٢٦:الصافات[     ويف اليقطني     ]٢٨[  

ويف الشورى    ]٤١[     ويف غافر     ]٨٥[    ص  
ويف احلجرات   ]٩[      اجلاثية   ويف ]٢٥[      
ــذاريات     ] ١٦[ويف ق  ]١٦[          ويف ال

  ]٧[     ويف الـصف     ]٧[   ويف اادلة     ]٤٢ و ٤١[
 ويف   تحـرم مـا    ] ١[ ويف التحرمي    ]٥ و ٤[     ويف اجلمعة   

  .  ]١٤[    امللك
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  : ث عشرة سورةومنها حرفان حرفان يف ثال
    ]٨٣[       ]٢٩[    ففي ءال عمران 

    ]١٦٢[        ]٤٠[     ويف النساء 

    ]١٠٧[        ]٣٩[    ويف اإلسراء 
    ]٥٧[       ]١٥[     ويف الكهف 

    ]١١٠[      ]٢٨[    ويف سورة األنبياء 
    ]٢٢[       ]١٣[    ويف السجدة 

    ]٢١[      ]٢[     ويف سبأ 
    ]٧٦[       ]٤٧[ )١٥٤(   ويف يس 

    ]٥٧[       ]١٢[    ويف الزخرف 
    ]٣٥[       ]٣ و٢[     اف قويف األح

    ]١٩[     و ]١٦[     ويف القتال 
    ]٢٢ و٢١[      ]٤[    ويف احلديد 

    ]٤[       ]٤[    ويف التغابن 

                              
  .وأثبتها لزيادة اإليضاح) من(دون ذكر ) أنطعم(يف األصل   )١٥٤(
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  : ومنها ثالثة ثالثة يف مثان سور
 )١٥٥(معـاً        ]٢٠[     يوسفففي  

    ]٩٦ و٨٦[

ــدويف     ]٣٧[       ]٨[      الرع
 ]٢٩[      ]٤[     رميـمــويف   ]٤٢[  

ــهويف   ]٤٣[           ]٦٤[      ط
  ]٢٩[      )١٥٦(النورويف    ]١١٥[      ]١١٠[

   صــالقصويف    ]٥٨[     ]٣١[     
 الزمــرويف   ]٨٥[       ]٧٦[       ]٦٩[  
 الفتحويف    ]٦٠ و ٣٢[  معاً       ]٣٢[     
      ]٢٧[     ]١٨[      ]٢[    

  : ومنها مخسة مخسة يف سورتني
    ]٥[     ]٥[       احلج ففي
  ]٧٦[       ]٧٠[       ]٢٦[    

  ]٣٩[       ]٢٥[ يخفُونَ    لـــالنمويف  
     ]٧٤[       ]٦٥[        ]٤٢[    

                              
  .املوضع الثاين ليس مسبوقاً بواو  )١٥٥(
  .٦٤آية ) قد يعلم ما أنتم(يف النور موضع رابع مل يذكره املصنف رمحه اهللا وهو   )١٥٦(
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  :ة يف سورتنيومنها ستة ست
  ]١٩[      ]١٢[     النحلففـي   

ـ   ]٢٣[    م لَم٥٩[     ]٢٨ [االس[   
 ]٩١[    

 ٤٥ و ٤٢[  ثالثاً      ]٢١[      العنكبوتويف  
    ]٦٨[      ]٦٨[      ]٥٢و

  : ومنها سبعة يف هود
    ]١٨[      ]٦[      ]٥[  

    ]٧٩[      ]٤٣[        ]٣٠[  
    ]١١٩[    

  : ومنها مثانية يف املائدة
    ]٤٦[       ]٤١[      ]١[    

    ]١١٦ و ٩٩ و ٩٧[ )١٥٧(ثالثاً      ]٩٥[    
     ]١١٦[    

                              
  .١١٦ا موضعان بالياء، فأما الثالث فبالتاء، وهو باآلية  مه  )١٥٧(
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  : ومنها تسعة تسعة يف سورتني
     ]٢١[      ]٣[     امـاألنعففي  

  ]٧٥[      ]٦٠[      ]٥٩[  
  ]١٤٤[     ]١١٧[     ]٩٣[     

]١٥٧[    

     ]٣٧[     ]١٨[     األعـــرافويف 
  ]٦٢[       ]٥٤[      ]٤١[ 

    ]١٥٩[       ]١٤٨[      ]١٢٦[  
     ]١٧٢[    

  :ومنها ثالثة عشر يف البقرة
     ]٣٧[       ]٣٣[      ]٣٠[ 

    ]١١٤[      ]١٠٥[      ]٧٧[ 
     ]١٤٠[      ]١٢٥[      ]١٢٠[  
    ]٢٣٥[      ]١٨٤[      ]١٤٣[  
     ]٢٥٥[.    
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  ]: عند جمانسهاإخفاء امليم [
  :)١٥٨(ومجلته تسعة وسبعون موضعاً. أما املتقاربان فيسكنها خمفاة عند الباء

    ]٢١٣[      و ]١١٣[     البقرةمنها يف 

ــرانويف   ]٣٦[       ]٢٣[     ءال عم
    ]١٦٧[       ]٥٥[    

  ]٤٥[      ]٢٥[     النـساء ي  ــوف
     ]١٤١[       ]١٠٥[   

    ]٤٤[      ]٢٧[     دةــاملائ ويف  ]١٥٦[
ــاألويف  ]٩٥[    ]٦١[        امنعــ

]١١٧[      ]٥٨[    ]٥٣[   
   هودويف    ]٤٠[     يونسويف    ]١١٩[  

 رعدالويف    ]٧٧[      يوسف ويف     ]٣١[    
     ]١٠١[     النحــلويف  ]٣١[     

   راءساإلويف   ]١٢٥[    ]١٢٥[     ]١٢٤[
   ]٥٤[   ]٤٧[     ]٢٥[     

    ]١٩[ لَبِثتم    الكهفويف    ]٨٤[       ]٥٥[

                              
، موضعاً ٢/١٨٠و نسي املصنف، كصاحب الدر النثري . ١/٢٩٤العدد مثانية وسبعون، كما يف النشر   )١٥٨(

  ).  يعلم بعد: (وهو]  ٧٠[بالنحل 
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  ]٢٦[       ]٢٢[      ]٢١[     
      طهويف    ]٧٠[      مرميويف   ]١٠٦[  

  ]٦٨[        ]٥٦[      احلــجويف   ]١٠٤[
ــومننيويف   ]٦٩[     ويف   ]٩٦[        امل
 عراءــالشويف    ]٥١ و ٤٨[معاَ     ]١٦[    النور
   ]٣٧[      ص    القصويف    ]١٨٨[    

     ]١٠[      وتــالعنكب ويف  ]٥٦[  
 الزمــر ويف   ]٣٥[         الــرومويف   ]٣٢:العنكبــوت[  

ويف   ]٧٠[       ]٤٦[      ]٣[   
ـ   ]٨[      األحقاف ويف   حكَم بين ]٤٨ [غافر   قي  ـوف
    ]٣٠[      الـنجم ي  ــوف  ]٤٥[     

ــزنويف   ]٣٢[        ]٣٢[      ]٣٠[     امل
   ]١[      املمتحنة ويف     ]٧٥:الواقعة[   

 ]٧[       ني  ــوف   ]١٠[     ]١٠[  
ويف   ]٣٨[       احلاقــــةويف   ]٧[     

      ]١[     القيامةويف    ]٤٠[     املعارج
       االنـشقاق ويف    ]١٥[     كويرالتويف    ]٢[
ــدويف   ]٢٣[        ]١٦[ ويف   ]١[     البل

    ]٤[     العلق
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  :النون
  ]: إدغام النون يف مثلها[

  .)١٥٩(سبعون موضعاً: مجلته. يدغمها يف مثلها مطلقاً

  : منها حرف حرف يف إحدى وعشرين سورة
     األنفـال  ويف  ]٥٢[     العقـود ففي  

   اإلسـراء ويف    ]٦[     إبراهيمويف    ]٤٨[
    األنبياءويف    ]١٣٢[     طهويف    ]٣١[  

     الفالحويف    ]٤٤[    احلجويف    ]٤٣[ 
ويف   ]١٩٣ و ١٩٢[       الـشعراء ويف    ]٥٦ و ٥٥:املؤمنون[

      الـسجدة ويف    ]٣ و ٢[      القصص
ويف   ]٢٦[     فـاطر ويف    ]٤٥[     سبأويف    ]١٢[

 القمرويف    ]٤٣[      قويف    ]٣٦[     الزخرف
 اادلـة ويف    ]٦٦[     الرمحنويف    ]٤٤[     

ــصفويف   ]٨[     ــكويف  ]١٤[     ال   املل
    ]٢٣[      اإلنسانويف   ]١٨[ 

                              
وكما يف النشر   ) ٢/٧٦( وسبعون، وليست سبعني، كما هنا وكما يف الدر النثري           حداوهذه املواضع     )١٥٩(

١/٢٨٢.  
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  : ومنها حرفان حرفان يف تسع سور
ــي  ــرانفف       ]٥٢[     ءال عم

]١٦٧[    

    ]١٥١[      ]١٤٣[     األنعامويف 

    ]٢[      ]٣ و٢[     يوسفويف 

    ]٨٣[       ]٥٦[       النحلويف 

    ]٦٠[       ]٣٣[      النورويف 

    ]٤٠[       ]١[     فرقانالويف 

    ]٧٥[       ]١٢[      يسويف 

    ]٣٠[       ]٢٣[    ويف ص 

    ]١٩[       ]١١[      احلشرويف 

  :ومنها ثالثة ثالثة يف ست سور
ـــفف ــرةي ـ  ]٤٩[    ]٣٠[  البق

   ]٩[    احلجرويف   ]٢٢٣و٢٢٢[  
  ]١٣[  الكهفويف ]٤٨[  ]٢٣[ 
  ]٤٠[     مرميويف   ]١٠٢[    ]٢٩[ 

ــصلتويف   ]٧٣[       ]٥٣[           ف
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  ]٣٦[      ]٣٢ و ٣١[      ]٣١و٣٠[  
  ]٦٠ و ٥٩[     ]٥٧ و ٥٦:الواقعـة [       املزنويف  
  . ]٧٣ و٧٢[     

  : ومنها أربعة يف التوبة
    ]٥٢[      ]٢٨[     

]١٢١[       ]١٠١[ .  

  : ومنها مخسة مخسة يف سورتني
  ]١١٥[   الْمومنِني نولِّـه     ]٣٤[     النساءففي  

      ]١٤١[      ]١٢٤[    
نوم١٥٠[   ن[    

ــرافويف    ]١١٥[        ]٥٣[     األع
    ]١٩٧[     ]١٤١[   

   ]٢٠٠[    
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  ]:إدغام النون يف مقارا[
  . أما املتقاربان فالراء والالم

  ]: إدغام النون يف الراء[
  .ومجلتها مخسة. فأدغمها يف الراء إذا حترك ما قبلها

 بإبراهيم      يف األعراف و    ]١٦٧[    : منها
ــراء     و  ]٧[     و   ]٩[  وص]١٠٠[باإلس

    .]٣٧[بالطور 

  ]إدغام النون يف الالم[
  ]:إدغام النون يف الالم الساكن ما قبلها[

  :ومجلتها عشرة. ويدغمها يف الالم فإن سكن ما قبلها مل يدغم إال لفظة حنن

   ]١٣٩و١٣٨و ١٣٦ و١٣٣[يف أربعة مواضع من البقرة   : منها
و ]. ٤٦[وت  ـوالعنكب] ٣٨[واملومنني  ]٨٤[وضع يف ءال عمران     موضع م 

  .]٧٨[  بيونس    و ]٥٣[  وهود]١٣٢[يف األعراف   

   ]:إدغام النون يف الالم املتحرك ما قبلها[
  )١٦٠(: ومجلته أحد وستون. فإن حترك ما قبلها يدغمها

                              
  .١/٢٩٤ :انظر النشر. هذه ثالثة وستون موضعاَ  )١٦٠(
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    ]١٠٩[      ]٥٥[   نومن   البقرةمنها يف   
  ]٢٥٩[      ]٢١٢[      ]١٨٧[    

    ]١٨٣[   نومن   ]١٤[     ال عمرانويف ء

 دةـاملائويف    ]١١٥[      ]٢٦[     النساءويف  
ـ األنعويف    ]٧٥[    ]١٩ و ١٥[  معاً     امـــ
  ]١٣٧[    ]١٢٢[      ]٤٣[  

ويف   ]٤٨[    األنفـال ويف    ]١٢٣[     األعرافويف  
  مـومنِني ويومن لل   ]٤٣[     ]٣٧[     التوبة

     ]٩٤[   نـومن    ]٩٠[  ليوذَنَ  ]٦١[
   يونس ويف     ]١١٥[      ]١١٤[      ]١١٣[

ويف  ]٨٣[   ]٥٩:يــــونس[    ]١٢[ 
ـ إبراهيويف   ]٣٣[    الرعدويف   ]٨٠[    يوسف   مــ

    النحل ويف  ]٤٥[      ]٤[    
ـ النح[      ]٤٤:النحل[    ]٣٩:النحل[   ]٦٣:لــ

   نـومن   اإلسراء ويف ]٨٤[   يوذَنُ   ]٦٤[    
]٩٠[  نومن   ]ـ    ]٧١[     طـه ويف    ]٩٣  هأَذنَ لَ
 املـومنني ويف    ]٣٩[      ]٥[     احلج ويف    ]١٠٩[

   نوم٤٧[  أَن[    وذَنَ  النورويفي   ]الشعراءويف    ]٢٨:النور 
  النمـل ويف    ]١١١[   أَنومن   ]٤٩:الشعراء[     
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   العنكبوتويف    ]٦[    القصصويف    ]٢٤[  
  األحزابويف    ]٣٨[      ]٣٨[     ]٢٦[

  ]٨[     فاطرويف    ]٢٣[     سبأويف    ]٥٣[   يوذَنَ
ــافرويف  ــصلتويف   ]٣٧[      غ ويف   ]٥٣[     ف

ــرف ـــالقتويف  ]٦٣[     الزخ   ]١٤[     )١٦١(الـ
 لنبـأ اويف    ]٣٦[   يوذَنُ  املرسالتويف    ]٣٢ و ٢٥[  معاً   

    ]٣٨[    

  ]:الصاد[
  .مهمل مطلقاً

  ]:الضاد [
ـ يدغم يف التقارب يف موضع واح     .  مهمل يف الكبري     د وهـو    ــ

    ]٦٢:النور[  

  :العني
  :مجلته مثانية عشر موضعاً. يدغمها يف مثلها إال إذا نونت

ـ   ويف]٢٥٥[     البقـرة منها يف       رانـءال عم
  )١٦٢(األعراف  ويف ]١٣[   ةاملائد  ويف ]١٩٥[ 

                              
 .له: وصوابه) زين هلم(جاء يف األصل   )١٦١(
 ). ويضع عنهم (١٥٧مل يذكر املصنف موضع األعراف باآلية   )١٦٢(
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]١٠٠[      ]٧١[      ]٢٧[    
  ويف ]٧٤[     يـونس   ويف ]٨٧[     التوبة  ويف ]١٣٤[

 يدفَع احلجويف   ]٣٩[     طهويف   ]٩٠[     الكهف
 املنافقونويف    ]٢٣[     سبأويف     ]٦٥[     ]٣٨[  

   زةــاهلمويف    ]٣[   القيامةويف    ]٣[  
]٧[    

  :الغني
  يدغمها يف مثلها يف موضع واحد يف القرءان على املأخوذ به، وهـو              

  .ال غري  ]٨٥:عمران آل[   

  : الفاء
  .ومجلته ثالثة وعشرون موضعاً. يدغمها يف مثلها فقط

  :  سورة)١٦٣(منها حرف حرف يف أربعة عشر
       ويونس  ]٢١٣[       البقرةففي  

ــود  ]١٤[ ــراهيم  ]١١٠[     وه   ]٤٥[     وإب
  ]١٠[     والكهــف   ]٢١[     واإلســراء
  ]٣٩[      وفـاطر   ]٢٦[      واألحزاب

                              
 .أربع عشرة سورة: الصواب  )١٦٣(
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 واملطففني  ]٢[     واحلشر  ]٤٥[     وفصلت
ـ  ]٦[   والفجر ]٢٤[       لـوالفي

  .  ]٢[     وقريش  ]١[

  : ومنها حرفان حرفان يف سورتني
    ]١٩[      ]٦[     النساءيف 

    ]٧٢[       ]٢٥[    واحلج

  :ومنها مخسة يف سورة يوسف عليه السالم
      ]٥٦[        ]٢١[ 

     ]٧٧[       ]٥٨[      
]٨٠[    

  : القاف
  ]: إدغام القاف يف مثلها[

  :مجلته مخسة مواضع. يدغمها يف مثلها

 والتوبـة   ]١٤٣[     ]٣٢[       األعرافيف  
ـ واجل  ]٩٠[     ويونس  ]٩٩[        نــ

  ]١١[    
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  ]:إدغام القاف يف مقارا[
يك ما قبل القاف وأن     حتر: ويدغمها عند التقارب يف الكاف بشرطني، ومها      

ومجلة ما ورد يف القرءان من هذا النوع تسع كلمات          . يقع بعد الكاف ميم اجلمع    
  :)١٦٤(تكرر بعضها فبلغت سبعة وثالثني موضعاً

واألعراف ] ٢[واألنعام  ] ١[والنساء  ] ٢١[ يف البقرة       : إحداها
 ٤٠ و ٢٠[ويف ثالثة مواضع من الـروم       ] ١٨٤[والشعراء  ] ٧٠[والنحل  ] ١٨٩[
] ٢١[وفصلت  ] ٦٧[وغافر  ] ٦[والزمر  ] ٩٦[والصافات  ] ١١[ويف فاطر   ] ٥٤و

  .]١٤[ونوح ] ٢[والتغابن 

] ٥٠[واألعـراف   ] ١٤٢[واألنعام  ] ٨٨[يف العقود      : الثانية
ويـس  ] ٤١[ويف الـروم    ] ١١٤ و ٧٢[ويف موضعني من النحل     ] ٢٦[واألنفال  

  ] ٦٤[وغافر ] ٤٧[

] ٣[وفاطر  ] ٢٤[وسبأ] ٦٤[والنمل  ] ٣١[نس  يف يو    : الثالثة
   ].٢١[وامللك 

  ].٨٠[واألعراف ] ٢٨[يف العنكبوت    : الرابعة

  ].١٥٢[يف ءال عمران    : اخلامسة
                              

وقد وقع ذلك يف ستة ألفـاظ       . ف إذا انفصلت عنها    إدغام القاف يف الكا    -رمحه اهللا -أمهل املصنف     )١٦٤(
]. ٢[والفرقان  ] ٤٥[والنور  ] ١٠[يف األنعام   ) خلَق كُلَّ : (األول. تكررت فبلغت أحد عشر موضعاً    

) خيلُق كَمن : (الثالث]. ٦٢[وغافر  ] ٦٢[والزمر  ] ٦[والرعد  ] ١٠٢[يف األنعام   ) خالق كلِّ : (الثاين
]. ٢١[يف فـصلت    ) أنطَق كُـلَّ  : (اخلامس]. ٦٤[يف املائدة   ) ينفق كيف : (الرابع]. ١٧[يف النحل   

  .٢/١٣٦ الدر النثري :انظر]. ٤[يف الدخان ) يفرق كُلُّ: (السادس
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  ].٧[يف العقود    : السادسة

  ].١٥١[يف األنعام    : السابعة

  ]٦٩[يف اإلسراء    : الثامنة

    ]٦:الزمر[   : التاسعة

  .على املشهور  ]٥:التحرمي[   و

  : السني
  ]: إدغام السني يف مثلها[

  :ضع ال غريايدغمها يف مثلها يف ثالثة مو
  أيضاً و]٢٥[يف احلج   سواٌء      ]٢[يف احلج     
  .]١٦[بنوح    

  ]:إدغام السني يف مقارا[
.  ال غري    ]٧:التكوير[      يف الزاي : أما املتقاربان فحرفان  

  .الغري  ]٤:مرمي[    الراسويف الشني على املشهور 

  : الشني
     وأما يف املتقـارب فموضـع واحـد         . مهمل يف الكبري  

  .يف اإلسراء  ]٤٢:اإلسراء[
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  : اهلاء
  .)١٦٥(ومجلته أربعة وتسعون حرفاً. يدغمها يف مثلها

  : منها حرف حرف يف ثالث وعشرين سورة
  ]٧١[       واألنعام  ]٤[     النساءففي  
ــراف ــونس  ]١٤٢[     واألع   ]٦٨[     وي

   والنمل  ]٤٥[     واملومنون   ]٦١[    وهود
     والسجدة  ]٢٦[     والعنكبوت  ]٤٢[  

  ]٧٧:الـصافات [     واليقطني   ]١٥[    وفاطر  ]٢٣[
     والطور  ]٢٣[     وق  ]٣٦[     وفصلت

ــد  ]٢٨[ ــة   ]٢٤[     واحلدي    ]٢٢[     واادل
   واجلن  ]٤[      والتحرمي   ]٦[     واملمتحنة

   ]٥٦[    واملدثر  ]٢٠[      واملزمل  ]١٢[   
    ]٩[     والقارعة   ]١٣[    والربوج

  : ومنها حرفان حرفان يف عشر سور
    ]٦٢[      ]٦١[     األنفالففي 

    ]٩٥[        ]٧٢[     والنحل

                              
  .١/٢٨٤الصحيح أا مخس وتسعون وهي كذلك يف النشر   )١٦٥(
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    ]٢[      ]١[     واإلسراء 

     ]٢٢٠[      ]٩٣[      والشعراء
    ]٥٦[      ]٢٠[     وغافر

     ]٩[     ]٥[      والشورى 
 والـدخان  ]٦٤[      ]٦٤[      والزخرف

  هـزؤاً     ]٢٣[    واجلاثية  ]٤٢ و ٦[  معاً   
]٣٥[      

    ]٥٨[       ]٣٠[     والذاريات

  : ومنها ثالثة ثالثة يف سبع سور
        ]٥١[    )١٦٦( ءال عمــرانففــي 

]١٨٠[       ]١٠٧[     

     ]٥٣[     ]٣٦[     ومــرمي 
    ]١٥[     ]١٣[     ورــوالن   ]٦٥[

  ]٣٥[      ]٢٣[     والفرقان   ]٢٥[  
        ]١٦[    والقصص   ]٤٣[    

     ]٢٦[       ولقمــان]٥٢[       ]٤٩[

                              
 .وواضح أنه سهو) من فضله هم(ذكر املصنف موضعاً رابعاً وهو   )١٦٦(
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ــر ]٣٠[     ]٣٠[       ]٤[    والزم
  ]٥٧[      ]٥٣[    

  : ومنها أربعة أربعة يف سورتني
   .]١٠٠ و٩٨ و٨٣ و٣٤:يوسف[أربعاً      الصديقففي 

  ].٤٩ و٤٨ و٤٤ و٤٣[أربعاً      والنجم

  : ومنها مخسة يف التوبة
   ]١٠٤[     ]٤٠[      

]١٢٤[      ]١١٨[      ]١٠٤[    

  :ومنها ستة يف ثالث سور
   ]٥٤[      ]٣٧[      ]٢[     البقرةففي  

    ]٢٣١[  هزؤاً       ]١٢٠[     
  ]٢٤٩[    

ــودويف         ]٤٦[     ]١٧[     العقـ
]١١٩[       ]٧٦[     ]٧٢[      ]٥٦[    

 ]٦٢[    ]٦٢ و ٦[     )١٦٧(احلجي  ـــوف
     ]٧٨[      ]٧٨[      ]٦٢[    

                              
  .يف آيتني من احلج ومل ينبه إليها املصنف) بأن اهللا هو(ررت تك  )١٦٧(
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  :الواو
]-------[)١٦٨(   

  ]:إدغام الواو الساكن ما قبلها يف مثلها [
  ]١٩٩[     األعرافويف    ]١٢٧[   ووه  باألنعام

   واجلمعة ]٢٢[   ووه والشورى  ]٦٣[   وفَه  والنحل
    ]١١[    

  ]:إدغام الواو املضموم ما قبلها يف مثلها[
ــها يف  وآل    ]٢٤٩[      البقــــرةومنــ

  ]١٧[      واألنعام  ]١٨[     )١٦٩(رانـــعم
   واألعراف  ]١٠٦[       ]٥٩[     
 يامر    والنحل  ]١٠٧[       ويونس   ]٢٧[ 
  ]٤٢[     والنمــل   ]٩٨[      وطــه  ]٧٦[ 

ــصص ــابن   ]٣٩[    والق    ]١٣[      والتغ
    ]٣١[       واملدثر

                              
بياض باألصل ويبدو أن املصنف أراد أن يذكر فيه أن الواو تدغم يف مثلها فقط مع بيان عددها كعادته   )١٦٨(

ومجلة ما ورد منه يف القرآن مثانية عشر موضعاً، منها مخسة سكن ما قبلها، وباقيهـا    . يف كل ماسبق  
 .٢/١٠٤ الدر النثري :انظر. بلهاضم ما ق

  ..العمران: وردت باألصل مقرونة الالم بالعني، هكذا  )١٦٩(
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  : الياء
  :ومجلتها مثانية مواضع. يدغمها يف مثلها

] ٤٣ [والـروم ] ٣١ [وإبـراهيم    ]٢٥٤[   يـاتي    البقرةيف  
                                                                                        ].٤٧ [والشورى
   .]٩٠[ بالنحل     .]٦٦[ ود     

   .]١٦[ باحلاقة   فَهي  و .]١١[ بطه    و 

  ]:نظم املصنف يف احلروف اليت ال تدغم يف مثلها[ 
  :)١٧٠( مثلهالنا يف احلروف العشرة ال تدغم يف

  وجيم وخاء مث زاي وشينها     كذا أحرف اإلطباق والدال مطلقا
  ققاـ حمفيهاام ـاإلدغايرها ـفلم تلق مثالً يف الكبري ملارن    وس

  ]:خامتة يف إحصاء مجلة املدغم[ 
وقد حصلنا مجيع ما أدغمه أبو عمرو من احلـروف          : (( )١٧١(قال يف التيسري  

ألف حرف ومـائيت حـرف      : ن جماهد وأصحابه  املتحركة فوجدناه على مذهب اب    

                              
وقد مجعتها . هذه األحرف املذكورة يف النظم تسعة وليست عشرة، واحلرف الذي مل يذكره هو الذال     )١٧٠(

  : يف أوائل هذه الكلمات
   .ده جالطاب دهر صامه خاشع ضمه شعب ذكره ظاهر زه       

 .٢٨ ص   )١٧١(
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. ألف حرف وثالمثائة حرف ومخسة أحرف    : وعلى ما اقرئناه  . وثالثة وسبعني حرفاً  
  . انتهى)). اثنان وثالثون حرفاً: ومجيع ما وقع االختالف فيه بني أهل األداء

اإلدغام يف كلمة يعم حالة الوصل والوقف، ويف كلمـتني          : (( قال اجلعربي 
املواضع املدغمة من اإلدغام الكبري على قراءة التيسري ألف موضـع        . صلخيتص بالو 

قـال احلـافظ أبـو      . خالف ابن جماهد يف اثنني وثالثني     . وثالمثائة ومخسة مواضع  
سبعمائة ومخسون، ومثانية وثالثون من كلمة، والبـاقي مـن          : املثالن: )١٧٢(الءالع

العدد خمتلـف حبـسب     . ألف ومائتان وستة وتسعون موضعاً    :  كلمتني، جمموعها 
  .)١٧٣(انتهى. )) الطرق والروايات

  . وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وءاله وصحبه وسلم تسليماً

                              
اهلمذاين يدخل يف عدده هذا املثلني من       أنَّ  وينبغي التنبه إىل    . ١/١٨٣ غاية االختصار للهمذاين     :انظر   )١٧٢(

علـى القـول    (١٩٦مناسككم، وسلككم، وليـي بـاألعراف       : كلمة، وهي عنده ثالث كلمات    
. ني؛ ألن من شروط إدغامه أال يكون مشدداً      ، ولكن على التحقيق فإا ال تدخل يف املتماثل        )بإدغامها

 .٧٤٩وعليه فالصحيح أا 
 على أن ما خالف فيه ابن جماهد اثنان وثالثون، ولكنه عدل  عن ٤٩وافق ابن اجلزري يف حتبري التيسري   )١٧٣(

يكـون  : وعليه.  وأثبت أن خالف ابن جماهد ال يتعدي مثانية وعشرين حرفاً          ١/٢٩٥ذلك يف النشر    
ملـن  ] ألف وثالمثائة وأربعة أحـرف  [١٣٠٤:  أدغمه أبو عمرو على غري مذهب ابن جماهد        مجيع ما 

ألف وثالمثائة ومخسة  [١٣٠٥و. وصل السورة بالسورة من غري بسملة؛ لدخول آخر القدر بأول البينة
ملن فصل بالسكت ] ألف وثالمثائة وثالثة أحرف [١٣٠٣و. ، ملن وصل آخر السورة بالبسملة     ]أحرف
 ].ألف ومائتان وسبعة وسبعون حرفاً [١٢٧٧: وعلى مذهب ابن جماهد هي. سملومل يب
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  خامتة البحث

، للعالمة ابـن    )حتقيق الكالم يف قراءة اإلدغام    ( حتقيق كتاب    ، حبمد اهللا وتوفيقه   ،متَّ
  :ة والتحقيقوفيما يلي أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراس. القاضي

• نسبةُ الكتاب إىل مؤلفه ابن القاضي، عبد الرمحن بن أيب زيد، وهـو              صح 
نسخة أصيلة خبط مؤلفه، الذي كان علَماً من أعالم املغرب ومرجع أهل            

 .العلم يف القراءات يف زمانه، له مصنفات نافعة وأشعار وألغاز

 البـصري،   يدور موضوع الكتاب حول اإلدغام الكبري يف قراءة أيب عمرو          •
وقد بينت الدراسـة أنـواع      . وهو ما كان املدغم واملدغم فيه متحركني      

وبينت أنه مشهور عن أيب عمرو، وليس منفرداً        . اإلدغام وأسبابه وموانعه  
 .به

اإلدغام الكبري مروي عن أيب عمرو من طريقي الدوري والسوسي، إال أنه             •
بية أدغم للسوسي،   ومن قرأ من طريق الشاط    . مرتب مع إبدال اهلمز املفرد    

 .وأظهر للدوري

رتب املصنف كتابه ترتيباً مفيداً، وأحصى املواضع إحصاء جيداً، إال أنـه             •
 اخلطـأ   بيسهو كثرياً عن مجلة العدد، ورمبا فاته بعضه، وقد مت تـصوي           

 .وإكمال الناقص

: تبني من الدراسة أن مجلة املواضع املُدغمة من اإلدغام الكبري بأنواعه كلها            •
وأن أهل األداء خيتلفون بناًء على اختالفهم يف الفصل بالبسملة أو . ١٣٠٧
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فمن بسمل بني الـسورتني     : عدمها أو بالسكت، وهم على ثالثة أحوال      
، ١٣٠٣: فاصالً بينهما، أو سكت بينهما من غري بسملة كان العدد عنده          

، ومن بـسمل  ١٣٠٤: ومن وصل السورتني بغري بسملة كان العدد عنده    
 . ١٣٠٥: ني من غري فصل بينهما كان املُدغم عندهبني السورت

، ملن مل يـصل البـسملة بـني         ٧٤٩وتبني أن مجلة املُدغم من املتماثلني        •
 . عند من وصل البسملة بني السورتني٧٥١السورتني، وأنه 

وتبني أن مجلة املدغم من املتقاربني واملتجانسني، ملن وصل السورتني بغري            •
 .٥٥٤: صل بني السورتني، فجملة العدد عنده، وأما من مل ي٥٥٥: بسملة

نبهت الدراسة إىل أم عدوا إخفاء امليم عند الباء مع مجلة اإلدغام، وإمنـا           •
 .هو إخفاء وال يصح اإلدغام

تبني أن خالف ابن جماهد يف اإلدغام الكبري يف مثانية وعـشرين موضـعاً،      •
عالمـة ابـن    وليس يف اثنني وثالثني كما كان شائعاً، على ما حققـه ال           

  .اجلزري
  :مراجع التحقيق ومصادره

. إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، أمحد بن حممد البنا، حققه د          )١
شعبان حممد إمساعيل، مكتبة الكليات األزهريه، القاهرة، عامل الكتـب،          

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧بريوت، الطبعة األوىل 
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، نسختان مصورتان من    اإلدغام الكبري، أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيد        )٢
  . خمطوطتني من قسم املخطوطات، جبامعة امللك سعود بالرياض، السعودية

  .م١٩٨٦األعالم، خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان،  )٣

أبو جعفر أمحد بن علي بن أمحد       : اإلقناع يف القراءات السبع، ابن الباذش      )٤
يد قطامش، جامعـة أم القـرى،       عبد ا . د: بن خلف األنصاري، حتقيق   

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢الطبعة الثانية، 
بيان اخلالف والتشهري وما وقع يف احلرز من الزيادات على التيسري ابـن              )٥

 أبو زيد عبد الرمحن بن أيب القاسم املكناسي، خمطوط  ابن القاضي:القاضي
 .  جبامعة اإلمارات العربية املتحدة، العنيديزاضمن جمموع مبكتبة 

ريخ بغداد، أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، املكتبة الـسلفية،            تا )٦
 .املدينة

حمي الدين رمـضان،    . التبصرة يف القراءات، مكي بن أيب طالب، حققه د         )٧
  . م١٩٨٥/هـ١٤٠٥معهد املخطوطات العربية، بريوت، األوىل، 

حتبري التيسري يف قراءات األئمة العشرة، حممد بني حممد بـن حممـد بـن                )٨
جلــزري، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، الطبعــة األوىل، ا

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٤
حتقيق النصوص ونشرها، عبد السالم حممد هارون، مكتبة السنة، القاهرة،           )٩

  .هـ١٤١٠الطبعة اخلامسة، 
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التلخيص يف القراءات الثمان، أبو معشر عبد الكرمي بـن عبـد الـصمد             )١٠
وسـى، مكتببـة التوعيـة    الطربي، دراسة وحتقيق حممد حسن عقيـل م       

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١اإلسالمية، مصر، الطبعة الثانية 

التيسري يف القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سـعيد الـداين، عـين               )١١
  .م١٩٣٠ استانبول، مطبعة الدولة، ،Otto Pretzleبتصحيحه أوتو برتزل، 

حجة القراءات، أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة، حتقيـق سـعيد     )١٢
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢األفغاين، مؤسسة الرسالة، الطبعة اخلامسة، 

احلسني بن أمحد أبو عبد اهللا، حتقيق : احلجة يف القراءات السبع، ابن خالويه )١٣
عبد العـال سـامل مكـرم، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة األوىل،              . د

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

ا الدر النثري والعذب النمري يف شرح مشكالت وحل مقفالت اشتمل عليه           )١٤
كتاب التيسريأليب عمرو الداين، عبد الواحد حممد بن أيب السداد املالقي،           
حتقيق ودراسة أمحد عبد اهللا املقري، دار الثقة للنـشر والتوزيـع، مكـة           

  .م١٩٩٠/هـ١٤١١املكرمة، 
الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة، أبو حيىي زكريا األنصاري، طُبع ـامش            )١٥

زرية، مطبعة مصطفي البايب احلليب، الطبعـة   املنح الفكرية شرح املقدمة اجل    
 .م١٩٤٨/هـ١٣٦٧األخرية 
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ذيل بشائر أهل اإلميان بفتوحات آل عثمان، حسني خوجة، حتقيق وتقدمي            )١٦
  .م١٩٧٥الطاهر املعموري، طرابلس، ليبيا، دار العربية للكتاب، 

شرح الدرة املضية يف القراءات الثالث املروية، حممد بن حممد بن حممد أبو             )١٧
لقاسم النويري، حققه عبد الرافع بن رضوان بن علي الشرقاوي، مكتبـة     ا

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الرشد، الطبعة األويل، 

شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، أبو بكر أمحد بن حممد بن حممد بن               )١٨
اجلزري الدمشقي، ضبطه وعلق عليه أنس مهرة، دار الكتـب العلميـة،            

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

علم النصرة يف قراءة إمام البصرة، ابن القاضي أبو زيد عبد الرمحن بن أيب               )١٩
ـ زا مبكتبة   القاسم املكناسي خمطوط، ضمن جمموع للمصنف       جبامعـة   دي

  .اإلمارات العربية املتحدة، العني

العميد يف علم التجويد، حممود علي بسة، تعليق حممد الصادق قمحاوي،            )٢٠
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ الطبعة الثانية، املكتبة األزهرية،

غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األمصار، أبو العالء احلسن بن أمحد    )٢١
أشرف حممد فؤاد طلعـت،     . بن احلسن اهلمذاين العطار، دراسة وحتقيق د      

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن جبدة، الطبعة األوىل، 

ء، حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري، طبعـه   غاية النهاية يف طبقات القرا     )٢٢
G.Brgstraesser،دار الكتب العلمية، بريوت .  
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غيث النفع، علي النوري الصفاقسي، طبع امش سراج القارئ املبتـدي            )٢٣
  .البن القاصح، املكتبة الثقافية، لبنان

علم الدين أبو احلسن علي بـن  : فتح الوصيد يف شرح القصيد، السخاوي      )٢٤
موالي حممد اإلدريسي الظاهري، مكتبة الرشد،      . ودراسة د حممد، حتقيق   

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الطبعة األوىل، 

فهرس اخلزانة العلمية الصبيحية بسال، اململكة املغربية، حممد حجي، أصدره  )٢٥
  .معهد املخطوطات العربية، الكويت

الفهرس املختصر للمخطوطات العربية واإلسالمية يف قسم املخطوطـات          )٢٦
دار الكتب الوطنية، امع الثقايف، أبوظيب، بسام حممد بارود، مصوراا يف 

  .م١٩٩٤إشراف عبد احلميد الرفاعي، 

فهرس املخطوطات العربية مبكتبة عبد اهللا بن العباس بالطـائف، عثمـان             )٢٧
حممود حسني، منشورات معهد املخطوطات العربية، املنظمة العربية للتربية    

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧ة األوىل والثقافة والعلوم، الكويت، الطبع

 أبو زيد عبد الرمحن بن    القول الشهري يف حتقيق اإلدغام الكبري، ابن القاضي        )٢٨
 جبامعة اإلمارات   ديزاأيب القاسم املكناسي، خمطوط ضمن جمموع مبكتبة        

 . العربية املتحدة، العني
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الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، مكي بن أيب طالب            )٢٩
حمي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، الطبعة    . حممود، حتقيق د  القيسي، أبو   

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨اخلامسة، 

خمتصر تاريخ دمشق البن عساكر، حممد بن أكرم بن منظـور، حققتـه              )٣٠
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٠سكينة الشهايب، دار الفكر، دمشق، 

معجم مصنفي الكتب العربية يف التاريخ والتراجم واجلغرافيا والـرحالت،      )٣١
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦كحالة، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، عمر رضا 

املنح الفكرية شرح املقدمة اجلزرية، مال علي بن سلطان حممد القـاري،             )٣٢
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة األخرية،          

  .م١٩٤٨/هـ١٣٦٧

مد بن حممـد  أبو اخلري حممد بن حم: النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري   )٣٣
  .الدمشقي، أشرف على تصحيحه ومراجعته علي حممد الضباع، دار الفكر

الوجيز يف قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار اخلمسة، أبو علي احلسن بن      )٣٤
بـشار عـواد، دار الغـرب       . دريد حسن، ود  . علي األهوازي، حققه د   

  .م٢٠٠٢اإلسالمي، الطبعة األوىل 

حممد بـشري ظـافر،     : ان مذهب املدينة، األزهري   اليواقيت الثمينة يف أعي    )٣٥
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، األوىلاآلفاق العربية، الطبعة 

  


