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عرض•ابلحث•أحوال•السكون•يف•القراءات•من•حيث•إلغاؤه•احلركة،•ومن•حيث•لزومه•••
يف•اإلداغم•واإلخفاء،•ومن•حيث•ختفيفه•احلركة،•ومن•حيث•استثقاهل.

سكتاً،••• والسكون• عروضاً،• والسكون• أصالة،• السكون• احلركة:• إلغائه• حالة• شملت•
والسكون•إجراًء•للوصل•جمرى•الوقف.

واإلداغم••• اتلقاريب،• واإلداغم• اتلماثيل،• اإلداغم• واملخيف:• املدغم• لزومه• حالة• وشملت•
اتلباديل،•واإلخفاء.

وشملت•حالة•ختفيفه•احلركة:•ختفيفه•الضم،•وختفيفه•الكرس،•وختفيفه•الفتح،•وختفيفه•••
ثقل•اخلروج•من•حركة•إىل•حركة•أخرى.

واتلقاء••• مديني،• ساكنني• واتلقاء• صحيحني،• ساكنني• اتلقاء• استثقاهل:• حالة• وشملت•
ساكن•مدي•وساكن•صحيح،•واتلقاء•ساكن•صحيح•أو•مدي•باهلمزة.

رويع•يف•ابلحث•املنهج•االستقرايئ•الوصيف•اتلحلييل.••

رويع•يف•ابلحث•اتلمثيل•بالقراءات•املتواترة،•والقراءات•الشاذة•حتقيقاً•للشمويلة.••

عضو•هيئة•اتلدريس•باجلامعة•اإلسالمية•باملدينة•املنورة. •)*(
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املقدمة

وىلع حممد• نبينا• املرسلني،• أرشف• ىلع• والسالم• والصالة• العاملني،• • ربِّ هلل• •احلمد•
آهل•وصحبه•ومن•تبعهم•بإحسان•إىل•يوم•ادلين.

أما•بعد:

• ربِّ كتاب• إقباٌل•ىلع• للمتنافسني،• تنافٍُس• وأعظم• للمشتغلني،• اشتغاٍل• أكرم• • فإنَّ
العاملني،•ففيه•املجال•األرشد،•وبه•املقام•األمحد،•ومنه•املعاش•األسعد،•رشف•الربانيون•
•
ً
به،•فَعِلموا•رسمه•وترتيله،•وفهموا•حكمه•وديلله،•ولزموا•نظامه•وسبيله،•بلَّغوا•آياته•بالاغ
وافياً،•وبيَّنوا•دالالته•بياناً•اكفياً،•وَحلُّوا•مشكالته•حاًل•شافياً،•فنالوا•من•انلجعة•أغالها،•

ومن•املتعة•أحالها،•ومن•الرفعة•أعالها.

هاهنا• املكنون،•مجعت• ادلّر• ذلك• وإبرازاً•بلعض• املسنون،• الطريق• هذا• وسرياً•ىلع•
أحوال•السكون.

راجياً•من•اهلل•تعاىل•اإلاعنة•والقبول،•إنَّه•أكرم•مسئول،•وأجود•مأمول.
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أهمية املوضوع وسبب اختياره

يظهر•ذلك•من•األمور•اتلايلة:

صلته•الوثيقة•بكتاب•اهلل•،•وأكرم•به•متعلقاً،•وأعظم•به•رشفاً.••

تعدد•أحوال•السكون•يف•القراءات•من•حيث•إلغاؤه•احلركة،•ومن•حيث•لزومه•يف•••
أبواب•شىت• استثقاهل،•يف• احلركة،•ومن•حيث• واملخيف،•ومن•حيث•ختفيفه• املدغم•

ومصادر•متنوعة،•وحرصها•يف•سفر•واحٍد•أمجع•وأنفع.

•مَجْـَع•متفـرق•املسـائل•رضٌب•من•رضوب•اتلصنيـف،•نهجه•العلمـاء•املحققون،••• أنَّ
فحـازوا•الضبـط•ادلقيـق•والفهم•العميـق،•فرست•ىلع•سـنتهم؛•لعـيل•أن•أنال•بعض•

مـا•نالوا.

الرغبة•يف•إثراء•مكتبة•القراءات•باجلديد•املفيد.••
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ادلراسات السابقة

تعرض•العلماء•األوائل•ألحاكم•السكون•يف•مؤلفاتهم•حبسب•العلم•اذلي•صنفوا•فيه•
الساكنني،• أبواب•متعددة•منها:•اتلقاء• اللغة•تعرَّضوا•هل•يف• املؤلفات؛•فنجد•علماء• تلك•

وإساكن•املحرك•ختفيفاً،•ومن•أبرز•أوئلك•العلماء•سيبويه•يف•كتابه•»الكتاب«.

وجند•علماء•اتلجويد•تعرضوا•هل•يف•أبواب•متعددة،•منها:•كيفيات•انلطق•باحلروف،•
واملد•والقرص،•ومن•أبرز•أوئلك•العلماء:•ادلاين•يف•كتابه•»اتلحديد•يف•اإلتقان•واتلجويد«.

وجنـد•علمـاء•القـراءات•تعرضـوا•هل•يف•أبـواب•متعـددة،•منهـا:•الوقـف•ىلع•أواخر•
اللكـم،•ويـاءات•اإلضافـة،•ومن•أبـرز•أوئلك•العلمـاء:•ابن•اجلـزري•يف•كتابـه•»النرش•يف•

العرش«. القـراءات•

أوئلك• أبرز• تعرَّضوا•ألحاكم•عالمته•وحمله•وغري•ذلك،•ومن• الضبط• وجند•علماء•
العلماء:•اخلراز•يف•نظمه•»مورد•الظمآن«.

أحياناً•يف•اتلعرض•بلعض•أحاكم• تلتيق• املؤلفات•جندها• تلك• فنون• ومع•اختالف•
السكون.

وقد•استمر•اتلأيلف•يف•أحاكم•السكون•إىل•عرصنا•احلارض.•ومن•الكتابات•احلديثة•
اجلامعة•ألحاكم•السكون•يف•القراءات•واللغة•ابلحُث•اذلي•أعده•ادلكتور•مربوك•بن•محود•
الشايع•بعنوان:•»قضايا•التسكني•وآثاره•بني•قواعد•انلحويني•وقراءات•القراء•العرشة«،•

وقد•عرض•فيه•السكون•يف•األبنية•الرصفية•ويف•األنماط•انلحوية.

وبانلظـر•إىل•لك•مـا•تعـرَّض•هل•العلمـاء•قديمـاً•وحديثـاً•مـن•أحاكم•السـكون،•جند•
أن•للسـكون•أحـوااًل•يرجـع•إيلهـا،•كما•جند•معـاين•تتضمنها•هـذه•األحوال،•ولـم•أَر•فيما•
اطلعـت•عليـه•من•تلـك•املؤلفات•قديمـاً•وحديثاً•مـن•مَجََع•هـذه•األحوال،•ومـا•تضمنته•
مـن•معـاٍن•يف•مؤلف•مسـتقل؛•فأعددت•هـذا•ابلحث•هلذا•الغـرض،•سـائاًل•ريب•الكريم•

العـون•واتلوفيق.
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خطة ابلحث

يشتمل•ابلحث•ىلع•مقدمة،•وتمهيد،•وأربعة•مباحث•تمثل•مضمون•ابلحث،•وخاتمة•
وفهارس،•وتفصيل•ذلك•ما•ييل:

وخطة السابقة،• وادلراسات• اختياره،• وسبب• املوضوع،• أهمية• وتتضمن:•  املقدمة:•
ابلحث،•ومنهج•ابلحث. •

اتلمهيد:•وفيه•تعريف•بالسكون•إمجااًل.
مضمون ابلحث:•ويشمل•أربعة•مباحث:

ل: إلغاؤه احلركة.•ويشمل•أربعة•مطالب: املبحث األوَّ  
      املطلب األول:•السكون•أصالة.

      املطلب اثلاين:•السكون•عروضاً.
      املطلب اثلالث:•السكون•سكتاً.

      املطلب الرابع:•السكون•إجراًء•للوصل•جمرى•الوقف.
املبحث اثلاين: لزومه يف اإلداغم واإلخفاء. ويشمل•أربعة•مطالب:  

      املطلب األول:•اإلداغم•اتلماثيل.

      املطلب اثلاين:•اإلداغم•اتلقاريب.
      املطلب اثلالث:•اإلداغم•اتلباديل.

      املطلب الرابع:•اإلخفاء.
املبحث اثلالث: ختفيفه احلركة.•ويشمل•أربعة•مطالب:  

      املطلب األول:•ختفيفه•الضم.
      املطلب اثلاين:•ختفيفه•الكرس.
      املطلب اثلالث:•ختفيفه•الفتح.

      املطلب الرابع:•ختفيفه•ثقل•اخلروج•من•حركة•إىل•حركة•أخرى.
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املبحث الرابع: استثقاهل. ويشمل•أربعة•مطالب:  

      املطلب األول:•اتلقاء•ساكنني•صحيحني.

يني.       املطلب اثلاين:•اتلقاء•ساكنني•مدِّ

ي•وساكن•صحيح.       املطلب اثلالث:•اتلقاء•ساكن•مدِّ

ي•باهلمزة.       املطلب الرابع:•اتلقاء•ساكن•صحيح•أو•مدِّ

اخلاتمة:•وتشتمل•ىلع•أهم•انلتائج.

الفهارس:•وتشتمل•ىلع:

فهرس•اآليات•القرآنية. •

فهرس•املصادر. •

فهرس•املوضواعت. •
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منهج ابلحث

سلكت•يف•ابلحث•املنهج•االستقرايئ•الوصيف•اتلحلييل.••

أفردت•لك•حالة•من•أحوال•السكون•بمبحث•مستقل،•ملحقاً•بها•ما•يندرج•حتتها•يف•••
مطالب•مستقلة،•بادئاً•باحلالة•األصلية•ثم•باألحوال•الفرعية.

ذكرت•يف•لك•مطلب•ما•يوضح•حمتواه•من•أمثلة•وافية•بالغرض،•ويقاس•عليها•غريها•••
مما•لم•يذكر.

لم•أقترص•يف•اتلمثيل•ىلع•القراءات•املتواترة،•بل•مثَّلت•بالقراءات•الشاذة•حرصاً•ىلع•••
الشمويلة.

َوثَّْقُت•املعلومات•من•مصادرها•األصيلة.••
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تمهيد

السكون لغة:•ضد•احلركة،•وسكن•اليشء•إذا•ذهبت•حركته،•ومنه:•سكون•الريح•
إذا•هدأت،•وسكون•املتلكم•إذا•سكت،•ومنه•السكون•باملاكن؛•أي:•لزومه•واإلقامة•فيه.

ُب•حركة•احلرف))(.
ْ
:•َسل

ً
واصطالحا

وهو•نواعن:•سكون•ميت،•وسكون•يح.
ما• املضموم• الساكنة• والواو• األلف،• املّد:• •حبروف• خاصٌّ فهو• امليت:• السكون• ا• أمَّ
•بال•حزي،• •ىلع•عضو؛•ولكونهنَّ قبلها،•وايلاء•الساكنة•املكسور•ما•قبلها؛•لعدم•جريانهنَّ
•﴾ ي.•وقد•اجتمعت•حروف•املد•يف•قوهل•تعاىل:•﴿ ويمكن•تسميته•بالسكون•املدِّ
]هود:•49[،•ويه•األلف•الساكنة•املفتوح•ما•قبلها،•وايلاء•الساكنة•املكسور•ما•قبلها•والواو•

الساكنة•املضموم•ما•قبلها.
•هلا•حزياً،• ا•السكون•اليح:•فهو•يف•بايق•احلروف؛•لكونها•جتري•ىلع•عضو؛•وألنَّ وأمَّ

ويمكن•تسميته•بالسكون•غري•املدي))(.
والسكون•اليح•-•غري•املدي•-•ينقسم•إىل•قسمني:•سكون•بناء،•وسكون•إعراب،•

وهو•اجلزم.
ا•سكون•ابلناء•فهو•الالزم•لللكمة،•سواء•اكنت•حرفاً•حنو:•»لْم«،•أو•اكنت•اسماً•حنو:• أمَّ

»كْم«،•أو•اكنت•فعاًل•حنو:•»قْم«.•وهو•األصل•يف•املبنيات.
ا•سكون•اإلعراب•-•اجلزم•-•فهو•ما•يعرض•دخوهل•ىلع•األفعال•املضارعة•املسبوقة• أمَّ

﴾•]لقمان:•))[))(. جبازم،•حنو:•﴿
وللسكون•أحوال•متعددة•يف•القراءات،•سأعرضها•يف•هذا•ابلحث•بعون•اهلل•تعاىل•

وتوفيقه.

املقدمة• )6/)))(•)سكن(،•ورشح• منظور• البن• العرب• ولسان• )سكن(،• •)599/(( للجوهري• الصحاح• انظر:• •)((
اجلزرية•لغانم•قدوري•)ص5)4(.

انظر:•اإلنباء•يف•أصول•األداء•البن•الطحان•)ص5)•-•6)(. •)((
انظر:•رشح•املفصل•البن•يعيش•)67/9(،•وإرشاد•السالك•البن•قيم•اجلوزية•))/)))•-•)))(. •)((
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ل املبحث األوَّ

إلغاؤه احلركة

ويشتمل ىلع أربعة مطالب:

املطلب األول: السكون أصالة.

املطلب اثلاين: السكون عروضاً.

املطلب اثلالث: السكون سكتاً.

املطلب الرابع: السكون إجراًء للوصل جمرى الوقف.

ل: السكون أصالة املطلب األوَّ
يسكن احلرف أصالة فتلىغ حركته وصاًل ووقفاً، سواء اكن سكونه مدياً أو غري مدي، 
﴾ ]ابلقرة: 184[  فاً، أصلياً أو مبداًل من همزة، كما يف حنو: ﴿ وسواء اكن متوسطاً أو متطرِّ
﴾ ]العلق: 19[ فقد سكنت ابلاء متطرفة، والساكن  فقد سكنت ادلال متوسطة، وحنو: ﴿

يف كال املثالني أصيل، وسكونه غري مدي.

﴾ ]ابلقرة: 30[ فقد توسطت األلف ساكنة سكوناً مدياً أصلية غري مبدلة  وحنو: ﴿
من همزة.

﴾ ]ابلقـرة: 10[ فقد تطرفت ايلاء سـاكنة سـكوناً مدياً أصليـة غري مبدلة  وحنـو ﴿
همزة. من 

طت الواو ساكنة سكوناً مدياً مبدلة من همزة يف  ﴾ ]ابلقرة: 3[ فقد توسَّ وحنو: ﴿
قراءة ورش وأيب عمرو وأيب جعفر، وحلمزة يف الوقف خاصة، وسيأيت بيانه يف آخر املطلب. 

﴾ ]الشعراء: 4[ فقد تطرفت األلف ساكنة سكوناً مدياً مبدلة من همزة  وحنو: ﴿
يف قراءة أيب جعفر )نشا(، وحلمزة وهشام يف الوقف خاصة، وسيأيت بيانه يف آخر املطلب.

ي يف الوصل مبداًل ساكناً سكوناً  وقد يكون احلرف أصلياً ساكناً سكوناً غري َمدِّ
ومثله  واملتطرفة،  املتوسطة  الساكنة  اهلمزة  بإبدال  وقف محزة  كما يف  الوقف،  يف  مدياً 
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﴾•]اإلرساء:•4)[•إذ•تبدل•اهلمزة•ياًء• ﴾•]احلج:•45[،•و﴿ هشام•يف•املتطرفة•فقط،•حنو:•﴿
مدية•يف•األول•)بري(،•وألفاً•يف•اثلانية•)اقرا())(.

والسكون•يف•لك•ذلك•ملٍغ•حلركة•احلرف•تماماً•بمعىن•عدم•قبول•احلرف•هلا•حيث•
• •السكون•نقيض•احلركة،•فال•يمكن•اجتماعهما•معاً،•وال•انعدامهما•معاً،•وإذا•لم•يصحَّ إنَّ
•اإلساكن•فيه•متعني،•وإنَّما•اكن•السكون•ملغياً•للحركة•ملا• م•قراءًة،•فإنَّ اتلحريك•فيما•تقدَّ
فيه•من•معىن•اتلوقف،•واتلوقف•يعين•إلغاء•احلركة،•وهو•هنا•»احتباس•اللسان•يف•موضعه•

.)((
•احتباساً•قلياًل«•كما•قال•اإلمام•ادلاين

•السكون•املدي•أعين•)األلف•والواو•وايلاء•املديتني(•ال•يمكن•حتريكه• ىلع•أنَّ
حبال،•وإنَّما•ذكرته•استيفاًء•ألحوال•السكون•أصالة.

ً
املطلب اثلاين: السكون عروضا

فتلىغ•حركته•عند•عروض•العارض،•وتبىق•عند•زواهل))(،• يسكن•احلرف•عروضاً•
ي• سواء•اكن•ذلك•للوقف•ىلع•احلرف•املتطرف•املتحرك•وصاًل•أصلياً•ساكناً•سكوناً•غري•َمدِّ

وهو•األكرث،•أو•مبداًل•من•همزة•ساكناً•سكوناً•مدياً.

مبداًل• أو• أصلياً،• متوسطاً• أو• األكرث،• وهو• متطرفاً• املتحرك• احلرف• أو•اكن•إلداغم•
مماثاًل•ملا•بعده•ساكناً•سكوناً•غري•مدي،•وهو•األكرث،•أو•ساكناً•سكوناً•مدياً.

ساكناً•سكوناً•غري• أصلياً• •متطرفاً•
َّ

إال املتحرك•وال•يكون• أو•اكن•إلخفاء•احلرف•
﴾•]العرص:•)[•وقفاً،•إذ•تسكن•الراء•أصليًة•سكوناً•غري•مدي. مدي؛•كما•يف•حنو:•﴿

﴾•]ابلقرة:•5)[•وقفاً،•إذ•تسكن•اهلمزة•فتبدل•ياًء•مدية•يف•قراءة•محزة• وحنو:•﴿
وهشام•)يستهزي(.

انظـر:•اتليسـري•)ص7)(•و)ص9)،•40(،•والنـرش•البـن•اجلـزري•))/0))،•)))(.•وانظـر:•اإلنبـاء•يف•أصـول•األداء• •)((
)ص5)-7)(.

انظر:•اتلحديد•لدلاين•)ص95(. •)((
بالوصل،•أو•بدخول•هاء•السكت•وقفاً•يف•بعض•األلفاظ،•أو•يبىق•بعضها•بالروم•فيما•جيوز•فيه،•أو•يشار•إيلها•باإلشمام• •)((

فيما•جيوز•فيه.•وتفصيل•ذلك•لكه•مبثوث•يف•مظانه•من•كتب•القراءات.•انظر:•النرش•))/0))•-•4))،•4))•-•6))(.
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اهلاء•سكوناً•غري•مدي•أصلية•وتدغم•يف• إذ•تسكن• ]ابلقرة:•)[• •﴾ وحنو:•﴿
اهلاء•بعدها•يف•قراءة•أيب•عمرو•ويعقوب.

﴾•]ابلقرة:•54)[•إذ•تسكن•ايلاء•أصلية•سكوناً•مدياً•لكرس•ما•قبلها،• وحنو:•﴿
فتدغم•يف•ايلاء•بعدها•يف•قراءة•أيب•عمرو•ويعقوب.

﴾•]ابلقرة:•))[•إذ•تسكن•القاف•وتبدل•اكفاً•ساكنة•سكوناً•غري•مدي،• وحنو:•﴿
وتدغم•يف•الاكف•بعدها•يف•قراءة•أيب•عمرو•ويعقوب.

﴾•]األنعام:•7))[•إذ•تسكن•امليم•أصلية•سكوناً•غري•مدي•وختىف• وحنو:•﴿
عند•ابلاء•يف•قراءة•أيب•عمرو•ويعقوب))(.

وإنَّما•سكن•احلرف•املوقوف•عليه•للتناسب•اتلام•بني•معىن•السكون•ومعىن•الوقف؛•
فالوقف•يعين•اتلوقف•عن•احلركة،•والسكون•فيه•معىن•اتلوقف•اذلي•هو•إلغاء•احلركة،•
))(،•وإنَّما•
•وهو•هنا•ىلع•حنو•ما•تقدم•»من•غري•وقف•شديد«•كما•قال•اإلمام•ادلاين

سكن•احلرف•املدغم•أو•املخىف•للزوم•السكون•يف•ذلك،•وسيأيت•بيانه•يف•املبحث•اثلاين،•
وإنَّما•ذكرته•هنا•لصلته•بعروض•السكون.

ً
املطلب اثلالث: السكون سكتا

•ىلع•حرٍف•ساكٍن،•سواء•اكن•سكونه•أصلياً•-•مدياً•أو•غري•مدي•-
َّ

•ال•يُْسَكُت•إال
أم•لم•يكن•سكونه•أصلياً،•فيسكن•ألجل•السكت.

﴾•]النساء:•8)[•إذ•الالم•ساكنة•سكوناً•أصلياً. كما•يف•حنو:•﴿

﴾•]ابلقرة:•48[•إذ•ايلاء•ساكنة•سكوناً•أصلياً. وحنو:•﴿

ويُسكت•ىلع•الالم•الساكنة•وىلع•ايلاء•الساكنة•البن•ذكوان•وحفص•ومحزة•وإدريس.

﴾•]القيامة:•7)[•إذ•انلون•ساكنة•سكوناً•أصلياً،•ويُسكت•عليها•حلفٍص•وصاًل. و﴿

انظر:•اغية•االختصار•للهمذاين•))/)8)(•وما•بعدها•و)ص45)-46)(،•والنرش•))/74)(•وما•بعدها•و)ص0))-)))(. •)((
انظر:•اتلحديد•لدلاين•)ص95(. •)((
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﴾•]ابلقرة:•)[•إذ•تسكن•احلروف•املقطعة•سكوناً•أصلياً،•ويُسكت•عليها• وحنو:•﴿
أليب•جعفر.

م•غري•مدي. والساكن•يف•لك•ما•تقدَّ

﴾•]ابلقرة:•59)[•إذ•األلف•ساكنة•سكوناً•أصلياً• ﴾•]ابلقرة:•9)[•و﴿ وحنو:•﴿
مدياً•ويُسكت•عليها•حلمزة•وصاًل.

﴾•آخر•سورة• ا•الساكن•غري•األصيل•فيكون•يف•أواخر•السور،•حنو:•﴿ أمَّ
﴾•آخر•سورة•الفلق•]5[،•إذ•يُسكت•ىلع•آخر•السورة•وصاًل•لورٍش،• الفاحتة•]7[،•و﴿

وأيب•عمرو،•وابن•اعمر،•ويعقوب،•وخلف،•فيسكن•املتحرك•ألجل•ذلك))(.

ما،• الصوت•زمناً• َقْطُع• السكَت• • املسكوت•عليه•ساكناً؛•ألنَّ أن•يكون• لزم• وإنَّما•
م.• ٌف،•واتلوقف•يناسبه•إلغاء•احلركة•بالسكون•كما•تقدَّ وهذا•يقتيض•أن•يكون•فيه•تََوقُّ

املطلب الرابع: السكون إجراًء للوصل جمرى الوقف
من•القراءات•القرآنية•ما•تكون•ىلع•حنو•مراىع•فيه•إجراء•الوصل•جمرى•الوقف،•
فيأخذ•الوصل•فيها•أحاكم•الوقف،•ومنها•السكون،•سواء•اكن•مدياً•أو•غري•مدي،•وذلك•
5))[،•﴿نُْصلِْه﴾• ]النساء:• •﴾ْ ّ

45)[،•﴿نَُوهِل عمران:• ]آل• 75[،•﴿نُْؤتِْه﴾• عمران:• ]آل• ْه﴾• حنو:•﴿يَُؤِدّ
]النساء:•5))[،•بإساكن•اهلاء•فيها•وصاًل•أليب•عمرو،•وشعبة،•ومحزة،•وهشام،•وأيب•جعفر،•

إجراًء•للوصل•جمرى•الوقف•-•ىلع•وجٍه•من•وجوهها•-.

هاًء• اتلاء• بإبدال• •]((5 عمران:• ]آل• ٍف(•
َ

آل )ِبَْمَسْه  •،]((4 عمران:• ]آل• ف(•
َ

آل ْه 
َ
ث

َ
و)بَِثال

جمرى• للوصل• إجراًء• متواترة(،• غري• )ويه• )بمَسْه(• ْه(•
َ
)بثالث احلسن• قراءة• يف• وإساكنها•

ّْئ﴾•]فاطر:•)4[•بإساكن•اهلمزة•وصاًل•
يِ

َر السَّ
ْ
َثِة﴾،•﴿ِبَْمَسِة﴾،•﴿وَمك ـٰ الوقف،•واألصل•﴿بَِثلَ

حلمزة،•إجراًء•للوصل•جمرى•الوقف.

ي. م•غري•َمدِّ والسكون•يف•لك•ما•تقدَّ

انظر:•اتلبرصة•مليك•)ص7))•-•48)(•و)ص)57•-•)57(،•والنرش•))/40)(•و)ص9)4(•وما•بعدها.•وانظر:•هداية• •)((
القاري•للمرصيف•)ص•409(•وما•بعدها.
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و)لَِسَبا(•]سبأ:•5)[•بإبدال•اهلمزة•ألفاً•بعد•إساكنها•يف•رواية•عن•ابن•كثري•)ويه•غري•
متواترة(،•إجراًء•للوصل•جمرى•الوقف.

ي))(. والسكون•هنا•سكون•َمدِّ

م•للحمل•ىلع•الوقف،•والوقف•يناسبه•السكون•اذلي• •السكون•فيما•تقدَّ وإنَّما•تعنيَّ
يكون•باتلوقف•عن•احلركة•وإلغائها.

وأنبه•يف•آخر•هذا•املبحث•ألمور:

أن•إلغاء•احلركة•املتضمن•معىن•اتلوقف•هو•احلالة•األصلية•للسكون،•وهناك•أحوال•••
أخرى•فرعية•تظهر•فيها•معان•زائدة•ىلع•معىن•اتلوقف•ويه•لزوم•املدغم•واملخىف،•

وختفيف•احلركة،•واالستثقال،•وسيأيت•بيانها•مفصلة•يف•املباحث•الالحقة.

الفرعية•-•أعين••• القراءات•من•تسكني•ال•تظهر•فيه•هذه•األحوال• أن•لك•ما•يأيت•يف•
لزوم•املدغم•واملخىف،•وختفيف•احلركة،•واالستثقال•-•فإنه•مندرج•حتت•هذه•احلالة•
﴾•]آل•عمران:•4))[•بإساكن•انلون،•ويه•قراءة• -•أعين•إلغاء•احلركة•-؛•حنو•قراءة•﴿
﴾•]األعراف:•98[•بإساكن•الواو• لك•القراء•ماعدا•ابَن•اعمر،•وقراءة•﴿
﴾•]آل•عمران:•6)[• ويه•قراءة•نافع،•وأيب•جعفر،•وابن•كثري،•وابن•اعمر،•وقراءة•﴿
بإساكن•العني•وضم•اتلاء•البن•اعمر،•وشعبة،•ويعقوب،•وإساكن•اتلاء•وفتح•العني•بلايق•

القراء،•ومن•ذلك•إساكن•ياء•اإلضافة•ىلع•القول•بأن•أصلها•السكون))(.

حروفها••• يف• تظهر• مثاًل• فالقلقلة• قوة؛• بالسكون• يتأثر• احلروف• صفات• بعض• أن•
اذلي• اتلوقف• ملعىن• راجع• وذلك• املتحركة))(؛• أقوى•من•حروفها• الساكنة•ىلع•حنو•

يلزم•منه•احتباس•اللسان•يف•موضع•احلرف،•ويرتتب•عليه•الظهور•ىلع•حنو•أقوى.

انظر:•املحتسب•البن•جين•))/)6)،•)6)(،•وإعراب•القراءات•الشواذ•للعكربي•))/5))،•6))(،•والنرش•))/05)• •)((
و)/)5)(.•وانظر:•إبراز•املعاين•أليب•شامة•)4/)))(،•وكزن•املعاين•لشعلة•)ص)9)،•)9)(.

انظر:•تلخيص•العبارات•البن•بليمة•)ص77(•و)ص94(،•والنرش•))/)6)•-•)6)(،•و)ص9))(•و)ص)4)(•و)ص70)(. •)((
انظر:•اتلمهيد•البن•اجلزري•)ص)0)(. •)((
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املبحث اثلاين

لزومه يف اإلداغم واإلخفاء

ويشتمل ىلع أربعة مطالب:

املطلب األول: اإلداغم اتلماثيل.

املطلب اثلاين: اإلداغم اتلقاريب.

املطلب اثلالث: اإلداغم اتلباديل.

املطلب الرابع: اإلخفاء.

املطلب األول: اإلداغم اتلماثيل
ً أصليا سكونه  اكن  سواء  ساكناً،  هلما  أوَّ يكون  أن  مماثله  يف  احلرف  إلداغم   يلزم 

- صغرياً - أو اكن اعرضاً ألجل اإلداغم - كبرياً -، اكماًل أو ناقصاً، يف لكمة أو يف لكمتني، 
مدياً أو غري مدي.

كم﴾ ]النساء: 78[ إذ تُدغم الاكف يف الاكف إداغماً اكماًل جلميع 
ْ
وذلك حنو: ﴿يُْدرِك

ل. القراء ألصالة السكون يف األوَّ

﴾ ]املدثر: 42[ إذ تدغم الاكف يف الاكف إداغماً اكماًل أليب عمرو ويعقوب  و﴿
بعد إساكن الاكف األوىل.

﴾ ]ابلقرة: 60[ إذ تدغم ابلاء يف ابلاء إداغماً اكماًل جلميع القراء  وحنو: ﴿
ل. ألصالة السكون يف األوَّ

﴾ ]ابلقرة: 255[ إذ تدغم امليم يف امليم إداغماً اكماًل أليب عمرو  وحنو: ﴿
ويعقوب بعد إساكن امليم األوىل.

﴾ ]األنعام: 83[ إذ تُدغم انلون يف انلون إداغماً ناقصاً - عند بعض  وحنو: ﴿
دغمت ألصالة السكون يف انلون األوىل.

ُ
العلماء -)))؛ ألجل الغنة، وإنَّما أ

ومنهم ميك بن أيب طالب. انظر: الراعية مليك )ص246).  (((
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م•غري•مدي. والسكون•يف•مجيع•ما•تقدَّ

الواو•أليب•عمرو•ويعقوب•بعد• الواو•يف• إذ•تدغم• ]األعراف:•7)[• •﴾ وحنو:•﴿
إساكن•الواو•األوىل،•وإذا•سكنت•صارت•مدية•لضم•ما•قبلها.

﴾•]ابلقرة:•54)[•إذ•تدغم•ايلاء•يف•ايلاء•أليب•عمرو•ويعقوب•بعد•إساكن• وحنو:•﴿
ايلاء•األوىل،•وإذا•سكنت•صارت•مدية•لكرس•ما•قبلها))(.

•إداغم•املتماثلني•يف•مجيع•أحواهل•يلزم•فيه•سكون•األول•منهما. •مما•سبق•أنَّ فتبنيَّ

ا•الُمدغم•من•احلروف•فحقه•إذا•اتلىق•بمثله•أو•مقاربه• قال•اإلمام•ادلاين•:•»وأمَّ
وهو•ساكن•أن•يدخل•فيها•إدخااًل•شديداً،•فريتفع•اللسان•باحلرفني•ارتفاعة•واحدة•ال•فصل•
بينهما•بوقف•وال•بغريه،•ويعتمد•ىلع•اآلخر•اعتمادة•واحدة،•فيصريا•بتداخلهما•كحرٍف•واحٍد•
•احتباسه•يف• َزَم•اللسان•موضعاً•واحداً،•غري•أنَّ

ْ
•احلرُف،•وَيل ال•ُمْهلََة•بني•بعضه•وبعضه،•ويَُشدَّ

موضع•احلرف•ملا•زيد•فيه•من•اتلضعيف•أكرُث•من•احتباسه•فيه•باحلرف•الواحد«))(.

املتقدم•أن•يكون•أوهلما•ساكناً.•وإنَّما• فيلزم•إذن•إلداغم•احلرفني•ىلع•هذا•انلحو•
لزم•ذلك•ملا•يف•اإلساكن•من•معىن•اثلبات•اذلي•يمكن•معه•إدخال•حرٍف•يف•حرٍف•يرتفع•

اللسان•بهما•ارتفاعًة•واحدًة،•وال•يمكن•ذلك•بدون•هذا•اثلبات.

املطلب اثلاين: اإلداغم اتلقاريب
ل•مماثاًل•للثـاين•أو•العكس،•كما• يلـزم•إلداغم•احلـرف•يف•مقاربـه))(•أن•ُيْقلَـَب•األوَّ
هلمـا•سـاكناً،•سـواء•اكن•سـكونه•أصليـاً•-•صغـرياً•-•أو•اكن•اعرضـاً• يلـزم•أن•يكـون•أوَّ
ألجـل•اإلداغم•-•كبـرياً•-•اكمـاًل•أو•ناقصـاً،•يف•لكمة•أو•لكمتني،•مديـاً•أو•غري•مدي،•وذلك•
﴾•]املائـدة:•8)[•إذ•تدغـم•الطـاء•يف•اتلاء•إداغمـاً•ناقصاً•لقوتهـا،•ويه•مدغمة• حنـو:•﴿

جلميـع•القراء•ألصالة•السـكون.

انظر:•اإلقناع•البن•ابلاذش•)ص)0)(•ومابعدها،•والنرش•))/74)(•وما•بعدها. •)((
اتلحديد•لدلاين•)ص99(.•وانظر:•الكتاب•لسيبويه•)4/))4(•وما•بعدها،•والراعية•)ص45)(. •)((

أعين•به•املفهوم•العام•اذلي•يشمل•املجانس. •)((
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﴾•]ابلقـرة:•))[•إذ•تدغـم•القاف•يف•الـاكف•إداغماً•اكماًل•بعد•إسـاكنها• وحنـو:•﴿
أليب•عمـرو•ويعقوب.

ويه• للغنة،• ناقصاً• إداغماً• ايلاء• يف• انلون• تدغم• إذ• •]((0 ]النساء:• •﴾ ﴿ وحنو:•
مدغمة•جلميع•القراء•ألصالة•السكون.

الشني•إداغماً•اكماًل•بعد•إساكنها• الضاد•يف• إذ•تدغم• ]انلور:•)6[• •﴾ و﴿
أليب•عمرو•ويعقوب.

ل•فيه•مماثاًل•للثاين•قلباً• م•غري•مدي،•وقد•قُلب•احلرف•األوَّ •ما•تقدَّ والسكون•يف•لكِّ
اكماًل•يف•اإلداغم•الاكمل،•وناقصاً•يف•اإلداغم•انلاقص.

﴾•]النساء:•)))[•إذ•ُتبَْدُل•اهلمزة•ياًء•وتُدغم•ايلاء•اليت•قبلها•فيها•أليب•جعفر• وحنو:•﴿
يف•احلالني•وحلمزة•وقفاً.

﴾•]ابلقرة:•4)[•إذ•تبدل•اهلمزة•واواً•وتُدغم•الواو•اليت•قبلها•فيها•حلمزة• وحنو:•﴿
وقفاً•-•من•طريق•طيبة•النرش•-.

م))(. والسكون•فيهما•مدي•وقد•قُلب•احلرف•اثلاين•مماثاًل•لألوَّل•ىلع•عكس•ما•تقدَّ
• ل.•وقد•دلَّ •إداغم•املتقاربني•يف•مجيع•أحواهل•يلزم•فيه•سكون•األوَّ •مما•سبق•أنَّ فتبنيَّ

))(•املتقدم•يف•املطلب•السابق.
•ىلع•هذا•قول•اإلمام•ادلاين

إدخال•حرف•يف• معه• يمكن• اذلي• اثلبات• معىن• من• فيه• ملا• السكون؛• لزم• وإنَّما•
م•بيانه•يف•املطلب•السابق. حرف،•كما•تقدَّ

املطلب اثلالث: اإلداغم اتلباديل
آخر•مقارباً• ل•واثلاين•حرفاً• إبدال•احلرف•األوَّ اإلداغم اتلباديل:•هو•ما•يكون•فيه•
ل• ل•منهما•يف•اثلاين،•أو•إبدال•احلرف•اثلاين•حرفاً•مقارباً•للحرف•األوَّ هلما،•ثم•يُدغم•األوَّ
ل،•وهو•قليل•الورود•يف•القرآن•الكريم. ل•فيه،•ويلزم•يف•احلاتلني•سكون•األوَّ ثم•يُدغم•األوَّ

للقسطالين•))/)67(•وما•بعدها،• النرش•))/86)(•وما•بعدها•و)ص405،•))4،•7)4(،•ولطائف•اإلشارات• انظر:• •)((
اج•))/))4(•وما•بعدها. وانظر:•األصول•يف•انلحو•البن•الرسَّ

انظر:•اتلحديد•لدلاين•)ص99(. •)((
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﴾•]القمر:•5)[•واألصل•»ُمْذتَِكر«،•ثم•أبدلت•اتلاء• ومنه•قوهل•تعاىل:•﴿
دااًل•فصارت•»ْمذدكر«،•ثم•أبدلت•اذلال•دااًل•فصارت•»ُمْددكر«،•ثم•أدغمت•ادلال•يف•ادلال•

.)((﴾ فصارت•﴿

متواترة(• غري• قراءة• )ويه• اجلحدري• اعصم• قراءة• يف• •]((8 ]النساء:• لَِحا(• يَصَّ ن 
َ
و)أ

ثم• »يصطلحا«،• فصارت• طاًء• اتلاء• بدلت•
ُ
أ ثم• الصلح،• من• يفتعال• »يصتلحا«• واألصل•

•- انلوع• •هذا• ويَُسمَّ الطاء•صاداً))(،• بقلب• ِلحا«• »يَصَّ الطاء،•فصارت• الصاد•يف• دغمت•
ُ
أ

أعين•اثلاين•-•باإلداغم•الغايل،•وهو•أن•يغاىل•يف•تغيري•الصوت•املدغم•حىت•يماثل•ما•يدغم•
•فيه•نقاًل•من•إداغم•ناقٍص•إىل•إداغٍم•اكمٍل،•فإداغم•الصاد•يف•اتلاء• فيه•مماثلة•تامة؛•وألنَّ

إداغٌم•ناقٌص،•وإداغم•الصاد•يف•الطاء•إداغٌم•اكمٌل))(.

لزم• وإنَّما• ل،• األوَّ فيه•سكون• يلزم• اتلبادل•يف•حاتليه• إداغم• • أنَّ مما•سبق• • تَبنَيَّ وقد•
•به.

َّ
السكون•ملا•فيه•من•معىن•اثلبات•اذلي•ال•يمكن•إدخال•حرٍف•يف•حرٍف•إال

•اطراد•هذا•املعىن•جبالء. َ ُت•يف•ذكر•أنواع•اإلداغم•اثلالثة•يلتبنيَّ
ْ
ل وإنَّما•فصَّ

املطلب الرابع: اإلخفاء
•يف•انلون•وامليم،•ويلزم•إلخفائهما•سكونهما،•سواء•اكن•

َّ
ال•يكون•حكم•اإلخفاء•إال

أصلياً•أو•اكن•اعرضاً•ألجل•اإلخفاء•-•وعروضه•يف•امليم•خاصة،•يف•لكمة•-•وهو•يف•انلون•
ىف•انلون•الساكنة•عند•الزاي•

ُ
﴾•]ابلقرة:•4[•إذ•خت خاصة•-•أو•يف•لكمتني،•وذلك•حنو:•﴿

جلميع•القراء.

ىف•انلون•الساكنة•عند•القاف•جلميع•القراء.
ُ

﴾•]ابلقرة:•5)[•إذ•خت و﴿

ىف•نون•اتلنوين•الساكنة•عند•اخلاء•أليب•جعفر.
ُ

﴾•]لقمان:•4)[•إذ•خت و﴿

•الرصف•للحمالوي•)ص)0)،•)0)(،•واإلداغم•مفهومه• انظر:•األصول•يف•انلحو•))/))4،•4)4(،•وشذا•العرف•يف•فنَّ •)((
وأنواعه•للشمسان•)ص7(•و)ص4)•-•8)(.

انظر:•املحتسب•))/06)(. •)((
انظر:•اإلداغم•مفهومه•وأنواعه•للشمسان•)ص7(•و)ص7)•-•8)(. •)((
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ىف•امليم•الساكنة•عند•ابلاء•جلميع•القراء.
ُ

﴾•]النساء:•57)[•إذ•خت و﴿

ىف•امليم•الساكنة•عند•ابلاء•بعد•إساكنها•أليب•عمرو•
ُ

﴾•]ابلقرة:•)))[•إذ•خت و﴿
ويعقوب.))(

•اإلخفاء•يف•مجيع•أحواهل•يلزم•فيه•سكون•احلرف•املخىف،•وإنَّما•لزم• •من•هذا•أنَّ وتبنيَّ
•اإلداغم•فيه•تشديٌد،•واإلخفاء•ال• •اإلخفاء•قريٌب•من•اإلداغم،•والفرق•بينهما•أنَّ ذلك•ألنَّ

تشديد•فيه.

خفياً• الفم•حرفاً• انلون•مع•سائر•حروف• »وتكون• ذلك:• •يف• يقول•سيبويه•
خمرجه•من•اخلياشيم؛•وذلك•أنَّها•من•حروف•الفم،•وأصل•اإلداغم•حلروف•الفم؛•ألنَّها•أكرث•
•يستعملوا•

َّ
احلروف،•فلما•وصلوا•إىل•أن•يكون•هلا•خمرٌج•من•غري•الفم•اكن•أخف•عليهم•أال

ألسنتهم•إال•مرة•واحدة،•واكن•العلم•بها•أنَّها•نوٌن•من•ذلك•املوضع•اكلعلم•بها•ويه•من•الفم؛•
ألنَّه•ليس•حرٌف•خيرج•من•ذلك•املوضع•غريها،•فاختاروا•اخلفة•إذ•لم•يكن•لبٌس،•واكن•

أصل•اإلداغم•وكرثة•احلروف•للفم،•وذلك•قولك:•من•اكن،•ومن•قال،•ومن•جاء«))(.

ل؛• لزم•فيه•ما•يلزم•يف•اإلداغم•من•سكون•األوَّ القرب• منه•لك•هذا• فإذا•اكن•قريباً•
•فيه•صوتني•يرتفع•انلطق•بهما• ملا•فيه•من•معىن•اثلبات•اذلي•ال•غىن•لإلخفاء•عنه؛•ألنَّ

ارتفاعة•واحدًة؛•صوت•غنة•احلرف•املخيف،•وصوت•احلرف•املخيف•عنده.

انظر:•اغية•االختصار•)ص74)•-•76)(،•والنرش•))/94)،•)/6)،•7)(. •)((
الكتاب•)454/4(.•وانظر:•الراعية•)ص67)،•68)(. •)((
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املبحث اثلالث

ختفيفه احلركة

ويشتمل ىلع أربعة مطالب:

املطلب األول: ختفيفه الضم.

املطلب اثلاين: ختفيفه الكرس.

املطلب اثلالث: ختفيفه الفتح.

املطلب الرابع: ختفيفه ثقل اخلروج من حركة إىل حركة أخرى.

املطلب األول: ختفيفه الضم
يعدُّ الضم حركًة ثقيلًة ملا فيه من إعمال عضليت الفم - الشفتني - معاً.

اه بعض  وُيّفف هذا اثلقل بالسكون؛ إذ ليس فيه أي إعماٍل للشفتني؛ وذللك سمَّ
العلماء )وقفاً(. قال ابن هشام : »ويسمَّ - أي السكون - أيضاً وقفاً، وخلّفته دخل 

يف اللكم اثلالث حنو: هْل، وقْم، وكْم«))(.

ومن ختفيف السكون للضم ما ييل:

]الطور: 32[،  ﴾ ]األعراف: 57)[، ﴿  ﴾ ]ابلقرة: 67[، ﴿  ﴾  ألفاظ ﴿
أحد  - يف  األلفاظ  هذه  الراء يف  بإساكن  أبو عمرو  يقرأ  إذ   ،](60 ]آل عمران:   ﴾ ﴿

األوجه عنه - ختفيفاً ثلقل الضم.

يف  ومثله  الضم.  ثلقل  ختفيفاً  الالَّم  بإساكن  احلسن  يقرأ  إذ   ](( ]النساء:   ﴾ و﴿
﴾ ]النساء: 2)[، )ويه  ﴾ ]النساء: 2)[، و﴿ ﴾ ]النساء: ))[، و﴿ احلكم لفظ ﴿
وقنبل  والكسايئ  أبو عمرو  يقرأ  إذ   ]4 ]املنافقون:   ﴾ متواترة(، و﴿ قراءة غري 

بإساكن الشني ختفيفاً ثلقل الضم)2(.

أوضح املسالك البن هشام ))/37(، وانظر: حاشية الصبان ىلع رشح األشموين ))/02)(.  )((
انظـر: إعـراب القـراءات الشـواذ ))/372، 373(، والنـر )2/2)2(، وانظـر: احلجـة أليب يلع الفـاريس )76/2(  )2( 

وما بعدها.
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انعدام•اجلهد• وإنَّما•اكن•السكون•خفيفاً•ال•إعمال•للشفتني•فيه؛•ملا•فيه•من•معىن•
معىن• ىلع• ال• •- تقدم• كما• •- )وقفاً(• العلماء• بعض• اه• سمَّ وهلذا• احلركة؛• تستلزمه• اذلي•

)القطع(•بل•النعدام•اجلهد•فيه•تماماً.

املطلب اثلاين: ختفيفه الكرس
•الكرس•حركًة•ثقيلًة•ملا•فيه•من•إعمال•العضلة•السفىل•للفم،•وخُيّفف•هذا•اثلقل• ُيَعدُّ

بالسكون؛•إذ•ليس•فيه•إعمال•ألي•عضلٍة•يف•الفم،•وذلك•حنو:

﴾•]ابلقرة:•54[•إذ•يقرأ•أبو•عمرو•بإساكن•اهلمزة•-•يف•أحد•األوجه•عنه•-• ﴿
ختفيفاً•ثلقل•الكرس.

﴾•]الغاشية:•7)[•إذ•يقرأ•أبو•عمرو•-•يف•رواية•عنه•غري•متواترة•-•بإساكن•ابلاء• و﴿
ختفيفاً•ثلقل•الكرس.

•﴾ ﴾•]النساء:•5))[،•﴿ ﴾•]آل•عمران:•45)[،•﴿ ﴾•]آل•عمران:•75[،•﴿ و﴿
]النساء:•5))[،•إذ•يقرأ•أبو•عمرو•وشعبة•ومحزة•وهشام•وأبو•جعفر•بإساكن•اهلاء•فيها•وصاًل•ختفيفاً•

ثلقل•الكرس•يف•اهلاء؛•إذ•اهلاء•هنا•هاء•ضمري،•تكرس•وتوصل•بايلاء،•أو•تكرس•بال•صلة،•
•قد•قرئ؛•وإنَّما•ُكرِست•تُلناِسَب•الكرسة•قبلها،•فُخفِّف•ثَِقُل•هذا•الكرس•باإلساكن))(. وبكلٍّ

وإنَّما•اكن•السكون•مناسباً•تلخفيف•اثلقل•ملا•فيه•من•معىن•انعدام•اجلهد•قوي•ذلك•
م•بيانه•-•يف•املطلب•السابق•-•من•تسمية•بعض•العلماء• اجلهد•أو•ضعف،•ويؤكد•هذا•ما•تقدَّ

هل•)وقفاً(•النعدام•اجلهد•فيه•باللكية.

املطلب اثلالث: ختفيفه الفتح
•الفتح•حركة•ثقيلًة•حلصوهل•بمجرد•فتح•الفم. ال•ُيَعدُّ

ونه•ختفيفاً•مطلقاً؛• وقد•جاء•تسكني•الفتح•يف•القراءات،•ومجاعٌة•من•العلماء•ال•َيُعدُّ
•اخلفيف•ال•خُيفَّف. ألنَّ

انظر:•إعراب•القراءات•الشواذ•))/)70(،•والنرش•))/05)،•)/)))(،•وانظر:•اخلصائص•البن•جين•))/8))(،•وحجة• •)((
القراءات•البن•زجنلة•)ص97(،•وحاشية•الصبان•))/)0)(.
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يُْت• ه•ختفيفاً•يف•بعض•املواضع،•وهو•األظهر•عندي؛•وذللك•َسمَّ ومن•العلماء•من•َيُعدُّ
املطلب•بهذا•االسم.

﴾•]يوسف:•47[•إذ•يقرأ•حفٌص•بفتح•اهلمزة،•ويقرأ•ابلاقون• ومن•ذلك:•﴿
من•القراء•بإساكن•الفتح•ختفيفاً.•قال•ميك•:•»واإلساكن•أوىل•به•لإلمجاع•عليه؛•ألنه•

أخف«.

وقال•اجلعربي•:•»واختياري•اإلساكن•ختفيفاً«.

﴾•]املسد:•)[•إذ•يقرأ•لك•القراء•ما•عدا•ابن•كثري•بفتح•اهلاء،•ويقرأ•ابن•كثري• و﴿
الَعلَم•باإلساكن•ثلقل•املسم•ىلع• :•»وخفف• بإساكن•الفتح•ختفيفاً،•قال•أبو•شامة•

اجلنان•واالسم•ىلع•اللسان«.

ومن•العلماء•اذلين•ال•يرون•إساكن•املفتوح•ختفيفاً•مطلقاً•ابن•جين••حيث•قال•
﴾•ويه• ﴾•]ابلقرة:•0)[•توجيهاً•لقراءة•إساكن•الراء•من•﴿ عند•قوهل•تعاىل•﴿
فاً• قراءة•أيب•عمرو•-•يف•رواية•غري•متواترة•-•قال•:•»ال•جيوز•أن•يكون•»مْرض«•خمفَّ

•املفتوح•ال•خيفَّف،•وإنَّما•ذلك•يف•املكسور•واملضموم«))(. من•»مَرض«؛•ألنَّ

واذلي•يظهر•-•واهلل•تعاىل•أعلم•-•أن•إساكن•املفتوح•يكون•ختفيفاً•يف•األلفاظ•اليت•
•الفتح•وإن• يُنظر•إىل•أن•األصل•فيها•الفتح،•ووجه•كون•اإلساكن•ختفيفاً•مع•خّفة•الفتح؛•ألنَّ
•السكون•أخّف•منه•النعدام•اجلهد•فيه•باللكية•خبالف•الفتح؛•وذللك• •أنَّ

َّ
اكن•خفيفاً،•إال

•فيه•تََوقُّفاً• اه•بعض•العلماء•وقفاً•كما•تقدم•يف•كالم•ابن•هشام•يف•املطلب•األول؛•ألنَّ َسمَّ
عن•جهد•احلركة•مطلقاً.

املطلب الرابع: ختفيفه ثقل اخلروج من حركة إىل حركة أخرى
وقد• بالسكون،• اثلالث• احلراكت• ختفيف• ىلع• الكالم• السابقة• املطالب• يف• م• تقدَّ

•اتلخفيف•فيه•أظهر. ُت•ذللك•بما•فيه•تَوايل•ضمتني•أو•كرستني•أو•فتحتني؛•ألنَّ
ْ
َمثَّل

املعاين•أليب•شامة• انظر:•املحتسب•))/)))•-•4))(،•والنرش•))/95)،•404(،•وانظر:•الكشف•مليك•))/))(،•وإبراز• •)((
)70/4)(،•وكزن•املعاين•للجعربي•)780/4)(،•وحاشية•الصبان•))/)0)(.
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م•يف•املطالب•السابقة،•ففيه•ختفيف•السكون• ومضمون•هذا•املطلب•ال•خيرج•عما•تقدَّ
•أنَّه•ليس•فيه•توايل•حركتني•من•جنٍس•واحٍد.

َّ
للضم•أو•الكرس•أو•الفتح،•إال

•مندرجـاً•حتـت•املطالب•السـابقة•لكونـه•ختفيفاً•حلركة•مـن•احلراكت• ـا•أن•ُيَعـدَّ فإمَّ
اجلملة. يف•

•ختفيفاً•ثلقل•اخلروج•من•حركة•إىل•حركة•أخرى،•وهذا•ما•داعين•لعقد• ا•أن•ُيَعدَّ وإمَّ
مطلٍب•مستقٍل•هل.

﴾•]ابلقرة:•8))[•إذ•يقرأ•ابن•كثري•ويعقوب•وأبو•عمرو•بإساكن• ومن•ذلك:•﴿
الراء•ختفيفاً•ثلقل•اخلروج•من•الفتح•إىل•الكرس.

إذ•يقرأ•قالون•وأبو•جعفر•وأبو•عمرو•والكسايئ•بإساكن•اهلاء• ]ابلقرة:•9)[• •﴾ و﴿
ختفيفاً•ثلقل•اخلروج•من•الفتح•إىل•الضم.

﴾•]الروم:•48[•إذ•يقرأ•ابن•اعمر•وأبو•جعفر•بإساكن•السني•ختفيفاً•ثلقل• و﴿
اخلروج•من•الكرس•إىل•الفتح.

ومن•ذلك•أيضاً•اإلساكن•يف•ياء•اإلضافة•ىلع•القول•بأن•أصلها•الفتح،•فيكون•اإلساكن•
فيها•ختفيفاً•ىلع•هذا•انلحو.

﴾•]األنعام:•09)[•إذ•يقرأ•أبو•عمرو•بإساكن•الراء•-•يف•أحد•األوجه•عنه•-• و﴿
ختفيفاً•ثلقل•اخلروج•من•الكرس•إىل•الضم.

﴾•]الكهف:•96[•إذ•قرأ•أبو•عمرو•-•يف•رواية•عنه•غري•متواترة•-•بإساكن• و﴿
ابلاء•ختفيفاً•ثلقل•اخلروج•من•الضم•إىل•الفتح.

﴾•]القمر:•4)[•إذ•يقرأ•مسلمة•بن•حمارب))(•بإساكن•الفاء•)ويه•قراءة•غري• و﴿
متواترة(•ختفيفاً•ثلقل•اخلروج•من•الضم•إىل•الكرس.

هو:•مسلمة•بن•حمارب•الكويف،•عرض•ىلع•أبيه،•وعرض•عليه•يعقوب•احلرضيم.•انظر:•اغية•انلهاية•البن•اجلزري• •)((
.)(98/((
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وإنَّما•استثقل•اخلروج•من•حركٍة•إىل•حركٍة•أخرى•ملا•فيه•من•انعدام•النسق•اللفظي•
باإلساكن• للتخفيف))(،•فتخفيفهم• إتباع•احلركِة•احلركَة• استعملوا• وإذا•اكنوا•قد• الواحد،•

اخلايل•من•جهد•انلطق•باحلركة•أوىل•وأحرى.

وأنبه•هنا•أن•بعض•صفات•احلروف•يتأثر•بالسكون•ضعفاً؛•فاتلفخيم•مثاًل•يف•حروفه•
السكون•من• ملا•يف• املتحركة))(؛•وذلك•راجع• أقل•مرتبة•منه•يف•حروفه• الساكنة•يكون•

اخلفة؛•النعدام•اجلهد•فيه.

للمهدوي• اهلداية• الشواذ•))/4)،•9)5(،•والنرش•))/09)،•)))،•)))،•09)(.•وانظر:•رشح• القراءات• انظر:•إعراب• •)((
.)(89•،(68•،(58/((

انظر:•هداية•القاري•)ص07)(. •)((
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املبحث الرابع

استثقاهل

ويشمل•أربعة•مطالب:

املطلب األول:•اتلقاء•ساكنني•صحيحني.

املطلب اثلاين:•اتلقاء•ساكنني•مديني.

ي•وساكن•صحيح. املطلب اثلالث:•اتلقاء•ساكن•َمدِّ

ّي•باهلمزة. املطلب الرابع:•اتلقاء•ساكن•صحيح•أو•َمدِّ

املطلب األول: اتلقاء ساكنني صحيحني
أو•لكمتني،• ذلك•يف•لكمة• اللفظ،•سواء•اكن• اتلقاء•ساكنني•صحيحني•يف• يستثقل•
للوقف•أو•اإلداغم،•فيحرك•أحدهما•حبركة•تامٍة•أو•خمتلسة• وسواء•اكن•أصلياً•أو•اعرضاً•

تالفياً•هلذا•اثلقل.

م•الساكنة•بادلال•الساكنة،•فتتحرك•
َّ

 اهلَل﴾•]اإلرساء:•0))[•إذ•تلتيق•الال
ْ
ْل اْدُعوا

ُ
وذلك•حنو:•﴿ق

م•بالكرس•لعاصم•ومحزة•ويعقوب،•وتتحرك•بالضم•للباقني•ختفيفاً•ثلقل•اتلقاء•الساكنني.
َّ

الال

ا﴾•]ابلقرة:•)7)[•يف•قراءة•قالون•وشعبة•وأيب•عمرو،•إذ•تلتيق•العني•الساكنة•بامليم• و﴿نِْعمَّ
الساكنة،•وحترك•العني•بكرسة•خمتلسة•هلم•-•يف•وجه•-•ختفيفاً•ثلقل•اتلقاء•الساكنني.

ُّح﴾•]ابلقرة:•0)[•يف•قراءة•أيب•عمرو•بإداغم•انلون•األوىل•يف•اثلانية•فتسكن•
ْْن نَُسبِ و﴿نَ

انلون•األوىل•لإلداغم•فتلتيق•مع•احلاء•الساكنة•قبلها،•وحترك•انلون•بضمة•خمتلسة•هل•-•يف•
وجه•-•ختفيفاً•ثلقل•اتلقاء•الساكنني.

ن•الراء•للوقف،•فتلتيق•مع•ابلاء•الساكنة•قبلها،• ﴾•]العرص:•)[•إذ•تَُسكَّ ْبْ و﴿َوتَوَاَصْوا بِالصَّ
وحترك•ابلاء•بالكرس•أليب•عمرو•-•يف•رواية•غري•متواترة•-•ختفيفاً•ثلقل•اتلقاء•الساكنني))(.

انظر:•إعراب•القراءات•الشواذ•))/740(،•والنرش•))/98)•-•99)،•)/5))،•5))•-•6))(،•وانظر:•الكتاب•))/))5(،• •)((
والكشف•))/74)(•وما•بعدها.•



43

وإنَّما•اكن•اتلقاء•الساكنني•مستثقاًل•ملا•يف•السكون•من•معىن•االحتباس•-•كما•تقدم•
يف•املطلب•األول•-؛•فإذا•اتلىق•بسكون•آخر•اكن•ذلك•مستثقاًل•لعدم•انطالق•انلطق•بهما.

املطلب اثلاين: اتلقاء ساكنني مديني
لكمتني،• يف• أو• لكمٍة• يف• ذلك• اكن• سواء• اللفظ،• يف• مديني• ساكنني• اتلقاء• يستثقل•

فيحذف•أحدهما•أو•يزاد•حرف•مد•بينهما•زيادة•يف•املد•تالفياً•هلذا•اثلقل.

﴾•]ابلقرة:•9)[•إذ•تُبدل•اهلمزة•ألفاً•يف•الوقف•حلمزة•وهشام•فتلتيق• وذلك•حنو:•﴿
ا•حبذف•إحداهما،•فتبىق•ألف•واحدة،•وهذا• مع•األلف•قبلها،•فيخفف•ثقل•اتلقائهما:•إمَّ
ا•بزيادة•ألٍف•ثاثلٍة•يلخّف•اللفظ•بذلك•املد،•وهذا• موجب•وجه•القرص•حلمزة•وهشام،•وإمَّ

موجب•وجه•اإلشباع•حلمزة•وهشام.

فتلتيق• ألفاً• اثلانية• اهلمز• بإبدال• يقرأ•ورٌش•وقنبٌل• إذ• ]احلجر:•)6[• •﴾ و﴿
ا•حبذف•إحداهما•فتبىق•ألٌف•واحدٌة،•وهذا• مع•األلف•بعدها•فيخفف•ثقل•اتلقائهما:•إمَّ
موجب•وجه•القرص•لورش•وقنبل،•وإّما•بزيادة•ألف•ثاثلة•يلخف•اللفظ•بذلك•املد،•وهذا•

موجب•وجه•اإلشباع•لورٍش•وقنبل))(.

االحتباس• معىن• من• السكون• يف• ملا• مستثقاًل؛• هنا• الساكنني• اتلقاء• اكن• وإنَّما•
•منه•يف•غري•املدي•إلطالِة•أمِد•انلطق•فيه• •أنَّه•يف•املدي•أخفُّ

َّ
املتقدم•وما•يرتتب•عليه،•إال

املستوجبة•خفة•وطأة•االتلقاء.

ي)2) وساكن صحيح املطلب اثلالث: اتلقاء ساكن َمدِّ
يستثقل•اتلقاء•ساكن•مدي•وساكن•صحيح•يف•اللفظ،•سواء•اكن•ذلك•يف•لكمة•
أو•لكمتني،•وسواء•اكن•الساكن•الصحيح•أصلياً•أو•اعرضاً•للوقف•أو•اإلداغم،•فيحذف•

الساكن•املدي،•أو•يزاد•يف•مده•تالفياً•هلذا•اثلقل.

انظر:•النرش•))/89)•-•90)(،•وإرشاد•املريد•للضباع•)ص)7•-•74(،•والوايف•للقايض•)ص46)(. •)((
ويلحق•به•حرف•اللني. •)((
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الساكنة• بالالم• املدية• الساكنة• ايلاء• تلتيق• إذ• •](( ]ابلقرة:• •﴾ ﴿ حنو:• وذلك•
فتحذف•ايلاء•ختفيفاً•ثلقل•اتلقاء•الساكنني.

﴾•]احلاقة:•)[•إذ•تلتيق•األلف•بالقاف•الساكنة•فتمد•األلف•َمّداً•مشبعاً•ختفيفاً• و﴿
ثلقل•اتلقاء•الساكنني.

﴾•]األنعام:•)6)[•إذ•يقرأ•نافٌع•وأبو•جعفر•بإساكن•ايلاء،•فتلتيق•مع•األلف• و﴿
قبلها•فتمد•األلف•مّداً•مشبعاً•ختفيفاً•ثلقل•اتلقاء•الساكنني.

﴾•]ابلقرة:•8)[•وقفاً•إذ•تسكن•الفاء•فتلتيق•مع•الواو•الساكنة•اللينة•قبلها• و﴿
فتقرص•أو•توسط•أو•تشبع•ختفيفاً•ثلقل•اتلقاء•الساكنني.

﴾•]املؤمنون:•)0)[•إذ•تدغم•ابلاء•يف•ابلاء•أليب•عمرو•ويعقوب•فتسكن• و﴿
عمرو• أليب• وتشبع• عمرو،• أليب• توسط• أو• فتقرص• قبلها• األلف• مع• فتلتيق• اإلداغم• ألجل•

ويعقوب•ختفيفاً•ثلقل•اتلقاء•الساكنني))(.

م. وإنَّما•اكن•اتلقاء•الساكنني•هنا•مستثقاًل•ملعىن•االحتباس•وما•يرتتب•عليه•كما•تقدَّ

•أنَّه•يف•املدي•أخّف•كما•سبق•بيانه.
َّ

إال

ي باهلمزة املطلب الرابع: اتلقاء ساكن صحيح أو َمدِّ
ي•باهلمزة•يف•اللفظ،•سواء•اكن•ذلك•يف•لكمة •يستثقل•اتلقاء•ساكن•صحيح•أو•َمدِّ
الساكن• يُسكت•ىلع• أو• اهلمزة• ذف•

ُ
وحت الساكن• إىل• اهلمز• حركة• فتنقل• لكمتني،• أو•

سكتاً•يسرياً،•سواء•اكن•الساكن•امللتيق•مع•اهلمزة•يف•ذلك•صحيحاً•أو•مديّاً.

•السـاكن•املدي،•أو•تبدل•اهلمزُة•حرفاً•جمانسـاً•حلـرف•املد،•وُيدغم• أو•يـزاد•يف•مـدِّ
فيـه•حـرف•املـد،•أو•تسـهل•اهلمزة•بـني•بني،•أو•تُبـدل•ألفـاً•إن•اكن•السـاكن•املتليق•مع•

اهلمـزة•مدياً.

والوجه•يف•ذلك•لكه•ختفيف•ثقل•االتلقاء.

انظر:•النرش•))/6))•-•7))(،•وانظر:•رشح•اهلداية•))/0)(،•واإلضاءة•للضباع•)ص5)(•وما•بعدها. •)((
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﴾•]ابلقرة:•85)[•إذ•تلتيق•الراء•الساكنة•باهلمزة،•ويقرأ•بنقل•حركة• وذلك•حنو:•﴿
اهلمزة•إىل•الراء،•وحذف•اهلمزة•ابن•كثري•وصاًل•ووقفاً،•ومحزة•وقفاً،•ويقرأ•بالسكت•ىلع•

الساكن•محزة•وحفص•وابن•ذكوان•وإدريس.

ىلع• بالسكت• محزة• ويقرأ• باهلمزة،• ية• املدِّ الواو• تلتيق• إذ• •](7 ]النساء:• •﴾ و﴿
الساكن•وصاًل،•ويقرأ•بنقل•حركة•اهلمزة•وقفاً.

•ورٌش.
ً
﴾•]ابلقرة:•))[•إذ•تلتيق•اهلمزة•باأللف،•ويقرأ•بزيادة•املد•توسطاً•وإشبااع و﴿

﴾•]ابلقرة:•)8[•إذ•تلتيق•ايلاء•املدية•باهلمزة،•ويقرأ•محزة•بإبدال•اهلمزة•ياًء• و﴿
وإداغم•ايلاء•قبلها•فيها•وقفاً.

﴾•]ابلقرة:•5[•إذ•تلتيق•األلف•باهلمزة•املتوسطة•ويقرأ•محزة•بتسهيل•اهلمزة•وقفاً. و﴿

﴾•]ابلقرة:•74[•إذ•تلتيق•األلف•باهلمزة•املتطرفة•ويقرأ•محزة•بإبدال•اهلمزة•وقفاً. و﴿

الساكن• اتلقاء• وإنَّما•اكن• باهلمزة،• الساكن• اتلقاء• ذلك•لكه•ختفيف• يف• والوجه•
باهلمزة•مستثقاًل؛•ملا•يف•السكون•من•معىن•االحتباس•-•كما•تقدم•-•وملا•للهمزة•من•بعِد•

خمرٍج))(•تكاد•تكون•به•حمتبسة،•فأشبه•اتلقاؤهما•اتلقاَء•الساكنني•املستثقل،•فُخفِّف.

انظر:•اتليسري•)ص9)•-•40،•وص689(،•والنرش•))/408(•وما•بعدها،•وانظر:•اتلحديد•)ص98(،•ورشح•العنوان• •)((
البن•نشوان•)ص48•-•49(.
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اخلاتمة

وىلع حممد• نبينا• املرسلني،• أرشف• ىلع• والسالم• والصالة• العاملني،• رب• هلل• •احلمد•
آهل•وصحبه•ومن•تبعهم•بإحسان•إىل•يوم•ادلين.

نافعاً• أن•جيعله• تعاىل• إتمام•هذا•ابلحث،•وأساهل• ما•وفق•وأاعن•من• احلمد•هلل•ىلع•
متقباًل،•وأهم•ما•ظهر•يل•يف•هذا•ابلحث•ما•ييل:

•احلالة•األصلية•للسكون•يه•حالة•إلغاء•احلركة•املتضمنة•معىن•اتلوقف،•وهذه••• أنَّ
السكون• عروضاً،• السكون• أصالة،• السكون• مواضع:• أربعة• عن• خترج• ال• احلالة•

سكتاً،•السكون•إجراًء•للوصل•جمرى•الوقف.

•للسكون•أحوااًل•فرعية•تظهر•فيها•معاٍن•زائدة•ىلع•معىن•اتلوقف،•ويه•ثالث••• أنَّ
أحوال:•حال•لزوم•املدغم•بأنواعه،•ولزوم•املخىف•اليت•يظهر•فيها•معىن•اثلبات،•وحال•
ختفيف•احلركة•بأنواعها•اليت•يظهر•فيها•معىن•انعدام•اجلهد،•وحال•االستثقال•ملالقاة•

ساكن•آخر•أو•ما•يف•معناه•اليت•يظهر•فيها•معىن•االحتباس.

الفرعية•أعين••• فيه•هذه•األحوال• تظهر• القراءات•من•تسكني•ال• يأيت•يف• ما• أن•لك•
احلالة• فإنه•مندرج•حتت• •- احلركة،•واالستثقال• املدغم•واملخىف،•وختفيف• لزوم• •-

األصلية•-•أعين•إلغاء•احلركة•-.

•للسكون•يف•القراءات•إمجااًل•أربعة•معاٍن•يه:•»اتلوقف«•و»اثلبات«•و»انعدام•اجلهد«••• أنَّ
ا•اتلوقف• و»االحتباس«.•وهذه•املعاين•ال•تنفك•عن•أي•حال•من•أحوال•السكون،•أمَّ
ا•املعاين•األخرى• فهو•معىن•أصيل•مالزٌم•لسائر•األحوال•لزوماً•ظاهراً•بال•إشاكل،•وأمَّ
فظهورها•اخلاص•يف•لك•حال•حبسبها•ال•يعين•انفاككها•عن•األحوال•األخرى•فيه•معاٍن•

•لك•حال•تربز•من•معاين•السكون•ما•تقتضيه•طبيعتها. مصاحبة•للسكون،•إال•أنَّ

ا•َبُعَد•خمرجها•صارت•يف•حكم•املحتبس•فاستثقل•اتلقاؤها•بالساكن••• •اهلمزة•لَمَّ أنَّ
َف•بأنماط•متعددة•من•اتلخفيف. استثقال•اتلقاء•الساكنني،•فُخفِّ

اًل•وآخراً•وباطناً•وظاهراً. هذا•واحلمد•هلل•أوَّ
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