
  
  
  
  

  الكالم لدى العاديين وذوى االحتياجات الخاصةو النطقديد الضطرابات جمدخل وقائى وعالجى 

  

  

-909-

مدخل وقائى وعالجى جديد إلضطرابات النطق والكالم لدى العاديين وذوى 
  اإلحتياجات الخاصة

  [*]محمد محمود عبد العزيز النحاس 0د          
تهدف هذه الورقة الى القاء الضوء على منحى جديد يعتمد على الدمج بين عمليـات البنيـة                 

 وبين علم التجويد وعلى وجه الخصوص القاعدة النورانيـة          –لكريم   وبخاصة فى القرآن ا    –المقطعية  
  .بحيث تكون مدخال للوقاية من اضطرابات النطق والكالم وكذا مدخال عالجيا لهذه االضطرابات

ويعانى ذوو االحتياجات الخاصة من المكفوفين وضعاف الـسمع وذوى صـعوبات الـتعلم              
 االوتيزم وذوى االضطرابات السلوكية واالنفعاليـة مـن         والمتأخرين دراسيا وبطىء التعلم وكذا طفل     

اضطرابات النطق والكالم أكثر من العاديين بجانب ما يعانون منه من جـراء االعاقـة والمـشكالت                 
الخاصة بهم مما يستدعى ويستوجب أن يكون ثمة مداخل جديدة تسهم فى الوقاية والعالج مـن تلـك                  

  .االضطرابات
ة الى التأصيل العلمى لذلك المدخل االسالمى الجديد والـذى مـن            وتسعى هذه الورقة البحثي   

دواعيه أن لغتنا العربية لها خصوصية سواء من حيث السياق والبالغة والداللة ومن حيـث مخـارج         
األصوات ويسهم علم التجويد فى ضبط اللسان العربى لذا لما اليعتمد عليه فى الوقاية من اضطرابات                

  .النطق والكالم
ن القران ملىء بالمقاطع التى تحوى من االعجاز قدرة على نطق الحرف المضطرب             كما وأ 

وذلك عندما يساق ذلك الحرف فى مقطع يحوى الحروف المـشتركة فـى نفـس مخـرج الحـرف                   
  . المضطرب مما يسهل عملية نطقه سليما سلسا سهال

طة فيهـا وأمثلـة     وتتناول الورقة كذلك اسباب اضطرابات النطق والكالم ودور البيئة المحي         
  .على عمليات البنية المقطعية وكيفية العالج من اضطرابات النطق والكالم بعد سوق أمثلة لها

                                                 
طـوير   للتـدريب والت   إبـداع مدير المركز الدولى لالستشارات والتدريب والتخاطب بدبى ومـدير مركـز             [*]

   0بالقاهرة

Administrator
Gulfkids
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الكلمات عند األبناء ،والـبعض يـسترسلون مـع     فاالباء واالمهات يستمتعون ببدايات نطق
عـوا  أو غير صحيحة فى حروفها وذلـك لكـي يتمت   الصغار مرددين لهم مزيد من الكلمات معكوسة

المسلك الخاطىء تكون النتيجة هى إصابة اإلبن بعيوب النطق  بسماعها منهم ، ومع االستمرار في هذا
 واالضافة والحذف والتشوية  التلعثم واللدغة واالبدال أعراضها عند األطفال مثل الدائمة والتى تشتهر

ويصاحبها غالبـاً أعـراض    وفقدان القدرة على التعبير والسرعة في الكالم وإدغامه،. لبعض الكلمات
األسـنان لـبعض الوقـت أو الـدق      جسمية أسبابها نفسية كتحريك اليدين أو الكتفين أو الضغط على

العينين وتحريك الجفون وتحريك  بالقدمين على األرض ، أو ظهور حركات هستيرية كرعشة رموش
  :وهى  وجود هذا العيوباألسباب التى ّأدت إلى. الرأس يميناً ويساراً وبلع الريق عند الكالم

 :  أسباب عضوية-1
األعصاب المتحكمة فـى الكـالم أو    نقص أو اختالل الجهاز العصبى المركزى واضطراب

 –  الـشفتان – اللسان - األسنان–إصابة المراكز الكالمية فى المخ بتلف عيوب الجهاز الكالمى الفم 
  الفكان

 : أسباب نفسية  -2
  . الشعور بالنقص-
 .لحنان من أحد األبوين فقدان ا-
   التدليل الزائد و اإلستجابة لرغبات الطفل دون أن يتكلم فيكفى أن يشير أو أن يعبر بحركة-

 .ما أو بكلمة فتلبى رغبته    
 .دفعاً للكالم قبل األوان  قلق اآلباء واستعجالهم مما يجعلهم يدفعونه-
  .  التأخر الدراسي واإلخفاق في التحصيل-
 .  و الكسل اإلنطوائية-

  .  عدم التوافق بين األبوين والشجار الدائم بينهما-
  :البيئة المحيطة بالطفل ودورها في حدوث اضطرابات النطق 

 ويتفاعل معها ، فهي التي توفر له الحمايـة     الطفل أول بيئة تربوية يتواجد فيها       تعتبر األسرة 
  .طبقاً للمرحلة العمرية التي يمر بها عن توفير كل االحتياجات الالزمة له ة وهى المسئولواألمن
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ولما كانت األسرة هي المجال االجتماعي األول الذي ينشأ فيه الطفل ، أصبحت العالقـات               
األسرية سببا مباشرا من أسباب نمو الطفل نموا سويا أو نموا غير سوى ، ودرجة األمن التي يحـس                   

.                                            هـة االجتماعيـة و النفـسية        بها الطفل ذات أثر كبيـر فـي تكيفـه أو عـدم تكيفـه مـن الوج                 

                 )59 ،1976مصطفى فهمي، (

 بمثابة المرآة التي تتضمن أحكاماً عن قيمة ومكانٍة الطفل           للطفل تعد  معاملة الوالدين ساليب  أف
حيث يدعم هذه  ،   بالنقص أو شعوره بالثقة      همرتبطاً بمدى شعور  فل بقيمته   طسرة ، فإحساس ال   داخل األ 

  زاد إحساس الطفـل بقيمتـه وأهميتـه فـي المحـيط            كلماف  ،   األحاسيس سلوك الوالدين تجاه طفلهم    
  .  الذي يعيش فيه كلما دعم هذا من ثقته بنفسه ومن قدرته على االعتماد عليهااالجتماعي

 جواً أسرياً   هييءسم فيها الوالدان بالسيطرة والتحكم ، ت      وعلى العكس من ذلك فاألسرة التي يت      
 ومن ه ،ق في إتمام عملية التواصل بين الطفل ووالدي     خفامر الذي يؤدى إلى اال    األ،  مشحوناً بالضغوط   

   .ثم مزيداً من المعوقات للنمو الطبيعي لكالم الطفل
ل ووالديه فـي المراحـل       توجد دائما في العالقات التي تقوم بين الطف        مشكلة النطق فجذور  
 وعنـدما    ،  أداءه  طفل أعلى مما يستطيع   ال فعندما تصبح مطالب اآلباء من        ، الطفل المبكرة من حياةٍ  

طفـل تقييمـاً سـلبياً      اليستخدم اآلباء في سبيل ذلك العقاب القاسي والقيود المشددة ويقيمون ما ينجزه             
 .  النطق    اضطرابات و حدوث  بالقلق والتوتر     عندئذ طفل فإن االحتمال األكبر أن يصاب ال       ، باستمرار

(Jennifer,2001,69)  
كما تؤثر االتجاهات الوالدية الخاطئة التي ينشأ فيها الطفل من تدليل زائد ، وحنان مفـرط ،                 
أو صرامة زائدة إلى حد القسوة ، في وجود عالقة غير سوية بين الوالدين والطفل ، يـنعكس أثرهـا       

  .ل بشكل سلبي على نطق الطف
 يتمثـل فـي     ومن بين العوامل البيئية الهامة التي يحتمل أن تؤثر على النطق عامل أساسي            

ارة ث ، وكميـه االسـت      وخـصوصا األم   يتعرض لها الطفل أثناء تعلم الكالم      أنماط كالم اآلخرين التي   
  . نمو الكالم  مرحلةوالدافعية التي يحصل عليها الطفل خالل

أن ) Meyers & Freeman) 1985و فريمـان   حيث أوضحت دراسة كل مـن مـايرز   
أمهات األطفال ذوى اضطرابات النطق يطالبن أطفالهن بالكالم دون أن يكن هن نموذجـا لهـم فـي                  
النطق مما يؤدى إلى وجود نوع من الضغوط على الطفل في التواصل والفشل في النطق وعدم تحقيق                 

   (Meyers & Freeman, 1985,204) .الطالقة اللفظية 
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إلى  أن انتقاد الوالدين  لكالم الطفـل و مطالبتـه            ) 1990(ما تشير دراسة نوران العسال      ك
بالكمال في النطق يؤدى بالطفل إلى تفادى وتحاشى الكالم أمامهم مما يساعد على ظهور اضطرابات               

 )  90، 1990نوران العسال ،.(النطق عند الطفل
حدة التلعثم تزداد بازدياد انشغال اآلبـاء       أن  ) 1998(وقد تبين من نتائج دراسة جهان غالب        

عن أبنائهم و بارتفاع مستوى تعليم األب واألم حيث يتوقعون من أبنائهم أكثر مما يستطيعون إنجازه،                
 المدرسية والمجتمـع     الطفل ؤثر بالسلب على عالقات   تيشملها نوع من الفتور     التي  والعالقات األسرية   

 وزيادة االضـطراب فـي      جتماعىمر إلى سوء التوافق اال    هاية األ ، مما يؤدى في ن     البيئي المحيط به  
   )104 ،1998جهان غالب ، . ( النطق

وتعد البيئة األسرية عامال أساسيا في مساعدة الطفل على النطق الصحيح حيث وجد  انجهام                
)Ingham 1993 ( أن أسر األطفال ذوى اضطرابات النطق تتصف بالتالي:  

  .اطئة و سوء استخدام قاعدة الثواب والعقاب أساليب سيطرة والدية خ -1
 .االعتماد على حل الصراع الداخلي في األسرة من خالل التهديد للطفل  -2
عجز االتصال بين الوالدين والطفل والتفاهم من خالل الكلمة والموضوع و التي تـستبدل               -3

 .بشدة األفعال واألصوات 
ثناء الحديث معه مما يعوق تـدفق       صدور مقاطع كالمية تحمل معنى السخرية من الطفل أ         -4

 .أفكار الطفل و يجعله يتجنب الحديث أمامهم 
Ingham , 1993, 137)                                                                 (  

أن من المواقف التي تزيد من حـدة التلعـثم عنـد الطفـل              ) 1967(ويذكر طلعت منصور    
  : المواقف التالية 

  .لطفل إلى شخص ممثل للسلطة تحدث ا -1
 .تحدث الطفل أمام اآلخرين  -2
 .تحدث الطفل إلى مستمع يبدى اهتماما بالغا لما يقوله  -3
 .تحدث الطفل بشكل سريع بسبب ضيق الوقت  -4
 .تحدث الطفل إلبالغ رسالة ذات مضمون هام  -5
 .تحدث الطفل في المواقف المرتبطة بالشعور بالتهديد  -6

   )194 ،1967طلعت منصور، ( 
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تنطبق على الطفل   ) 1967(و هذه المواقف السابقة و التي ذكرها طلعت منصور في دراسته            
المتلعثم داخل البيئة المدرسية فتزيد من تلعثمه فهو يتحدث إلى المدرس والناظر وهم ممثلين للسلطة ،                

 يطلـب   كما يتحدث أمام اآلخرين وهم زمالؤه في الفصل ، كما يتحدث أيضا أمام شخص ناقد عندما               
منه المدرس اإلجابة على األسئلة بسرعة لضيق وقت الحصة مما يؤدى لشعور الطفل بالتهديد و يزيد                

  .من حدة التلعثم لديه
  .وسوف يستعرض الباحث أهم االضطرابات المتعلقة بالنطق والكالم

   : Dyslalia اللدغة: أوالً 
  إلى التالي) الراء ( اللدغة الرائية وهى قلب صوت  -1
  ) يامي (   تنطق )رامي  (   مثال كلمة      ى              ر

  ) المي (  تنطق   )رامي   (  مثال كلمة     ل             ر 
  ) غامي (  تنطق  )رامي  (   مثال كلمة     غ             ر 
  : بشكل غير صحيح) س ( وفيها يخرج صوت السين : اللدغة السينية  -2

  ) ثامي (  تنطق  ) سامي (  مثال كلمة     ميةوهناك اللدغة السينية األما
  ) شامي (  تنطق   )سامي ( مثال كلمة     وهناك اللدغة السينية الجانبية 
  ) خامي ( تنطق   ) سامي (  مثال كلمة   وهناك اللدغة السينية البلعومية

 الجيم إلى   قلب صوت  أو) تاء (حيث يقوم الطفل بقلب صوت الكاف إلى        : اللدغة الخلفية األمامية     -3
  ) : دال (

  ) تنافة( تنطق ) كنافة ( ت    مثال    كلمة           ك 
  )دمل)        ( جمل ( د              ج                                       

ففـي  ،  ياضطرابات في النطق ينتج عن عدم تكافؤ الصمام اللهائي البلعوم          : Nasalityثانياً الخنف   
   ي عن عدم تكافؤ الصمام اللهائي البلعومةجي نت ال يحدث غلق للتجويف األنفيبعض الحاالت

    .وهنا يحدث الخنف، الذي يجعل كثيراً من األصوات تخرج منهاألمر 
    Dysarthriaالحبسة الكالمية   : ثالثاً

وهى عدم القدرة على أداء أصوات الكالم بشكل صحيح نتيجة الضـطراب فـى الجهـاز                  
، فتنطق الكلمـة وعـضالت الفـم        ى يؤدى إلى تدهور التناسق بين عضالت جهاز النطق        الحركي الذ 
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أو تنطق الكلمة وعضالت الفم فى حالة تشنج فيحدث         . أسـمى أحمد : مرتخية فيحدث لهاتطويل مثال   
  .بدال من أن ينطقها اسمى أحمد) أسى أحد: (لها إدغام مثال

  :التلعثم: رابعاً
  : ى الصور التالية وهو إنشطار للفونيم يظهر ف  

     حمد   ـ  توقف    ـم    تنطق)  محمد (  كلمة -------تلعثم توقفي   مثال  -
   حمدـــ ـ  تطويل مــ  تنطق)   محمد  ( كلمة-------تلعثم تطويلي  مثال  -
  تكرار  تنطق م م م م م م  م حمد  ) محمد (  كلمة ------تلعثم تكراري  مثال  -

  . محمد محمد محمد محمدأو تنطق                                 
أو تكرار للكلمة بأكملها مثل     ) م  ( ففي التلعثم التكراري يحدث تكرار للصوت الواحد من الكلمة مثل           

  .كما في المثال السابق) محمد ( كلمة 
  :وباإلضافة إلى ذلك فأن اضطرابات النطق تتمثل فى أربعة أشكال هى 

    Omissionالحذف  -1
تنطق يـارة   ) طيارة  (صوت من أصوات الكلمة مثال كلمة       ) فونيم  ( وهو عبارة عن حذف     
  ).ط ( حيث نالحظ حذف صوت الـ 

    Addition: اإلضافة -2
تنطـق  ) طيـارة (عبارة عن إضافة صوت زائد على أصوات الكلمة األساسية مثال كلمـة             

  ).ط ( حيث نالحظ إضافة صوت ) ططيارة(
     Substitution:  اإلبدال -3

عبارة عن إبدال صوت بأخر عند النطق مما يؤدى صعوبة فهم كالم الطفـل مثـال كلمـة                  
  ).أ ( بصوت ) ط ( حيث نالحظ إبدال صوت ) أيارة(تنطق ) طيارة(
    Distortion: التحريف -4

وأكثر األصوات تأثراً بهـذه     ) يرارةأ(تنطق  ) طيارة(نطق الصوت بطريقة خاطئة مثل كلمة       
حيث تكثر األخطـاء مـع      ) ذ  ( ،  )ش( ،  ) ب  ( ،  ) ف  ( ابات هي األصوات الساكنة مثل      االضطر

  .حدوث الكالم التلقائي
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  :استخدام عمليات البنية المقطعية فى القرءان لعالج اضطرابات النطق
  لنطـق  syllables structure processesيعد التعرف على عمليات البنيـة المقطعيـة   

الهامة عند تقييم وعالج المشكالت التخاطبية الخاصة باألطفال الذين يعانون من           األطفال من المعايير    
        .اضطرابات النطق والكالم

  :تقليل عدد الصوامت المتوالية  -1
تنطق ) قطار(وقيه تؤول األصوات الصامتة المتوالية إلى صوت صامت واحد كما في كلمة             

  : كالتالي ) أطر(ي وبتحليل عناصر المقطع اللفظ) أطر( فى العامية 
  ر  توقف  أط  تنطق    ر  +ط   + أ

+ V  + C  C     V+C توقف  C  
         صامت صامت متحرك

  وتتضح هذه العملية في نطق كلمة قطار المكونة من 
  طار  توقف  ق  تنطق  ف  ر        +أ  +ط    +ق

+ C   + C  V  + C       
        صامت  متحرك  صامت  صامت

ال يكـون هنـاك     ) طـار (وجود صامت تالي ولكن عند نطق مقطع        ونالحظ توقف النطق ل      
فالصوتان الصامتان يوصلهم   ) صامت  + متحرك  + صامت  (صعوبة في النطق ألنه مقطع مكون من        

  .صوت متحرك
  اإلطالة في الصوت المتحرك -2

تمتاز األصوات المتحركة بوجود ممر صوتي مفتوح ، وتتكون هذه األصوات المتحركة عن             
البلعوم ، األنف ، الجيوب األنفية ،       (داث تغييرات في شكل واتساع الممرات فوق الحنجرية         طريق إح 

  ).تجويف الفم 
مما يؤدى إلى إعادة تشكيل الصوت الحنجري األولي عن طريق تقويـة أصـوات معينـة                

    .وإضعاف أصوات أخرى وهذا يسمي بالرنين فالمتحركات تمتاز بشدة أعلي وتردد أقل 
  ) 46 ، 1986قطبي ، ناصر (                                         
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والتي تتكون من مقطع واحد عند تحليل عناصـرها الفونيميـة نجـد             ) أنا  ( فمثالً في كلمة    
  : كالتالي

  نا  تطويل  أ  تنطق    أ   +ن  + أ
+  V  +  C  V    فتنطق  V   +تطويل  V+ C  
         متحرك صامت متحرك

  : ابق التالي ويتضح من المثال الس
  .تقي بصامت فينطقهلإلى أن ي) أنا(والذي تبدأ به كلمة )  أ (تحدث اإلطالة للصوت المتحرك 

  :التكرار -3
في الكلمة المكونة من ) متحرك + ساكن ( حيث يحدث تكرار للمقطع األول الذي يتكون من        

  أكثر من مقطع 
  : قطع يحتوى على فونيمين كالتالي والتي تتكون من مقطعين وكل م) شايف  (فمثالً في كلمة 

  يف  شاشا  شا  فتنطلق  ف+   يـ+   أ+   ش 
C  + V   + C  + C        

        صامت صامت متحرك صامت
  ) شاشا يف (تنطق )         فونيم+    فونيم   )      (فونيم+    فونيم   (

  )مقطع)                 ( مقطع     ( 
     ) كلمة                (        

وقد استفاد الباحث من عمليات البنية المقطعية ، فكان ضمن أهداف عالج التلعثم أن يتضمن               
كالم الطفل المتلعثم تدفق مستمر من المقاطع داخل الدفعات الزفيرية التنفسية مراعيا قواعد التوقف أو               

  .التطويل أو التكرار
 المتلعثم غالباً ما يحدث تلعثمه إذا       في دراستها إلى أن الطفل    ) 1997(وقد أشارت سحر الكحكي     

  : اآلتيةنطق مقاطع مضغوطة وأوصت بأن يتعلم كيف يتم ذلك حتى يستطيع أن يتحاشاه وذلك لألسباب 
  أن المقطع المضغوط أقل طالقة من المقطع غير المضغوط  -1
                                    ما يتعارض مع الطالقة اللفظيم  نطقه قبل وبعدأن المقطع المضغوط يستهلك وقتاً طويالً -2

  )28 ، 1997سحر الكحكي (
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   فى القرءانعمليات البنية المقطعية
ـ سواء كانا )أنَا نَذير(كل حرفين التقيا في الخط واللفظ ـ بأن ال يفصل بينهما فاصل مثل : تعريف 

  )الرحيِم َمالك( أو كلمتين )مناسكَكُم(في كلمة واحدة 
) إنُهو هو(أو التقيـا في الخط دون اللفظ ـ وال يكـون ذلك إال في كلمتين ـ مثل الهاءين فـي 

  :انقسم كل من الحرفين المتالقيين هذا التالقي إلى أربع أقسام كاآلتي
  متماثلين متجانسين متقاربين متباعدين

غيرها فال يقال بينهما تقارب وال تجانس وال تباعد ـ ألنه وذلك ما عدا حروف المد الثالثة مع       
لم بكن لحروف المد مخرج من حيز مخصوص كغيرها ـ ولكن قد يقال بينهما تماثل ـ وذلك كالياء 

فإنهما يوصفان ) قالُوا َوأقبلوا(و) الذي ُيوسوس(والواو المدية إذا جاورت الياء والواو المتحركة مثل 
  . واحد ورسمهما واحد ـ واهللا أعلمبالمثلين ألن اسمهما

  

ــل  ) اسمهما واحد وذاتهما في الرسم واحد ( هما الحرفان اللذان اتحدا في االسم والرسم : فالمتماثلين) 1   :مث
  0مناسكَكُم سلكَكُم الرحيِم َمالك وتحسبونُه َهينا  

  :ت مثـل  هما الحرفان اللذان اتفقا فـي المخـرج واختلفـا فـي بعـض الـصفا               : والمتجانسين) 2
  )يلهث ذَّالك (الثاء مع الذال  )حصدتُّم ـ أردتُّم ( الدال مع التاء )أحطتُ ـ بسطتَ ( الطاء مع التاء   
  :هما الحرفان اللذان : والمتقاربين) 3
  0)من لَّدنه ـ من رزق ـ خلقكم (  تقاربا فـي المخرج والصفة مثل -أ
  0)ن عدَد ِسني(  تقاربا في المخرج دون الصفة مثل -ب
وأرجح األقوال في المتقاربين  )الرأُس شَيبا ـ بعدتْ ثَمود  (  تقاربا في الصفة دون المخرج مثل -ج

هو التقارب في الصفة دون المخرج ـ ويقال له التقارب النسبي ـ سواء أكان الحرفان مـن عـضو     
ا من عضوي نطق مثل     أم كان ) كذبتْ ثَمود ( و  ) قد شَغفها   ( و  ) ذي العرِش َسبيال    ( نطق واحد مثل    

  0)من مال اهللا ( أو )  من َولي (
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: مثـل ) وهذا هو الغالـب   (تلفا في الصفة    هما الحرفان اللذان تباعدا في المخرج واخ      : والمتباعدين) 4
  .حثيثـا كملوا ولت: وقد يتفق الحرفان المتباعدان في الصفة وهذا يكاد يكون قليال مثلتحملون ـ قرئ  

ا أن يظهر كل حرف أو يدغم األول في الثاني أو يخفي األول عنـد الثـانى ،      وعند تالقي الحرفان إم   
وكذا يمكن أن ُيسقط الحرف األول إن كان حرف مد ـ أو ُيحرك بحركة ما ـ وسيتم توضيح ذلـك    

ــساكنين    ــاء ال ــد التق ــذا عن ــوين وك ــساكنتين والتن ــيم ال ــون والم ــي الن ــالم عل ــد الك   .عن
ظهار كل حرف، ألن اإلظهار ال يحتاج إلي سبب، أمـا اإلدغـام             واألصل في حالة تالقي الحرفان إ     

  .واإلسقاط والتحريك فهم فروع منه الحتياجهم إلي سبب
التقاء حرف ساكن بحـرٍف متحـرك بحيـث يـصير     : هو اإلدخال ـ وفي االصطالح : اإلدغام لغةً

  :ائـدة اإلدغـام   ف .ه ارتفاعة واحدة وهو بـوزن حـرفين       الحرفان حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان ب      
  . ، إذ النطق بحرف واحد فيه خفـة وسـهولة عـن النطـق بحـرفين          التخفيف والتسهيل في النطق   

  :أقسام اإلدغام
وهو سقوط المدغم ذاتا وصفة بإدغامه في المدغم فيــه فيصير المدغم و المدغم             : اإلدغام الكامل ) أ

ألـم  (و  ) مـن ربهـم   (و  ) ردتُّموإن أ (و  ) وقل رب (فيه حرفا واحدا مشددا تشديدا كامال نحو        
  ).نخلقكُّم

وهو سقوط المدغم ذاتا ال صفة بإدغامه في المدغم فيه فيصير المدغم و المدغم              : اإلدغام الناقص ) ب
  )بسطتَ(و  ) أحطتُ(فيه حرفا واحدا مشددا تشديدا ناقصا وذلك من أجل بقاء صفة المدغم نحو              

  :شروط اإلدغام
راجع (ـ  ) من رِبهم (خطاً ولفظا مثـل    ) الحرف الثاني (بالُمدغَم فيه   ) ألولالحرف ا (التقاء الُمدغَم   ) أ

  ).تعريف التقاء الحروف
ألـم  (أن يكون بعد المدغم فيه حرف أو أكثر من حرف إذا كان اإلدغام في كلمة واحـدة مثـل                    ) ب

  : كيفية اإلدغام ). و نرزقُكخلقََك(وبذلك يمتنع اإلدغام في ) نخلقكُّم

ثم إدغامه في المدغم فيه     ) الحرف الثاني (من جنس الُمدغَم فيه     ) الحرف األول (م  جعل الُمدغَ 
أما في المتماثلين فـالحرف األول      . وذلك في المتجانسين والمتقاربين   ) ِمن رزِق اهللا  (و  ) ِمن لَّدنَّا (مثل  

  ).فال ُيسِرف فِّي القتل( مثل الحرف الثاني فيدغم فيه مباشرة مثل 
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  :ماء حاالت التقاء الحرفين إلي اآلتيوقد قسم العل
وقد أدغم اإلمام حفـص     . وفيه يكون الحرف األول ساكنـا والحرف الثاني متحركا       : الصـغير  ) 1

 ــ وأظهـر  ) في أربع حاالت فقـط (بين عن شيخه عاصم ـ المتماثلين ـ والمتجانسين ـ والمتقار   
ولـو  : المتجانـسان  . اصرين ـ والَّيل إذا يغشي من نَّيدِرككُّم ـ يوجههُّ ـ   : المتماثالن  .المتباعدين

مثل بل ربكم ـ بل رفعـه   ) بل و قل( الالم الساكنة مع الراء -1:المتقاربان تواعدتُّم ـ همت طَّائفة  
  .اهللا إليه ـ وقل رب أنزلني منزال مباركا

محمـدُُ  (  ـ من ربهـم   )يومئٍذ ُيوفيهم ( النون الساكنة ـ ولو تنوينا ـ مع يرملو مثل إن َيقولون   -2
  ).ولياً َوال نصيرا(ـ من َولي ) هدي لِّلمتقين(ـ من لَّدنه ) مثالً ما(ـ من مال ) رسول اهللا 

   اإلدغــام الشمــسي وهــو إدغــام الم التعريــف فــي أربعــة عــشر حرفــا        -3
ــم   ــفْ ذا ِنَع ــز ِض ــاً تف ــل رحم ــم ِص ــب ث ــرم * ِط ــريفاً للكَ ــٍن زر شَ ــوَء ظ   دع س

  0 فهي من إدغام المتماثلينماعدا الالم
  تألَمون: المتباعدان  )ألم نخلقكُّم من ماء مهين( مثل  القاف الساكنة في الكاف-4
وقد أظهر اإلمـام    . وفيه يكون الحرف األول متحركا والحرف الثاني متحركا أيضا        : الكبـــير) 2

ـ          ناسـكَكُم م: المتمـاثالن    :ا عـدا الملحوظـة المـذكورة      حفص عن شيخه عاصم الجميـع فيم
ــسان  ــوبى : المتجان ــصالحاِت طُ ــان  ال ــم: المتقارب ــدان  رزقَكُ ــتهِزَئ: المتباع   اس

ــة ــا   : ملحوظ ــام وهم ــص باإلدغ ــام حف ــا اإلم ــرءان قرأهم ــي الق ــين ف   :وردت كلمت
  ).95سورة الكهف (ما مكَّنِّي ربى ). 11سورة يوسف (مالك ال تأمنَّا 

وقد أظهر اإلمام حفص . رف الثاني ساكنـاوفيه يكون الحرف األول متحركا والح: المطـلق ) 3
  :الجميع فيها كاآلتي

  تُتْلى ـ تمَسسه: المتماثالن 
  َيشْكر: المتجانسان 
  َأحِمُل: المتقاربان 
  قَوٌل: المتباعدان 
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  .يلتقـي الحرفـان الـساكنين إذا كانـا فـي كلمـة واحـدة أو فـي كلمتـين                    :التقاء الـساكنين  ) 4
  :نين في كلمة واحدة في حالتين ال ثالث لهماويكون التقاء الحرفان الساك

كهـيعص  ( أو  )  أتحاجُّونِّي   –وال الضالِّين   (  حرف األول حرف مد أو حرف لين مثل       أن يكون ال   -أ
  0" )عين"عسق 

الكتاب ـ تعملون ـ نستعين ـ قـريش    (  رف الثاني بسبب الوقف العارض مثل أن يكون سكون الح-ب
ـ    أما إن كان الحرفـان الـساكنين فـي     )بعد  األمر من قبل ومن  هللا–ـ خوف ـ القدر ـ السحت 

كلمتين ـ بأن يكون الساكن األول في آخر الكلمة األولي والساكن الثاني في أول الكلمة التالية ـ   
: أوال : بـاآلتي  الوصل فقط ويكون ذلـك    لص من أحد الساكنين وذلك في حالة        فإنه ال بد من التخ    

  .حذف الحرف الساكن األول
  .تحريك الحرف الساكن األول بحركة مناسبة كالفتح والضم والكسر: ثانيا
  :حذف الحرف الساكن األول: أوال

إن اهللا ال يخفي عليه : ( يحذف حرف المد لفظا في حالة الوصل إذا وقع بعده همزة وصل مثل-1
سماء رزقكم شيء في األرض وال في السماء ـ وإذ قالوا اللهم ـ إال أن قالوا ائتوا ـ وفي ال

  )وإذا النجوم انكدرت* لشمس كورت ـ إذا ا
قد يحذف حرف المد في حالتي الوصل والوقف لحذفه في رسم المصحف مثل كلمة تحي في اآلية  -2

  )رب أرني كيف تحي الموتي(لكريمة ا
  ......عض األمثلة ولتوضيح ذلك إليك ب

  :األلف المدية
 التقاء الساكنين وتثبت في الوقف تبعا للرسم إذا وليها ساكن فتحذف في الوصل للتخلص من

  :سواء أكانت أصلية أم منقلبة عن ياء أم كانت للمثنى أم لغيره كالوقف على الكلمات اآلتية
   قلنا احمل فيها من كلٍّ زوجين اثنين–قلنا قلنا اهبطوا منها جميعا 

  القتلى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
  بخالصة ذكرى الدارذكرى إنا أخلصناهم 

  ذاقا فلما ذاقا الشجرة بدت
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  تلكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة
  أيها يا أيها الناس اتقوا ربكم

  : ملحوظة 
  

يستثنى من لفظ أيها ثالثة مواضع فى القرءان رسمت في المصاحف بغير ألف بعد الهاء وهى قوله 
وقالوا يا أيه الساحر   )31النور ـ ( م تفلحون أيَُّه وتوبوا إلى اهللا جميعا أيه المؤمنون لعلك تعالى

   )31الرحمن ـ ( سنفرغ لكم أيه الثقالن   )49الزخرف ـ (
  :الواو المدية

إذا وليها ساكن فتحذف في الوصل للتخلص من التقاء الساكنين وتثبت في الوقف تبعا للرسم   
  . سواء أكانت في إسم أو في فعل

  :ة الوصل وإثباتها في الوقف فمثال حذفها في اآلسماء في حال-
   )249البقرة ـ ( مالقوا قال الذين يظنون أنهم مالقوا اهللا كم 

   )15الدخان ـ ( كاشفوا إنا كاشفوا العذاب قليال 
   )27القمر ـ ( مرسلوا إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم 

   )19الرعد ـ ( أولوا إنما يتذكر أولوا األلباب 
   )59ـ ص ( صالوا إنهم صالوا النار 

  وما إلى ذلك
  ) متفق عليه: (  ومثال حذفها في األفعال في حالة الوصل وإثباتها في الوقف-

   )39الرعد ـ ( يمحوا يمحوا اهللا ما يشاء ويثبت 
   )3األنبياء ـ ( وأسروا وأسروا النجوى 

   )35 –اإلسراء ( وأوفوا وأوفوا الكيل إذا كلتم 
  ) 66يس ـ ( فاستبقوا فاستبقوا الصراط 

   )21األحزاب ـ (يرجوا لمن كان يرجوا اهللا واليوم اآلخر 
   )9الحشر ـ ( تبوءو والذين تبوءو الدار واإليمان 

   )5البينة ـ ( ويقيموا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة 
   )9الفجر ـ ( جابوا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد 

  :الياء المدية
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تخلص من التقاء الساكنين وتثبت في الوقف تبعا للرسم سواء إذا وليها ساكن فتحذف في الوصل لل
  ). متفق عليه ( أكانت في فعل أو في حرف أو في إسم 

  : فمثال حذفها في األفعال في حالة الوصل وإثباتها في الوقف-
   )71البقرة ـ ( تسقي وال تسقي الحرث 

   )269البقرة ـ ( يؤتي يؤتي الحكمة من يشاء 
   )276البقرة ـ ( قات ويربي ويربي الصد

   )54المائدة ـ ( يأتي فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم 
   )59يوسف ـ ( ُأوفي أال ترون أني أوفي الكيل 
   )44النمل ـ ( ادخلي قيل لها ادخلي الصرح 

  : ومثال حذفها في الحروف في حالة الوصل وإثباتها في الوقف-
  )144األعراف ـ( إني إني اصطفيتك علي الناس برساالتي وبكالمي 

   )27الفرقان ـ ( ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيال 
  : ومثال حذفها في األسماء في حالة الوصل وإثباتها في الوقف-

   )124البقرة ـ ( عهدي قال ال ينال عهدي الظالمين 
   )30الفرقان ـ ( قومي إن قومي اتخذوا هذا القرءان مهجورا 

   )6الصف ـ ( بعدي اسمه أحمد بعدي ومبشرا برسول يأتي من 
   )2الحشر ـ ( أيدي يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 

   )41الروم ـ ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس 
   )81النمل ـ ( بهادي وما أنت بهادي العمي عن ضاللتهم 

   )2التوبة ـ ( مخزي وأن اهللا مخزي الكافرين 
   جمع المذكر السالم المنصوب أو المجرور بالياء المضافة لما بعده ومثال حذفها في-

   )196البقرة ـ ( حاضري لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 
   )1المائدة ـ ( محلى غير محلِّي الصيد وأنتم حرم 

   )3و2التوبة ـ ( معجزي واعلموا أنكم غير معجزي اهللا 
   )11مريم ـ ( ءاتي الرحمن عبدا ءاتي إن كل من في السموات واألرض إال 

   )93الحج ـ ( والمقيمي والمقيمي الصالة ومما رزقناهم ينفقون 
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   )59 –القصص ( مهلكي وما كنا مهلكي القري إال وأهلها ظالمون 
وحذفت النون لإلضافة وبقيت الياء ) الخ ....  محلين –حاضرين ( أصل هذه الكلمات : مالحظة

ف عليها بالياء المرسومة وال يجوز رد النون المحذوفة بحجة زوال  فعند الوقف يوق–مرسومة 
  . إضافتها
  :تحريك الحرف الساكن األول: ثانيا

  :التحريك بالكسر وذلك) أ
إذا وقع بعد الساكن األول همزة وصل فيتم التخلص من التقاء الساكنين بكسر الساكن األول ) 1

 ـ قِل اللهم ـ وقالِت اخرج عليهن ـ ولو أنا كتبنا قِل ادعوا اهللا(وإسقاط همزة الوصل لفظا مثل 
  ).عليهم أِن اقتلوا أنفسكم ـ أِو اخرجوا ـ ولقِد استهزئ ـ فلينظِر اإلنسان

إذا كان الحرف الساكن األول نون التنوين الساكنة ووقع بعدها همزة وصل فيتم التخلص من التقاء ) 2
اهللا *  قل هو اهللا أحٌد -عاداً األولي(فظا مثل الساكنين بكسر هذه النون وإسقاط همزة الوصل ل

  ). الصمد
  :التحريك بالفتح وذلك في حالتين) ب
مَن الشاهدين ـ مالكم مَن اهللا من ولي ـ مَن (إذا وقع بعدها همزة وصل مثل ) ِمن ( نون ) 1

  ).مسرفينالشاكرين ـ ومَن الليل فتهجد ـ مَن العذاب ـ وءاتيناهم مَن اآليات ـ عاليا مَن ال
اذكروا نعمتَي التي أنعمت عليكم ـ إني عبد اهللا (ياء المتكلم إذا وقع بعدها همزة وصل مثل ) 2

  ) ءاتانَي الكتاب ـ فما ءاتانَي اهللا خير مما ءاتاكم
  :التحريك بالضم وذلك في حالتين أيضا) ج
  ). كفروا وعَصوا الرسولفتمنَوا الموت ـ الذين(إذا وقعت همزة الوصل بعد واو اللين للجمع مثل ) 1
وسخر لكُم الليل ـ قل إن كانت لكُم الدار ـ لو (إذا وقعت همزة الوصل بعد ميم الجمع مثل ) 2

  )تسوي بهُم األرض ـ ذلكُم اهللا ربكم ـ فأتاهُم العذاب ـ ال يمسهُم السوء ـ جعل لكُم الليل
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