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  اإلدغام
  مفهومه وأنواعه وأحكامه

  

  
  األستاذ يف قسم اللغة العربية                                                                                       

  امللك سعودجامعة -    كلية اآلداب                                                                                 

  
وقد وجدت عناية من اللغويني واملهـتمني بقـراءة         . اإلدغام ظاهرة صوتية مهمة يف العربية     

ا قد تكون   وهي جهود حتتاج إىل شيء من التنظيم والبيان؛ أل        . القرآن من القراء وعلماء التجويد    
ورة وافية عن   وأحاول يف هذا البحث أن أعطي ص      . د تأيت جمملة يف بعض منها     م، وق مفرقة يف كتبه  

  . من جهود علماء اللغة احملدثني-ما أمكن-هذه الظاهرة مستعينا باجلهود السابقة مع االستفادة
  تعريفه ومصطلحاته-١ 

أدغمت الفرس اللجـام، إذا     و:"يف اللغة اإلدخال، وقال اجلوهري    ) م/غ/د(من معاين اجلذر  
  )١(غمته، على افتعلتهيقال أدغمت احلرف واد.  إدغام احلروفه فيه، ومنأدخلته يف

على وزن اإلفْعـال، وهـو مـصطلح        ) اإلدغام(واجلوهري يشري إىل لفظني أحدمها وهو       
  )٢(، وهو مصطلح البصريي)على وزن االفْتعال) االدغام(الكوفيني، و

ويدل املصطلح الكويف على فعل املتكلم، ويدل مصطلح البصريني على حدوث الظاهرة يف             
  .اللغة

واإلدغام إمنا يدخل فيه األول يف      : " معىن اإلدخال يف تعريفه لإلدغام، قال      واستعمل سيبويه 
خر من موضع واحد،    اآلخر واآلخر على حاله، ويقلب األول فيدخل يف اآلخر حىت يصري هو واآل            

  )١(قد تركتك: حنو

                                                 
 .١٩: ٥)دغم(اجلوهري، الصحاح، )١(
  .١٢١: ١٠) القاهرة/ إدارة الطباعة املنريية(يعيش بن علي بن يعيش، شرح املفصل )٢(
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اإلدغام أن تصل حرفًا ساكنا حبرف مثله من غري         : "وعرف أبوعلي الفارسي اإلدغام بقوله    
مد، وفـر،   : ة وذلك قولك   تفصل بينهما حبركة أو وقف فريتفع اللسان عنهما االرتفاعة واحد          أن

ض٢(وع(.  

واملعىن اجلامع هلذا كله تقريـب الـصوت مـن          : "ويزيد ابن جني ذلك وضوحا يف قوله      
 الصوت؛ أال ترى أنك يف قطّع وحنوه قد أخفيت الساكن األول يف الثاين حىت نبا اللسان عنـهما                 
نبوة واحدة وزالت الوقفة اليت كانت تكون يف األول لو مل تدغمه يف اآلخر؛ أال ترى أنـك لـو                    
تكلفت ترك إدغام الطاء األوىل لتجشمت هلا وقفة عليها متتاز من شدة ممازجتـها للثانيـة ـا                  

 على  قطْطَع، وسكْكَر، وهذا إمنا حتكمه املشافهة به، فإن أنت أزلت تلك الوقيفة والفترة            : كقولك
  )٣(يه أشد جلذبه إليه وإحلاقه حبكمهاألول خلطته بالثاين فكان قربه منه وادغامه ف

 واملثالن مها   )٤(املتقاربان(و) املثالن أو املتماثالن  (ومن املصطلحات املهمة يف درس اإلدغام       
، أو  صوتان من جنس واحد، كالباء والباء، واملتقاربان ما كانا من خمرج واحد مثل الدال والتـاء               

  .اتصفا بصفة واحدة مثل اجلهر يف الدال والزاي
 ويقصد باإلدغام الصغري إدغام الصوت الساكن       )٥(اإلدغام الكبري (و) اإلدغام الصغري (ومنها  

يف املتحرك سواء يف كلمة أو يف كلمتني، ويقصد باإلدغام الكبري إدغام الصوتني املتحركني مـن                
  .يف الثاينكلمتني بأن يسكن املتحرك األول فيدغم 

، فأما التام فهو ما مياثل فيه الصوت األول الصوت          )اإلدغام الناقص (و) اإلدغام التام (ومنها  
كالشمس، وأما الناقص فما مياثله مماثلة ناقصة مثل إدغام         : الثاين مماثلة تامة، كإدغام الالم يف الشني      

  . ]البقرة-٨[ ﴾من يقُولُ﴿النون يف الياء، حنو قوله تعاىل 
  الوصف الصويت لإلدغام-٢

                                                                                                                                                         
  .١٠٥-١٠٤: ٤بويه، الكتاب، سي)١(
  .٦٠٨أبوعلي الفارسي، التكملة، ص)٢(
 .١٤٠: ٢ابن جين، اخلصائص، )٣(
غـامن  : انظـر . املتجانسني، ومها ما اتفقا خمرجا، وأما املتقاربان فهما ما اتفقا صفة ال خمرجا            : أضاف اودون املتأخرون مصطلح   )٤(

  .٣٩٦) م١٩٨٦بغداد، / وزارة األوقاف(جويد قدوري احلمد، الدراسات الصوتية عند علماء الت
ويعين ) اإلدغام األصغر (، ويعين به اإلدغام بنوعيه الصغري والكبري، و       )اإلدغام األكرب (انفرد ابن جين مبصطلحات خاصة فنجد عنده          )٥(

يف جوار األصوات املطبقة، أو إىل دال بعد        به تأثر الصوت بصفة غريه ومماثلته له مماثلة غري تامة، مثل إمالة األلف، وحتول التاء إىل الطاء                  
  .١٤١-١٣٩: ٢ابن جين، اخلصائص، : انظر. اصطرب، ازدهر: األصوات اهورة، مثل
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حينما يتجاور صوتان ال حركة بينهما فهما إما من جنس واحـد، ويف احلالـة األوىل ال                 
 فالصوت األول تلتقي أعضاء النطق لنطقه مث تتفرق لتلتقي          )١(لحيدث اإلدغام، فاإلظهار هو األص    

نطـق تلتقـي    مرة أخرى عند نطق الصوت الذي يليه؛ أما إن كانا من جنس واحد فإن أعضاء ال               
  :لنطق الصوت األول وتظل يف لقائها حىت تنطق الصوت الذي يليه، مثال ذلك

 تبت –َ ب –ن = ن َ-َ  
تلتقي الشفتان مع نطق الباء األوىل فال تنفرجان لتلتقيا لنطق الثانية؛ بل تظالن منطبقـتني               

  .)٢(حىت تسمع الثانية بعد انفجارها إثر انفراج الشفتني

الباء غري املدغمة والباء املدغمة يف الباء هو فرق يف الزمن حيـث يتـأخر               والفرق بني نطق    
 )٣(صوت املشدد صوتا واحدا ال صـويت      انفجار الصوت مع احلالة الثانية؛ ولذلك يعد فندريس ال        

وهذا يقال يف   . وهذا صحيح على املستوى الصويت فقط، أما على املستوى الوظيفي فهما صوتان           
  .ة األخرى، واإلدغام خاص بالصوامتكل األصوات املدغم

والصوتان املدغمان ال جيتمعان يف مقطع واحد؛ بل يكونان يف مقطعني متواليني، فيكـون              
  :أوهلما قفالً للمقطع األول، ويكون آخرمها مفتاحا للمقطع الثاين، مثال

 لَّمري مفتوحمقطع قص/ مقطع قصري مفتوح/ مقطع قصري مغلق[َ      –م / َ–ل / َ ل–ع = ع[  
  .أقفلت الالم األوىل املقطع األول، وفتحت الالم الثانية املقطع الثاين

  وظيفة اإلدغام-٣
اإلدغام وسيلة من وسائل العربية للتخلص من املتماثالت، وقد بين هذا جبالء العلـوي يف               

اثلـة يف  اعلم أن العرب الذين هم األصل يف هذه اللغة قد عدلوا عن تكرير احلـروف املتم              : "قوله
كثري من كالمهم إىل اإلدغام وما ذاك إال ألجل ثقله على ألسنتهم وهكذا فعلوا يف املتقاربني أيضا                 

  .)٤( مد وشد، واألصل مدد، وشددفقالوا

                                                 
 . ١٣٤: ١القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، )١(
  .٨٩ -٨٧سوسري، دروس يف األلسنية، )٢(
، سـواء   )الفنولوجية(ف ال ميكن عده من الناحية الصوتية اللغوية         وذهب داود عبده إىل أن الصحيح املضع      . ٤٩فندريس، اللغة، ص  )٣(

دراسـات  : انظر. صوتا واحدا أم مل يكن، وسواء أرمز إليه كتابة حبرفني أم حبرف واحد            ) الفونوتيكية(كان من الناحية الصوتية اللفظية      
  .٣١-٣٠يف علم أصوات العربية، ص 

  .٥٢-٥١: ٣العلوي، الطراز، )٤(
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فأحسن مـا يكـون     : "ويفهم من أقوال سيبويه أن اإلدغام حيسن حني تكثر املقاطع، قال          
ا سواء إذا كانا منفصلني، أن تتواىل مخسة أحرف متحركة          اإلدغام يف احلرفني املتحركني اللذين مه     

أال ترى أن بنات اخلمسة وما كانت عدته مخسة ال تتـواىل حروفهـا متحركـة،                . ما فصاعدا 
وقد تتواىل األربعة متحركة يف مثل علَبِط؛       . استثقاالً للمتحركات مع هذه العدة، والبد من ساكن       

ا يدلك على أن االدغام فيما ذكرت لك أحسن أنه ال يتواىل            ومم. وال يكون ذلك يف غري احملذوف     
بيان يف كـل    وال. جعل لّك وفعل لّبيد   : يف تأليف الشعر مخسة أحرف متحركة، وذلك حنو قولك        

د حجازي١(هذا عريب جي(اوكلما توالت احلركات أكثر كان االدغام أحسن: " وقال أيض)٢(.  

  . املتماثلةفاإلدغام إذن هو سعي للتخلص من املقاطع
  :الرسم اإلمالئي للصوتني املدغمني-٤

على حنو ما يكره اجتماع املتماثالت لفظًا فإنه يكره اجتماعها خطًّا لذلك يكتفى بالرسـم               
اإلمالئي برمز واحد دالّ على الصوتني املدغمني وجنعل عليه رمزا داالًّ على ذلك وهو ما يـسمى                 

  .إذ هو احلرف األول منها) شديد(بالشدة وهو رمز مقتطع من كلمة 
رد، علّم، امحر، أما إن     : وشرط هذا اإلجراء أن يكون احلرفان يف كلمة صرفية واحدة، مثل          

لن نذهب، أما إن كانتا يف كلمة واحدة إمالئيـا          : كانا يف كلمتني صرفيتني فال يجرى ذلك، حنو       
 فالدال مدغمة يف التاء لكنها      عدت؛: فإن كان اإلدغام ملتقاربني بقي رسم كل منهما، مثال ذلك         

  .بت: مل ترسم تاء، خبالف املماثل مثل
  :شروط اإلدغام-٥

  :ال يقال عن الصوتني إما مدغمان حىت حيققا الشروط التالية
متاثل الصوتني متاثالً تاما، فال يدغم الصوتان املختلفان، وجيب متاثـل            .١

  .املتقاربني قبل إدغامهما
  . بينهما صوت امتنع اإلدغامتتابع الصوتني، فإن حال .٢
  .سكون األول وحترك الثاين .٣
٤. أن يكون قبلهما حركة قصرية أو حركة طويلة، أي مد.  
  .أال حيدث اإلدغام لبسا أو يضيع غرضا .٥

                                                 
 .٤٣٧: ٤الكتاب، سيبويه، )١(
 .٤٣٧: ٤سيبويه، الكتاب، )٢(



مفهومه، وأنواعه، وأحكامه:اإلدغام  
 

 ه١٤٢٠احملرم ) ٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٥

  :التغريات الصوتية اليت قد يقتضيها اإلدغام-٦
  حذف احلركة-أ

إـا حتـذف ليتوصـل إىل       إذا تعذر نقل احلركة الفاصلة بني املتماثلني إىل ساكن قبلهما ف          
  :إدغامهما، وذلك حنو

 ددش  دد د – ش َ – د ∅َ د – ش َ –َ د –َ د –ش [ ش َ-َ [  
  ]َ ل ل-ُ ع ت –م  ل∅َ ل –ُ ع ت -م ِ ل–َ ل –ُ ع ت –م [ مْعتلّ مْعتلل 

) عميقـتني (مشتركة بني بنيتني بـاطنتني      ) سطحية( وقد يفضي احلذف إىل صورة ظاهرة       
  :خمتلفتني

  
 مْحتلل

  
  

 مْحتلَل
  

  مْحتلّ

  َ ل ل-ُ ح ت –م  ل∅َ ل –ُ ح ت -م ِ ل–َ ل –ُ ح ت –م : اسم الفاعل
  َ ل ل-ُ ح ت –م  ل∅َ ل –ُ ح ت -م َ ل–َ ل –ُ ح ت –م :اسم املفعول

  :وال يتبني الفرق بينهما إال يف السياق
  )اسم فاعل(عدو حمتلّ 
  )سم مفعولا(وطن حمتلّ

  القلب املكاين-ب
ويكون ذلك إن سـبق املتمـاثالن       . وهذا مما يسمى عند الصرفيني باإلعالل بنقل احلركة       

 :بساكن، إذ حيدث قلب مكاين بني أول املتماثلني واحلركة فتتقدم احلركة ويتأخر الصوت، حنـو              
  .اْستقَلَّ

  
١٠ ٩ ٧ ٨ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 َ- ل ل َ- ق َ- ت س ِ- ا  َ- ل َ- ل ق َ- ت س ِ- ا
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  :وحتذف احلركة إن كان الصوت السابق املتماثلني ألفًا، حنو
 درادراد   

  ُ ن–َ د د –َ – ر ُ ن –ِ د –َ د –َ –ر 
  .والعلة يف ذلك أن األلف مد واملدود ال تليها احلركة البتة

ساكن بعده وهو مد حيول بني التقـاء        ويالحظ أن األلف ميد بعض املد الذي يسوغ نطق ال         
  .)١(ودين عوضا عن احلركة احملذوفويعد هذا املد عند ا. األلف والساكن

  املماثلة التامة بني صوتني-ج
 -من أجل هذا اإلدغام   –لَما كان اإلدغام هو نطق صوتني من جنس واحد فإنه قد حيدث             

 يف خصائصه الصوتية الصوت اآلخر الـذي        أن ينطق أحد الصوتني املتجاورين حبيث يصبح مماثالً       
  : ومثال ذلك)٢( يف اإلدغام أن يتبع األول اآلخرألن األصل"يليه حىت يدغما، 
   امحى اْنمحى)اْنفَعلَ( بالزيادة على حما 

  َ–َ –َ ح –ِ م م – ا َ –َ –َ ح –ِ ن م –ا 
   اماز اْنماز)اْنفَعلَ( بالزيادة على ماز 

  َ–َ ز –َ –ِ م م – ا َ –َ ز –َ – ن م ِ–ا 
  :، مثل)افْتعلَ(وقد يكون الصوت األول هو املؤثر يف مماثله الثاين مثل التاء يف بناء 

 دلَ(طَرعفْتا( درطْتا دطَّرا   
ويذهب بعض اللغويني احملدثني إىل أن هذا البناء يف األصل كـان            . وهذا عام يف هذا البناء    

  )٣(ت الصفري مث جعل مطردا يف كل صو؛ ولكن أخرت التاء رعاية ألصوا)اْنفَعلَ(مثل ) علَاْتفَ(

اذحبتـودا،   ":اهلاء يف احلاء اليت قبلها، مثـل      العني أو   وقد يدغم الثاين يف األول مثل إدغام        
  : أي)٤("واذحباذه

  اذحبتودا= حتودا اذْبح  عتودااذْبْح 
                                                 

  .٥٣٨احلمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص )١(
  .٤٦٩: ٤سيبويه، الكتاب، )٢(
 .٩٧-٩٤داود عبده، دراسات يف علم أصوات العربية، . ١٠٠، ٨٠بروكلمان، فقه اللغات السامية، ص)٣(
: وإمنا قلبت الثاين إىل األول يف حنو: "، وشرح الرضي ذلك بقوله٢٦٤: ٣الشافية، الرضي، شرح : مثل ذا ابن احلاجب، انظر  )٤(

، واذبح هذه، مع أن القياس العكس؛ ألن أنزهلا يف احللق أثقلها، فأثقلها اهلمزة مث اهلاء، مث العني مث الغني، ]ولد املعز[اذبح عتودا 
ود من اإلدغام التخفيف، فلو قلبت األوىل اليت هي أخف إىل الثانية اليت مث احلاء مث اخلاء، فاحلاء أخف من الغني واخلاء، واملقص

 .٢٦٥: ٣شرح الشافية، :انظر". هي أثقل ملشت خفة اإلدغام بثقل احلرف املقلوب إليه فكأنه مل يدغم شيء يف شيء
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  اذحباذه= ح حاذه اذْباذْبْح هذه  
  

   
  حذف حركة ومماثلة-د

  :قد يقتضي اإلدغام حذف احلركة متهيدا ملماثلة صوتني مثّ إدغامهما، مثال ذلك
  اثَّاقَلْتم اْتثاقَلْتم ْتثاقَلْتم تثاقَلْتم

    ُ م–َ ل ت –َ ق –َ –َ ث –ت 
    ُ م–َ ل ت –َ ق –َ –               ت ث 

   ُ م–َ ل ت –َ ق –َ –ِ ت ث –     ا                
  ُ م–َ ل ت –َ ق –َ –ِ ث ث –ا                              

  :أنواع اإلدغام-٧
إدغام مثلني وإدغام متقاربني، ولكن اودين املتأخرين كـابن         : املشهور أن اإلدغام نوعان   

، وبتأمل ما ورد من أمثلة اإلدغام       اجلزري جعلوا فرعا من إدغام املتقاربني، ومسوه إدغام املتجانسني        
يف التراث اللغوي، جند أنَّ بإمكاننا أن نضيف أنواعا أخرى من اإلدغام غـري مرتبطـة بطبيعـة                  
الصوتني، بل هي مرتبطة بالكيفية اليت حيدث ا اإلدغام، وسوف جنتهد يف وضـع مـصطلحات                

  .نطلقها على هذه األنواع
  تأنواع اإلدغام حسب صفات الصو: ٧/١
  :إدغام املثلني، أو املتماثلني-أ

حنو قوله تعاىل   . وهو إدغام صوتني متفقني يف كل الصفات الصوتية، مثل إدغام الباء يف الباء            
  .]النمل-٢٨ [﴾اذْهب بِّكتابِي هذَا﴿

   :إدغام املتقاربني-ب
وهو إدغام صوتني متقاربني من حيث صفتهما الصوتية كالتقارب يف املخـرج أو اهلمـس           

ويصار إىل تغيري أحد املتقاربني ليجانس اآلخر ومياثله مثّ يـدغم           . اجلهر أو غري ذلك من الصفات     و
ويشمل إدغام املتقاربني ما يسمى باملتجانسني عنـد اـودين، ومهـا الـصوتان              . فيه بعد ذلك  

  .املشتركان يف خمرج واحد
  :إدغام املتجانسني-ج
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  .ويغين عنه السابق. ثل إدغام الدال يف التاءوهو إدغام الصوتني املتفقني يف خمرجهما، م
  أنواع اإلدغام حسب كيفية اإلدغام:٧/٢
  اإلدغام التقدمي-أ

ألن األصل  : "وهو أن مياثل صوت متقدم متأخرا ليدغم فيه، وهو أشيع أنواعه، قال سيبويه            
 ولن نفرده بدرس    .]البقرة[ ﴾فَإِن لَّْم تفْعلُوا  ﴿: حنو قوله تعاىل  . )١("يف اإلدغام أن يتبع األول اآلخر     

  .خاص؛ ألن دراسة أحكام إدغام املتماثلني واملتقاربني يغين عن ذلك
  اإلدغام التأخري -ب

  .وهو أن مياثل الصوت املتأخر الصوت املتقدم ليدغم فيه وهو نادر احلدوث، قليل األمثلة
  اإلدغام التباديل-ج

مير التغري مبرحلتني، فيبدل الـصوتان إىل       وهو إدغام الصوتني املبدلني إدغاما غري مباشر إذ         
صوت ثالث، مث جيري اإلدغام بعد ذلك، فالعني مثالً ال تدغم يف اهلاء مباشرة؛ بل تبـدل حـاء،                   

  ).حمم(اليت تصري ) معهم(واهلاء تبدل أيضا حاء، مث تدغم احلاء يف احلاء، وذلك يف كلمة 
  اإلدغام الغايل-د

وكان األصل أن   . ملدغم، حىت مياثل ما يدغم فيه مماثلة تامة       وهو أن يغايل يف تغيري الصوت ا      
الـيت جيـب أن تـتغري إىل        ) مصترب(مثال ذلك كلمة    . يتماثال مماثلة ناقصة ال تؤدي إىل اإلدغام      

  ).مصرب(؛ ولكنها قد تغري إىل )مصطرب(
  اإلدغام حسب سكون أول املدغمني أو حركته:٧/٣
  :ينقسم اإلدغام وفاقًا هلذا قسمني  
وهو إدغام صوتني ال حركة تفصل بينهما سواء أكانا مثلني أم متقاربني،            : اإلدغام الصغري )أ

اْضـرِب  ﴿ :، أم كلمتني، مثـل    ]الرمحن-٢[﴾علَّم الْقُْرآنَ ﴿: وسواء أكانا يف كلمة واحدة، مثل     
كصالبقرة-٦٠[﴾بِّع[، ﴿طْفٍَةن نم﴾]فاطر-١١ [رٍ﴿ومعن مم﴾]فاطر-١١[.   

وهو إدغام صوتني من كلمتني إدغاما جائزا حبذف حركة األول منهما،           : غام الكبري اإلد)ب
-٢٥٥[﴾يـْشفَع عِّْنـده  ﴿و] املدثر-٤٢[﴾ما سلَككُّْم﴿: سواء أكانا متماثلني أم متقاربني، مثل 

    ].القمر-٥٥[﴾مقْعد صِّْدقٍ﴿، و]البقرة-٢١[﴾خلَقكُّْم﴿ و،]البقرة
  لني واملتقاربني أحكام إدغام املتماث-٨

                                                 
 .٤٦٩: ٤سيبويه، الكتاب،   )١(
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وجوب اإلدغـام،   : الصوتني املتماثلني أو املتقاربني ثالثة أحكام هي       يذكر الصرفيون إلدغام  
وهذه األحكام خاصة باالستعمال اللغوي، أما يف قراءة القـرآن          . وجواز اإلدغام، وامتناع اإلدغام   

لرواية يف ذلك فيـدغم مـا       فإن اإلدغام حتكمه القراءة إذ هي سنة متبعة، فعلى املتلقي أن يلتزم ا            
  .تدغمه ويبني ما تبينه

  إدغام املتماثلني: أوالً، ٨/١
  .الوجوب، واجلواز، واالمتناع: هلذا النوع من اإلدغام ثالثة أحكام

  وجوب اإلدغام-٨/١:١
ومعىن الوجوب هنا أن مستعمل اللغة ال يستطيع تفادي اإلدغام فهو حيدث تلقائيا، وألنـه               

  .ملشقة يف الكالميدفع عنه اجلهد وا
  :وجيب اإلدغام يف موضعني

سكون الصوت األول وحترك الثاين، سواء أكان ذلك يف كلمة واحـدة أم كلمـتني،               -أ 
  :بشروط هي

 هلَـك عنِّـي     ما أَغْنى عنِّي ماليـهْ    {: أالّ يكون أوهلما هاء سكْت، حنو قوله تعاىل       )١

من هاء السكْت الوقف عليها فال توصل مبا بعـدها          ألن الغرض   ].  احلاقة -٢٩،  ٢٨ [}سلْطَانِيه

  )١(إن أريد حتقيق هذا الغر

  ).يعطي ياسر، يدعو وائل:  أالّ يكونا يف كلمتني وأوهلما مد ثابت يف اآلخر، حنو قولنا-٢

قَالُوا وأَقْبلُـوا علَـْيهِم مـاذَا       {]. البقرة-٢٠٣ [}فَمْن تعجلَ في يْومْينِ   { :قال تعاىل 

ونَتد؛ ألن اإلدغام يذهب باملد] يوسف-٧١ [}فْق.  

سوِّم؛ حىت  : سووِم؛ إذ ال نقول   : أالّ يؤدي إىل اللبس بإخراج اللفظ من بناء إىل آخر حنو          -٣
  .ال يلتبس بناء فُوعلَ ببناء فُعِّلَ

٤-            ١(أالّ يكونا مهزتني يف كلمتني؛ ألن التخلص من اجتماعهما يكون بالتخفيف غالـب( 
  .اكْأل أَمحد: حنو

                                                 
 .ومع ذلك وردت قراءة بإدغامها يف اهلاء بعدها)١(
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امحـر،  ): فَعلَ(ومثال هذا اإلدغام يف األفعال املزيدة بالتضعيف، وهي ما جاءت على البناء             
: وعينـه يـاء   ) فَْيعل(وما جاء من الصفات على      . اصفار، وما اشتق من هذه األفعال     ): افعالّ(و

  .حي: نوعينه والمه ياءا) فَْعل(ندي، وعلى : والمه ياء) فَعيل(طيب، وعلى 
  : حترك املثلني بشروط هي-ب
  .أن يكونا يف كلمة واحدة، فإن كانا يف كلمتني فهو جائز)١
  .، ببر]لعب: أي[ددنٌ : أالّ يتصدرا يف اسم، حنو)٢
  .ردد، جتسس: أالّ يتصل أوهلما مبدغم، حنو)٣
ْنسس؛ إذ لو أدغمـت يف      جلْبب، مشْلَلَ، قْردد، اقع   : أالّ يكونا يف وزن ملحق بغريه، حنو      )٤

)ب(ما وازن الرباعي مثل ) جلبجة) دحرموازنة تام.  
 ذُلُلٌ، صفَف، جدد، ُّلَـل، كلَـلٌ،      : أالّ يكونا يف اسم يؤدي إدغامهما فيه إىل لبس، حنو         )٥
  فُْعلٌ، وفْعـلٌ، :فَعلٌ؛ لن هناك أمساء وزا  فعلٌ، فُعلٌ، فُعلٌ،: إذ لو أدغمت ما علم أن أوزا      . طَلَلٌ
  .وفَْعلٌ

قَوِو، أَْحيي، أَْعيي؛ إذ لو أدغمـت       : قوِي، أحيا، أعيا؛ إذ أصلها    : أال يقتضيا إعالالً، حنو   )٦
هذا قول بعض الـصرفيني، واألوىل أن       . الواو يف الواو لفات اإلعالل، واإلعالل أبلغ يف التخفيف        

سبقت اإلدغام وألن يف ذلك حمافظة علـى عـني          إن اإلدغام هنا امتنع ألن قاعدة اإلعالل        : نقول
  .الفعل وهي حركة مهمة

لن حييِي، رأيت محيِيـا؛ ألن حركـة        : أال تكون حركة الثاين عارضة يف املعتلني، حنو       )٧
  .اإلعراب عارضة تزول بزوال العامل

  :ومثال هذا النوع من اإلدغام الواجب
  .يقُد:  قديقْدد: قَدد: املاضي واملضارع من الفعل الصحيح املضعف، حنو)أ
  : ، حنو)افْتعلَ(امسا الفاعل واملفعول من الصحيح املضعف على بناء )ب

 ممْهتم  مْهتم  
رْضطَرم  ْضطَرم  

  جواز اإلدغام-٢: ٨/١

                                                                                                                                                         
وأوجب الرضي إدغامهمـا يف     . ٢٥١: ٤وابن عقيل، املساعد    . ٤٤٣: ٤سيبويه، الكتاب،   : غامهما على لغة رديئة، انظر    جيوز إد )١(

  .٢٤٣: ٢شرح الشافية، 



مفهومه، وأنواعه، وأحكامه:اإلدغام  
 

 ه١٤٢٠احملرم ) ٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

١١

ـ        : واملقصود باجلواز هنا أن األلفاظ هلا حالتان       ة احلالة األصلية اليت ال إدغام فيهـا، واحلال
  :الفرعية الطارئة بشيء من التغريات الصوتية اليت هيأت لإلدغام، ويكون ذلك يف ثالث حاالت

  :إن سكن األول وحترك الثاين على أن يكون منقلبا عن غريه فماثل الثاين، مثل)١
   ريا)باإلدغام ( رْييا)بالقلب ختفيفًا (رئْيا
   توي)باإلدغام ( تْووي)بالقلب ختفيفًا (تْؤوي

والسبب يف حالة اجلواز هذه أن التخفيف الذي هو علة املماثلة أمر جائز ليس بالواجـب،                
  .فمن شاء أبقى اهلمز ومن شاء خفف بالقلب مث أدغم

مل يشد،  : إن حترك األول وسكن الثاين، وذلك مضارع املضعف ازوم واألمر منه، حنو           )٢
دا أن الع      . وشربية حفظت لنا طريقتني جلزم املضارع املضعف ولألمـر     والسبب يف كون هذا جائز
  :منه

إحدامها هلجة متيم اليت تدغم على الرغم من دخول اجلازم على الفعل دخوالً يقتضي سكون               
آخر الفعل، وهذا السكون من شأنه أن مينع من اإلدغام، وكذلك حال األمر الذي هـو صـيغة                  

  .شد/ مل يشد: مقتطعة من املضارع ازوم
             ذا اإلدغـام مل : األخرى هلجة احلجاز اليت تفك اإلدغام لتسكن آخر الفعل للجزم فيمتنع

إن هلجة احلجاز جتعل اجلزم سابقًا على اإلدغام فيمتنع، وأمـا متـيم              وميكن القول . اْشدْد/ يْشدْد
  .فتجعل بعد اجلزم اإلدغام، فتحرك الفعل بالفتحة أو الضمة

  ]احلجاز[يْشدْد  = ∅ُ د –َ ش د – ي )زم بلمباجل(ُ –ُ د –َ ش د –ي 
ُ د د   –َ ش   – ي   )باإلدغـام  (∅ُ د   –َ ش د    – ي   )باجلزم بلم (ُ  –ُ د   –َ ش د    –ي  

  ]متيم[يْشد = َ  -ُ د د –َ ش – ي ) بالفتحةبالتخلص من الساكنني(
  .أيضا)١(وجعلت الفتحة حركة آخر الفعل ازوم وجتوز الضم

ل اللغة له اخليار بني ترك اإلدغام أو األخذ به، ولذا فاإلدغـام يف هـذا               ولذلك فإن مستعم  
  .النمط جائز ال واجب

  :إن حترك املثالن وكان اجتماعهما اجتماعا عارضا، وهلذا صور منها)٣
  :تتبع، تتابع، فيقال عند اإلدغام: التاءان يف أول املاضي، مثل-أ

                                                 
يذهب النحويون إىل أن هذه حركة التخلص من الساكنني ومعىن ذلك أن متيم تدغم بعد التسكني، واختارت الفتحة أو الضمة دون                     )١(

 .٢٤٣: ٢الرضي، شرح الشافية، : انظر. الفعل الكسرة الالزمةالكسرة لكي جينب 
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عبـتت عبْتـت ـبتا  اجتلبت مهزة الوصل لنطق الساكن أول الفعل[ع[  
عابتت ْعابَت         عابتاجتلبت مهزة الوصل لنطق الساكن أول الفعل[ا[  

  :أن يكونا تاءين يف فعل على وزن افْتعلَ، حنو-ب
  قَتلَ=  قَْتتلَاقْتتلَ 
 مثـال  )٤(أو مد)٣( قبلهما متحر)٢(ميتا يف كلأن يلتقي-ج)١( يقَتِّل=  يقَْتتلُيقْتتلُ 

  :ذلك
  مكَّنِّي= مكَّْننِيمكَّننِي 
  سلَكُّم=  سلَكْكُمسلَكَكُم

  طبع على قلوم=  طبْع على قلومطبع على قلوم
  تظلمونِّي=  تظلموْننِيتظلموننِي

 الصورة األوىل وجعلـت     والسبب يف حالة اجلواز هذه أن الصدفة جعلت فاء الفعل تاء يف           
عني الكلمة تاء يف الصورة الثانية، وجعلت الم الكلمة نونا جماورة لنون الوقاية يف الصورة الثالثة أو            

  .كافًا جماورة للضمري الكاف، وجاورت نون الرفع نون الوقاية يف املثال اآلخر
 ولـيس   )٥(حم قرأَ أَ  :ويستثين الصرفيون من هذا اهلمزتني فال تدغمان ومها يف كلمتني، حنو          

ذلك لتعذر إدغامهما صوتيا بل ألن سبيل التخلص من هذا التماثل هو ختفيف إحـدامها فيـزول                 
التماثل الداعي إىل اإلدغام، وقد روى سيبويه عن بعض العرب أم ال خيففـون بـل حيققـون                  

 أمـا   )٦(املـوض اهلمزتني، ووصف هذا بالرداءة ولكنه جوز اإلدغام على قول هؤالء يف مثل هذا              

                                                 
  .يقتِّل، بضم ياء املضارعة: املزيد بالتضعيف فمضارعه) قتل(وخيتلف مضارعه عن مضارع )١(
من كلمـتني   وحنن نعد ما تألف     . يعد القراء الكلمة اإلمالئية املؤلفة من كلمتني صرفيا كلمة واحدة والكلمتان ما كان بينهما فراغ              )٢(

  .قلت، ومكنين: صرفيا كلمتني مثل
ألنه مل يبلغ من قوة املنفصلني باخليار بـني اإلدغـام           : "مينع البصريون اإلدغام إن سبق احلرفان بساكن، وعلل الفارسي ذلك بقوله          )٣(

ما ساكن، وذا قرأ أبوعمرو باإلدغام وأجاز الفراء إدغام املنفصلني قبله). ٦١٢التكملة،ص " (وتركه، واملتصالن ليس فيهما إال اإلدغام    

ابـن  :  انظـر  .]نوح-١٦ [}االشْمس سراج  {]آل عمران -١٥١[}الرْعب بِما  {]البقرة-١٨٥[}شْهر رمضانَ {يف قوله تعاىل    

  .٢٦٤: ٤عقيل، املساعد، 
دغام فيه جائز؛ ألن املد الذي فيه عوض مـن          وأما ما كان من املنفصلني قبل احلرف املدغم منه حرف املد، فإن اإل            : "قال الفارسي )٤(

  . ٦١٣، التكملة، ص"احلركة فيصري مبرتلة ما كان احلرف الذي قبله متحركًا
  .٤٤٣: ٤سيبويه، الكتاب، )٥(
  .٤٤٣: ٤سيبويه، الكتاب، )٦(
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الرضي فأوجب إدغام اهلمزة الساكنة يف املتحركة، وأجاز إدغامهما متحـركتني مـا مل ختفـف                
  )١(إحداهم

  امتناع اإلدغام-٣: ٨/١
ذكرت بعض الشروط يف وجوب اإلدغام، وهي شروط يفضي نقضها إىل امتناع اإلدغام،             

  :ومعىن ذلك أن اإلدغام ميتنع يف حاالت خمتلفة هي
 األول وسكن الثاين يف غري املضارع ازوم واألمر من الفعل السامل املـضعف،              إن حترك )١

ومثال ذلك الفعل املاضي املسند إىل ضمري رفع متحرك وهو ما جيب أن يسكن له آخر الفعـل،                  
  . مللْتت + ملّ: مثال ذلك

  )٢( ميرْرننَ+مير: وعند إسناد املضارع من املضعف إىل نون النسوة

  .أَْحبِْب به: يف التعجب، وذلك حمافظة على الصيغة، حنو) أَفْعلْ به(ك الفعل يف صيغةومن ذل
  :إن سكن األول وحترك الثاين يف احلاالت اآلتية-٢
والسبب يف االمتناع أن مقتضى الـسكوت التلبـث عنـد           . أول املتماثلني هاء السكت   ) أ

  .املوقوف عليه قليالً وهذا يناقض اإلدغام
  .وسبب املنع أن اإلدغام يذهب باملد. يعطي ياسر:  ثابت، حنوأوهلما مد)ب
  .إن أدى اإلدغام إىل لبس، وقد ذكرت أمثلته سابقًا وتعليله)ج
  .ابدأ أنت: حنو. إن كان احلرفان مهزتني يف كلمتني)د
  :إن حترك املثالن يف كلمة واحدة وله احلاالت اآلتية-٣
  .ددن: أن يتصدرا يف اسم، حنو)أ
  .ردد:  أوهلما بإدغام، حنواتصال)ب
  .جلْبب: أن يكونا يف كلمة ملحقة، حنو)ج
  .صفَف: أن يؤدي اإلدغام إىل لبس يف بنائه، حنو)د
  .لن حييِي: كون حركة الثاين عارضة، حنو)ه

                                                 
  .٢٤٧: ٣الرضي، شرح الشافية، )١(
كوفيون الفعل بزيادة نون ساكنة مدغمة يف نون النسوة، وحكـى           ردت، وردنَّ، وحكى ال   : ويدغم ناس من بكر بن وائل فيقولون      )٢(
ونسمع العامة اليوم حيافظون على اإلدغام بإقحام ياء تقي اللفـظ مـن فـك               . ٢٥٨: ٤ابن عقيل، املساعد،    : انظر. ردت ردات : يف

  .ردن، بنون خفيفة غري مشددة: أما مع نون النسوة فيقولون. رديت: اإلدغام، يقولون
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  ).أصله قوِو، ومل يدغم(قوِي : أن يقتضيا إعالالً، حنو)و
  .رأَ أَمحدق: أن يكونا مهزتني متحركتني يف كلمتني، حنو)ز

  :وذلك للضرورة حنو قول أيب جنم العجلي)١(وقد يترك اإلدغام على الرغم من توافر شروط
  احلمد هللا العلي األجلَلِ       الواسع الفضل الوهوب ازل

  
  إدغام املتقاربني: ثانًيا-٨/٢

وتـوفري   ولكن الرغبة الشديدة يف سهولة النطـق         )٢(أصل اإلدغام إمنا هو يف الصوتني املثلي      
 بل من املتقـاربني يف      -بإدغامهما–اجلهد جعلت مستعملي اللغة ال يتخلصون من املتماثلني فقط          

خمرجهما أو أي صفة أخرى من صفاهتما، فيصار إىل مماثلة الصوتني مث إدغامهمـا بعـد ذلـك،                  
ال تقلب صوتيا   ؛ فالد )عْدت: (والغالب أن مياثل األول الثاين، وقد مياثل الثاين األول، ومثال األول          

  :إىل تاء وتدغم يف التاء، هكذا
  ]عت: صوتيا[ُ  –ُ ت ت – ع ُ –ُ د ت –ع 
  . اذبح حديا)صوتيا(اذبح هديا : ومثال مماثلة الثاين األول

  َ–َ –َ د ي -َ ح ح –ِ ذ ب – ا َ –َ –َ د ي -ه َ ح –ِ ذ ب –ا 
ـ (اسمع، على وزن    :  األصل، مثل  وقد يؤثر على الصوت املتقدم ألنه هو املتقدم يف         عفْتلَا (

  )٣(اْتفَعلَ(فأصل هذا الوزن 

. )سـدس (هي يف األصل    ف) ست: (وقد يبدل الصوتان إىل ما يقارما ليتحقق اإلدغام حنو        
  ).؟(وسوف نفصل هذا يف موضعه وهو املدخل، وهذا من قبيل املماثلة التبادلية

  )٤(مع هؤالء: هم، وحماؤالء، يريدونمع: ريدونحمم، ي: قول بين متيم: "ومثل ذلك

  ميدان إدغام املتقاربني-١: ٨/٢

                                                 
  . ٢٥٣-٢٥٢: ٤ابن عقيل، املساعد، : فيه يبس، انظر: ضبب البلد، أي كثرت ضبابه، وطعام قضض، أي: قوهلمشذ )١(
 .١٣٤: ١القيسي، الكشف، )٢(
مما زيد بالتاء وأدخلت عليه مهزة الوصل، واألصل يف هذه التاء أن تكون قبل الفاء كما هو احلال يف اللغات الـسامية                      ) افْتعلَ(البناء  )٣(
وهذا ما يفسر انقالب تاء هذا      . خرى؛ ولكنها أخرت عن الفاء لوجود أصوات الصفري يف بعض األفعال، مث عمم يف أمثلة البناء كلها                األ

 .١٠٠، ٨٠بروكلمان، فقه اللغات السامية، ص : انظر.  اطَّرداطترد: الوزن متأثرة بفاء الفعل حنو
 .٤٥٠: ٤سيبويه، الكتاب، )٤(
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إدغام املتقاربني إمنا يكون يف الصوتني من كلمتني أما الكلمة الواحدة فال يدغمان فيهـا إن               
وال النون يف   ) وتد(كانا يف وسطها، خوف التباسه باملضعف؛ ولذلك مل تدغم التاء يف الدال من              

 فإن أمن اللبس إذ يكون أوهلما أول الكلمة جاز الفك           قْنو، وزمناء، وزمن، وأمنلة،   ( من    امليم الواو أو 
اثّاقـل، ويف   : ليس من أبنية العربية، وتقول يف تثاقـل       ) افّعلَ*(امحى؛ ألن   / امنحى: واإلدغام، حنو 

  .ادارأ: ازين، ويف تدارأ): تزين(
 املتقاربني يف اآلخر إمنا يكون يف كلمتني ويف اْنفَعـلَ،           والغالب يف إدغام أحد   : "قال الرضي 

لَ، وتعلوافْتللَ، وفَْنعفاعلَ، وت١(فَع(   
  . مهّرش اثّاقل، هنمرش اطّرد، تثاقل امحى، اطتردامنحى: ومثال ذلك

  ما يدغم وال يدغم من األصوات-٢: ٨/٢
  :عشر صوتا هياملتفق على إدغامه من األصوات يف مقارا ستة 

  هن، ج، غ، ق، ع، /ل/ص/س/ط، ز/ظ، ت/ث/ب، ذ
وأصـل اإلدغـام    : "وأكثر األصوات اليت يدغم بعضها يف بعض أصوات الفم، قال سيبويه          

  )٢(حلروف الفم؛ ألا أكثر احلروف

واعلم أن أكثر إدغام حروف الفم بعـضها يف بعـض           : "وعند القيسي علة أخرى يف قوله     
فلما اشتركا يف إدغام الم التعريـف  . احلرفني يف إدغام الم التعريف فيهمايقوي وحيسن، الشتراك    

  )٣(م أحدمها يف اآلخر لذلك االشتراكفيهما حسن إدغا

وهذا التعليل غري مقنع كل اإلقناع؛ إذ إدغام هذه األصوات إمنا لقـرب خمارجهـا وألن                
فسهل نقل خمرج الصوت    اللسان وهو عضلة مرنة متحركة تشارك يف حتديد خمارج هذه احلروف            

  .من مكان إىل آخر تأثرا بصوت تال
  أحكام إدغام املتقاربني-٣: ٨/٢

  .وجوب، وجواز، وامتناع: إلدغام املتقاربني ثالثة أحكام
  وجوب إدغام املتقاربني-٣/١: ٨/٢

  :جيب اإلدغام يف ثالث حاالت

                                                 
  .٢٧٠: ٣ية، الرضي، شرح الشاف)١(
  .٤٥٤: ٤سيبويه، الكتاب، )٢(
  .١٥١: ١القيسي، الكشف، )٣(
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  الالم الشمسية: األوىل
عشر حرفًا ال جيوز فيها معهن إال اإلدغام، لكثـرة          والم املعرفة تدغم يف ثالثةَ      :"قال سيبويه 
 وعلة إدغامها يف احلروف الشمـسية أـا         )١(الم، وكثرة موافقتها هلذه احلروف    الم املعرفة يف الك   
 أما البعيدة كاحللقية واحلَنجرية، والشفوية واألسنانية الشفوية فال تدغم فيها؛           )٢(القريبة من خمرجه  

 أصوات الكلمة وهو ليس مما يضعف فيوهم تضعيفه زيارة؛ ولذلك ال            وألن ما تدغم فيه هو أول     
  )٣(مجع لسان؛ ألا ليست الم تعري: )ألسنة(تدغم الالم الساكنة يف مثل 

أما اجليم فلعلة   ). الياء(و) اجليم(ويستثىن من األصوات القريبة من الالم خمرجا فال تدغم فيها         
لطبق مثل الكاف، وتسمع هذه اجلـيم اآلن يف الـيمن           وهي أن خمرجها يف األصل من ا      )٤(تارخيي

وعمان والقاهرة، أما الياء فلعل ذلك يرجع إىل تفوق الالم يف صفاهتا الصوتية على الياء فمنعها من                 
  .اإلدغام

  )لريوم(النون الساكنة يف أحرف :الثانية
راءة القـرآن    وجعلتها يف هذا القسم تأسيا بتجويد ق       )٥(نص على وجوب إدغامها ابن احلاج     

  :الكرمي
   ل لن ل

  ]هذا من حيث الصوت فقط وال تغري يف اإلمالء[ مل لّعب مْن لَعب 

  ]البقرة-٢[}فيه هدى للْمتقني{، ]البقرة-٢٤[}فَإِن لَّم تَفْعَلُوا{: قال تعاىل

   ي ين ي
  ]هذا من حيث الصوت فقط وال تغري يف اإلمالء[ مي يلعب من يلعب

   ]البقرة-١٩[}وبْرق يْجعلُونَ{ ،]البقرة-٨[}من يقُولُ{:قال تعاىل
   ر رن ر

                                                 
 .٤٥٧: ٤سيبويه، الكتاب، )١(
  .١٤١: ١القيسي، الكشف، )٢(
  .١٤٢-١٤١: ١القيسي، الكشف، )٣(
 .٣٣٤وعمر، دراسة الصوت اللغوي، ص. ٤٨بروكلمان، فقه اللغات السامية، : انظر)٤(
أما ابـن يعـيش فـذهب إىل       . ٢٨٠: ٣الرضي، شرح الشافية،    : انظر)". يرملون(ا يف حروف    والنون الساكنة تدغم وجوب   : "قال)٥(

 .١٤٢-١٤١: ١٠شرح املفصل : استحسان إدغامها وجواز البيان، انظر
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  ]هذا من حيث الصوت فقط وال تغري يف اإلمالء[ مر راح من راح

   ]البقرة-٢٥[}من ثَمَرَة رِزْقًا{، ]البقرة-٥[}من ربِّهم{:قال تعاىل
   و ون و

  ] اإلمالءهذا من حيث الصوت فقط وال تغري يف[ مو وقف من وقف

  ]البقرة-١٩[}ورْعد وبْرق يْجعلُونَ{، ]الرعد-١١[}من والٍ{:قال تعاىل

   م من م 
رِضهذا من حيث الصوت فقط وال تغري يف اإلمالء[ إْم مرض إنْ م[  

  ]البقرة-٢٦[}مثَالً ما{، ]النور-٣٣[}من مالِ اِهللا{:قال تعاىل 

والنحويون إىل  )١(دغمة وذهاب الغنة، فذهب سيبوي    نون امل وقد اختلف يف مصاحبة الغنة لل     
أما القراء فأمجعوا على ترك الغنة عنـد         .جواز الغنة وذهاا مع كل األحرف املذكورة بال استثناء        

  )٢(إدغامها يف الراء والالم، وما روي من ذلك شا

أما إذا كان غري    وال يرى غامن قدوري احلمد أن يطلق مصطلح اإلدغام إال إذا كان حمضا،              
 وال أوافقه على رأيه هذا؛ ألن فيه خلطًا         )٣(معه الغنة، فاألوىل أن يسمى إخفا     حمض، وهو ما بقيت     

بني ظاهرتني إحدامها اإلخفاء واألخرى اإلدغام وبينهما فرق، فإخفاء النون هو إلغاء ملخرجها إذ              
ك الصوت، مث البـد مـن       ينطبق اللسان مباشرة يف خمرج الصوت الذي يليها دون أن يشدد ذل           

أما عند اإلدغام فإن الصوت الذي يلي النـون يـشدد           . خروج اهلواء من اخلياشيم ليسمع النون     
تشديدا واضحا، أما الغنة فهي صفة مصاحبة قد تظهر أو ال تظهر، ومن املعروف عنـدهم أن مث                  

  .التام والناقص: نوعني من اإلدغام
وتكون النون مع سائر حروف الفم      : " إخفاء النون  وقد أوضح سيبويه هذه املسألة فقال عن      

حرفًا خفيا خمرجه من اخلياشيم؛ وذلك أا من حروف الفم، وأصل اإلدغام حلروف الفم، ألـا                
أكثر احلروف، فلما وصلوا إىل أن يكون هلا خمرج من غري الفم كان أخف عليهم أن ال يستعملوا                  

أا نون من ذلك املوضع كالعلم ا وهي من الفم، ألنـه            ألسنتهم إال مرة واحدة، وكان العلم ا        
                                                 

 .٤٥٦: ٤سيبويه، الكتاب، )١(
  .١٦٢: ١القيسي، الكشف، )٢(
  .٤٥٥احلمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، )٣(
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ليس حرف خيرج من ذلك املوضع غريها، فاختاروا اخلفة إذ مل يكن لبس، وكان أصل اإلدغـام                 
  )١(من كان، ومن قال، ومن جاء:  قولكوذلك. وكثرة احلروف للفم

 بغنة فليس خمرجها من     وهي مع الراء والالم والياء والواو إذا أدغمت       : "أما عن اإلدغام فقال   
  )٢(خلياشيم، ولكن صوت الفم أشرب غنةا

  إدغام ما هو من خمرج التاء فيها إن كانت ضمري رفع:الثالثة
واعلم أنه إذا كان أول املتقاربني ساكنا والثاين ضمري مرفوع متصل فكأما            : "قال الرضي 

مث إن اشـتد تقـارب      . ل الضمري يف الكلمة الواحدة اليت ال يلبس اإلدغام فيها، وذلك لشدة اتصا          
فإنه . أعد تمرك : احلرفني لزم اإلدغام فيها كما يف عدت وزِدت، خبالف الكلمتني املستقلتني، حنو           

  )٣(عذت: مل يشتد فيه التقارب، حنوجيوز ترك اإلدغام إذن، واإلدغام أحسن، وخبالف ما 

  :ومثال ذلك
  ] أمالئيا فال تتغيرصوتيا أما [ُ –ُ ت ت – ق ُ –ُ د ت –ق 
  ] صوتيا أما أمالئيا فال تتغير وفخمت التاء[ُ –َ ت ت -َ ب – ر ُ –َ ط ت –َ ب –ر 

  .أما الضاد فال تدغم فيها
  جواز إدغام املتقاربني-٣/٢: ٨/٢

من األصوات ما ذهب علماء العربية إىل جواز إدغامه يف مقاربه، ومعىن اجلواز أن النـاطق                
لبث قليالً على احلرف األول تلبثًا مينع مماثلته للصوت الثاين، أما إن مل يتلبـث فـإن                 ميكنه أن يت  

اإلدغام قد جيري؛ ألن اإلدغام مسألة صوتية متعلقة بتجاور األصوات وهي ظاهرة حتـدث دون               
تنبه املستعمل العادي للغة حني يستعملها بشكل عفوي من دون أن يتكلف، وتتفاوت األصوات              

ن حيـث حـسن     ح التغري املؤدي إىل اإلدغام؛ لذا جند سيبويه ميز بني األصوات م           يف درجة وضو  
  )٤(اإلدغام فيها أو البيا

 من ذهب إىل وجوب إدغام املتقاربني وإن كانا من خمرج واحد،            -يف حد علمي  -ومل أجد 
ني أو  كل حرفني التقيا أوهلما ساكن وكانا مثل      : "غري ابن اجلْزري فإنه ذهب إىل وجوب ذلك، قال        

فاضرب به، رحبت جتـارهتم، وقـد       (جنسني وجب إدغام األول منهما لغة وقراءة، فاملثالن حنو          
                                                 

  .٤٥٤: ٤تاب، سيبويه، الك)١(
  .٤٥٤: ٤سيبويه، الكتاب، )٢(
 . ٢٨٢: ٣الرضي، شرح الشافية، )٣(
  .٤٦٢، ٤٥٢، ٤٥١، ٤٥٤: ٤:  سيبويه، الكتاب، انظر أمثلة لذلك)٤(



مفهومه، وأنواعه، وأحكامه:اإلدغام  
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١٩

، واجلنـسان حنـو     )دخلوا، إذ ذهب، وقل هلم، وهم من، عن نفس، الالعنون، يدرككم، يوجهه           
ما مل يكـن أول     ) قالت طائفة، أثقلت دعوا، وقد تبني، إذ ظلمتم، بل ران، هل رأيتم، قل رب             (
فاصـفح  (جلنسني حرف حلـق حنـو       أو أول ا  ) قالوا وهم، الذي يوسوس   (ني حرف مد حنو     املثل
  )١()عنهم

أما إن كان املتقاربان متحركني فإن إدغامهما جائز بأن حتذف حركة األول ويسمى هـذا               
  .وعلة اجلواز أن حذف احلركة ليس بالزم. اإلدغام باإلدغام الكبري

  :مهاوسوف نذكر هذه األصوات ممثلني إلدغا
  هن،ج، غ، ق، ع، ح، /ل/ص/س/د، ز/ط/ظ، ت/ث/ب، ذ

  )الفاء/ امليم(تدغم يف : الباء-١
   م مب م

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ قرماجدا قرْب ماجدا

 وقنبـل  )٢(، أدغمها أبوعمرو والكـسائي ويعقـو     ]هود-٤٢[}اْركَب معنا {:قال تعاىل 

  .)٤(د فإم قرؤوا باإلدغام واإلظهارأما البزي وقالون وخالّ. )٣(وعاصم
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ ذمهَّاجد ذهب ماجد

  . يعذم من يشاء)٥(، قرأها أبوعمر]املائدة-٤٠[}يعذِّب من يشاُء{:قال تعاىل

   ف فب ف
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري]   [اذهفَّانظر [اذهْب فانظر

  )٦(، وخالّ، أدغمها أبوعمرو، والكسائي]الرعد-٥[}نْ تْعجب فَعجبوإ{:قال تعاىل

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري]   [لعفّارس [لعب فارس

                                                 
 .١٩: ٢ابن اجلزري، النشر، )١(
 .١١: ٢ابن اجلزري، النشر، )٢(
 .١٥٤القاضي، البدور الزاهرة، ص  )٣(
 .١٣٧ شرح الشاطبية، صعبدالفتاح القاضي، الوايف يف  )٤(
 .٩٠: ١ابن غلبون، التذكرة، )٥(
  .٨: ٢ابن اجلزري، النشر، )٦(



 أبوأوس إبراهيم الشمسان

 ه ١٤٢٠احملرم)٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٢٠ 

  ].ال ريب فّيه[)١(، أدغمها أبوعمر]البقرة-٢[}ال رْيب فيه{:قال تعاىل

  )ز، ج/ص/د، س/ط/ظ، ت/ث(تدغم يف :الذال-٢
   ث ثذ ث

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ابت  جبثّجبذَ ثابت
   ظ ظذ ظ

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ خظّاهرا خذْ ظاهرا

  .]النساء-٦٤[}إذْ ظَّلَموا{:قال تعاىل

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ نبظّافر نبذَ ظافر
   ت تذ ت
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ عت عذت

، أدغمها أبوعمرو، ومحزة، والكـسائي، وأبـو        ]غافر-٢٧[}عذْت بِربِّي {: قال تعاىل 

  )٢(جعفر، وخل

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ شحتابع شحذَ تابع 
   ط طذ ط

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ نبطّامي نبذَ طامي 
   د دذ ذ

 والكسائي، وخالّد، وخلف،    )٣(ام، أدغمها ابن ع   ]الكهف-٣٩[}إذْ دخلْت {:قال تعاىل 

  .)٤(وابن ذكوان، وأبوعمرو، وهشام
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ نفدرب نفَذَ درب

   س سذ س
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ أنقسهل أنقذَ سهل

                                                 
 .٩٠: ١ابن غلبون، التذكرة، : إدغام الباء يف الفاء يف القراءة مروي عن أيب عمرو، واشتهر عنه اإلظهار، انظر)١(
  .١٦: ٢ابن اجلزري، النشر، )٢(
 .١٢٤ابن جماهد، السبعة، ص)٣(
 .١٣٠الوايف، القاضي،   )٤(
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٢١

، أدغمها أبوعمرو، وابـن عـامر، ومحـزة،         ]الكهف-٦١[}واتخذَ سبِيلَه {:قال تعاىل 

  ].واتخسبِيلَه[)١(الكسائي، وأبوجعفو
   ص صذ ص

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ نبصبور نبذَ صبور

  ].ما اتخصاحبة[)٢(، أدغمها أبوعمر]اجلن-٣[}ما اتخذَ صاحبةً{:قال تعاىل

   ز زذ ز

هشام وخـالّد    والبصري و  )٣(، أدغمها ابن عام   ]األحزاب-١٠[}ذ زاغَتْ إِو{:قال تعاىل 

  .)٤(والكسائي
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ أُْنقزيد أُْنقذَ زيد 

   ج جذ ج
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ خجمالً خذْ مجالً
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ أخجمال أخذَ مجال

-١٠[}إذ جـاءوكم  {: تعـاىل   حنو قوله  )٥(يف اجلي ) إذ(وقرأ أبوعمرو بإدغام الذال من      

  .]األحزاب
  )ز، ش/ص/ض، س/د/ط/ذ، ت/ظ(تدغم يف : الثاء-٣

   ظ ظث ظ
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ ال تبعظّاملا ال تبعثْ ظاملا
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ بعظّاهر بعثَ ظاهر

   ذ ذث ذ 

                                                 
 .١٦: ٢ابن اجلزري، النشر، )١(
 .٨٦: ١ابن غلبون، التذكرة، )٢(
 .١٢٤ابن جماهد، السبعة، ص)٣(
  .٢٥٣القاضي، البدور الزاهرة، ص. ٢٣٨الصفاقسي، غيث النفع، ص  )٤(
، والصفاقسي يف غيـث     ١٨٠: ١غري أن ابن غلبون يف التذكرة،       . وذكر تفرد أيب عمرو ذا اإلدغام     . ١١٩ابن جماهد، السبعة، ص   )٥(

  .١٣٠ يضيفون إليه هشاما، وكذلك يف الوايف يف شرح الشاطبية للقاضي، ص٢٥٣، والقاضي يف البدور الزاهرة، ص٢٣٨النفع، ص



 أبوأوس إبراهيم الشمسان

 ه ١٤٢٠احملرم)٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٢٢ 

  ]ا فال تتغريصوتيا أما إمالئي[ ابعذَّكيا ابعثْ ذكيا

  .]األعراف-١٧٦[}أْو تْتركْه يلْهث ذَّلك مثَلُ الْقَْومِ{:قال تعاىل

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ عبذّاكر عبثَ ذاكر

  ].واحلرث ذَّلك[)١(، أدغمها أبوعمر]آل عمران-١٤[}والْحْرث ذَلك{:قال تعاىل

   ت تث ت
ثْتعب تعا أ[ با فال تتغريصوتيما إمالئي[  

، أدغمها ابن عامر، وأبوعمرو، ومحزة، والكـسائي،        ]البقرة-٢٥٩[}لَبِثْت{:قال تعاىل 

  )٢(وأبوجعف

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ لبتابع لبِثَ تابع

  ].احلديث تعجبون[)٣(، أدغمها أبوعمر]النجم-٥٩[}الْحديث تْعجبونَ{:قال تعاىل

   ط طث ط
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ هلطّارق هلثَ طارق

   د دث د 
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ حبداخل حبثَ داخل

   ض ضث ض 
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ حرضاحي حرثَ ضاحي

  ].حديث ضيف)٤(، قرأها أبوعمر]الذاريات-٢٤[}حديثُ ضْيف{: قال تعاىل

   س سث س
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ عبسيف عبثَ سيف

  ].وورث سليمان)٥(، قرأها أبوعمر]النمل-١٦[}وورِثَ سلَْيمانُ{: قال تعاىل
                                                 

 .٨٩: ١ابن غلبون، التذكرة، )١(
 .١٦: ٢، وابن اجلزري، النشر، ١٢٣ابن جماهد، السبعة، ص)٢(
 .٨٩: ١ابن غلبون، التذكرة، )٣(
 .٨٩: ١بون، التذكرة، ابن غل)٤(
 .٨٩: ١ابن غلبون، التذكرة، )٥(
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   ص صث ص
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ لبصخر لبثَ صخر

   ز زث ز 
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ هلزاهر هلثَ زاهر
  ش ش ث ش

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ يبحشاكر يبحثُ شاكر

  ].ثالث شعب)١(، قرأها أبوعمر]املرسالت-٣٠[}ثَالَث شعبٍ{: قال تعاىل

  )ز/ص/د، س/ط/ث، ت/ذ(تدغم يف :الظاء-٤
   ذ ذظ ذ 

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ احفذّلك احفظ ذلك
  ] إمالئيا فال تتغريصوتيا أما[ حافذّمة حافظُ ذمة

   ث ثظ ث 
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ أيقثّابت أيقظْ ثابتا
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ حيفثّاقب حيفظُ ثاقب

   ت تظ ت
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ احفَتعلم احفظْ تعلم
  ]تتغريصوتيا أما إمالئيا فال [ حفتميم حفظَ متيم 

   ط طظ ط
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ احفطّلبك احفظْ طلبك
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ حلطّارق حلظَ طارق

   د دظ د 
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ الفدمك الفظْ دمك
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ حفدِّرمها حفظَ درمها

   س سظ س

                                                 
 .٨٩: ١ابن غلبون، التذكرة، )١(
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٢٤ 

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ ارعسْهمك ظْ سْهمكارع
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ حلسامك حلظَ سامي

   ص صظ ص
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ أيقصهرك أيقظْ صهرك
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ يقرصهيب يقرظُ صهيب

   ز زظ ز
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[تونا  امحزيامحظْ زيتونا
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ كنزحام كنظَ زحام

  )ج/ز، ش/س/ض، ص/د/ث، ط/ذ/ظ(تدغم يف : التاء-٥
   ظ ظت ظ

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ اسكظّاملا اسكْت ظاملا

  )١(وعمر، قرأها أب]األنبياء-١١[}ًكَانت ظّالمة{: قال تعاىل

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ بكّظّافر بكّت ظافر

 )٢(، قرأها أبـوعمر   ]النحل-٢٨[}الَّذين تتوفَّاهم الْمالَئكَةُ ظَالمي أَْنفُِسهِم    {: قال تعاىل 

  .}الْمالَئكَة ظَّالمي{

   ذ ذت ذ
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ فهمذِّكرى فهمْت ذكرى
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ ذِّياب ت ذياب

  ].واآلخرة ذَّلك)٣(، أدغمها أبوعمر]احلج-١١[}واآلخرةَ ذَلك{: قال تعاىل

   ث ثت ث
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ مسعثّامرا مسعْت ثامرا

                                                 
 .١١٩ابن جماهد، السبعة، ص)١(
 .٨٦: ١ابن غلبون، التذكرة، )٢(
 .٨٦: ١ابن غلبون، التذكرة، )٣(
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٢٥

أبـوعمرو،  ، أدغمهـا الكـسائي و     ]الـشعراء -١٤١[}ثَمـود  كَذَّبْت{: قال تعاىل 

  ].كذبت ثَّمود[)١(ومحز
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ بغثّاين بغت ثاين

  ].بالبينات ثُّم)٢(، أدغمها أبوعمر]البقرة-٩٢[}بِالْبيِّنات ثُم{: قال تعاىل

   ط طت ط
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ ذهبطَّيبة ذهبْت طيبة

  )٣(، أدغمها القراء مجيع]آل عمران-٧٢[}ةٌوقَالَت طَّائفَ{: قال تعاىل

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ ثبطّائع ثبت طائع

  ].الصاحلات طُّوىب)٤(،أدغمها أبوعمر]الرعد-٢٩[}وعملُوا الصالحات طُوبى{:قال تعاىل

   د دت د
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ علمدِّمية علمْت دمية

  ].يونس-٨٩[}ْعوتكُماد أُجِْيبتقَْد {: قال تعاىل

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ سكداود سكت داود
   ض ضت ض

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ دخلضحى دخلْت ضحى
   ص صت ص

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ جاءصاحلة جاءْت صاحلة 

، ، أدغمها الكسائي وأبوعمرو، ومحـزة     ]النساء-٩٠[}همصدور حصرْت{: قال تعاىل 

  ].حصرت صدورهم[)٥(وابن عامر، وخل

                                                 
 .١٨٢: ١ابن غلبون، التذكرة، )١(
 .٨٥: ١ابن غلبون، التذكرة، )٢(
  .١١٩ابن جماهد، السبعة، ص)٣(
 .٨٦: ١ابن غلبون، التذكرة، )٤(
 .٨٢القاضي، البدور الزاهرة، ص. ٨٩الصفاقسي، غيث النفع، ص.١٨٢: ١ابن غلبون، التذكرة، )٥(



 أبوأوس إبراهيم الشمسان

 ه ١٤٢٠احملرم)٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٢٦ 

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ عنصايف عنت صايف

  ].والصافات صفّا[)١(، أدغمها أبوعمر]الصافات-١[}صفًّا والصافَّات{: قال تعاىل

   س ست س
  ]ا أما إمالئيا فال تتغريصوتي[ قرأسلمى قرأْت سلمى

أقلت [)٢(، أدغمها الكسائي وأبوعمرو، ومحز    ]األعراف-٥٧[}سحابا أَقَلَّت{: قال تعاىل 

  ].سحابا
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ صمسعد صمت سعد

  ].بالساعة سعريا)٣(، أدغمها أبوعمر]الفرقان-١١[}سعريا بِالساعة{: قال تعاىل

   ز زت ز
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ ذهبزينب ذهبْت زينب

خبت [)٤(، أدغمها الكسائي وأبوعمرو، ومحز    ]اإلسراء-٩٧[}زِْدناهم خبْت{: قال تعاىل 

  ].زِّدناهم
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ لفزاهر لفت زاهر

  ].فالزاجرات زْجرا)٥(أدغمها أبوعمر، ]الصافات-٢[}فَالزاجِرات زْجرا{: قال تعاىل

   ش شت ش
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ وصلشماء وصلْت مشاء
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ انفلشادي انفلت شادي

  ].بأربعة شهداء)٦(، أدغمها أبوعمر]النور-٤[}شهداِء بِأَْربعة{: قال تعاىل

   ج جت ج

                                                 
 .٨٦: ١ابن غلبون، التذكرة، )١(
  .١٨٢: ١ابن غلبون، التذكرة، )٢(
 .٨٦: ١ابن غلبون، التذكرة، )٣(
 .١٨٢: ١ابن غلبون، التذكرة، )٤(
 .٨٥: ١ذكرة، ابن غلبون، الت)٥(
 .٨٩: ١ابن غلبون، التذكرة، )٦(



مفهومه، وأنواعه، وأحكامه:اإلدغام  
 

 ه١٤٢٠احملرم ) ٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٢٧

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ سافرجميلة لةسافرْت مجي

 والكسائي  )١(وابن عام  ، أدغمها أبوعمرو،  ]النساء-٥٦[}جلُودهم نضجْت{: قال تعاىل 

  ].نضجت جلودهم[)٢(ومحز
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ يلفجاسر يلفت جاسر

  ].مائة جلدة)٣(مها أبوعمر، أدغ]النور-٢[}جلْدٍة مائَةَ{: قال تعاىل

  )ز/س/د، ص/ذ، ت/ث/ظ(تدغم يف : الطاء-٦
   ظ ظط ظ

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ لريبظّافر لريبطْ ظافر
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ خبظّامل خبطَ ظامل
   ث ثط ث

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ اخرثَّمرا اخرطْ مثرا
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ خلثّاقب خلطَ ثاقب

   ذ ذط ذ
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ اربذّالك بطْ ذلكرا

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ ربذّائد ربطَ ذائد
   ت تط ت

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ اهبتونس اهبطْ تونس
  ]يا أما إمالئيا فال تتغريصوت[ سختالع سخطَ تالع

   د دط د
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ اسقديونك اسقطْ ديونك
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ لقدائل لقطَ دائل
   ص صط ص

                                                 
 .١٢٤، ١١٨ابن جماهد، السبعة، ص)١(
  .١٨٢: ١ابن غلبون، التذكرة، )٢(
 .٨٥: ١ابن غلبون، التذكرة، )٣(



 أبوأوس إبراهيم الشمسان

 ه ١٤٢٠احملرم)٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٢٨ 

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ اسقصخرة اسقطْ صخرة
  ] فال تتغريصوتيا أما إمالئيا[ ربصامل  ربطَ صامل

   س سط س
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ امقسلكك امقطْ سلكك
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ مقسامل مقطَ سامل  

   ز زط ز 
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ القزهرا القطْ زهرا
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ سقزائد سقطَ زائد

  )ش/ز، ج/ص/س/ط، ض/ذ، ت/ظ/ث(تدغم يف :الدال-٧
   ث ثد ث

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ اسعثّامرا اسعْد ثامرا

، أدغمها الكسائي وأبـوعمرو،     ]آل عمران -١٢٥[}يرِْد ثَواب الدْنيا   ومن{: قال تعاىل 

  ].يرد ثَّواب[)١(ومحزة، وابن عامر، وخل
  ]ا إمالئيا فال تتغريصوتيا أم[ فقثّامر فقد  ثامر

  ].يرد ثَّواب[)٢(، أدغمها أبوعمر] النساء-١٣٤[}يرِيد ثَواب الدْنيا{: قال تعاىل

   ظ ظد ظ
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ اطرظَّبيا اطرْد ظبيا

  ].فقد ظَّلم[،  ]البقرة-٢٣١[}فَقَْد ظَلَم{: قال تعاىل

  ]ا إمالئيا فال تتغريصوتيا أم[ جحظّافر جحد ظافر

  ].يريد ظُّلما[)٣(، أدغمها أبوعمر] غافر-٣١[}وما اُهللا يرِيد ظُلْما للْعباد{: قال تعاىل

   ذ ذد ذ
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ اطرذِّئبا اطرْد ذئبا

                                                 
  .١٣: ٢ابن اجلزري، النشر، )١(
 .٨٧: ١ابن غلبون، التذكرة، )٢(
 .٨٧: ١ابن غلبون، التذكرة، )٣(



مفهومه، وأنواعه، وأحكامه:اإلدغام  
 

 ه١٤٢٠احملرم ) ٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٢٩

بن ، أدغمها الكسائي وأبوعمرو، ومحزة، وا     ] مرمي -٢،  ١[}كهيعص ذكْر {: قال تعاىل 

  ].كهيعص ذِّكر[)١(عامر، وخل
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ سجذّاكر سجد ذاكر

  ].والقالئد ذَّلك [)٢(، أدغمها أبوعمر] املائدة-٩٧[}والْقَالَئد ذَلك{: قال تعاىل

   ت تد ت
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ أبعتسلم أبعْد تسلم

  ].قد تبني[،  ]البقرة-٢٥٦[}نقَْد تبي{: قال تعاىل

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ قصتغلب قصد تغلب

  ].املساجد تِّلك [)٣(، أدغمها أبوعمر]البقرة-١٨٧[}في الْمساجِد تلْك{: قال تعاىل

   ط طد ط
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ حدطَّلبك حدْد طلبك
  ]وتيا أما إمالئيا فال تتغريص[ محطَّالل محد طالل

   ض ضد ض
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ قضرب قْد ضرب

 وابـن   )٤(، أدغمها الكـسائي وأبـوعمرو،ومحز     ]البقرة-١٠٨[}فَقَْد ضلَّ {: قال تعاىل 

  ].فقد ضلَّ[)٥(عام
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ طرضبعا طرد ضبعا

  ].بعد ضراء [)٦(، أدغمها أبوعمر] يونس-٢١[}ْن بْعد ضراَءم{: قال تعاىل

                                                 
 .١٧: ٢ابن اجلزري، النشر، )١(
 .٨٧: ١ابن غلبون، التذكرة، )٢(
 .٨٦: ١ابن غلبون، التذكرة، )٣(
  .١٨١: ١ابن غلبون، التذكرة، )٤(
 .١٢٤ابن جماهد، السبعة، ص)٥(
 .١١٨ابن جماهد، السبعة، ص)٦(



 أبوأوس إبراهيم الشمسان

 ه ١٤٢٠احملرم)٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٣٠ 

   س سد س
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ أبعسلمة أبعْد سلمة

  ].قد سمع[)١(، أدغمها الكسائي وأبوعمرو، ومحز]اادلة-١[}قَْد سمع{: قال تعاىل

  ] تتغريصوتيا أما إمالئيا فال[ شهسلمان شهد سلمان

  ].عدد سِّنني[)٢(، أدغمها أبوعمر]املؤمنون-١١٢[}عدد سنِني{: قال تعاىل

   ص صد ص 
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ أعصالتك أعْد صالتك

قـد  )٣(، أدغمها الكسائي وأبـوعمرو، ومحـز      ]املائدة-١١٣[}قَْد صدقْتنا {: قال تعاىل 

  ].صدقتنا
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[  يعبصاحليعبد صاحل

  ].نفقد صواع[)٤(، أدغمها أبوعمر]يوسف-٧٢[}نفْقد صواع الْملك{: قال تعاىل

   ز زد ز
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ احصزرعك احصْد زرعك

  ].ولقد زينا[)٥(، أدغمها الكسائي وأبوعمرو، ومحز]امللك-٥[}ولَقَْد زينا{: قال تعاىل

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ قعزكي قعد زكي

  ].تريد زينة[)٦(، أدغمها أبوعمر]الكهف-٢٨[}ترِْيد زِينةَ{: قال تعاىل

   ج جد ج
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ اقصجبال اقصْد جبال

                                                 
 .١٨١: ١ابن غلبون، التذكرة، )١(
 .٨٧: ١ابن غلبون، التذكرة، )٢(
 .١٨١: ١ابن غلبون، التذكرة، )٣(
 .٨٧: ١كرة، ابن غلبون، التذ)٤(
 .١٨١: ١ابن غلبون، التذكرة، )٥(
 .٨٧: ١ابن غلبون، التذكرة، )٦(



مفهومه، وأنواعه، وأحكامه:اإلدغام  
 

 ه١٤٢٠احملرم ) ٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٣١

ولقـد  [)١(كسائي وأبوعمرو، ومحز  ، أدغمها ال  ]البقرة-٩٢[}ولَقَْد جاَءكُم {: قال تعاىل 

  ].جاءكم
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ قصجاره قصد جاره

  ].اخللد جزاء[)٢(، أدغمها أبوعمر]فصلت-٢٨[}دار الْخلْد جزاًء{: قال تعاىل

   ش شد ش
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ جرشجرة جرِّْد شجرة

قـد  [)٣(، أدغمها أبوعمرو، والكـسائي ومحـز      ]يوسف-٣٠[}غفَهاقَْد ش {: قال تعاىل 

  ].شغفها
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ قعشاكر قعد شاكر

  ].وشهد شاهد[)٤(، أدغمها أبوعمر]يوسف-٢٦[}وشهِد شاهد{: قال تعاىل

  )ص، س(تدغم يف : الزاي-٨
   ص صز ص

  ]مالئيا فال تتغريصوتيا أما إ[ اقفصاحل اقفْز صاحل
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ عجصابر عجز صابر

   س س ز س
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ امهسامل امهْز سامل
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ قفسامر قفز سامر

  )ص، ز(تدغم يف : السني-٩
   ص صس ص

  ]أما إمالئيا فال تتغريصوتيا [ أجلصاحبك أجلْس صاحبك
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ خبصاحل خبس صاحل

                                                 
 .١٨١: ١ابن غلبون، التذكرة، )١(
 .٨٨: ١ابن غلبون، التذكرة، )٢(
  .١٨١: ١ابن غلبون، التذكرة، )٣(
 .٨٧: ١ابن غلبون، التذكرة، )٤(



 أبوأوس إبراهيم الشمسان

 ه ١٤٢٠احملرم)٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٣٢ 

   ز زس ز 
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ ادرزاهر ادرْس زاهر
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ جلزامل جلس زامل

وإذا النفـوْس   [)١( أبـوعمر  ، أدغمهـا  ]التكوير-٧[}وإِذَا النفُوس زوِّجتْ  {: قال تعاىل 

  ].زوجت
  )س، ز(تدغم يف : الصاد-١٠

   س سص س
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ خلسهمك خلّْص سهمك 
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ خيلسمرة خيلص مسرة

   ز زص ز
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ حرزاهر حرْص زاهر
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[زيد  فحفحص زيد

يف ) هـل (، ومن   )ظ،ط، ض، س، ز   (يف  ) بل(، وتدغم الالم من     )ر(تدغم يف   : الالم-١١
  )ذ(، وأدغمت الالم يف )ت،ن(، وتدغم الالم منهما يف )ث(

   ر رل ر
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ أجرحيلك أجلْ رحيلك

  ].وقلْ رب[)٢(، أدغمها أبوعمر]طه-١١٤[} زِْدنِي علْماوقُلْ ربِّ{: قال تعاىل

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ عجراجح عجلَ راجح

  ].سبلْ ربك [)٣(، أدغمها أبوعمر]النحل-٦٩[}سبلُ ربِّك{: قال تعاىل

   ز زل ز
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ بزرعت بلْ زرعت

                                                 
 .٨٨: ١ابن غلبون، التذكرة، )١(
 .١٢٠ابن جماهد، السبعة، ص)٢(
  .٨١: ١ابن غلبون، التذكرة، )٣(



مفهومه، وأنواعه، وأحكامه:اإلدغام  
 

 ه١٤٢٠احملرم ) ٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٣٣

بـل  [)١(، ومحزة وور  ، أدغمها الكسائي، وهشام   ]الكهف-٤٨[}لْ زعْمتم ب{: قال تعاىل 

  ].زعمتم
   س سل س

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ بسمعت بلْ مسعت

بـل  [)٢(، أدغمها الكسائي، ومحـزة، وهـشا      ]يوسف-١٨[}بلْ سولَتْ {: قال تعاىل 

  ].سولت
   ض ضل ض

  ]مالئيا فال تتغريصوتيا أما إ[ بضاعت بلْ ضاعت

  ].بل ضلوا [)٣(، أدغمها الكسائ]األحقاف-٢٨[}بلْ ضلُّوا{: قال تعاىل

   ط طل ط
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ بطَّمعت بلْ طمعت

  ].بل طَّبع[)٤(، أدغمها الكسائي، وأبوعمر]النساء-١٥٥[}بلْ طَبع{: قال تعاىل

   ظ ظل ظ
  ]تيا أما إمالئيا فال تتغريصو[ بظَّلمت بلْ ظلمت

  ].بل ظَّننتم[)٥(، وهشا، أدغمها الكسائي]الفتح-١٢[}بلْ ظَنْنتم{: قال تعاىل

   ث ثل ث
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ بثّارت بلْ ثارت

  ].هل ثُّوب[)٦(، أدغمها الكسائي، ومحز]املطففني-٣٦[}هلْ ثُوِّب الْكُفَّار{: قال تعاىل

                                                 
  .١٨٢الصفاقسي، غيث النفع، ص. ١٨٤: ١ابن غلبون، التذكرة، )١(
 .١٨٤: ١ابن غلبون، التذكرة، )٢(
 .١٨٤: ١ابن غلبون، التذكرة، )٣(
 .١٨٤: ١ابن غلبون، التذكرة، . ١٢٣ابن جماهد، السبعة، ص)٤(
 .٢٨٠الصفاقسي، غيث النفع، . ١٨٤: ١ابن غلبون، التذكرة، . ١٢٣ابن جماهد، السبعة، ص)٥(
 .١٨٤: ١ابن غلبون، التذكرة، )٦(



 أبوأوس إبراهيم الشمسان

 ه ١٤٢٠احملرم)٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٣٤ 

   ت تتل 
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ بتبعت بلْ تبعت

  ].بل تؤثرون[)١(، أدغمها الكسائي، ومحز]األعلى-١٦[}بلْ تْؤثرنَ{: قال تعاىل

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ هتبعت هلْ تبعت

هـل  [)٣(الكسائي ومحز و)٢(، أدغمها أبوعمر]مرمي-٦٥[}هلْ تْعلَم لَه سميا {: قال تعاىل 

  ].تعلم
   ن نل ن 

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ بنامت بلْ نامت

  ].بل نتبع [)٤(، أدغمها الكسائ]البقرة-١٧٠[}بلْ نتبِع{: قال تعاىل

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ هنامت هلْ نامت

  ].هل نحن [)٥(، أدغمها الكسائ]لشعراءا-٢٠٣[}هلْ نْحن مْنظَرونَ{: قال تعاىل

   ذ ذل ذ
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ افعذّالك افعلْ ذلك

بـل   [)٦(، أدغمها أبواحلارث عن الكسائ    ]البقرة-٢٣١[}ومْن يفْعلْ ذَلك  {: قال تعاىل 

  ].ضلوا
   ل لن ل)٧()لريوم(جيوز أن تدغم املتحركة يف حروف : النون-١٢
ا فال تتغري[ عربالّيف  اليفعربنا أما إمالئيصوتي[  

  ].وتبني لَّكم [)١(، أدغمها أبوعمر]إبراهيم-٢٤٥[}وتبين لَكُم{: قال تعاىل

                                                 
  .١٨٤: ١ابن غلبون، التذكرة، )١(
 .١٢٠ابن جماهد، السبعة، ص)٢(
 .١٨٤: ١ابن غلبون، التذكرة، )٣(
 .١٨٤: ١ابن غلبون، التذكرة، . ١٢٣ابن جماهد، السبعة، ص)٤(
  .١٨٤: ١ابن غلبون، التذكرة، )٥(
  .١٨٤: ١ابن غلبون، التذكرة، . ١٢٣ة، صابن جماهد، السبع)٦(
 .٢٨٠: ٣الرضي، شرح الشافية، )٧(
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٣٥

   ي ين ي
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ عجياسر عجن ياسر

   ر رن ر
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ أيقرامي  أيقن رامي

  ].خزائن رمحة [)٢(، أدغمها أبوعمر]األحقاف-٢٨[}خزائن رْحمة{: ال تعاىلق

   و ون و
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ ظعوائل ظعن وائل

   م من م
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ عدمالك عدنَ مالك

  )ت،س(تدغم يف :اجليم-١٣ 
   ت تج ت

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ اخرتربح اخرْج تربح
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ خرتاجر خرج تاجر

املعـارج   [)٣(، أدغمها أبـوعمر   ]املعارج-٤،  ٣[}الْمعارِجِ تْعرج الْمالَئكَةُ  {: قال تعاىل 

  ].تعرج
   ش شج ش

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ ابعشيئا )٤(ابعْج شيئً
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ خرشِّبل رج شبلخ

  ].أخرج شطأه [)٥(، أدغمها أبوعمر]الفتح-٢٩[}أَْخرج شطْأَه{: قال تعاىل

  )اخلاء(تدغم يف : الغني-١٤

                                                                                                                                                         
  .٨٣: ١ابن غلبون، التذكرة، )١(
 .٨٣: ١ابن غلبون، التذكرة، )٢(
  .٧٩: ١ابن غلبون، التذكرة، )٣(
  .٤٥٢: ٤سيبويه، الكتاب، )٤(
 .٧٩: ١ابن غلبون، التذكرة، )٥(
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٣٦ 

   خ خغ خ
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ ادخمَّلفا )١(ادمغْ خلف

  )الغني(تدغم يف : اخلاء-١٥
   غ غخ غ
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ اسلغنمك )٢(ْخ غنماسل
  )القاف(تدغم يف : الكاف-١٦
   ق قك ق

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ أقَّطنا )٣(أْك قطن
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ أدرقّاسم أدرك قاسم

  ].ربك قَّديرا [)٤(ها أبوعمر، أدغم]الفرقان-٥٤[}وكَانَ ربك قَديرا{: قال تعاىل

  )الكاف(تدغم يف : القاف-١٧ 
   ك كق ك

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ احلكَّلَدة )٥(احلْق كَلَد
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ حلكَّارم حلق كارم

  .]خلَْق كُلَّ [)٦(، أدغمها أبوعمر]الفرقان-٢[}وخلَق كُلَّ شْيٍء{: قال تعاىل

بأن يتحوال  ) اهلاء(، وندغم فيها وإن تقدمت احلاء، وتدغم يف         )احلاء(تدغم يف   : العني-١٨
  :إىل حاءين فيدغما

   ح حع ح 
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ اقحمال )٧(اقطْع محل

   ح حح ع 
                                                 

  .٤٥١: ٤سيبويه، الكتاب، )١(
 .٤٥١: ٤تاب، سيبويه، الك)٢(
 .٤٥٢: ٤سيبويه، الكتاب، )٣(
 .٧٨: ١ابن غلبون، التذكرة، )٤(
 .٤٥٢: ٤سيبويه، الكتاب، )٥(
 .٧٨: ١ابن غلبون، التذكرة، )٦(
 .٤٥١: ٤سيبويه، الكتاب، )٧(
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٣٧

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ امدحرفة )١(امدْح عرف
   ح ح ) ليةباملماثلة التباد(هع 

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ اقطحِّالال)٢(اقطْع هالل
  نادرا) العني(تدغم يف : احلاء-١٩

   ع عح ع 
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ امدعاصما امدْح عاصما
  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ مدعارف مدح عاف

زحـزْح   [)٣(، أدغمها أبـوعمر   ]آل عمران -١٨٥[}النارِفَمن زْحزِح عنِ    {: قال تعاىل 

  ].عن
  ):احلاء(تدغم يف : اهلاء-٢٠
   ح حح ه

  ]صوتيا أما إمالئيا فال تتغري[ اجبحمال )٤(اجبْه محل
  امتناع اإلدغام-٣/٣: ٨/٢

ينص الصرفيون على امتناع إدغام اهلمزة يف غريها، وكذلك إىل امتناع إدغـام األلـف يف                
ض، و، ي، م، ش،     : (ها أو يف غريها، ويضيفون إىل ذلك جمموعة أخرى من األصوات هـي            نفس

وهذا هو مذهب اللغويني وهو مذهب خيالفهم فيه القراء فهم          . ، فهي ال تدغم يف مقارباهتا     )ف، ر 
  .يدغمون بعض هذه األصوات يف مقارباهتا

اتصاف :  إىل عوامل منها   وقد اهتم اللغويون بتفسري علة إظهار هذه األصوات مرجعني ذلك         
الصوت األول بصفة مهمة ليست يف الصوت الثاين، ومنها أن خمرج الصوت الثاين أدخل يف احللق                

  .من األول
فأمـا  : "أن تدغم يف غريها يف قوله     ) ضوي مشفر (وقد أوجز ابن احلاجب علة منع حروف        

من غري شيء خيلفها، والـواو      الضاد فلما فيها من االستطالة فلو أدغمت يف مقارا لزالت صفتها            
                                                 

 .٤٥١: ٤سيبويه، الكتاب، )١(
  .٤٤٩: ٤سيبويه، الكتاب، )٢(
 .٧٧: ١ابن غلبون، التذكرة، )٣(
  ٤٤٩: ٤ سيبويه، الكتاب،)٤(
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٣٨ 

والياء ملا فيها من املد واللني، وامليم ملا فيها من الغنة، والشني ملا فيها من التفشي، والفاء ملا فيها من           
  )١(فشي، والراء ملا فيها من التكريرشبه الت

متنع اهلمزة من اإلدغام يف غريها؛ ألن فيها من الثقل ما قد يـدعو إىل تغيريهـا أو                  :اهلمزة
 لتخلـف شـرط     )٢(حذفها وهي وحدها، فإذا جاورت مثلها أو مقارا خففت فمنع هذا اإلدغا           

  .اإلدغام وهو املماثلة، وأما من يتكلف حتقيق اهلمزتني فإنه يدغم
وهو حركة طويلة ال ميكن أن يتحقق فيه اإلدغام؛ ألن األلف ال يكـون يف بدايـة                 :األلف

ال باحلركات؛ ولذلك امتنع إدغام األلـف يف نفـسها أو           مقطع أبدا ألن املقاطع تبدأ بالصوامت       
ألما لو فعل ذلك ما فأجريا جمرى الدالني والتاءين تغريتا فكانتا غري            : "مقارا، أما قول سيبويه   

 فال يفهم منه تعذر اإلدغام بسبب       )٣(ألفني، فلما مل يكن ذلك يف األلفني مل يكن فيهما مع املتقاربة           
  .ل تعذره بسبب الطبيعة الصوتية لأللفاخلوف من التغري ب

 وابن جـين،    )٤(مل ينص سيبويه على منعها من اإلدغام، أما غريه فمنع مثل الفارس           : الضاد
 وابـن   )٦( ومنـهم الزخمـشر    )٥(ووصف إدغام الضاد يف بعض اللغات اليت ذكرها سيبويه بالشذو         

أما استطالتا حـىت اتـصلتا       ويفسر الفارسي إدغام بعض األصوات يف الضاد والشني ب         )٧(احلاج
 وهذا التفسري فيه شيء من الغموض، ولكنه مأخوذ من وصـف سـيبويه              )٨(مبخارج تلك األصوا  
  )٩(ختالط خمرج غريها بعد خروجها، فتستطيل حني ختالط حروف اللسان"للضاد الضعيفة اليت 

لك إشـارة   وجند صفة االستطالة بعد ذلك توصف ا الضاد عند تعليل منع إدغامها، من ذ             
  )١٠( فضيلة الضاد على غريها االستطالالرضي إىل أن

                                                 
  .٤٩٥: ٢ابن احلاجب، اإليضاح يف شرح املفصل، )١(
  .٤٤٦: ٤سيبويه، الكتاب، )٢(
  .٤٤٦: ٤سيبويه، الكتاب، )٣(
  .٦١٦الفارسي، التكملة، ص)٤(
 .٢١٤: ١ابن جين، سر صناعة اإلعراب، )٥(
  .٣٩٩الزخمشري، املفصل، ص)٦(
 .٢٦٩: ٣الرضي، شرح الشافية، )٧(
 .٦٢٣الفارسي، التكملة، ص)٨(
  .٤٣٢: ٤سيبويه، الكتاب، )٩(
 .٢٧٠: ٣الرضي، شرح الشافية، )١٠(
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٣٩

أما القراء فإم خيالفون ما ذهب إليه اللغويون، فمنهم من يدغم الضاد يف الشني، روى أبو                

لـبْعضِ  {كان يدغم الضاد يف الشني يف قوله تعـاىل          )١(شعيب السوسي عن اليزيدي أن أبا عمر      

 وقد دافع ابن احلاجب عـن هـذه        )٢(زخمشري عاب رواية شعي   ؛ ولكن ال  ] النور -٦٢[}شأْنِهِْم

  )٣(القراء

يرجع سيبويه منع إدغام الواو والياء مسبوقتني بفتحة يف ما يقارما ملا فيهما             : والياء،  الواو
  )٥(يذهب مبا يف الياء والواو من اللي)٤(من اللني واملد فإدغام الياء يف اجليم أو إدغام الواو يف البا

ن نفهم قول سيبويه يف ضوء التصنيف احلديث للواو والياء فهما يف هذه احلالة ليستا            وميكن أ 
ـَي (صوتني بل مها صوتان مركبان من حركة وصامت  ، واإلدغام يضيع هذا التركيـب  )ـَو، 

  .واحلركة ال تدغم. الذي تؤلف احلركة جزًءا منه
          مـا     )٦(ما كاألل أما إن كانتا مدتني فهما عند سيبويه أبعد من اإلدغام ألومعىن ذلـك أ

  .حركتان طويلتان واحلركات ال تدغم
سيد، وليـة، وعلـل    : وأثار ابن احلاجب إشكاالً هو ما يظهر من إدغام للواو يف الياء، حنو            

 وفهم الرضي أنه يذهب إىل أن اإلعالل لدفع ثقل اجتماع           )٧(ذلك بأما أعال فصارا مثلني مث أدغم      
 ولكن الرضي   )٨(روطه من مماثلة وسكون أول املثلي     ب بعد ذلك لتحقق ش    العلتني وأن اإلدغام وج   

دفع هذا القول ألن العلتني جتتمعان دون أن تعال، وذهب إىل أن اإلعالل إمنـا هـو لإلدغـام،                   
كومـا لينـتني    "واملسوغ لإلدغام عنده اتفاقهما يف الصفات وإن اختلفا يف املخرج، وذلـك             

  )٩(رخوةوجمهورتني، وبني الشديدة وال

                                                 
 .١٢٣ابن جماهد، السبعة، ص)١(
 .٢٩٩الزخمشري، املفصل، ص)٢(
  .٥٠٣: ٢ابن احلاجب، اإليضاح، )٣(
 .٤٣٣: ٤يرى سيبويه وتابعه الصرفيون أن خمرج الواو من بني الشفتني، انظر الكتاب، )٤(
  .٤٤٦: ٤سيبويه، الكتاب، )٥(
 .٤٤٧: ٤سيبويه، الكتاب، )٦(
  .٢٦٩: ٣الرضي، شرح الشافية، )٧(
  .٢٧١: ٣الرضي، شرح الشافية، )٨(
 .٢٧١: ٣الرضي، شرح الشافية، )٩(
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٤٠ 

أكرْم به؛ ألم يقلبون النون ميما      : فامليم ال تدغم يف الباء، وذلك قولك      : "قال سيبويه : امليم
فلما وقع مع الباء احلرف الذي يفرون إليه من النون مل يغـريوه،             . العنرب، ومن بدا لك   : يف قوهلم 

  )١(وجعلوه مبْنزلة النون إذ كانا حريف غنة

 هذا اللقاء بني امليم والباء حيصل عند اجتماع النـون والبـاء             وما يفهم من قول سيبويه أن     
  .حيث تنطق النون ميما، ولذلك جعلوا امليم كالنون املغرية عند لقائها الباء

  )٢(ولكن القول ما جنده عند ابن احلاجب وهو أن اإلدغام يذهب بغنة املي

بسية انفجارية وأن امليم حبسية     وهذا هو القول الصحيح، إذ الفرق بني الباء وامليم أن الباء ح           
أنفية أي إن ظهورها يعتمد بشكل أساسي على خروج اهلواء من األنف ولذلك ختتفي من نطـق                 
املصاب بانسداد أنفه من زكام أو غريه، وهي ختتلف عن النون يف أن األنفيـة صـفة مـصاحبة                   

 ولكنه خيرج من األنـف      خلروجها، ولذلك حني ختفى النون قبل الباء ينحبس اهلواء عند الشفتني؛          
حمققًا الصفة املصاحبة لنطق النون، من أجل ذلك تسمع ميما، وهذا ما جعل اودين يظنـون أن                 

  .النون قلبت ميما، وليس األمر كذلك
يعلل سيبويه منع إدغام الشني يف اجليم بأا صوت استطال خمرجه، وبأن فيه تفشٍ،              :الشني

  .ث تظهر الشني حي)٣(افرْش جبل: ومثل لذلك بنحو
وأما يف القراءة فإن الشني أدغمت يف السني، وذلك ما روي عن أيب عمرو من اإلدغـام يف                 

وقد روي اإلظهار عنه أيضا وهو املأخوذ       .] سبأ -٩[}ْرضإِن نشأْ نْخِسْف بِهِم األَ    {قوله تعاىل   

  )٤(ب

ت موقعا جعلها مثل حـروف      يعلل سيبويه امتناع الفاء من اإلدغام يف الباء بأا وقع         : الفاء
 اليت يذكرها غريه كابن احلاجـب       وأما العلة )٥(الفم اليت ال تدغم يف احلروف املتطرفة اليت منها البا         

 أي أن الفاء غري انفجارية كالباء بل هي احتكاكية يسمع للهواء اخلارج صوت              )٦(فهي شبه التفش  
  .هو أقل وضوحا منه عند نطق الشني

                                                 
 .٤٤٧: ٤سيبويه، الكتاب، )١(
 .٥١١: ٢ابن احلاجب، اإليضاح، )٢(
  .٤٤٩-٤٤٨: ٤سيبويه، الكتاب، )٣(
 .٧٩: ١ابن غلبون، التذكرة، )٤(
 .٤٤٨: ٤، سيبويه، الكتاب)٥(
 .٥٠٩: ٢ابن احلاجب، اإليضاح، )٦(
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نـشأَ   إِنْ{: يف قوله تعـاىل   )١( نسب إىل الكسائي أنه أدغم الفاء يف البا        أما يف القراءة فقد   

اَألْرض ْخِسْف بِهِمهم: فتقرأ ] سبأ-٩[}نخنسب .  

  )٢(والراء ال تدغم يف الالم والنون؛ ألا مكررة:"قال سيبويه: الراء

اغْفْر { : تعاىل  من ذلك قوله   )٣(وأما يف القراءة فقد روي عن أيب عمرو أنه يدغمها يف الال           

 ]لقمـان  -١٤[}اْشكُْر لـي  {و ]يوسف -٩٧[}اْستْغفْر لَنا {و ]آل عمران  -١٤٧[}لَنا
  ].النحل -٧٠[}الْعمرِ لكَْي الَ{و ]حلج ا-٦٥[}سخر لَكُم{و

  :اإلدغام التأخري-٩
هلـاء  ومن أمثلته ما مر عند درس التغريات الصوتية اليت يقتضيها اإلدغام، وذلك إدغـام ا              

  :املتأخرة يف احلاء املتقدمة، وإدغام العني املتأخرة يف احلاء
  اذحبديا=  اذبح حديااذبح هديا 
  اذحبْنزا=  اذبح حْنزااذبح عْنزا 

الـيت  ) خبطـت (ومن ذلك إدغام التاء املتأخرة يف الطاء قبلها، ومثل لذلك سيبويه بكلمة             
  :ة، وروى قول علقمة بن عبدخبطّ: جعلها بعض العرب

ذَنوب داكن نأسٍ مشل قٍة       فَحبِنِعم طتبيٍّ قَد خيف كُلِّ ح٤(و(  

خبطَّ=  خبططَ  خبطت  
  :فالطاء املطبقة أثرت يف نظريها غري املطبق وهو التاء فأكسبته صفة اإلطباق فصار طاء

   ط ط ط ت
  مطبق+  مطبقغري مطبق + مطبق

نقـده،  : وقالوا... عده، يريد عدته  : وقد قال بعضهم  : "ومن ذلك ما رواه سيبويه يف قوله      
  .)١("يريدون نقدته

                                                 
 .٥٠٥: ٢ابن غلبون، التذكرة، )١(
  .٤٤٨: ٤سيبويه، الكتاب، )٢(
  .٨٣: ١ابن غلبون، التذكرة، )٣(
 .٤٧١: ٤سيبويه، الكتاب،   )٤(



 أبوأوس إبراهيم الشمسان

 ه ١٤٢٠احملرم)٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٤٢ 

  عده= عدده  هتعد
  :أثرت الدال جبهرها يف التاء املهموسة فأكسبتها صفة اجلهر

  د د  ت د
  جمهور+ جمهورمهموس +جمهور

ألمثلة نظرة  إن نظرنا إىل هذه ا    ) اطرد(من إدغام مثل    ) افتعل(وميكن إدخال ما وقع يف بناء       
  .وصفية، ال تأخذ يف عني االعتبار األصل التارخيي هلذا البناء

وكل األمثلة اليت ذكرها سيبويه هي من قبيل اإلدغام اجلائز؛ ألن إدغام ذلك مسع عن بعض                
وأعـرب اللغـتني    ): "خبطَّ(العرب، فليس أمرا مطردا، بل إن ترك اإلدغام فيها أحسن، قال عن             

  .)٢("قلبهما طاءوأجودمها أن ال ت
  اإلدغام التباديل-١٠

أو هو ممـا ورد     . هذا اإلدغام فهو اجلواز؛ ألنه يف الغالب ميثل هلجة لبعض العرب           أما حكم 
  .يف قراءة القرآن

  :العني مع اهلاء-١
   ح حه ع 
   ح حع  ه 

  .)٣("مع هؤالء: معهم، وحماؤالء، يريدون: حمم، يريدون: قول بين متيم:"ومثل ذلك
  حمم=  حمحم معهم
  حماؤالء=مح حاؤالء  هؤالء عم

  "اقطع هالالً، واجبه عنبة:"ومثل سيبويه لذلك أيضا بقوله
  اقطحالال= اقطح حالال  اقطع هالال
  اجبحنبه+ اجبح حنبه  اجبه عنبة

أما عند اإلدغام فتحول اهلاء حاء والعني حاء، مث تدغم احلـاء يف             . وذكر أنَّ البيان أحسن   
 وقد امتنعت العني من إدغامها يف اهلاء؛ ألن األقرب إىل الفم ال يدغم يف الذي قبلـه، ومل                   احلاء؛

                                                                                                                                                         
 .٤٧٢: ٤سيبويه، الكتاب،   )١(
 .٤٧٢: ٤سيبويه، الكتاب،   )٢(
 .٤٧٢: ٤سيبويه، الكتاب،   )٣(



مفهومه، وأنواعه، وأحكامه:اإلدغام  
 

 ه١٤٢٠احملرم ) ٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٤٣

تدغم اهلاء يف العني؛ ألن اهلاء مهموسة والعني جمهورة فحولت العني إىل النظري املهمـوس وهـو                 
  . )١(احلاء

ني على اهلـاء    والذي ميكن فهمه من هذا كله أن مثة مماثلة تبادلية بني الصوتني، إذ أثرت الع              
احلنجرية فجعلتها حلقية خمرجا، وأثرت اهلاء املهموسة على العني اهورة فجعلتها حاء، وميكـن              

  .تصوير هذا يف اجلدول اآليت
  

 حنجري حلقي  
    ع  جمهور
  ه  ح مهموس

  
  مهموس/ حلقي+ مهموس /  حلقي←مهموس / حنجري+ جمهور /حلقي
  :الظاء مع التاء-٢
   ط ط ت ظ

مظطعن، ومظطلم، وإن شئت قلت مطَّعن، ومطَّلم، كما قـال          : وذلك قوهلم : "هقال سيبوي 
  :زهري

فوع       لَهنائ عطيكالَّذي ي اجلَواد واهأَحيان ظلَميا ومظَّلفَي   
  .)٢("يطَّن ويظطن من الظنة: وكما قالوا

    مطَّعن مظطعن مظتعن  
   مطَّلم مظطلم مظتلم  
   يطَّنطن  يظيظنت   

ى التاء فحولتـها إىل النظري املطبق      وميكن إيضاح هذه املماثلة التبادلية حيث أثرت الظاء عل        
  :وأثرت التاء على الطاء فحولتها إىل لثوية أسنانية كما هو واضح يف اجلدول اآليتوهو الطاء 

  
  

                                                 
 .٤٥٠- ٤٤٩: ٤ه، الكتاب، سيبوي  )١(
  .٤٦٨: ٤سيبويه، الكتاب،   )٢(



 أبوأوس إبراهيم الشمسان

 ه ١٤٢٠احملرم)٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٤٤ 

  غري مطبق مطبق  
    ظ  أسناين

  ت  ط لثوي أسناين
  

  مطبق/لثوي أسناين+ مطبق /  لثوي أسناين←مفتوح / ينلثوي أسنا+ مطبق / أسناين
  :الذال مع التاء-٣

   د دذ ت 
  .)١()مدكر(مثل سيبويه هلذا بكلمة 

   مدكر=  مددكر مذدكر مذتكر  
   ]القمر-١٧[﴾ولَقَْد يسْرنا الْقُْرآن فَهل من مدكرٍ﴿وقد ورد يف قوله تعاىل 

 إذ أثرت الذال اهورة على التاء فحولتها إىل النظري اهور           والذي حدث هو مماثلة تبادلية    
هلا وهو الدال، وأثرت التاء اللثوية األسنانية على الذال األسنانية فحولتها لثويـة أسـنانية كمـا                 

  يشرحها اجلدول اآليت
 مهموس رهوجم  

    ذ  لثوي
  ت  د لثوي أسناين

  
  جمهور/لثوي أسناين+ جمهور / سناين لثوي أ←مهموس / لثوي أسناين+ جمهور / أسناين
  :الضاد مع التاء-٤
   ط ط ت ض

  . )٢("مطّجع: قال بعضهم: "مثل سيبويه لذلك بقوله
  مطَّجع=  مططجع  مضطجع مضتجع  

وهنا أثرت الضاد املطبقة على التاء فحولتها إىل النظري املطبق وهو الطاء، وحولـت التـاء                
  :هموس، على حنو ما يشرح اجلدول اآليتاملهموسة الضاد اهورة إىل صوت م

                                                 
  .٤٦٩: ٤سيبويه، الكتاب،   )١(
 .٤٦٨: ٤سيبويه، الكتاب،   )٢(



مفهومه، وأنواعه، وأحكامه:اإلدغام  
 

 ه١٤٢٠احملرم ) ٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٤٥

  
  غري مطبق مطبق  

    ض  جمهور
  ت  ط مهموس

  
  مهموس/مطبق + مهموس/ مطبق←مهموس / غري مطبق+ جمهور/مطبق
  الدال مع السني-٥

   ت تد س 
ولكثرة استعماهلا كرهوا وجود سينني فيهـا، فأبـدلوا         . ذهب سيبويه إىل أن أصلها سدس     

  .)١(لدال فيهاالثانية تاء مث أدغموا ا
  ست=  ستت  سدت سدس  

وهذه مماثلة تبادلية حيث أثرت الدال اللثوية األسنانية على السني اللثوية فحولتها إىل لثويـة         
أسنانية، وأثرت السني املهموسة على الدال اهورة فحولتها إىل النظري املهمـوس وهـو التـاء،                

  :وهكذا
 جمهور مهموس  

    س  لثوي
  د  ت لثوي أسناين

  
  مهموس/لثوي أسناين+ مهموس/ لثوي أسناين←مهموس / لثوي+   جمهور/لثوي أسناين

  :إدغام الغايل-١١
يبني سيبويه أن األصوات املتقاربة إذا جاءت يف كلمة واحدة ومل يفصل بينها حبركة تكون               

  .)٢(ثقيلة ولذلك قد تدغم
  :الصاد والتاء-١

                                                 
 .٤٨٢- ٤٨١: ٤ سيبويه، الكتاب، )١(
 .٤٦٧: ٤سيبويه، الكتاب،   )٢(



 أبوأوس إبراهيم الشمسان

 ه ١٤٢٠احملرم)٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٤٦ 

فأبدلوا مكاـا أشـبه     : "طرب، قال سيبويه  مص): صربت(من ذلك أم قالوا يف مفتعل من        
احلروف بالصاد وهي الطاء؛ ليستعملوا ألسنتهم يف ضرب واحد من احلروف، وليكون عملهم من              

وأراد بعضهم اإلدغام حيث اجتمعت الصاد والطـاء، فلمـا   . وجه واحد إذ مل يصلوا إىل اإلدغام 
  .)١("مصرب: واامتنعت الصاد أن تدخل يف الطاء قلبوا الطاء صادا فقال

  .مماثلة ناقصة، مث مماثلة تامة: فاإلدغام مر مبرحلتني
فقد أثرت الصاد يف التاء بصفة اإلطباق فحولتها إىل النظري املطبق هلا وههو الطاء، مث أثرت                

  .الصاد مرة أخرى يف الطاء االنفجارية فجعلتها احتكاكية مثلها
  مصرب=  مصصرب  مصطرب مصترب  

  مطبق/ احتكاكي+ مطبق/احتكاكي ←مطبق/انفجاري+ مطبق/احتكاكي ←غري مطبق/انفجاري+ مطبق/احتكاكي

-١٢٨[﴾ أَن يـصلحا   ال جنـاح علَْيهِمـا    فَ﴿حدثنا هارون أنّ بعضهم قرأ      : "وقال سيبويه 

أبو قال  . ]النساء-١٢٨[﴾أَن يصلحا ﴿ومن ذلك قراءة عاصم اجلحدري      : " قال ابن جين   .)٢("]النساء
أراد يصطلحا، أي يفتعال، فآثر اإلدغام فأبدل الطاء صادا، مث أدغم فيها الصاد اليت هي فاء، فـصارت                  : الفتح
ومل جيز أن تبدل الصاد طاء ملا فيها من امتداد الصفري، أال ترى أن كل واحد من الطاء وأختيها والظاء                    . يصلحا

) إال أن يطّلحـا (منهن يف واحدة منهن، فلذلك مل جيـز  وأختيها يدغمن يف الصاد وأختيها، وال يدغم واحدة      

  .)٣("وجاز يصلحا
  :الزاي والتاء-٢

: ومن قال ...مزدان يف مزتان  : والزاي تبدل هلا مكان التاء داالً، وذلك قوهلم       : "قال سيبويه 
  .)٤("مزان: مصرب، قال

ولتها إىل النظري اهور    إذن اإلدغام مر مبرحلتني، أثرت الزاي اهورة يف التاء املهموسة فح          
  :وهو الدال، مثّ أثرت الزاي االحتكاكية يف الدال االنفجارية فحولتها إىل احتكاكية

  مزان=  مززان  مزدان مزتان  
  جمهور/ احتكاكي+ جمهور/ احتكاكي←جمهور/انفجاري+ جمهور/ احتكاكي←مهموس  /انفجاري+ جمهور/احتكاكي

                                                 
 .٤٦٧: ٤سيبويه، الكتاب،   )١(
 .٤٦٧: ٤سيبويه، الكتاب،   )٢(
) م١٩٦٧القاهرة، / الس األعلى للشؤون اإلسالمية(علي النجدي ناصف وآخرين : ، احملتسب، حتقيقأبو الفتح عثمان بن جين  )٣(

٢٠١: ١. 
  .٤٦٨ -٤٦٧: ٤سيبويه، الكتاب،  )٤(



مفهومه، وأنواعه، وأحكامه:اإلدغام  
 

 ه١٤٢٠احملرم ) ٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٤٧

: ، قال أبو حيان   ]القمر-٤[﴾ ما فيه مْزدجر   باِءهم مِّن اَألنْ  جاَءولَقَْد  ﴿ومن ذلك قوله تعاىل     
  .)١(" بإبدال تاء االفتعال زايا، وإدغام الزاي فيها﴾جرمز﴿وقرئ "

  :فهي إذن
  مزجر=  مززجر  مزدجر مزجتر   
  :الضاد والتاء-٣

  .)٢("اضجر، كقوهلم مصرب: وقالوا يف اضطجر: "قال سيبويه
كن القول إن اإلدغام مر مبرحلتني، يف األوىل أثرت الضاد املطبقة يف التـاء فحولتـها إىل                 مي

  :نظريها املطبق وهو الطاء، مث حولت هذه الطاء املهموسة إىل صوت جمهور
  اضجر=  اضضجر  اضطجر اضتجر  
  مطبق /جمهور+ مطبق/جمهور ← غري مطبق/مهموس+ مطبق/جمهور

  .)٣("مضطجع، إن شئت مضجع: وذلك قولك: " آخرويذكر سيبويه مثاالً
  :الظاء والتاء-٤

  .)٤("ومن قال مثّرد ومصرب قال مظّعن ومظّلم: "قال سيبويه
  .إذن أثرت يف الطاء االنفجارية فحولتها إىل صوت احتكاكي

  مظَّعن=  مظظعن  مظطعن مظتعن  
  مظَّلم=  مظظلم  مظطلم مظتلم  

  مطبق /احتكاكي+ مطبق/ احتكاكي←مطبق/انفجاري+ مطبق/ احتكاكي←ري مطبق غ/انفجاري+ مطبق/احتكاكي

  :الذال والتاء-٥
ذكـر  . وعلى هذا جاءت قـراءة قتـادة      . )٥("مذّكر: مظّعن، قال : ومن قال : "قال سيبويه 

جبعل التاء ذاالً، وقرئـت علـى       ) مذّكر(هي قراءة اجلمهور، وأنّ قتادة قرأ       ) مدكر(أبوحيان أن   
  .)١()ذتكرم: (األصل

                                                 
/ ، دار الكتب العلمية١ط(عادل أمحد عبداملوجود، وعلي حممد معوض: أبوحيان حممد  بن يوسف، تفسري البحر احمليط، حتقيق  )١(

 . ١٧٢: ٨)م١٩٩٣بريوت، 
 .٤٦٨: ٤سيبويه، الكتاب،   )٢(
 .٤٧٠: ٤سيبويه، الكتاب،   )٣(
 .٤٦٩: ٤سيبويه، الكتاب،   )٤(
 .٤٦٩: ٤سيبويه، الكتاب،   )٥(



 أبوأوس إبراهيم الشمسان

 ه ١٤٢٠احملرم)٢٥العدد(جملة جامعة اإلمام 

٤٨ 

  مذّكر=  مذذكر  مذدكر مذتكر  
   جمهور/احتكاكي+ جمهور/ احتكاكي←جمهور/انفجاري+ جمهور/ احتكاكي← مهموس  /انفجاري+ جمهور/احتكاكي

  
  :اخلالصة

اإلدغام ظاهرة صوتية هتدف إىل جتنب ما حيدثه جتاور صوتني متماثلني من عـبء عنـد                
ن أعباء النطق بالتخلص من املقاطع الصوتية املتماثلة؛        إخراجهما، والسعي إىل مزيد من التخفف م      

وذلك بالتخلص من حركة أوهلما حبذفها أو بتقدميها، فيتواىل صوتان مثالن، يكون أحدمها قفـالً               
وأما األصوات  . ملقطع، ويكون الثاين مفتاحا ملقطع تالٍ، وخيرج املثالن بلقاء واحد ألجهزة النطق           

فاهتا فإا ال تدغم حىت تتماثل، فإن ماثل الصوت األول وهذا هو األصل املتقاربة يف خمارجها أو ص
فاإلدغام تقدمي، وإن ماثل الثاين األول فاإلدغام تأخري، وإن ماثل كل منهما صوتا ثالثًـا فهـو                 

وإن . إدغام تباديل، وإن ماثل الثاين األول مماثلة جزئية مث كلية من أجل اإلدغام فذلك إدغام الغايل               
اإلدغام حذف حركة الصوت يف آخر كلمة إلدغامه يف الصوت األول من كلمة أخـرى               اقتضى  

  .فهو اإلدغام الكبري، أما إن كان أول املدغمني ساكنا ابتداًء فهو اإلدغام الصغري
وجيب إدغام املتماثلني ما مل مينع من اإلدغام مانع، وجيب إدغام املتقاربني إن كان أوهلما الم                

ـ    التعريف، فيما عر   ، أو كان نونا ساكنة، يف األصوات       )احلروف الشمسية (ف يف اإلمالء العريب ب
  .، أو األصوات األسنانية اللثوية يف تاء الفاعل)لريوم(اموعة يف 

  
  
  

  
  

                                                                                                                                                         
 .١٧٦: ٨أبوحيان، البحر احمليط،   )١(


