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نتيجة ظاهرة لغوية حتدث يف اللغات و منها لغتنا العربية ؛ -ه الفكوعكس –اإلدغام        
   .تأثري أصوات احلروف بعضها ببعضها حني تتجاور 

ن شائعاً يف البيئات البدوية , و لذا كانت القبائل اليت روى العلماء عن أفرادها وكا      
د و بكر بن وائل و تغلب و عبس القيس , و أما القبائل س  م هي : متيم وطّيي و أ  اإلدغا

املتحضرة املستقرة نوعاً , فلم يؤثر عنها اإلدغام حيث مييل الناس من أفرادها إىل التأين يف 
 1.يق األصوات و عدم اخللطقالنطق , و حت

  تعريف االدغام:أوال:

إدخال حرف يف حرف. يقال: أدغمت احلرف وادغمته, على  وهو ,اإلدراج:اللغة يف  
افتعلته. واإلدغام: إدخال اللجام يف أفواه الدواب. وأدغم الفرس اللجام: أدخله يف فيه, 

 وأدغم اللجام يف فمه كذلك؛ 
قال األزهري: وإدغام احلرف يف احلرف مأخوذ من هذا؛ قال بعضهم: ومنه اشتقاق       

كلمة ) الفك ( لنقض اإلدغام وتركه , وهو املشهور يف   وتستعمل  ( .اإلدغام يف احلروف
وقد يستعملون اإلظهار كذلك بناء على املرادفة بينهما , والتحقيق أن الفك  االستعمال ,



هو نقض اإلدغام بعد وقوعه كقولك يف المتد , المتد , واإلظهار تركه من األصل كقولك : 
  2.ازدجر دون ازجر
  في االصطالح:

 ألفاظ من بالتخفيف واإلد غام البصريني, ألفاظ من بالتشديد االّدغام  قال ابن يعيش:"    
 تفصل أن غري من متحرِّك   مثله حبرف ساكًنا حرفًا تصل أن الكالم يف ومعناه. الكوفيني

, أو حبركة مابينه  رفعةً  عنهما اللسان   ترتفع واحد, كحرف اّتصاهلما لشّدة فيصريان وقف 
: حنو وذلك واالدغام, التداخل حقيقة على كاملستهَلك األّول احلرف فيصري شديدًة, واحدةً 

 3" .وحنومها" َمد  "و" َشد  "
وهذا التعريف خيتص بنوع واحد فقط بعينه,وقد ذكر سيبويه وابن جين أنواعا أخرى تندرجه 

 حتته منها :اإلمالة والتقريب.ولذلك خيتار التعريف التايل له:
املماثلة التامة بني صوتني متجاورين متقاربني يف  نه:بأ 4احملدثني وهو ما اختاره بعض     

 .املخرج, بينهما صفات مشرتكة تساعد على اندماج أحدمها يف اآلخر
 منه خيرج الذي العضو ِإعمال إىل فيهما حتتاج ألنك ثقيٌل؛ باملِثلني النطق أن   وفائدته    

 يكن مل َغريَينِ  احلرفان كان وإذا. الواحد العضو على العمل فيكثر مر تني, املضع ف   احلرف  
 كانا إذا احلرفني فإن   وأيًضا. اآلخر يف يعمل ال أحدمها يف يعمل الذي ألن   كذلك؛ األمر
 بالنطق اللسان يَتسر ح   فال األو ل, موضعه إىل الثاين باحلرف النطق يف يرِجع   اللسان فإن   ِمثلني
 ما الثقل من فيه كان فلم ا. املقي د مبشي َشبيًها ذلك يف يكون بل ,4الَغريَينِ  يف يَتسر ح   كما

  .5اللسان على هبما النطق وخيف   العمل ليقل   واحدًة, رفعةً  هبما اللسان ر ِفعَ  لك ذكرت  

 ما ال يدغم من الحروف :اثاني     
غمان إال األلفني و اهلمزتني , وأما األلف فلم ميكن اإلدغام كل حرفني متماثلني قد يد      

  ساكنة ال تتحرك أبدا ً  –ا علمت كم  –فيها , ألنه ال يكون إدغام إال يف متحرك و األلف 
و أما اهلمزة فثقيلة جداً , لذلك التخفيف منفردة , فإذا انضم إليها غريها ازداد الثقل ,     

ى حسب ما ذكر يف بابل تسهيل اهلمزة فيزول اجتماع املثلني فال فألزمت إحدامها البدل عل
يدغم و كما أن اإلدغام جائز الوقوع يف كل حرف من حروف اللغة العربية غري أنه نادر بني 

 حروف احللق , ألنا ليست بأصل لإلدغام .



 و اإلدغام يكون يف املتماثلني و يف املتقاربني و يف كلمة و كلمتني , وهو باب متسع       
 –يف الغالب  –مفصلة , وأما الصرفيون فتكلموا و قد درس علماء القراءات اإلدغام دراسة .

  6.على املثلثني يف كلمة واحدة حيث كان حبثهم عن أحوال املفردات

  أقسامه: ثالثا: 

   إدغام كبري -2            إدغام صغري -1  اإلدغام على قسمني :    
 0ا يف األصل : هو ما كان أول احلرفني املثلني فيه ساكن اإلدغام الصغير -1            

  ومسي صغريا ألن فيه عمل واحد , وهو إدغام األول يف الثاين
هو ما كان احلرفان املثالن فيه متحركني , فيسكن األول  اإلدغام الكبير : -2           

, ألن فيه عملني ومها اإلسكان , مث   حبذف حركته , أو بنقلها إىل ما قبلها , ومسي كبريا
  7 0اإلدغام 

 
  أحواله:رابعا: 

 .اإلدغام املمتنع , اإلدغام اجلائز , اإلدغام الواجب لإلدغام أحوال ثالث :
: ويكون أما يف كلمة واحدة , أو يف كلمتني فإدغام يف كلمة له  اإلدغام الواجب (1

  موضعان :
أن يكون احلرفان املتماثالن أوهلما ساكن والثاين  -: الموضع األول-أ                      

ن اإلدغام واجبا للخفة : حنو : شد , ومد , شدآ , وما أشبه ذلك )) وال فرق متحرك فيكو 
 0بني أن يكون احلرفان متماثلني يف األصل , أو يف احلال : حنو : ادعى واتقد 

أن يكون احلرفان املتماثالن متحركني بشروط  :الموضع الثاني -ب                     
ويتم أما حبذف حركة احلرف األول وإدغامه يف الثاين وذلك يف الفعل املاضي : حنو : مد , 

وشد , وعد , أصلها : مدد , وشدد , وعدد , وماد , وشاد , وعاد , أصلها , مادد , 
 .وشادد , وعادد

وأما بأن تنقل حركة احلرف األول إىل ما قبله وتدغمه يف الثاين , وذلك يف املضارع :      
  حنو : ميد , ويفر , ويعض , واألصل , ميدد , ويفرر , ويعضض , ومثله اسم الزمان واإلله



وما كان من اإلدغام يف كلمتني فيجب أن يكون األول ساكنا والثاين متحركا حنو       
رج مجال وامسع علما , وسكنا , وقعدت , وعين , وعنآ , وعلي وما أشبه قولك : مل خي

 ذلك 
ويكون أما يف كلمة واحدة أو يف كلمتني , فما كان يف كلمة , فيجوز  :( اإلدغام الجائز 2

 ويكون يف ثالثة مواضع اإلدغام وعدمه , ويسمى عدم اإلدغام الفك
ل ( : فيقال : ) مل حيلل ( بالفك , ) ومل حي مضارع الفرد المجزوم-أ                    

ومن يرتدد منكم عن "باإلدغام , والفك لغة احلجاز , وهبا جاء التنزيل , قال اهلل تعاىل : 
وقال  (181 )طه/ "ومن حيلل عليه غضيب فقد هوى  "وقال تعاىل : ( 217/البقرة  ) "دينه

 .( 6 /املدثر) "وال متنن تستكثر  "تعاىل : 

هلل شديد ومن يشاق اهلل ورسوله فان ا "واإلدغام لغة متيم , وعليها قول اهلل تعاىل :       
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهلل بقوم حيبهم  "وقال تعاىل :  (4 /احلشر  ) "العقاب 
 ( 54 /املائدة  )"وحيبونه 

وان شئت قلت : أمدد , ومثله :  0: حنو : مد يدك  مر المفرداأل-ب               
واضمم يدك اىل جناحك  "قال تعاىل :  0واضمم يدك  0مر بنا , وامرر بنا , وضم يدك 

لقمان )"واغضض مــــــن صـــوتك  "وقال تعاىل :  .(22 / طه ) "بيضاء من غري سوءخترج 
 0فتح ختفيفا وإذا أدغمت جاز لك أن حترك احلرف املدغم بثالث حركات : ال 0( 11 /

ون عارض هو سكون سك واإلتباع حلركة ما قبله 0والكسر على أصل التقاء الساكنني 
احلرف الثاين للجزم عند الكوفيني و للبناء عند البصريني , فيجوز اإلدغام فيه مع احلركات 

  الثالث .
ياء املخاطبة أو نون التوكيد وجب  واو اجلماعة أو  وإذا اتصل باملدغم ألف االثنني أو     

اإلدغام لزوال سكون ثاين احلرفني املثلني , حنو : مل يكفا , ومل يشدا , ومل يعدوا , ومل تكفي 
  , وم د ن  . و يف حالة اتصاله بضمري رفع متحرك ميتنع اإلدغام .  و ومدي . ومّدي



, حركة الثانية منهما الزمة  يف ما كانت عينه والمه ياءين : ع الثالثالموض -ج       
: ) حيي( من احلياة أو احلياء , وعيي , أي : عجز عن اإلبانة , فيجوز أن تقول : حّي حنو

 و حيّا وعيّ  وعيّا وّعيوا . 
. وان كانت  "لك من هلك عن بينة و حييا من حي   بّينة هلي "وله تعاىل : قول         

ما مات من عوائد الكرام ,ورأيت حميي , الفضل   حركة الثاين عارضة , حنو : جيب أن حيىي
ركة ــــــــــــو امتنع اإلدغام و شذ . فمن ادغم نظر إىل أهنما مثالن متحركان يف كلمة حب

ة , و من فك نظر إىل أن اجتماع املثلني يف باب )حي  ( كالعارض لكونه خمتصاً ـــــــــــــــــــالزم
رد وأعد  . وال يعتد باملاضي دون املضارع و األمر , خبالف نظري من الصحيح , مثل : 

  بالعارض غالباً 
ك لّ و ما كان من اإلدغام اجلائز يف كلمتني فيكون يف حنو : جعل لك بالفك و جع       

 باإلدغام , وميكنين بالفك و ميكيّن    باإلدغام ,باإلدغام , و كذلك مكنين بالفك , و مكيّن 
  دمه وان كان الثاين منه كجزء الكلمةفيعد مثل هذا من باب كلمتني فيجوز فيه اإلدغام و ع

 

 ع:ن  /اإلدغام الممت   3

 8:مواضع سبعة يف اإلدغام   تنع  مي     

 .وَدنن   وتـَرَت   وَدد ودداً  كَددن   املِث الن يتصد رَ  أن :األول  
, وج َدد   كد َرر  ( . ففتح   بضم" )فـ َعل  " وزنِ  على اسم   يف يكونا أن :لثانيا " فـ ف ل  " أو وص َفف 
, وِكلل   كِلَمم  ( . ففتح   بكسر  ( )فَعل  ) أو وج د د , وذ ل ل   كس ر ر  ( بضّمتنيِ ) ( فـََعل  ) أو وِحلل 
 .وَخبب   ولَبب   كطََلل  ( بفتحتني)

 كجلَبب, املثلني أحد املزيد   أكان سواءٌ  لإلحلاق, فيه مزيد   وزن يف املِث الن يكون أن: الثالث
 .كَهي لل أوال

غمٌ  املثلني بأول يت صل أن :الرابع  يف ألن   وذلك. وم شدد وشد د ,وم هّلل   كَهل لَ  فيه م د 
 .ممنوعٌ  وذلك اإلدغام, تكرار الثاين اإلدغام



!( به وأحبب  ! بالعلم اعزِز  ) حنو التعجُّب, يف ,( أف عل) وزن على املثالن يكون أن :لخامس  ا
 !( .به واحب  ! به اعز  ) يقال   فال ,

 وَمددنا كمَدد ت   م تحرِّك رفع   بضمري التصاله املثلني, أحد س كون   يعوض أن :السادس  
 .وَمدد ي ن   وَمدد ت    وَمدد تَ 
وضضِببِت  ،، ودبب   أِلل  ):مثل:اختيارا َفكِّه يف الَعَرب   شذ تِ  ممّا يكون أن :السابع  

  .فعال األيف (، وع ز زتِ ، وم ش شِت ،  ولخ خت   ،، ول ِححت، وق ِطط 
 .هنا اإلدغام   فيمتنع    يف األمساء، ( ق ضيض   ،ضفف  شذَّ في األسماِء )و
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