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 . اإلدغاماً : ـيـانـث

 تعرٌفه لغة: إدخال الشًء بالشًء .

بحٌث ٌصٌران حرفاً واحدا مشدداً  واصطالحا: التقاء حرف ساكن بحرف متحرك

 من جنس الثانً .

وحروفه ستة مجموعة فً لفظ: "ٌرملون" وهً: الٌاء، والراء، والمٌم، والالم، 

 . والواو، والنون

 ينقسم اإلدغام إلى قسمين: 

 .إدغام بغنة:1

وله أربعة أحرف مجموعة فً لفظ "ٌنمو"، فإذا وقع حرف من هذه األحرف بعد 

 ، أو بعد التنوٌن وال ٌكون إال آخراً  النون الساكنة بشرط أن تكون فً آخر الكلمة

 . : إدغام النون الساكنة أو التنوٌن فٌه بغنة وجب اإلدغام أي

ُ قـن ٌَ ـَ م ) : رف األربعةـً هذه األحـون فـفمثال الن  ،اٍء ـن م  ـمِ  ،ٍة ـَ مــْ ن ن عـم   ،وُل ـ

 ًٍّ  (.ِمْن َولِ

ْوَمِئٍذ َناِعَمٌة )  :ومثال التنوٌن فٌها  ٌَ ْرفُوَعٌة  ،ُوُجوهٌ  ، َسِمٌٌع َنِعًٌما َوُمْلًكا  ،ُسُرٌر م 

 ُمِجٌب ( .

ٌكون من كلمتٌن بأن ٌكون المدغم فً آخر وقد علمنا مما تقدم أن شرط اإلدغام أن 

 . ، والمدغم فٌه فً أول الثانٌة  الكلمة األولى

، وبقاء  وٌسمى اإلدغام بغنة إدغاماً ناقصاً لذهاب الحرف وهو النون أو التنوٌن

، ومقتضى كالم بعضهم  ، وهً الغنة فٌكون اإلدغام غٌر مستكمل التشدٌد الصفة



، والذي علٌه الجمهور أنه إنما ٌكون ناقصاً إذا  مطلقاً  أن اإلدغام بغنة ٌكون ناقصاً 

 . أدغمت النون الساكنة أو التنوٌن فً الواو، والٌاء فقط

 

؛ ألن فً كل من  وأما إذا أدغما فً النون أو المٌم فإن اإلدغام حٌنئذ ٌكون كامال

،  المدغم فٌه، فإذا ذهبت غنة المدغم باإلدغام بقٌت غنة  المدغم والمدغم فٌه غنة

 . فالتشدٌد مستكمل

، وذلك بالنسبة للنون الساكنة  هذا وإذا اجتمع المدغم مع المدغم فٌه فً كلمة واحدة

؛ لعدم تقٌٌده  مطلقاً  وجب اإلظهار، وٌسمى هذا النوع من اإلظهار إظهاراً  -فقط 

 : ، وقد وقع هذا النوع من اإلظهار فً أربع كلمات فً القرآن فقط بحلق أو شفة

ا )  ٌَ ْن اٌن   ،الدُّ ٌَ  .( ِصْنَواٌن  ،  ِقْنَواٌن  ،  بْن

، وهو ما تكرر  ٌلتبس بالمضاعفٌذهب المعنى ، ووإنما لم ٌدغم هذا النوع لئال 

، فلو أدغمنا ) صنوان ( ألصبحت ) صّوان ( بتشدٌد أحد حروفه  أحد أصوله

 ال ( وهذا ال ٌجوز .األصلٌة فً الوزن على وزن ) فع  

وال ٌدغم حفص عن عاصم من طرٌق الشاطبٌة  النون فً الواو حالة الوصل  هذا

ٌَسُطُرن ( .ن َواْلَقلَِم  ، و ) الَحِكٌم ( َواْلقُْرآنِ * ٌس  فً كلمتً : )  َوَما 

  

 : إدغام بغير غنة -2

 . " وهما الراء والالم رل وله حرفان مجموعان فً لفظ "

ِهْم ) فمثال الراء بعد النون: ب   .( َغفُوًرا َرِحًٌما  : ومثالها بعد التنوٌن ،م ن ر 

 .(  : َرْحَمًة ل ْلَعالَِمٌنَ  وبعد التنوٌن ،ِمن ل ُدْنُه ) ومثال الالم بعد النون: 

، والسبب فً  وٌسمى اإلدغام بغٌر غنة إدغاماً كامال لذهاب لفظ المدغم وصفته معا

 لنون التماثل.إدغام النون الساكنة والتنوٌن فً ا

، وفً  وفً المٌم التجانس فً الصفة فقد اتحدت النون مع المٌم فً جمٌع الصفات

،  ، فقد اشتركت النون مع الواو والٌاء فً الجهر الٌاء والواو التقارب فً الصفة

 . ، وأٌضاً مضارعتهما النون باللٌن الذي فٌهما لشبهه بالغنة ، واالنفتاح ستفالواإل



 . ، وفً أكثر الصفات ، التقارب فً المخرج والراءوفً الالم 

 . ووجه حذف الغنة مع الالم والراء المبالغة فً التخفٌف

 . ، والتجانس ، والتقارب : التماثل فلإلدغام ثالثة أسباب


