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Abstract 

One of the most honorable and distinguished sciences is the Holy Quran science; as it is 

from God and the correct, frequent, compiled recitation. Who preserved Arabic in its 

performance, pronunciation, sounds, morphology, and the like. It has always remained the 

focus of scholars’ attention in reading, memorizing, reciting, drawing, controlling, 

understanding and deducing legal and linguistic rulings. 

There is no doubt that Quranic readings are the most important sources of language studies 

since it is full of multiple rhetoric  styles and phonological, morphological and contextual 

phenomena. 

The odd Quranic readings are no less important than the rest of the correct Quranic 

readings, even though they have lost one of the conditions for correct reading. The scholars 

have paid great attention to them, structuring and directing what they contain of rich 

material worthy of study and many and varied evidence on linguistic phenomena in their 

various forms. 

The purpose of the study is to investigate in important phenomenon in the Arabic language 

in general which is assimilation phenomenon, and studying it through one of the most 

important readings, it is Al-yazidi reading one of the four reading exceeding the tenth 

readings, where his assimilations came as those in the correct seventh readings.  

The study approach is detecting all the assimilations positions in this reading phonetically 

and analytically with consentient  modern language science in an attempt to explain its 

precise phonetic laws that govern the interaction of adjacent sounds with each other in 

order to bring about a kind of symmetry and vocal harmony between them. Then follow the 

opinions of the grammarians in these diphthongs in an attempt to find out the extent of 

their agreement or disagreement with the rules and standards of the grammarians. 
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 القراءة باإلدغام عند اليزيدي

 "دراسة صرفية صوتية تحليلية"

 

 عبير بني مصطفى 
 األردن،جامعةجرش،د

 

 

 الملخص

على المجمع المتواتر كتابهللاوالنصالعربيالصحيح فهو الكريم, بالقرآن العلم وأشرفها وأجلها إنمنأرقىالعلوم

وحفظاً قراءة العلماء اهتمام محط دائًما وبقي ونحوها. وصرفها وأصواتها ونطقها أداءها العربية حفظ والذي تالوته.

.وفهماًواستنباطاًلألحكامالشرعيةواللغويةوتجويداًورسماًوضبطاً

والشكبأنالقراءاتالقرآنيةواحدةمنأهممصادرالدراساتاللغويةلماتزخربهمنتعددفياألساليبالبيانيةوالظواهر

.الصوتيةوالصرفيةوالسياقية

 القرآنية القراءات باقي عن أهمية الشاذة القرآنية القراءات تقل القراءةوال شروط من ً فقدتشرطا أنها مع الصحيحة

كثيرة وشواهد الدراسة تستحق غنية مادة من فيها لما وتوجيهاً ً تصنيفا كبيراً ً اهتماما العلماء بها اهتم وقد الصحيحة.

.ومتنوعةعلىالظواهراللغويةبمختلفأشكالها

ةالعربيةالعامةوهيظاهرةاإلدغاموتتبعهاودراستهاوتسعىهذهالدراسةإلىالوقوفعلىظاهرةمهمةمنظواهراللغ

علىالعشرالتيلم الزائدة اليزيديإحدىالقراءاتاألربع وهيقراءة منأكثرالقراءاتالتياشتهرتبها. فيواحدة

.تخرجفيهااختياراتهفياإلدغامعماوردفيالقراءاتالسبعالصحيحة

مواضعاإلدغامفيهذهالقراءةوتحليلهاتحليالًصوتياًيتوافقمعماجاءبهعلماللغةويقوممنهجالبحثعلىرصدكافة

أجل البعضمن بعضها مع األصواتالمتجاورة تفاعل التيتحكم الدقيقة الصوتية قوانينها لتفسير الحديثفيمحاولة

هذهاإلدغاماتفيمحاولةلمعرفةمدىموافقتهاأوإحداثنوعمنالتماثلواالنسجامالصوتيبينها.ثمتتبعآراءالنحاةفي

 .مخالفتهالماجاءبهالنحاةمنقواعدومقاييس

.القراءاتالقرآنية،اليزيد،الظواهرالصوتية،اإلدغام،المماثلة:الكلمات المفتاحية  

 

 المقدمة:

 المغيرة بن المبارك بن يحيى محمد أبو هو اليزيدي أنَّ على المصادر عرفتجمع النحوي. البصري العدوي

 )الذهبي، منصور بن يزيد باألمير 1982باليزيديالتصاله جامع562: شعر له بلغاتالعربوشاعًرا عالًما وكان .)

(،أخذاللغةعنالخليل،وكتبالعروض،152:1997وأدب،وكانصحيحالروايةصدوقاللهجة)الخطيبالبغدادي،

(.ولهكتابالنوادر،وكتابالمقصور183ادهعليهكبيًرالسعةعلمهباللغة)ابنخلكان،وأخذعنأبيعمرووكاناعتم

(.375:132؛ابنالجزري،563:182والممدود،وكتابالشكل،وكتابنوادراللغة،وكتابالنحو)ت()الذهبي،

(فيصحبةالمأمونحيثكانتوعاشأربعًاوسبعينسنة،وتوفيببغدادسنةاثنتينومئتين.وقيلتوفيبـ)مرو

 )الذهبي، بمرو المأمون 1982إقامة 563: خالكان، )ابن فيها ودفن ماتبالبصرة وقيل 189(. الجزري، ابن :132؛

(.377

خالفتشروط ألنها عدتكذلك وقد العشر، على الزائدة األربعة الشاذة القراءات أصحاب من واحد واليزيدي

وأركانًاللقراءةالمقبولةإذااجتمعتفيالقراءةعدتصحيحة،وإنخالفتهاوصفتبالضعفالعلماء.حيثوضعواشروًطا

أوبالشذوذ.وهذهاألركانهيصحةالسند،وموافقةأحدالمصاحفالعثمانيةولواحتمااًل،وموافقةالعربيةولوبوجه.يقول

ال المصاحف أحد ووافقت العربية، وافقت قراءة "كل الجزري: القراءةابن فهي سندها، وصح احتمااًل، ولو عثمانية

الصحيحةالتياليجوزردهاواليحلإنكارها،بلهيمناألحرفالسبعةالتينزلبهاالقرآنووجبعلىالناسقبولها

-210:1987؛السيوطي،9سواءكانتعناألئمةالسبعةأمعنالعشرةأمغيرهممناألئمةالمقبولين)ابنالجزري،

(.7:1981؛القاضي،211

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume  4, Issue 2, April 2022 

 

181  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

ومعنىكونهاموافقةللعربيةولوبوجهأنهاوافقتوجًهامنوجوهالنحوسواءأكانأفصحأوفصيًحامجمعًاعليهأم

(.7:1981؛القاضي،10مختلفًافيه)ابنالجزري،

المصا جاءتفيأحد أنها المصاحفالعثمانيةولواحتمااًل موافقةألحد وإالكانتومعنىكونها حفأوبعضها.

)ابنالجزري، المجمععليه الرسم لمخالفتها شاذة العدل(.11القراءة أنيرويالقراءة بها فالمقصود السند وأماصحة

الضابطعنمثلهحتىتنتهيالقراءةوتكونمعذلكمشهورةعندأئمةهذاالشأنالضابطين،غيرمعدودةعندهممنالغلط

(.13عضهم)ابنالجزري،أومماشذّبهاب

ولميكتفبعضالمتأخرينبهذاالشرطفأضافواشرطالتواتربحجةأنالقرآناليثبتإالبالتواتر)ابنالجزري،

(.71:1987(.والمتواترمارواهجماعةعنجماعةيمتنعتواطؤهمعلىالكذبمنالبداءةإلىالمنتهى)البنا،13

أجمعالعلماءعلىأنال زادعلىالعشرفليسوقد ما أما السبع. وكذلكالثالثبعد اتفاقًا، قراءاتالسبعمتواترة

متواتًراوباإلجماع،ولذلكوسمبالشذوذ،وهيالقراءاتالزائدةعلىالعشرومنهاقراءةاليزيدي.

دفعالعلماءإلىوضعهذهالضوابطوالحدودهوخوفهمعلىالقرآنالكريممنكثرةالرو اياتومناللحنإنما

وانحرافاأللسنة،والخالفاتفيالقراءة.يقولابنالجزري:"ثمإنالقراءبعدهؤالءالمذكورينكثرواوتفرقوافيالبالد

والدراية. بالرواية المشهور للتالوة المتقن منهم فكان واختلفتصفاتهم، عرفتطبقاتهم أمم، بعد أمم وخلفهم وانتشروا

وصفمنهذهاألوصاف،وكثربينهملذلكاالختالف،وقلالضبطواتسعالخرق،وكادالباطليلتبسومنهمالمقتصرعلى

بالحقفقامجهابذةعلماءاألمةوصناديداألئمةفبالغوافياالجتهادوبينواالحقالمرادوجمعواالحروفوالقراءاتوعزوا

 المشهوروالشاذوالصحيحوالفاذ والرواياتوميزوا الوجوه وأركانفصولها")ابنالجزري، ومع9بأصولأصلوها .)

ذلككلهفإنالقراءاتالقرآنيةالشاذةتعدمنأغنىالقراءاتالقرآنيةالتيتتميزبتعددالظواهرالصوتيةالسياقيةالتيتدعو

اختيرت ومنهنا والصوتية، والصرفية والنحوية الدراساتاللغوية مصادر ومنأهم التيللتأملوالنظر، الدراسة هذه

تدرسظاهرةصوتيةمنأهمالظواهرالصوتيةفيواحدةمنهذهالقراءات،وهيظاهرةاإلدغام.

وقدعقدسيبويهلإلدغامفيكتابهعدةأبوابفصلفيهاالحديثعنهذهالظاهرة.وعلىالرغممنكثرةحديثهعن

صريحً تعريفًا يعرفه فإنهلم وتفصيالته اإلدغام بقوله:قضايا إياه منذلكوصفه منسياقحديثهعنه، معناه بليفهم ا،

"واإلدغاميدخلفيهاألولفياآلخر،واآلخرعلىحاله،ويقلباألولفيدخلاآلخرحتىيصيرهوواآلخرمنموضع

(.235:1999واحد")سيبويه،

لسراجبقولهإنه"وصلكحرفًا(،وعرفهابنا139وعرفهابنجنيبأنه:"تقريبصوتمنصوت")ابنجني،

(.وعرفهالزجاجيبأنه:405:1985ساكنًابحرفمثلهمنموضعهمنغيرحركةتفصلبينهماوالوقف")ابنالسراج،

 )الزجاجي، حرفتخفيفًا" حرففي 1984"إدخال الحرفمن409: تقريب "واإلدغام بقوله: مجاهد ابن وعرفه .)

هفياللسانكراهيةأنيعملاللسانفيحرفواحدمرتينفيثقلعليه")ابنمجاهد،الحرفإذاقربمخرجهمنمخرج

(،ويقولمكي:"فمعنىأدغمتالحرففيحرفأدخلتهفيهفجعلتلفظهكلفظالثانيفصارامثلينواألول125:1980

(.واإلدغامعند143:1997)مكي،ساكنفلميكنبدمناللفظبهمالفظةواحدةكمايضعبكلمثليناجتمعاواألولساكن"

(.274ابنالجزري:"اللفظبحرفينحرفًاكالثانيمشددًا")ابنالجزري،

أماتعريفاإلدغامعندالمحدثينفقريبمماقالهالقدماء،فيصفهإبراهيمأنيسبأنه:"فناءالصوتاألولفيالثاني

 )أنيس، كالثاني" واحدًا 1999بحيثينطقبالصوتينصوتًا بين152: الحدود "إزالة بأنه مختارعمر أحمد ويصفه ،)

(،وهوعندعبدالقادرعبدالجليل:"إحاللصوتساكن388-387:1991الصوتينالمدغمينوصهرهمامعًا")عمر،

(.121:1999؛كمالالدين،301:1998طويلمحلالصوتينالساكنينالقصيرين")عبدالجليل،

وإدخال،أوصهرأوفناءصوتساكنفيصوتمتحرك،بحيثيصيرانمعًاكالصوتالواحدفاإلدغامإذندمج

المشدد.وهوعندالقدماءنوعمنالتجانسالصوتيأوالتقاربأوالمشاكلةوالتماثلالصوتي.

متجاورةفيوظاهرةالمماثلةمنالظواهرالمهمةالتيتتحكمفيآليةالتغييرالصوتيالذييحدثبيناألصواتال

العربية،فمنالمعلومأنأصواتالكالمقديؤثربعضهافيبعضفيكتسببعضهامنصفاتاألصواتالمجاورة،أويفقد

منأجلهاصفاتأخرى،فيحدثنوعمنالتجانسالصوتيوالتقاربفيالمخارج،أوفيالصفات،أوفيهمامعًا.

الظاهرةوجاءحديثهمعنهافيمواضعمتفرقةأثناءحديثهمعناإلبدالوقدأدركالقدماءمنالنحاةالمتقدمينهذه

أواإلدغامأواإلمالةأوالقلبأوغيره.
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وقدعبرسيبويهعنفهمهلهذهالظاهرةفيمواضعكثيرةمستخدًمامصطلحاتمثلالمضارعةوالتقريب.وقدأفرد

عهوالحرفالذييضارعبذلكالحرفوليسمنموضعه"لهابابًاسماهباب)الحرفالذييضارعبهحرفمنموض

(.وأشارابنجنيإلىمصطلحالتقريبعندماعرفاإلدغامبقوله:"قدثبتأناإلدغامالمألوف608:1999)سيبويه،

 )ابنجني، تقريبصوتمنصوت" هو 139إنما )ابنيعيش، التشاكل أو ابنيعيشالمشاكلة وسماها 54(. (،64،

(.كماوردمصطلحالمماثلةعندابنخالويه،يقول:5عليهاالرضياالستراباذيمصطلحالمناسبة)االستراباذي،وأطلق

(.74:1979"وأصلهفأزللهمافنقلتفتحةالالمإلىالزايفسكنتفأدغمتللمماثلة")ابنخالويه،

الحديثفيالمماثلةالصوتيةحتىأصبحت المحدثونفقدفصلوا عندهمظاهرةصوتيةمهمةمنظواهرعلمأما

بقوله: المماثلة يصف عمر مختار أحمد هو فها متعددة، وأشكااًل وأقساًما شروًطا لها وضعوا ثم الحديث، األصوات

(.واشترطإبراهيم378:1991"التعديالتالتكيفيةللصوتبسببمجاورتهوالنقولمالصقتهألصواتأخرى")عمر،

ألصواتمتجاورةبحيثاليفصلبينهافاصل،إضافةإلىأنهيجبأنتكونمتقاربةفيالمخرجوالصفةأنيسأنتكونا

(.70)أنيس،

ويؤدي إلىاآلخر. يؤديتجاورصوتينمتحدينفيالمخرجومختلفينفيالصفاتإلىأنيتحولأحدهما وقد

إلىمخرجاآل )حامد،تجاورصوتينمتباعدينفيالمخرجإلىنقلأحدهما :1988خرليتحققاالنسجامالصوتيبينهما

(.283-282

وقديحدثالتماثلالصوتيبينالحركاتأيًضا،واليقتصرعلىاألصواتالصامتة،يقولرمضانعبدالتواب:

حدث"فإذاالتقىفيالكالمصوتانمنمخرجواحدومنمخرجينمتقاربينوكانأحدهمامجهوًراواآلخرمهموًسامثاًل

بينهماشدوجذب،كلواحدمنهمايحاولأنيجذباآلخرناحيتهويجعلهيتماثلمعهفيصفاتهكلهاأوفيبعضها.وهذا

والحركات" الصامتة األصوات بين يحدث كما الحركات، بين يحدث الصامتة األصوات بين يحدث كما التوافق

(.22:1984)عبدالتواب،

مإلىالتخفيفوالتيسيرواالقتصادفيالجهدالعضليألنهيحققاالنسجامالصوتي.وتهدفالمماثلةومنهااإلدغا

وفينوعواحدمن أكدسيبويهأنالغرضمنالتقريببيناألصواتهوالتخفيفواستعمالاللسانمنوجهواحد. فقد

واحد، منوجه أنيكونعملهم ويبدلوها إلىأنيقربوها دعاهم "وإنما يقول: فيضربالحروف. ألسنتهم وليستعملوا

 )سيبويه، 1999واحد" اختالف608: وأن ألسنتهم، على التضعيفيثقل أن "اعلم بابالتضعيف: في أيًضا ويقول .)

 واحد")سيبويه، موضع من يكون أن من 1999الحروفأخفعليهم أردت558: "فإن قوله: المبرد عن ورد وقد .)

ذ تفعل وإنما األول أسكنت اإلدغام )المبرد، واحدة" رفعة لسانك لترفع استخفافًا 1981لك يعيش:206: ابن ويقول .)

"والغرضبذلكطلبالتخفيفألنهثقلعليهمالتكريروالعودإلىحرفبعدالنطقبه،وصارذلكضيقًافيالكالمبمنزلة

مايعيدقدمهإلىموضعهاالذينقلهامنهالضيقفيالخطوعلىالمقيد،ألنهإذامنعهالقيدمنتوسيعالخطوصاركأنهإن

فثقلذلكعليه،فلماكانتكريرالحرفكذلكفيالثقلحاولواتخفيفهبأنيدغمواأحدهمافياآلخرفيضعواألسنتهمعلى

إليه)ابنيعيش، بالحرفثميعودوا بالحرفينرفعةواحدة،لئالينطقوا مخرجالحرفالمكرروضعةواحدة،ويرفعونها

(.121

واألمرنفسهعندالمحدثينفاإلدغاميكونلتحقيقحدأدنىمنالجهدعنطريقتجنبالحركاتالنطقيةالتييمكن

ليرتفعمرةثانيةبغية387:1991االستغناءعنها)عمر، الثقلوهويرتفعويعودفياللحظةذاتها (.وألناللسانيعلوه

(.301-299تحقيقإنتاجيةالصوتين)عبدالجليل،

وقدكانلإلدغامعندالقدماءعدةتقسيماتفبماأناالدغامدمجأوإدخاللصوتساكنفيصوتآخرمتحرك،فإن

هذاالساكنإماأنيكونساكنًاأصاًلفيكونعندئذاإلدغامصغيًرا.وإماأنيكونمتحرًكاأسقطتحركتهوسكنعندإرادة

(،وسمياإلدغامكبيًرالكثرةورودهولتأثيرهفيإسكان275-274)ابنالجزري،اإلدغام،هوماسميباإلدغامالكبير

الحرفالمتحركقبلإدغامه.كماسميالصغيرصغيًراألنهاليكونفيهإعمال،فاألولساكنأصاًل،وألنشرطاإلدغام

(.111:1987؛البنا،275-274أنيكونالصوتانمتصليناتصااًلمباشًرا)ابنالجزري،

وقدفرقسيبويهبينأنواعاإلدغامالذيهوتقريبكلييدخلفيهالصوتفيالصوت،وبينالتقريبالجزئيأو

اإلدغامالذييقتربفيهصوتمنصوتفيبدلأحدهمابصوتآخردونأنيدمجامعًا.وجعلمنذلكإمالةاأللفبسبب

ووإبدال فيكلمةعابدوعالمومساجد. كما بتأثيرالدالالمجهورةالكسرة المهموسةفيصدرإلىزايمجهورة الصاد

(.أماابنجنيفقدجعلماعرفباإلدغامالكبيروالصغيرضمنماسماهاإلدغاماألكبر،أما235،576:1999)سيبويه،
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(.143-141نجني،األصغرفيعنيبهتقريبالحرفمنالحرفمنغيرإدغام.وجعلمنهاإلمالةوالقلبواإلبدال)اب

وهمابذلكاستخدمامصطلحاإلدغامليعبرابهعنمطلقتأثيرصوتفيصوتسواءكانهذاالصوتصامتًاأمحركة.

(.125:1987وسواءكانكليًاأمجزئيًا")شاهين،

يثالمخرجأوويضافإلىهذاالتقسيمتقسيمآخريعتمدعلىمدىالتقاربوالتشابهبينالصوتينالمدغمين،منح

الصفة،وبناءعلىهذااألساسقسمعلماءالتجويداإلدغامإلىثالثةأقساموهي:

 : والراءفيالراء.أوًلا فيالالم، الالم إدغام ومنه الصوتانالمتحدانفيالمخرجوالصفة، والمثالنهما المثلين: إدغام

ولساكنوالثانيمتحرك،فيدغماألولفيالثانيويصبحاحرفًاويكونبالتقاءالحرفينالمتماثلينفيالمخرجوالصفة،األ

واحدًامشددًا،سواءكانافيكلمهواحدةأوفيكلمين.

إدغامالمتجانسين:وهوالتقاءالحرفينالذيناتفقامخرًجاواختلفاصفة.ومنهإدغامالباءفيالميم،والتاءفيالطاء.ثانياا: 

:وهوتقاربالحرفينمخرًجاأوصفة،أومخرًجاوصفة.كإدغامالدالفيالذال،والباءفيالفاء،:إدغامالمتقاربينثالثاا

والثاءفيالتاء.

وقدوردتهذهاألنواععندابنالجزريحيثيقول:"فالتماثلأنيتفقامخرًجاوصفةكالباءفيالباء،والتاءفي

اويختلفاصفةكالذالفيالتاء،والثاءفيالظاء،والتاءفيالدال.والتقاربالتاء،وسائرالمثلين.والتجانسأنيتفقامخرجً

(.278أنيتقاربامخرًجاأوصفة،أومخرًجاوصفة")ابنالجزري،

وبعدتتبعصوراإلدغامفيقراءةاليزيديتبينأنهاختارإدغامكلمثلينمنكلمتينحيثوقعتفيالقرآنالكريم،

باعمرو.وجاءعندهفيسبعةعشرحرفًاهيالباءوالتاءوالثاءوالحاءوالراءوالسينوالعينوالغينوالفاءموافقًابذلكأ

]البقرة:}لَذََهَببَِسْمِعِهْم{والقافوالكافوالالموالميموالنونوالهاءوالواووالياء.وذلكمثل:الباء،كمافيقولهتعالى:

}[،والحاءكمافي191]البقرة:}َحْيُثثَِقْفتُُموُهْم{[،والثاءكمافي7األنفال:]ِةتَُكوُن{}الشَّْوكَ[،والتاءكمافي20

[،2]الحج:}النَّاَسُسَكاَرى{[،والسينكمافي185]البقرة:}َشْهُرَرَمَضاَن{[،والراءفي235]البقرة:النَِّكاحَِحتََّى{

في عِوالعينكما {}يَْشفَُع ْندَهُ في255]البقرة: {[،والغينكما َغْيَر  }َوَمنيَْبتَغِ في85]آلعمران: }[،والفاءكما

ْزِققُْل{[،والقافكمافي39]فاطر:َخاَلئَِففِياأْلَْرِض{ بََّكَكثِيراً{[،والكافكمافي32]األعراف:}الّرِ ]آل}رَّ

ِحيِمَماِلِك{[،والميمكمافي11]البقرة:}قِيَللَُهْم{[،والالمكمافي41عمران: [،والنونكمافي4-3]الفاتحة:}الرَّ

ُهدًى{[،والهاءكمافي30]البقرة:}َونَْحُننَُسبُِّح{ َوالَِّذيَن{[،والواوكمافي2]البقرة:}فِيِه [،249]البقرة:}ُهَو

(.32:1987[)البنا،254]البقرة:ْوٌم{}يَأْتَِييَوالياءكمافي



  أما اختياراته في اإلدغام من المتجانسين والمتقاربين فكانت كاآلتي:

 إدغام الباء في الفاء والميم: - 

]النساء:}يَْغِلْبفََسْوَف{أدغماليزيديالباءفيالفاءفيخمسةمواضعموافقًاأباعمرو،وهي:فيقولهتعالى:

وف74 [، تعالى: قوله ي { فَعََجٌب تَْعَجْب } 5]الرعد: وفي [،  فََمن{ اذَْهْب } 63]اإلسراء: وفي فَأُْولَئَِك{[،  }يَتُْب

{[،وفي11]الحجرات: [.97]طه:}فَاذَْهْبفَإِنَّ

أباعمروفيقوله: الباءفيالميمموافقًا ُبَمن{وأدغمأيًضا َعنَا{[،وفي284]البقرة:}يُعَذِّ ]هود:}اْرَكبمَّ

ُبَمن{[،وفي42 ؛خاروف،32:1987)البنا،18،والمائدة14،والفتح21[،والعنكبوت129]آلعمران:}َويُعَذِّ

(.62،61،20:1995

نفيوإدغامالباءفيالفاءجائزومقبولعندالنحاءوعلماءالتجويدفهماباإلضافةإلىتقاربهمافيالمخارجيشتركا

أفضلمن النحاة ولكناإلظهارعند والجهرالتيفيالباء. جانبمنجوانبالقوةوهوالتفشيالذيفيالشين،والشدة

األضعففياألقوى يدغم وعندهم الفاءمهموسةرخوة. بينما وشدتها، لجهرها منالفاء أقوىعندهم ألنالباء اإلدغام

 1999وليسالعكس)سيبويه، ابنسر584: ؛ 1985اج، 428، المبرد، 1981؛ 208، 212، يعيش، ابن ابن133؛ ؛

(.287؛ابنالجزري،156-155،1997؛مكي،709،1987عصفور،

وإدغامالباءفيالميممقبولأيًضاعندهمالشتراكهمافيالمخارجإضافةإلىأنالميمحرفيقوىبالغنةالتيفيه،

قلهاإلىحرفأقوىمنها.يقولمكي:"وحجةمنأدغمأنالميمحرفقويبالغنةالتيوالجهرالشدة.وإدغامالباءفيهاين

فيهاوالجهروالشدةاللذينفيها،فإذاأدغمتفيهاالباءنقلتالباءإلىحرفأقوىمنهابكثيرألنكتبدلمنالباءعنداإلدغام

(.156:1997ميًما")مكي،
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 ال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء:إدغام التاء في الثاء والجيم والذ -

 تعالى: فيقوله عمرو أبا موافقًا فيالثاء اليزيديالتاء اْلِعْجَل{أدغم اتََّخذْتُُم ثُمَّ بِاْلبَّيِنَاِت وَسى مُّ َجاءُكم َولَقَدْ {

لُ[،وفي141]الشعراء:}َكذَّبَْتثَُمودُ{[،وفي92]البقرة: لَْميَْحِملُوَها{}ُحّمِ [.وأدغمالتاءفي5]الجمعة:واالتَّْوَراةَثُمَّ

اِلَحاِتَجنَّاٍت{[،وفي36]الحج:}َوَجبَْتُجنُوبَُها{الجيمموافقًاأباعمروفيقولهتعالى: }وفي[،23]إبراهيم:}الصَّ

[،89]يونس:}أُِجيبَتدَّْعَوتُُكَما{يالدالموافقًاأباعمروفيقولهتعالى:[.وأدغمالتاءف85]الشعراء:َوَرثَِةَجنَِّةالنَِّعيِم{

ذَِلَك{وأدغمالتاءفيالذالموافقًاأباعمروفيقولهتعالى: اْلقُْربَى{[،وفي103]هود:}اآلِخَرةِ ]اإلسراء:}َوآِتذَا

[،وفي97]االسراء:}َخبَْتِزدْنَاُهْم{أباعمروفيقولهتعالى:[.وقرأبإدغامالتاءفيالزايموافقًا38،والروم:26

 { َزيَّنَّا }بِاآْلِخَرةِ [،4]النمل: وفي { َزْجًرا اِجَراِت فَالزَّ } وفي2]الصافات: [، { ُزَمًرا  إِلَىاْلَجنَِّة } [.73]الزمر:

 تعالى، فيقوله عمرو أبا فيالسينموافقا َكانَتْوأدغمهما } َسَرابًا{ وفيقوله:20]النبأ: {[، َسنُدِْخلُُهْم اِلَحاِت }الصَّ

[.57]النساء:

}ِجئَْتَشْيئًا{[،وفيقوله:13،4]النور:}بِأَْربَعَِةُشَهدَاء{وأدغمهافيالشينموافقًاأباعمروفيقولهتعالى:

َمْتَصَواِمُع{الصادموافقًاأباعمروفيقولهتعالى:[،وأدغمهافي1]الحج:}السَّاَعِةَشْيٌء{[،27]مريم: ]الحج:}لَُّهدِّ

وفي:40 [، {  َصفًّا افَّاِت َوالصَّ } 1]الصافات: وفي [، { َصفًّا }َواْلَماَلئَِكةُ 38]النبأ: وفي ُصْبًحا{[، فَاْلُمِغيَراِت {

[.3]العاديات:

}[.وفيالطاءفيقوله:1]العاديات:}َواْلعَاِديَاِتَضْبًحا{وأدغمهافيالضادموافقُاأباعمروفيقولهتعالى:

قَالَتطَّآئِفَةٌ{ َطَرفَيِ{[،وفي72]آلعمران: الَةَ {[،وفي114]هود:}الصَّ َطآئِفَةٌ }[،وفي102]النساء:}َوْلتَأِْت

ُطو اِلَحاِت بَى{الصَّ وفي29]الرعد: {[، َطيِّبِيَن }اْلَمآلئَِكةُ 32]النحل: تعالى: فيقوله فيالظاء وأدغمها }َحَملَْت[.

؛ابنخالويه،52،23،22،21:1995؛خاروف،212،132،117،116:1987[.)البناء،146]األنعام:ُظُهوُرُهَما{

(.79،1987

فيالمخارج،يقولسيبويه:وإدغامالتاءفيهذهالحروفجميعً مقبولوجائزعندالنحاةوعلماءالتجويدلقربها ا

وليس وطرفاللسان، والزايوالسينلقربالمخرجين؛ألنهنمنالثنايا "والطاءوالدالوالتاءيدغمنكلهنفيالصاد

 مما وهنمنأسفلهقلياًل منأصلالثنايا، بينهنفيالموضعإالأنالطاءوأختيها )سيبويه، 1999بينالثنايا" (.596:

ألنهنمنحيزواحد" بعضهنمنبعضفياإلدغام اليمتنع والدالوالتاء أخواتالطاء والذال والثاء "الظاء ويقول:

(.597:1999)سيبويه،

فيبعضوفيالصاد يدغمبعضها "والطاءوالدالوالتاءوالذالوالثاءستتها والزايووردشرحالمفصلقوله:

(.ويقولابنعصفور:"ثمالطاءوالدالوالتاءوالظاءوالذالوالثاءكلواحدمنهنيدغمفي145والسين")ابنيعيش،

الستةفيالضادوالجيموالشينوالصادوالزايوالسين،ولم هذه أيًضا الخمسةالباقيةفيه،وتدغم وتدغم الخمسةالباقية.

(.701:1987")ابنعصفور،يحفظسيبويهإدغامهافيالجيم

وهذااإلدغاممستحسنألنبعضهذهالحروفتفوقالتاءبجهرهامثلالذالوالضادوالظاء.ومنهامايقوىعلى

التاءباإلطباقكالطاءوالظاء.ومنهامايقوىعليهافيالصفيركالسينوالصادوالزاي.وأماإدغامهافيالضادوالشينفإن

منحيثلحقتالصادباستطالتهاوالشينبتفشيهامخرجها،وأماإدغامهافيالجيمفحماًلعلىالشينألنهماالتقارببينهما

 عصفور، )ابن واحد مزج 1987من كونهما702: وفي المخرج في باشتراكهما الثاء في التاء إدغام مكي وعلل .)

إنفيالتاءشدة،وفيالسينوالصادصفيًراوالتاءفيمهموسين،وإدغامهافيالسينوالصادبتساويهمافيالقوةمنحيث

(.151:1997الصادوالزايبأنهاتزدادقوةبإدغامهافيحروفقويتعليهابالجهروالصفيراللذينفيهما)مكي،

 إدغام الثاء في التاء والذال والســين والشين والضاد: -

موافقًاأباعمروكيفماوردتفيالقرآنالكريم،وفيقولهتعالى:}لَبِثُْت{أدغماليزيديالثاءفيالتاءفيكلمة

وأدغمهافي[،65]الحجر:}َحْيُثتُْؤَمُروَن{وفيقولهتعالى:[،72،الزخرف:43]األعراف:}أُوِرثْتُُموَها{

]القلم:}اْلَحِديِثَسنَْستَدِْرُجُهم{وفيقوله:[،6]الطالق:}َحْيُثَسَكنتُم{،وفي}َوَوِرَثُسلَْيَماُن{السينفيقولهتعالى:

[.43]المعارج:}اأْلَْجدَاِثِسَراًعا{وفيقوله:[،44

 أباعمروفيقولهتعالى: }اْلَحْرِثذَِلَك{وفيالذالموافقًا [،14]آلعمران: }يَْلَهثذَِّلَك{وفيقولهتعالى:

[،58]البقرة:}َحْيُثِشئْتُْم{وفي:[،35]البقرة:}َحْيُثِشئْتَُما{هافيالشينفيقولهتعالى:وأدغم[.176]األعراف:
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[24]الذاريات:}َحِديُثَضْيِف{وأدغمهافيالضادفيقولهتعالى:[.30]المرسالت:}ِذيثاََلِثُشعٍَب{وفيقوله:

(.62،42،24:1995؛خاروف،26:1999؛ابنجني،138،117:1987)البنا،

وإدغامالثاءفيهذهالحروفجائرعندالنحاةللتقارببينهافيالمخارج،وإدغامهافيالضادألنهاباستطالتهاقد

والضاد فلحقتهي متفشية وألنها الضاد على حماًل الشين في وإدغامها مخرجها. من واقتربمخرجها خالطتالثنية

 مخرجها 1999)سيبويه، 599-598: السراج، ابن 1985؛ 427-426:  يعيش، ابن 134؛ ابنعصفور، :1987؛

702.)


ولقدذكرابنالجزريإدغامالثاءفيخمسةحروففقطهيالتاءوالذالوالسينوالشــينوالصاد)ابنالجزري،

(.289

 إدغام الجيم في الشين والتاء: -

{أباعمروفيقولهتعالى:أدغماليزيديالجيمفيالشينموافقًا وفيالتاءفيقوله[،29]الفتح:}أَْخَرَجَشْطأَهُ

(.42:1995؛خاروف،121،117:1987[)البنا،4-3]المعارج:}ِذياْلَمعَاِرجِتَْعُرُج{تعالى:

سيبويهمنوسطاللسانوإدغامالجيمفيالشينمقبولوجائزعندالنحاةبسببالتقاربفيالمخرجفهماكمايقول

األعلى الحنك وسط وبين بينه 1999)سيبويه، 573: 587، السراج، ابن 1985؛ 416: المبرد، 1981؛ ابن211: ؛

 (.133؛ابنيعيش،688،686:1987عصفور،


ابنيعيشفيقوله: وأجازه فيالتاءفلميذكرهسيبويه. إدغامها وأما

تَْعُرُج{فيالتاءفيقولهتعالى:"وروىاليزيديعنأبيعمروإدغامها ،ألنهاوإنلمتقاربالجيمفي}ِذياْلَمعَاِرجِ

فيها") تفشيصلإلىمخرجالتاءفلذلكساغإدغامها ابنيعيش،التاء،فإنالجيمأختالشينفيالمخرج،والشينفيها

138.)


التاءقبيحلتباعدمابينهمافيالمخارجإالأنهجائزوقدوردعندابنالجزرينقاًلعنالدانيأنإدغامالجيمفي

)ابن التاء" في ذلك بسبب وأدغمت حكمها. لها فأجرى التاء بمخرج تتصل لتفشيها والشين السين مخرج من ألنهما

(.290الجزري،

 إدغام الحاء في العين: -

[.185]آلعمران:{ِزَحَعِنالنَّاِرُزحْ}أدغماليزيديالحاءفيالعينموافقًاأباعمروفيقولهتعالى:

أدخلفيالحلق. وذلكألنالعينعندهم العينفيالحاء، إدغام وأجازوا فيالعين، الحاء إدغام يجزالنحاة ولم

منحروفالحلق أخفعندهم والسببأنحروفالفم إلىجنساألدخلفيالحلق. اليقلباألخرجإلىالفم وعندهم

يحولوااألخرجإلىجنساألدخل؛ألنفيذلكثقاًل،وكذلكألناجتماعالعينثقيللقربالعينمنمخرجفكرهوالذلكأن

؛ابن208:1981؛المبرد،587-586:1999فإناجتماعالعينينكذلك)سيبويه،الهمزةفكماأناجتماعالهزتينثقيل

(.683،682،680:1987؛ابنعصفور،137؛ابنيعيش،415:1985السراج،

 إدغام الدال في التاء والثاء والجيم والذال والزاي والسين والشين والصاد: -

تِْلَكوفي[،38]العنكبوت:}َوقَدتَّبَيََّن{أدغماليزيديموافقًاأباعمروالدالفيالتاءفيقولهتعالى: }اْلَمَساِجِد

ثََواَب}تعالى:وأدغمالدالفيالثاءفيقوله[.187]البقرة:{ ريدُثََواَبوفيقوله:[،45]آلعمران:{َوَمنيُِردْ ِِ }ُي

}.وأدغمهمافيالجيمموافقًاأباعمروفيقولهتعالى:[18]اإلسراء:}ِلَمننُِّريدُثُمَّ{وفيقولهتعالى:[،134]النساء:{

َجاءَك{ ،[28]فصلت:}اْلُخْلِدَجَزاء{وفيقولهتعالى:[،25]البقرة:{}دَاُوودَُجالُوتَوفيقوله:[،94]يونس:لَقَدْ

]مريم:}كهيعصِذْكُر{وفيقوله:[،179]األعراف:}َولَقَدْذََرأْنَا{وأدغمهمافيالذالموافقًاأباعمروفيقولهتعالى:

نبَْعِدذَِلَك{وفيقولهتعالى:[،2-1 وأدغمهافيالزايموافقًاأبا.[97]المائدة:قاَلَئِدَذَِلَك{}الْوفي:،[52]البقرة:}ّمِ

[.28]الكهف:}تُِريدُِزينَةَ{[،وفي35]النور:}يََكادَُزْيتَُها{[،وفيقوله:5]الملك:}لَقَدَْزيَّنَّا{عمروفيقولهتعالى:

 تعالى: فيالسينفيقوله {وأدغمها َسِمَع }قَدْ وفي1]المجادلة: {[، َسَرابِيلُُهم }األَْصفَاِد وفي41]إبراهيم: }َكْيدُ[،

[،وأدغمهافيالشينموافقًاأبا43]النور:}يََكادَُسنَا{[،وفي112]المؤمنون:}َعدَدَِسنِيَن{[،وفي69]طه:َساِحٍر{

 تعالى: {عمروفيقوله َشغَفََها }قَدْ وفي30]يوسف: َشاِهدٌ{[، }َشِهدَ فيقوله10]األحقاف: فيالصاد وأدغمها ،]

[،وفي29]مريم:}اْلَمْهِدَصبِيًّا{[،وفي72]يوسف:}نَْفِقدُُصَواَع{[،وفي152]آلعمران:{َولَقَدَْصدَقَُكُم}تعالى:

َصاَلةِ{ }ِمنبَْعِد وفي58]النور: {[، ِصدٍْق َمْقعَِد } [،55]القمر: تعالى: فيقوله فيالضاد َضلُّواْ{وأدغمها  }قَدْ

اء{[،وفي77]المائدة: نبَْعِدَضرَّ [.وأدغمهافيالظاءفيقوله54]الروم:}ِمنبَْعِدَضْعٍف{[،وفي21]يونس:}ّمِ

َظلََمَك{تعالى: [)البنا،108]آلعمران:{ِريدُُظْلًمايُ}[،وفي39]المائدة:}ِمنبَْعِدُظْلِمِه{[،وفي24]ص:}لَقَدْ

(.64،29،28،27:1995؛خاروف،130،118:1987
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فهومعالتاءجائزألنالدالوالتاءمن التجويد. وعلماء النحاة جائزعند الحروفجميمها الدالفيهذه وإدغام

؛ابنيعيش،423:1985؛ابنالسراج،594:1999مخرجواحد،وهماشديدتانليسبينهاإالالجهروالهمس)سيبويه،

(.ومعالصادوالزايوالسينجائزلتقاربهافيالمخارج.فهذهالحروفممابينطرفاللسانوفويقالثنايا،والدال146

(.وهومعالظاءوالثاءوالذال425:1985؛ابنالسراج،599،573:1999بينطرفاللسانوأصولالثنايا)سيبويه،

بينطرفالثناياوأصولها)سيبويه،جائز ؛ابنالسراج،597:1999ألنهنمنحيزواحدوليسبينهوبينالدالإالما

(.وهومعالضادجائزألنالضاداتصلتبمخرجالالموتطأطأتعنالالمحتىخالطتأصولماالالمفوقه426:1985

(.ومعالشينكذلكلمافيهامناستطالةوالستطالتهااتصلت427:1985؛ابنالسراج،597:1999مناألسنان)سيبويه،

(.ومع702-701:1987؛ابنعصفور،145؛ابنيعيش،427:1985؛ابنالسراج،599:1999بمخرجها)سيبويه،

(.702:1987الجيمجائزحماًللهاعلىالشينألنهمامنمخرجواحد")ابنعصفور،

امالدالفيعشرةحروفهيالتاءوالثاءوالجيموالذالوالزايوالسينوالصادوالضادوقدذكرابنالجزريإدغ

(.وهومستحسن291والظاءبأيحركةتحركتالدالإالإذافتحتوقبلهاساكنفإنهاالتدغمإالفيالتاء)ابنالجزري،

نألنهاتقویبالصفيروالدالليستكذلك)مكي،عندمكيفيالحروفالتيتزيدفيالقوةعلىالدالكالزايوالصادوالسي

(.146،145،144:1997

 إدغام الذال في التاء والجيم والدال والسين والصاد والزاي: -

{أدغماليزيديالدالفيالتاءفيقولهتعالى: أَ تَبَرَّ ؛27]المؤمنون:}ُعذُْت{[،وفيقوله:166]البقرة:}إِذْ

َجعَْلنَا{[.وأدغمهافيالجيمفيقولهتعالى:96]طه:}نَبَذْتَُها{[،وفي20الدخان، }إِذْ[،وفيقوله:125]البقرة:}َوإِذْ

}[.وأدغمهافيالسينفيقولهتعالى:52]الحجر:}إِذْدََخلُواْ{[،وأدغمهافيالدالفيقولهتعالى:26]الفتح:َجعََل{

َسِمْعتُُموهُ{ {[،وفي12]النور:إِذْ َسبِيلَهُ َصَرْفنَا{[،وأدغمهافيالصادفيقولهتعالى:63،61]الكهف:}فَاتََّخذَ }إِذْ

َزيََّن{[،وأدغمهافيالزايفيقولهتعالى:3]الجن:}َمااتََّخذََصاِحبَةً{[،وفي29]األحقاف: [)البنا،48]االنفال:}إِذْ

(.63،57،30،1995؛خاروف،129،121،118:1987

:1999وإدغامالذالفيهذهالحروفمقبولعنالنحاةوعلماءالتجويدبسببالتقاربفيالمخارجبينها)سيبويه،

وألنهاتدغمفيحروفمساويةلهافيالقوةأوتزيدعليها.(.145؛ابنيعيش،426:1985؛ابنالسراج،598-597

ارخاوةتضعفها.والتاءفيهاشدةتقويهاوهمسيضعفها،فجازاإلدغاملذلك.فالذالمثاًلفيهاجهريقويهاوفيه

وحجةمنأدغمهافيالصادأنالصادتفوقهاقوةبالصفيرواإلطباقواالستعالءوالتفخيماللواتيفيها.وفيالدال

مينتقلمنالرخاوةإلىالشدةأنهمامشتركانفيالجهروتزيدالدالفيشدتها.وفيالذالأنالذالصوترخووباإلدغا

فيقوى.أماإدغامهافيالجيمفألنالجيمحرفأقوىمنهالمافيهمنجهروشدةفيحسناإلدغامألنكتبدلمنالذالحرفًا

أقوىمنها.وأماحجةمنأدغمهافيالزايأنالزايحرفيقوىبالصفيرالذيفيهمعاشتراكهمافيالجهروالرخاوة،

،147:1997مهافيالسينفألنهاتقوىبالصفيروالذالقويةبجهرهافتقاربافيالقوةوجازاإلدغاملذلك)مكي،وأماإدغا

(.149،148

 إدغام الراء في الالم: -

 أباعمروالراءفيالالمفيقولهتعالى: {أدغماليزيديموافقًا لَُكْم }الَ[،وفيقولهتعالى:78]هود:}أَْطَهُر

}اْصَطبِْرِلِعبَادَتِِه{[،وفيقولهتعالى:90]آلعمران:{َوالنََّهاِرآليَاتٍ}[.وفيقولهتعالى:286،285]البقرة:يَُكلُِّف{

 (.63،30،1995؛خاروف،137،118:1987[)البنا،16]الكهف:}ينشرلكم{[،وفيقولهتعالى:65]مريم:

قبولعندالنحاة,وأجازواالعكس،يقولسيبويه:"والراءالتدغمفيالالمألنهامكررةوهيوهذااإلدغامغيرم

 )سيبويه، واليكرر" مثلها ليسيتفشىفيالفم معما فتدغم بها أنيجحفوا فكرهوا غيرها كانمعها :1999تفشىإذا

وقدذك585 فيمتنعاإلدغامخشيةاإلجحافبالتكريرالذيفيالراء. يقول:(. اإلدغام، رابنيعيشأنبعضهمأجازهذا

"وأجازالكسائيوالفراءإدغامالراءفيالالم.والحجةفيذلكأنالراءإذاأدغمتفيالالمصارتالًما.ولفظالالمأسهل

الموهيمقاربةللفظالراءفيصيركالنطقبثالثةأحرفمنموضع تكريروبعدها واحد"وأخفمنأنتأتيبراءفيها

(.143)ابنيعيش،

 إدغام السين في الزاي والشين: -

َجْت{أدغماليزيديموافقًاأباعمروالسينفيالزايفيقولهتعالى: [،وفيالشينفي7]التكوير:}النُّفُوُسُزّوِ

أُْسَشْيبًا{قوله: (.31:1995؛خاروف،118:1987[)البنا،4]مريم:}َواْشتَعََلالرَّ
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؛ابن595:1999وهذااإلدغاممقبولعندالنحاةلتقاربالمخارجبينهماواشتراكهمافيصفةالصغير)سيبويه،

 1985السراج، فياألخرىلتقاربهنفي424: منهنتدغم والسينوالزايكلواحدة الصاد "ثم يقولابنعصفور: .)

(.ولميذكرسيبويهإدغامهافيالشين.ووردعنابن707-706:1987المخرجواجتماعهنفيالصفير")ابنعصفور،

(.وعندابنالجزريتقتصرعلى139يعيشأنأباعمروأدغمهافيهاالشتراكالصوتينفيالهمسوالرخاوة)ابنيعيش،

(.292هذاالموضعفقط)ابنالجزري،

 إدغام الشين في السين: -

{سينفيموضعواحدهوقولهتعالى:أدغماليزيديموافقًاأباعمروالشينفيال ]اإلسراء:}ِذياْلعَْرِشَسبِيالً

وهوإدغامغيرمقبولعندالنحاة،فالتدغمعندهمالـشـــينالفيالسين(.31:1995؛خاروف،118:1987[)البنا،42

 )سيبويه، باإلدغام الذييزول التفشي قوة من فيها لما فيغيرها، 1999وال اب584: ؛ يعيش، ابنعصفور،139ن ؛

(.يقولسيبويه:"منالحروفحروفالتدغمفيالمقاربةوتدغمالمقاربةفيها،وتلكالحروفالميموالراء688:1987

 هو585-584:1999والفاءوالشين")سيبويه، فيما ويقولابنيعيش:"وكذلككلحرففيهزيادةصوتاليدغم .)

يعي )ابن منه" أنقصصوتًا التكافؤ.133ش، فحصل السين صفير أجل من اإلدغام يمنع "وال يقول: الجزري وابن .)

(.93والوجهانصحيحانقرأتبهماوبهماآخذ)ابنالجزري،

 إدغام الضاد في الشين: -

وإدغام(.119)البنا،[62]النور:}ِلبَْعِضَشأْنِِهْم{أدغماليزيديالضادفيالشينموافقًاأباعمروفيقولهتعالى:

اللذينيذهبان مناإلطباقواالستطالة فيها لما فيشيءعندهم فالضادالتدغم النحاة فيالشينغيرمقبولعند الضاد

استطالةوإطباقًاواستعالء يقولابنعصفور:"ثمالضادوالتدغمفيشيءمنمقارباتها،وسببذلكأنفيها باإلدغام.

)ابنوليسفيمقارباتها الفضلالذيفيها" لذهابهذا فلوأدغمتألدىذلكإلىاإلخاللبها فيذلككله، يشركها ما

(.140؛ابنيعيش،690،689:1987عصفور،

وعندابنالجزريالتدغمإالفيموضعواحدهوالموضعالذيأدغمهافيهاليزيديوفيهخالف)ابنالجزري،

(.293

  إدغام الطاء في التاء: -

[.22]النمل:}أََحطُتبَِمالَْمتُِحْطبِِه{فيقولهتعالى:فقال:}أََحطُت{أدغماليزيديالطاءفيالتاءفيكلمة

{فيقولهو }لَئِنبََسطَت 28]المائدة: {فيقولهو[، طتُْم }فَرَّ 80]يوسف: {فيو[، طُت فَرَّ } )البنا،[56]الزمر:

(.33:1995؛خاروف،325:1987

)سيبويه، الثنايا وأصول طرفاللسان بين مما معًا فهما المخارج التقاربفي بسبب اإلدغام هذا النحاة ويقبل

ابنالسراج،594،573:1999 ابنعصفور،422:1985؛ التاءفيالطاءأقوىعندهممن701:1987؛ وإدغام .)

نتقلباإلدغاممنالضعفإلىالقوة،ألنالطاءمطبقةوشديدةوهيإدغامالطاءفيالتاء،ألنالتاءحرفضعفبهمسهفي

عندهممجهورةأيًضا


(.135:1997)مكي،
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 إدغام القاف في الكاف والكاف في القاف: -

حيثماوردتفيالقرآنالكريمموافقًاأبا}َرَزقَُكم{و}َخلَقَُكم{أدغماليزيديالقاففيالكاففيقولهتعالى:

[،54]الفرقان:}َربَُّكقَِديًرا{فيقوله:و[.113]البقرة:}َكذَِلَكقَاَل{وأدغمالكاففيالقاففيقولهتعالى:عمرو.

.(36-35:1995موافقًاأباعمروأيًضا)خاروف،[،5]الفجر::}فِيذَِلَكقََسٌم{فيقولهو

ف لتقاربهما النحاة القاففيالكافجائزعند أدغمتلقربالمخرجين،وإدغام "وإنما يقولسيبويه: يالمخارج.

متفقانفيالشدة")سيبويه، منحروفاللسان،وهما المبرد،415:1985؛ابنالسراج،587:1999وأنهما :1981؛

(.138؛ابنيعيش،209

القافأقربإلىحروفوأجازواأيًضاإدغامالكاففيالقافولكنهليسبمنزلةاألول.واإلظهارفيهأحسـنألن

؛المبرد،587:1999الحلقمنالكاف؛فالكافأخرج،وحروفالحلقاليجوزإدغاماألخرجمنهافياألدخل)سيبويه،

1981 209: ابنالسراج، 1985؛ 416: ابنيعيش، "أنيسبق138؛ اإلدغام واشترطابنالجزريحتىيصحهذا .)

(.293افغيرجائز)ابنالجزري،الصوتالمدغمبمتحركفإنكانساكنً

 إدغام الالم في التاء والراء: -

}فََهْلتََرى{فيقوله:و[.3]الملك:}َهْلتََرى{أدغماليزيديالالمفيالتاءموافقًاأباعمروفيقولهتعالى:

ِريحٍ}فيقوله:و[،81]هود::}ُرُسُلَربَِّك{فيقولهو[،8]الحاقة: :}َسبِيِلفيقولهو[،117]آلعمران:{َكَمثَِل

}قَاَلفيقوله:و[،19]مريم::}َرُسوُلَربِِّك{فيقولهو[،1]الفيل:}فَعََلَربَُّك{فيقوله:و[،125]النحل:َربَِّك{

فَعَهُ{[،وفي:23]المائدة:َرُجالَِن{ [.158]النساء:}بَلرَّ

لتقاربهافيالمخارج.وإدغامهافيالراءأحسنمنإدغامهاوهذااإلدغاممقبولعند النحاةوعلماءالتجويدنظًرا

الراء بعد أقربالحروفإليها التاء ذلكألن يلي التاء في وإدغامها بها. وأشبهها أقربالحروفإليها ألنها التاء في

(.142-141؛ابنيعيش،422-420:1985؛ابنالسراج،214:1981؛المبرد،593،591:1999)سيبويه،

 إدغام النون في الراء والالم والـسـين والواو:  -

}َخَزائُِنَربَِّك{[،وفيقولهتعالى:67]األعراف:}تَأَذََّنَربَُّك{أدغماليزيديالنونفيالراءفيقولهتعالى:

وأدغمها[،111]الشعراء::}أَنُْؤِمُنلََك{فيقولهو[،37لتوبة:]ا}ُزيَِّنلَُهْم{أدغمهافيالالمفيقوله:و[.37]الطور:

تعالى: {فيالسينفيقوله }طسم 1]الشعراء: [، تعالىوأدغمها {فيالواوفيقوله }نَواْلقَلَِم  : )البنا،1]القلم: ]

(.64،38:1995؛خاروف،141،140،119:1997

لواومقبولوجائزعندالنحاة،ألنالنونعندهمتدغمفيستةحروفهيحروفوإدغامالنونفيالراءوالالموا

كلمة)يرملون(،وهيمعالراءوالالمجازإدغامهالقربالمخرجينعلىطرفاللسان،ومعالميملمقاربتهافيالغنة،ومع

النون،وألنهاقدأدغمتفيماقاربالواوفيالياءوالواوألنفيهاغنةتشبهاللين.ومعالواوألنهامنمخرجماأدغمتفيه

المخرجوهوالميم.

:1999وأماإدغامهافيالسينفاألصلفيهاإلخفاء،وليساإلدغام.ولكنهمأدغموهاللتقاربفيالمخارج)سيبويه،

(.167،166،162،161:1997؛مكي،145،144،143؛ابنيعيش،417:1985؛ابنالسراج،588،587

إذانظرنافيأقوالالقدماءالسابقةحولأمثلةاإلدغامالتيقرأبهاالقراءواليزيديواحدٌمنهمنجدأنهمأبدعوافي

مايجوزومااليجوز،غيرأن عليها لهقواعدومقاييسقاسوا حديثهمعنظاهرةاإلدغاموشروطهوأنواعه،ووضعوا

ثيراًفيتفسيرهذهالظاهرةالتيهيعندهمأيضاًفناءصوتفيصوت،إالأنهمالمحدثينمعأنهملميختلفوامعالقدماءك

األصوات بين والتأثير التأثر عملية تحكم التي الصوتية المماثلة ظواهر من واحدة بوصفها عنها الحديث في توسعوا

الحديثوتنوعتمناهجهمفيدراستهاوطرقتناولهاوتعددت فيها عندهممصطلحاتها.ووضعواالمتجاورة،وقدفصلوا

لهاتقسيماتمغايرةلتقسيماتالقدماءنتجتعنخبرتهمودراساتهمالمتعمقةفيتحليلالظواهراللغويةالمختلفة.

فالمماثلةتنقسمعندهمبناءعلىمدىالتجاوربينالصوتينالمؤثروالمتأثرواتجاهالتأثيرودرجتهوقوتهإلىأقسام

الفصلبينالصوتينإمامباشرةوإماغيرمباشرة.والمباشرةيؤثرفيهاالصوتفيالصوتالمجاورلهعدة.فهيباعتبار

)عمر المباشرة غير المماثلة في أكثر أو صوت الصوتين بين يفصل بينما بينهما، فاصل وجود 1991دون ؛379:

؛119،118:1994؛ومالمبرج،96:1992؛النوري،289:1998؛عبدالجليل،32،27،25،23:1984عبدالتواب،

(.185،1983الشايب،
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وهيباعتباراتجاهالتأثيرتقدميةأورجعية.والتقدميةيؤثرفيهاالصوتالسابقعلىالصوتالالحق،بينمايؤثر

:1998؛عبدالجبار،147-146:1999؛أنيس،379:1991الصوتالالحقعلىالسابقفيالمماثلةالرجعية)عمر،

(.287-285

وهيباعتباردرجةالتأثروقوتهكليةأوجزئية.فالكليةيتأثرفيهاالصوتبصوتآخرتأثًراكاماًلبحيثيتحولفيه

ويصبح كاماًل وجوده بمعنىأنالصوتيفقد فيتطابقانفيالصفاتجميعًا، الصوتالمتأثرإلىجنسالصوتالمؤثر،

فإنالصو الجزئية وأما آخر، الصوتيةوالصوتًا تالمتأثريتحولإلىصوتيماثلالصوتالمؤثرفيبعضمالمحه

(.22:1984؛عبدالتواب،148:1999؛أنيس،379:1991يطابقهتماًما)عمر،

حيثيكونالتأثيربين الرجعية، الكلية منقبيلالمماثلة كلها التقسيماتتعد بناءعلىهذه فياإلدغام والمماثلة

التأثيرمنالخلفإلىاألمام،ويكونالصوتالمؤثرالصوتين كاماًلحتىيصبحالصوتانمنجنسواحد،ويكوناتجاه

للصوتالمتأثر.وقدتكونالمماثلةمباشرةدونوجودفاصليفصلبينالصوتين،وذلكفيحالةكوناألول دائًما تاليًا

نهماولوكانحركة.ساكنًا،أوقدتكونغيرمباشرةفيحالةوجودفاصلبي

 وعند النظر في أمثلة اإلدغام عند اليزيدي نجد أنها وردت على األوجه اآلتية:

 المماثلة بين صوت مجهور وآخر مهموس: -

 تعالى: قوله في كما التاء. في والدال والسين الصاد، في والذال التاء، في الجيم اليزيدي إدغام }اْلَمعَاِرجِومنه

[،38]العنكبوت:}قَدتَّبَيََّن{[،و12]النور:}إِذَْسِمْعتُُموهُ{[،و29]االحقاف:}إِذَْصَرْفنَا{[،و3-2]المعارج:تَْعُرُج{

إلىصوتمهموسألنهأتبعبصوتمهموس.والمماثلةمباشرةأوغيرمباشرة.المجهوريتحولالصوتحيث

أتبعبصوت إذا المهموسفيالمجهور أويدغم تعالى: فيقوله كما والدال، التاءفيالجيم كإدغامه }مجهور،

}وإدغامهالحاءفيالعينكمافيقولهتعالى:[،89]يونس:}أُِجيبَتدَّْعَوتُُكَما{وقوله:[،36]الحج:َوَجبَْتُجنُوبَُها{

َجْت{}النُّوالسيـنفيالزايكمافي[،185]آلعمران:{ُزْحِزَحَعِنالنَّاِر والثاءفيالذالكما[،7]التكوير:فُوُسُزّوِ

والمماثلةفيهرجعيةمباشرةأوغيرمباشرة.[.14]آلعمران:}اْلَحْرِثذَِلَك{في

 المماثلة بين صوتين أحدهما انفجاري شديد والثاني احتكاكي رخو: -

 تعالى: فيقوله كما فيالميم الباء إدغامه عَومنه اْرَكبمَّ {} نَا 42]هود: في[، فيالسينكما َكانَْتوالتاء {

 َسَرابًا{ 20]النبأ: [، في كما الشين في والتاء { ُشَهدَاء  بِأَْربَعَِة } 4]النور: في[. كما الذال في ذََرأْنَا{والدال }لَقَدْ

[.5]الملك:}لَقَدَْزيَّنَّا{والدالفيالزايكمافي[،179]األعراف:

 رجعيةويتحول والمماثلة بصوتاحتكاكي، اتبع ألنه إلىصوتاحتكاكيرخو الصوتاالنفجاريالشديد فيها

مباشرةأوغيرمباشرة.

}والذالفيالجيمكمافي}لَّبِثَْت{أويدغماالحتكاكيالرخوفياالنفجاريالشديدكإدغامهالثاءفيالتاءكمافي

إذيتحولالصوتاالحتكاكيإلىصوت[،52]الحجر:}إِذْدََخلُواْ{والذالفيالدالكمافي[،125]الملك:َوإِذَْجعَْلنَا{

انفجاريألنهأتبعبصوتانفجاريوالمماثلةرجعيةمباشرة.

 المماثلة بين صوتين أحدهما مطبق واآلخر غير مطبق: -

طتُْم{ومنهإدغامهالطاءفيالتاءكمافيقولهتعالى: .[285]المائدة:}لَئِنبََسطَت{وقوله:[،80وسف:]ي}فَرَّ

حولالصوتالمطبقإلىصوتغيرمطبقألنهأتبعبصوتغيرمطبقوالمماثلةفيهرجعيةمباشرة.فيت

اِلَحاِتُطوبَى{قوله:[،والتاءفيالطاءكمافي77]المائدة:}قَدَْضلُّواْ{أوإدغامهالدالفيالضادكمافي }الصَّ

 غير[29]الرعد: أو مباشرة رجعية والمماثلة بصوتمطبق، أتبع ألنه إلىصوتمطبق المطبق غير حيثيتحول ،

مباشرة.

 المماثلة بين صوت صفيري وصوت غير صفيري:  -

َزيََّن{ومنهإدغامهالذالفيالزايكمافيقولهتعالى: تحولالصوتغيرالصفيريحيثي[،48]األنفال:}إِذْ

إلىصوتصفيريإذاأتبعبصوتصفيريوالمماثلةرجعيةمباشرة.
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 المماثلة بين صوت مكرر وآخر غير مكرر:  -

 تعالى: فيالراءفيقوله الالم إدغامه {ومنه َربَِّك }َسبِيِل يتحولالصوتغيرالمكررإلى[.125]النحل: إذ

اتبعبصوتمكرر.والمماثلةرجعيةغيرمباشرة.صوتمكرروهوالراءألنه

 المماثلة بين صوتين أحدهما صامت واآلخر غير صامت:  -

إذيتحولالصوتالصامتإلىصوتنصف[.1]القلم:}نَواْلقَلَِم{ومنهإدغامهالنونفيالواوفيقولهتعالى:

صامتألنهأتبعبصوتنصفصامت،والمماثلةرجعيةمباشرة.

 المماثلة بين صوتين يختلفان في المخرج فقط:  -

حيثيشتركالصوتانفيجميعالصفاتالصوتيةويختلفانفيالمخرجومنهإدغامهالدالفيالجيمكمافيقوله

َجاءَك{تعالى: إذيتحولالصوتاألسنانيإلىصوتغاريألنهأتبعبصوتغاري.ومنهادغامه[،94]يونس:}لَقدْ

إذيتحولالصوتاللهويإلىصوتطبقيألنهأتبعبصوت[،88]المائدة:}َرَزقَُكُم{الكافكمافيقولهتعالى:القاففي

طبقي.

يتحولالصوتالطبقيإلىصوتلهويألنه[،113]البقرة:}َكذَِلَكقَاَل{ومنإدغامهالكاففيالقافكمافي:

شرةأوغيرمباشـرة.أتبعبصوتلهويوالمماثلةفيذلكرجعيةمبا

 المماثلة بين صوتين أحدهما فيه غنة واآلخر ليس فيه غنة -

حيثيتحولالصوتاألغنإلىصوت[،37]التوبة:}ُزيَِّنلَُهْم{ومنهإدغامهالنونفيالالمكمافيقولهتعالى:

غيرأغنألنهأتبعبصوتغيرأغنوالمماثلةرجعيةغيرمباشرة.

 في أكثر من صفة صوتية واحدةبين صوتين يختلفانالمماثلة  -

فيكونالتأثيربينهمامنأكثرمنوجه،ومنهالماثلةبينصوتمجهورانفجاريوآخرمهموساحتكاكيكإدغامه

يُِردْثََوابَ}وإدغامهالدالفيالثاءكمافيقولهتعالى:[،74]النساء:}يَْغِلْبفََسْوَف{الباءفيالفاءكمافيقولهتعالى:

}فَنَبَذْتَُها{أوبينصوتمجهوراحتكاكيوآخرمهموسانفجاريكإدغامهالذالفيالتاءفيمثل[145]آلعمران:{

[،أوبينصوتمجهورانفجاريمطبقوغيرصفيري3]الملك:}َهْلتََرى{وإدغامهالالمفيالتاءفيمثل[،96]طه:

وآخرمهموساحتكاكيصفيري

}قَدَْشغَفََها[،و1]المجادلة:}قَدَْسِمَع{ومنهإدغامهالدالفيالسين،والدالفيالشين،والدالفيالصادفيمثل

 { 30]يوسف: و [، } َصدَقَُكُم َولَقَدْ { 152]آلعمران: انفجاريمطبقغيرصفيريوآخرأو[. بينصوتمجهور

[.62]النور:}ِلبَْعِضَشأْنِِهْم{مهموساحتكاكيمتفش.كإدغامهالضادفيالشين،كمافيقولهتعالى:

منالمعروفأنمنالظواهرالصوتيةمايغيرفيتشكيلمقاطعهابعدحدوثهاسواءكانذلكالتغيربالزيادةفيها

لمنها،أوبتغييرفينوعهاأوترتيبها.ومنهامااليغيرفيتشكيلهاواليؤثرفيه.وإذاماأعدناالنظرفيأمثلةأوبالتقلي

اإلدغامعنداليزيدينجدأنبعًضامنهذهاألمثلةليسلهتأثيرفيالتشكيلالمقطعيللكلمة،وبعضهااآلخرلهتأثيرعلى

رتيبهأونوعهأوعددمقاطعه.هذاالتشكيلمنحيثإنهيغيرفيت

ومناألولماسميباإلدغامالصغير،أيماكانأولهساكنًا،وهذاالتسكينهوسببعدمتغيرهذاالبناءالمقطعي

وتتكونمنخمسةمقاطعهي:)صح/صحص/ص[،94]يونس:}لَقدَْجاءَك{للكلمات.ونمثللذلكبقولهتعالى:

وهذهالمقاطعلميطرأعليهاأيتغييربعدحدوثاإلدغام.ويندرجتحتهذاالنوعأمثلةاإلدغامحح/صح/صح(.

وتتكون[،355]البقرة:}َحْيُثِشئْتَُما{الصغيركلها.أماأمثلةاإلدغامالكبيرفمنالنوعالثاني.ونمثللذلكبقولهتعالى:

صحص/صح/صحح(تقلصتإلىأربعةمقاطعهي:منخمسةمقاطعقبلاإلدغامهي:)صحص/صح/

)صحصص/صحص/صح/صحح(وتحولفيهاالمقطعاألولمنطويلمغلقبصامتإلىطويلمغلق

كمافيقولهعندالبدء.بصامتين،وهومنالمقاطعالتيلميستحسنوجودهاعندعلماءالعربيةإالعنالوقفونجدههنا

وفيهاتقلصعددالمقاطعمنخمسةمقاطعهي:)صحص/صح/صح/ص[،6]الطالق:ْيُثَسَكنتُم{}حَتعالى:

حص/صحص(إلىأربعةمقاطعهي)صحصص/صح/صحص/صحص(.وقدبدأتبالطويلالمغلق

بصامتينالمقبولعندالوقفأصبحهنامقبوالًفيبدايةالكالم.

مقاطعهنادليلأكيدعلىأناإلدغامفيهتسهيلللنطقعلىالمتحدث.وتقليلعددال
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 الخاتمة

فيضوءماسبقخلصتهذهالدراسةإلىمايلي:

كاناليزيديمنالمكثرينفياإلدغاموكانمعظمماأدغمهمنإدغامالمنفصلين،وهوماوقعفيكلمتين.وقدوردعنه -

والذالفيالتاء[،43]األعراف:}أُوِرثْتُُموَها{اإلدغامفيكلمةواحدةفيمواضعقليلةمثلإدغامالثاءفيالتاءفيكلمة

طتُْم{[،وفي22]النمل:}أََحطُت{والطاءفيالتاءفي[،96]طه:}َنبَذْتَُها{،وفي[27]المؤمنون:}ُعذُْت{في }فَرَّ

طُت{[،و80]يوسف:  حيثماوردت.}ِرْزقُُكْم{و}َخلَقَُكم{والقاففيالكاففي[،56]الزمر:}فَرَّ

بأيموضعبلكانمواف - اليزيديفياختياراتهفياإلدغام ينفرد أبيعمروفيجميعالمواضعمنمثلينلم لقراءة قًا

ومتقاربينفيكلمةأوكلمتين.وبشكلعاملميخالفهإالفيحروفيسيرةحتىقيلعنهأنهيكاديكونصورةلشيخهأبي

 عمرو.ربماألنهكانمنتالميذهفيالبصرةوأخذالقراءةعنهوخلفهفيالقيامبها.

وتفسيرهملظاهرةاإلدغامعلىأسسومقاييسوقواعدوضعهاسيبويهبداية،وتابعهعليهاكثيراعتمدالقدماءفيتحليلهم -

منالنحاةوعلماءالتجويد.أهمهاأنهمبنواكثيًرامنمسائلاإلدغامومايجوزمنهاومااليجوزاعتمادًاعلىمسألةقوةأو

ويواليجوزالعكسحتىاليخسرالصوتصفاتضعفاألصوات،فالصوتالضعيفهوالذييدغمفيالصوتالق

قوتهباإلدغام.بينمايستحسنإدغامالضعيففيالقويألنهيزدادقوةباإلدغام.وتكمنقوةالصوتعندالقدماءفيصفات

أم من رفضالكثير تم القاعدة هذه على وبناء واالستعالء. واإلطباق والتكرير والتفشي واالستطالة والشدة ثلةكالجهر

خشية السين في الشين وإدغام اإلجحافبتكريرها، خشية الالم في الراء كإدغام المنطق، لهذا تخضع التيال اإلدغام

 اإلجحافبتفشيها،وإدغامالضادفيغيرهاخشيةاإلجحافباستطالتها.

يالحلق.وليسمناألدخلومنهذهالقواعدأيًضاأناإلدغامعندهماليكونإالمناألخرجإلىالفمإلىاألدخلف

تمرفض القاعدة وبناءعلىهذه وذلكألنحروفالفمعندهمأخفمنحروفالحلق. فيالحلقإلىاألخرجفيالفم.

بعضحاالتاإلدغامكإدغامالحاءفيالعين،ألنالعينأدخلفيالحلق،وقبلواالعكس.

قاعدةصارمةيلتزمونبهادائًما،فقدتجاوزوهاأحيانًافنجدهموبالنسبةللقراءومنهماليزيديلمتكنهذهالمقاييس

العربية منوجوه وجًها فيبعضها التمسوا ما وذلكإذا فيها، اإلدغام النحاة يجز يدغمونفيبعضاألصواتالتيلم

مقبواًل.ولميقتصرذلكعلىالقراءاتالشاذة،بلينطبقأيًضاعلىجميعالقراءات.

غامإلىتغييرفيالتشكيلالمقطعيللكلمات،ويحدثذلكفيأمثلةاإلدغامالكبيرحيثيكونلإلدغامقديؤدياإلد

تغييرفيترتيبالمقاطعونوعهاوعددها.وفيكلالحاالتيؤدياإلدغامإلىالتقليلواالختصارفيعددالمقاطعالصوتية

تخفيفالنطقيالذييتحققبعدمعودةاللسانمرةأخرىإلىممايؤديبالضرورةإلىاالقتصادفيالمجهودالعضليوال

مخرجالصوتنفسه.
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