اإلدغاـ عند المرعشي
د .احمد عطية عمو

اإلدغبم عند املرعشي
د .احمد عطية عمو
جامعة تكريت
كمية اآلداب /قسم المغة العربية
توطئة

اإلدغ ػػاـن م ػػف الم ػػطمحات الت ػػي ش ػػاع ام ػػتلداميا ل ػػدا عمم ػػا ال ر ي ػػة ال ػػدما

والمحدثيف لمت ير عف حالة التأثير والتأثر يف األ وات المتجاورة وقد ميز عممػا التجويػد
يف عدة أنواع مف اإلدغاـ وذكروا األم اب التػي تػيدإ ىلػد حدوثػا وتا دتػا والحػروؼ التػي

تدغـ تي غيرها.

وكاف لممرعشي دور ارز تي تيـ تمؾ الظػاهرة ال ػوتية وتحميميػا وهػذا القيػـ قػا ـ
عمػػد د ارمػػة وتووػػيي وتحميػػؿ هػػذم الظػػاهرة مػػف لػػدؿ ت مي اتػػا وردودم عمػػد ار مػػف مػ ا

مف عمما ال ر ية.
اإلدغام:

عميا تي هذم ال قحات المتواو ة مف هذا ال حث.
وهذا ما أريد الوقوؼ ّ
اإلدغ ػػاـ ت ػػي المد ػػةن اإلدراج أو ىدل ػػاؿ الش ػػي ت ػػي الش ػػي

المجاـ تي تـ القرس أإن ادلما تيا (ٔ).

ي ػػاؿن ادل ػػؿ الرج ػػؿ

عرت ػػا المرعش ػػي ول ػػا ن ((أف ت ػػأتي ح ػػرتيف م ػػاكف
ام ػػا ت ػػي اف ػػطدح ن ت ػػد ّ
تمتحػػرؾ مػػف ملػػرج واحػػد مػػف غيػػر ت ػػؿ ينيمػػا عمػػد أف ي ػػي ار حرتػػا واحػػدا مدػػاي ار ليمػػا
يي تػػا وهػػو الحػػرؼ المشػػدد وزمانػػا أطػػوؿ مػػف زمػػاف الحػػرؼ الواحػػد الملقػػؼ وأق ػػر مػػف

زمػػاف الح ػػرتيف الملقق ػػيف))(ٕ) .وق ػػد ذك ػػر م ػػي ويا اإلدغ ػػاـ و ػ ّػيف أف وقوع ػػا ((ت ػػي الح ػػرتيف
المذيف توع لمانؾ منيما موو ا واحدا فيزوؿ عنا))(ٖ).

وعرتا غيرم ولػان ((هػو ادلػاؿ حػرؼ تػي حػرؼ لػر مػف جنمػا حيػث يكونػا حرتػا
ّ
(ٗ)
واحدا مشددا)) .
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ال دد (ٓٔ)

وقد الذ يذا الم ند تي تيـ اإلدغاـ عمما ال ر ية وعمما التجويػد.وقػد ذكرنػا أف
تكر المرعشي تي تيـ تمؾ الظاهرة وتحميميا قا ـ عمػد الد ارمػة والتحميػؿ والتووػيي ليػا مػف

لػػدؿ وقوتػػا عمػػد ار مػػف م ػ ا مػػف عممػػا ال ر يػػة لػػذا نجػػدم يػػذكر قػػوؿ عمػػي ال ػػارإ ن
((ت ار الحرتاف لشدة افمتزاج تػي المػمع كػالحرؼ الواحػد واف تيمػا حرتػاف تػي الح ي ػة
وعػػوض عنػػا أإ عػػف شػػدة افمت ػزاج التشػػديد ولػػيس التشػػديد عووػػا عػػف الحػػرؼ المػػدغـ
ُ
(٘)
عمػػا تاتػػا مػػف {افمػػتيد } تػػي الػػتمقظ تانػػؾ اذا ا ػػديت ىلػػد لقظػػؾ مػػم ت مػػاكنا
ػػؿ ّ
مشددا ينتيي ىلد ملقؼ))(.)ٙ

وو ػػي المرعش ػػي م ػػا أرادم عم ػػي ال ػػارإ م ػػف ذل ػػؾ ت ػػاؿ ن ((أق ػػوؿ ن أت ػػاد أف
وق ػػد ّ
الحرؼ األوؿ ليس ممتيمؾ دالؿ تي الثاني ؿ هو كالممتيمؾ الدالؿ تيػا كمػا ذكػرم نػا

عم ػػد ع ػػدـ افم ػػت دؿ ت ػػي ال ػػتمقظ وأف المش ػػدد ت ػػي الح ي ػػة ه ػػو الم ػػدغـ .وم ن ػػد (ع ػػدـ
امػػت دلا تػػي الػػتمقظ) ن عػػدـ القػراغ مػػف تمقظػػا ق ػػؿ الثػػاني والقػراغ ىنمػػا يكػػوف رتػػع الممػػاف
ػي عػػف ملػػرج الحػػرؼ وذلػػؾ الرتػػع ىف
ػاني والشػػقة تػػي الشػ ّ
ػقوإ والحمػػؽ تػػي الحم ػ ّ
تػػي الممػ ّ
وجد يكوف تا د يف الحرتيف ويمت ؿ الحرؼ األوؿ وينتقي اإلدغاـ))(.)ٚ
أنواع اإلدغام عند المرعشي

قمػـ عممػػا التجويػػد اإلدغػػاـ ىلػػد نػػاقص وتػػاـ تاإلدغػػاـ النػػاقص هػػو تنػػا الحػػرؼ

األوؿ تي الثاني مع ا

ووػي
قتا .وأما التاـ تيدغـ األوؿ تػي الثػاني ذاتػا و ػقة .وقػد ّ

المرعشي هذا الت ميـ لإلدغاـ ت اؿ ن ((ثـ ىف اإلدغػاـ ين مػـ ىلػد تػاـ ونػاقص َّ
ألف الحػرؼ
األوؿ ىف أُدرج تػػي الثػػاني ذاتػػا و ػػقة ػػأف كانػػا مثمػػيف أو مت ػػار يف لكػػف ان مػػب ذات األوؿ
ىلد ذات الثاني و قتا ىلػد ػقتا تاإلدغػاـ حين مػذ تػاـ مثػؿ ىدغػاـ (م َّػد) وادغػاـ الػذاؿ تػي

الظا نحو ىِ ْذ ظَمَ ُموا  { النما .} ٙٗ/
واف أُدرج الحػػرؼ األوؿ ت ػػي الث ػػاني ذات ػػا ف

ػػقة ػػأف كان ػػا مت ػػار يف ت ن م ػػب ذات الح ػػرؼ
ػػقتا ىلػػد

األوؿ ىلػػد ذات الحػػرؼ الثػػاني ولػػـ تن مػػب
حين ػ مػذ ن ػػاقص وال ػػقة اقي ػػة مػػف الح ػػرؼ األوؿ ىمػػا غن ػػة وهػػو ت ػػي ىدغػػاـ الن ػػوف الم ػػاكنة
والتنػػويف تػػي ال ػواو واليػػا

ػػقتا ػػؿ ػػي تػػي الػػتمقظ تاإلدغػػاـ

وام ػا ىط ػػاؽ وه ػػو تػػي ىدغػػاـ الطػػا الميممػػة تػػي التػػا المثن ػػاة
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طت { النمؿ  .} ٕٕ/واما امت د وهو تي ىدغاـ ال اؼ تي الكػاؼ تػي
َح ُ
القوقية نحو  أ َ
 أَلَ ْـ َن ْلمُ ْ ُك ْـ ُُ { المرمدت.)ٛ())} ٕٓ/
وقػػد ذكػػر المرعشػػي أف ػػض ال ممػػا ينقػػي ػػا

ػػقة اإلط ػػاؽ ػػد تن ػػا ذات

الحػػرؼ عمػػد أمػػاس أف اإلط ػػاؽ ف يمكػػف امػػت دلا ػػدوف الحػػرؼ ىذ ف ملػػرج لػػا ػػدوف
الحػػرؼ والػػتمقظ اإلط ػػاؽ ف يمكػػف ىف ػػتمقظ الطا ل ػػدـ وجػػود ملػػرج لإلط ػػاؽ لػػدؼ
الدنػة ويػػرا أف لقػػظ اإلدغػػاـ عمػػد ذلػػؾ مجػػا از وليس هنػاؾ ىدغػػاـ تػػي الح ي ػػة ولػػـ نجػػد قػػوف

لممرعشي لدتا لذلؾ موا قولان((ُيشكؿ عمد هذا وجود التشديد ال ميؿ تي التا ))(.)ٜ
وقولا تي (جيػد الم ػؿ) ن ((لكػف ت ػدـ قم مػة الطػا حين ػذ هػي ف تح ػؿ اف رتػع
المماف عف الملرج))(ٓٔ).

ػت ُُ) {
وقػ ػػد ػ ػ ّػيف أ ػ ػػو عمػ ػػرو الػ ػػداني أف ى ػ ػػا
ػ ػػقة اإلط ػ ػػاؽ تػ ػػي نحػ ػػو (تََّر ْ
طػ ػ ُ
الزمر ))} ٘ٙ/مذهب ال ار وأشار الد ىدغاـ الطا وادغػاـ ػقتيا تػي التػا ىدغامػا كػامد
عمد أف يكوف الممقوظ تا مرق ة مشددة تشديدا كامد دوف ىط اؽ ف ق ميا وف دها(ٔٔ) .

وقد ّيف المرعشي أف ذلؾ قد يجوز عند أهؿ األدا ىف أف ال ػ ار ف يجوزونػا(ٕٔ).

وذكر عمي ال ارإ أف مف ال رب مف ي دؿ التا طا تي مثؿ ذلػؾ ويػدغميا ىدغامػا كػامد

تي وؿ (أحط)(ٖٔ).

ون ػػؿ المرعش ػػي ق ػػوؿ شػ ػريي ن (( وه ػػذا مم ػػا يج ػػوز ت ػػي ك ػػدـ اللم ػػؽ فت ػػي ك ػػدـ

اللالؽ فنا لدؼ ما ث ت تي التواتر))(ٗٔ).

وي دو لي أف عمي ال ارإ أكثر تحر از تي هذم الممألة اذ قاؿن ((لػـ يػرد تػي لدػة
ى ػ ػػداؿ الطػ ػػا تػ ػػا وادغاميػ ػػا تيػ ػػا ىدغامػ ػػا ممػ ػػتكمد ػ ػػد ى ػ ػػا اإلط ػ ػػاؽ تيجػ ػػب افحت ػ ػراز
منا))(٘ٔ).

وقد ّيف المرعشي أف ض الن وص المن ولة أتادت أف ((ذلػؾ جػا ز عنػد أهػؿ
األدا ))( )ٔٙىف أنا يرا أف ف ىدغاـ تػي الح ي ػة موجػود تػي ( مػطت) .ويظيػر ذلػؾ مػف
لدؿ ما ن ما عػف طػاش ك ػرا زادم ت ػاؿ ن ((قػاؿ الرومػي ملػرج الطػا والتػا لمػا اتحػدا
وانح ػر القػرؽ ينيمػا تػي

ػقة اإلط ػاؽ الحا ػؿ تػي الطػا

التػػا المػػدغـ تيػػا كػػوف التػػا طػػا

لػزـ مػف زيػادة اإلط ػاؽ تػػي

ينيػػا تيػػزوؿ اإلدغػػاـ لػػدؼ ال ػػاؼ مػػع الكػػاؼ أإ
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ىنيػػا تلػػالؼ تػػي الملػػرج وال ػػقة ولػػـ يمػػزـ مػػف زيػػادة

تشريف الثاني ()ٕٓٓٚ

ػػقة افمػػت د عمػػد الكػػاؼ المػػدغـ

تيا أف ت ير هي ينيا ال اؼ تد يزوؿ اإلدغاـ تمذلؾ احتيج تي زيػادة اإلط ػاؽ تػي مثػؿ
( مػػطت) ىل ػػد زي ػػادة ط ػػا ألػػرا مث ػػؿ الت ػػا المش ػػددة دوف (يلم كػػـ) ىذ يكق ػػي تي ػػا ىعط ػػا
قة افمت د لمكاؼ.انتيد.
أقػػوؿ – المرعشػػي  -ن ل ػػؿ م نػػد قولػػا ن تيػػزوؿ اإلدغػػاـ المطػػا ؽ لم يػػاس وهػػو
ىدغػػاـ األوؿ تػػي الثػػاني ..اذ ح ػػؿ كػػوف التػػا طػػا ىدغػػاـ التػػا تػػي الطػػا وانمػػا قػػاؿ ن
تمذلؾ احتيج َّ
ألف التا مشددة عمد ما نص عميا ال ار كما ن ما عمي ال ارإ عػف الم ػرإ

وذاؾ ف يكػػوف اف ادغػػاـ الحػػرؼ األوؿ تيػػا وهػػو الطػػا وتمقػػظ اإلط ػػاؽ لمػػا لػػـ يكػػف ػػدوف
الحػػرؼ المطمػػؽ كمػػا ينػػام ..ت ظيػػار اإلط ػػاؽ ق ػػؿ التػػا المشػػددة يمػػتمزـ ال ػػوؿ زيػػادة طػػا
ألػػرا كمػػا قالػػا الرومػػي وف يلمػػص عنػػا ىف ال ػػوؿ ػػأف لػػيس هػػذا ىدغػػاـ تػػي الح ي ػػة))

()ٔٚ

ولن ؼ عنػد هػذا الػنص وعمػد مػا ّػرح ػا عممػا ال ر يػة تػي مثػؿ هػذا اإلدغػاـ وعمػد مػا
متلم ػػا المرعشػػي منػػا ميتػػديا ىلػػد ال ػػوؿ نلػػيس هػػذا ىدغػػاـ تػػي الح ي ػػة عمػػد الػػرغـ مػػف

قولػػا وهػػو يتحػػدث عػػف اإلدغػػاـ النػػاقص ن((وال ػػقة ال اقيػػة مػػف الحػػرؼ األوؿ ن ىمػػا غنػػة

وهػػي ت ػػي ىدغ ػػاـ الن ػػوف المػػاكنة والتن ػػويف ت ػػي الػ ػواو والي ػػا وامػػا اط ػػاؽ وه ػػو ىدغ ػػاـ الط ػػا

الميممػػة تػػي التػػا المثنػػاة القوقيػػة نحػػو (احطػػت) وامػػا امػػت د وهػػو تػػي ىدغػػاـ ال ػػاؼ تػػي

الكاؼ تي الـ نلم كـ .)ٔٛ(

ووػػي مػػي ويا حكمػػا تػػي مثػػؿ هػػذا اإلدغػػاـ وذكػػر أف ػػض ال ػػرب تػػذهب
ل ػػد ّ
اإلط ػػاؽ الكميػػة ىذ قػػاؿ ن ((الطػػا مػػع الػػداؿ ك ولػػؾ ن اوػ د لمػػا داو ػ د دلمػػا)) ألنيػػا مػػف
مووع واحد وهي مثميا تي الشدة ىف أنػؾ قػد تػدع اإلط ػاؽ عمػد حالػا تػد تذه ػا ...ومثػؿ

ذلػػؾ ىدغػػاميـ الن ػػوف تيمػػا تػػدغـ تي ػػا دنػػة .و ػػض ال ػػرب يػػذهب اإلط ػػاؽ حتػػد يج ميػػا
كالداؿ موا أرادوا أف ف تلالقيا ىذ اثروا أف ي م وها داف كما أنيـ ادغموا د غنػة .وكػذالؾ
الطا مع التا ىف أف ىذهاب اإلط اؽ مع الداؿ امثؿ قميد ألف الػداؿ كالطػا تػي الجيػر

والتا ميمومة وك ٌؿ عر ي))(.)ٜٔ

وتحػػدث الق ػ ار عػػف ىدغػػاـ الحػػرؼ المط ػػؽ تػػي مجانمػػا ت ػػاؿ تػػي قولػػا ت ػػالد 

احطّػػت مػػا لػػـ تحػػط ػػا وج تػػؾ ( النمػػؿٕٕ)(( .قػػاؿ ػػض ال ػػرب ن اح ػطّ تادلػػؿ الطػػا
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يروا الطا تا تػي قولػا

مكاف التا  .وال رب ىذا ل يت الطا والتا تمكنت الطا ق ميا
ِ ِ
ِ
ػيف ( الش ػ ار  .)ٕٓ()ٔٔٛيتوػػي مػػف ذالػػؾ أف لم ػػرب
َ أو َعوػ َ
ػت أـ لػػـ تَ ُكػػف مػ َػف الواعوػ َ
ثدثة مذاهب تي مثؿ هذا اإلدغاـ وهي ىمػا أف يػدغـ األوؿ تػي الثػاني ىدغامػا كػامد وامػا
أف يػػدغـ الثػػاني تػػي األوؿ ىدغامػػا كػػامد وامػػا أف يػػدغـ األوؿ تػػي الثػػاني مػػع ػػا

ػػقتا

وهػػذم الحالػػة هػػي التػػي أطمػػؽ عمييػػا عممػػا التجويػػد (اإلدغػػاـ النػػاقص) وهػػي التػػي وردت
عمييػػا ال ػ ار ة قػػاؿ الػػدانين (وأمػػا الطػػا تمػػـ تمػػؽ مثميػػا ولػػـ تػػدغـ تػػي غيرهػػا ىف تػػي التػػا
وحدها ىذا مكنت ف غير.

ػي  وتػي يومػؼٛٓ/
وجممة ذلؾ أر ة مواوع ن أوليا تي الما ػدة   ٕٛ/لَػ ِف َ َم َ
ػطت ىل ّ
ػاترطتـ  وتػػي النمػػؿ ٕٕ /احطػػت مػػا لػػـ  وتػػي الزمػػر  ٘ٙ /عمػػد مػػا
 مػػف ق ػػؿ مػ ّ
ترطػػت  وادغػػاـ الطػػا تػػي التػػا تػػي هػػذم المواوػػع وت ػػيف ىط اقيػػا ل ػ د يلػػؿ يػػا مػػا ف

لدؼ تيا يف ال ار )) (ٕٔ).

وق ػػاؿ أيو ػػا ن ((تػ ػ ف الت ػػت الط ػػا وه ػػي م ػػاكنة ت ػػا أدغم ػػت ت ي ػػا يم ػػر وُ ػػيف

ىط اقي ػ ػػا م ػ ػػع اإلدغ ػ ػػاـ واذا ػ ػػيف امتن ػ ػػت أف تن م ػ ػػب ت ػ ػػا لا ػ ػػة ألني ػ ػػا مثا ػ ػػة الن ػ ػػوف
والتنويف ىذا أُدغما و يت غنتيا – هذا مذهب ال ار – وقد يجػوز ىدغاميػا واذهػاب

ػوتيا

ػطت ومػ ػػا
ػت وَ َمػ ػ َ
أحطػ ػ ُ
كمػ ػػا جػ ػػاز ذلػ ػػؾ تػ ػػي النػ ػػوف والتنػ ػػويف وذلػ ػػؾ نحػ ػػو ن ((تَػ ػ َّػرطتُـ و َ
أش ػ ا))(ٕٕ) .وق ػد ذكػػر مكػػي أف الحػػروؼ المدغمػػة عمػػد ثدثػػة أوػػرب و ػ ّػيف أف الوػػرب
الثالػػث ((مػػدغـ تيػػا ن ػػص مػػف اإلدغاـ وذلػػؾ نحػػو ن مػػا ظيػػرت م ػػا الدنػػة أو اإلط ػػاؽ أو

طت)) و ((الـ نلم كـ))(ٖٕ).
افمت د نحو ((مف ييمف))
و((أح ُ
َ
وقػػاؿ ع ػػد الوهػػاب ال رط ػػين ((الطػػا اذا مػػكنت و ػػدها تػػا ت ػ ف اإلدغػػاـ يجػػب

ػت)) و
ػت)) و((تَ َرط ػ ػ ُ
((أحط ػ ػ ُ
لت ػ ػػارب المل ػ ػػرج وي ػ ػػد ػ ػػوت اإلط ػ ػػاؽ ك ول ػ ػػا ت ػ ػػالد ن َ
((تَ َرطتُـ)) وكاف قياما قمب الطا تا وادغاميا تي التا كما تي الحػروؼ المت ار ػة مثػؿ
ب ( المطققػػيف )ٖٙ/و و ِمػػف َّرِيػػـ ( ال ػرم )٘/ومػػا أشػ ا ذلػػؾ ىف أنػػا لمػػا كػػاف
هػػؿ ثُػػو َ
المحرؼ ىذا كاف لا تويمة ومزية عمد م ار ا أمتنػع اإلدغػاـ و كػاف
مف أحكاـ اإلدغاـ أف
ّ
لمطا تويمة ومزيػة عمػد التػا اإلط ػاؽ الػذإ تػي الطػا كػرم ذهػاب ىط اقيػا اإلدغػاـ مػع
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مجمة جام ة تكريت لم موـ اإلنمانية
المجمد (ٗٔ)

ال مب المحض تدادروا تيا

ال دد (ٓٔ)

تشريف الثاني ()ٕٓٓٚ

ويتا مف اإلط اؽ ل د يجحووا يا ويمػم وا مزيتيػا تأُدغمػت

تي التا مع ى ا شا ة مف الطا لذلؾ))(ٕٗ).

ووػػي ذلػػؾ عم ػػي ال ػػارإ مػػف لػػدؿ كدم ػػا عمػػد اإلدغػػاـ النػػاقص اذ ق ػػاؿن
كمػػا ّ
ػت ونظ ػػا رم م ػػف ق ػػؿ اإلدغ ػػاـ
أحط ػ ُ
((وه ػػو ىدراج األوؿ ت ػػي الث ػػاني ذات ػػا ف ػػقة وادغ ػػاـ َ

الناقص وأيوا قوة الطا وو ؼ التا يمنع اإلدغاـ الكامؿ.)ٕ٘())...

وقاؿ أيوا ردا عمد الرومػي ومػا وقػع تيػا مػف وهػـ متا ػا ف ػف الحاجػب أنػا ف
ػت وشػ ييا مػف ػاب ((ىدغػاـ األقػوا تػي
أحط ُ
ىدغاـ تي الح ي ة وذلؾ أنا ىدغاـ الطا تي َ
األوػ ػ ؼ تيمتن ػػع اند ارج ػػا تي ػػا الكمي ػػة و ػػا يح ػػؿ الق ػػرؽ ت ػػي ه ػػذم ال و ػػية عم ػػد قواع ػػد

ال ر ية))(.)ٕٙ

ووػػي افمػػت ار ادإ مزيػػة هػػذم ال وػػية ولػػا(( :تػ ذا أدغمػػت حػػروؼ اإلط ػػاؽ
وقػػد ّ
تيمػػا ف ىط ػػاؽ تيػػا تاألت ػػي ى ػػا اإلط ػػاؽ ل ػ د تػػذهب توػػيمة الحػػرؼ و ػػض ال ػػرب

يذهب اإلط اؽ الكمية)) ثـ ذكر قوؿ مي ويا (.)ٕٚ

وي ػػدو لػػي أف الػػذإ حمػػؿ المرعشػػي عمػػد ال ػػوؿ ىف هػػذا لػػيس ىدغػػاـ تػػي الح ي ػػة

هػػو احتػ ارزم مػػف حمػػؿ ىدغػػاـ الطػػا تػػي التػػا عمػػد ىدغػػاـ ال ػػاؼ تػػي الكػػاؼ تػػي قولػػا ((أَلَػػـ

َنلمُ كػػـ)) ت ػػد ذهػػب ػػض ال ػ ار ىلػػد ىدغػػاـ ال ػػاؼ تػػي الكػػاؼ ىدغامػػا كػػامد دوف ى ػػا
قة افمت د لم اؼ تحين مذ تدغـ ىدغاما ناق ػا كمػا هػو حػاؿ الطػا مػع التػا تػي ػا

قة اإلط اؽ وقد ذكر ا ف ال اذش أف تي ىدغاـ ال اؼ عند الكاؼ لم ار ثدثة مذاهبن

األوؿ ((اإلدغػػاـ واذهػػاب ال ػػوت وهػػو مػػف مػػذهب ا ػػف مجاهػػد وجػػا عنػػا ن أف مػػا ذكػػر
عف ناتع مف ىظيار قاؼ ((أَلَـ َنلمُ كـ)) ىنما يريػد تييػا يػاف قم متيػا ك يػاف ىط ػاؽ

الطا ىذا أدغمت تي التا

تييا ال مب واإلدغاـ))(.)ٕٛ

والثانين ذهب ىلد اإلدغاـ وا ا

تد عمؿ عميا لػذهاب الجيػد الػذإ تػي ال ػاؼ ىذ يريػد

قة افمت د والجيد وهو مذهب أكثر الناس.

والثالػػثن ((ذهػػب ىلػػد ال يػػاف.وقػػاؿ ا ػػف ال ػػاذش ن األلػػذ ال يػػاف لػػيس عميػػا عمػػؿ .وأنػػت
ملي ػػر ت ػػي ى ػػا ال ػػقة م ػػع اإلدغ ػػاـ أو أذها ي ػػا.وك ػػاف ىجم ػػاعيـ عم ػػد ى ػػا
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اإلدغاـ عند المرعشي
د .احمد عطية عمو

اإلط اؽ تي (أحطت) ي ػوإ ى ػا افمػت د هنػا .وكػد الػوجييف مػألوذ ػا وا

اعمـ))(.)ٕٜ

وقد ذكر المرعشي ذلؾ ولػان (اتقػؽ مشػايا األدا عمػد ىدغػاـ ال ػاؼ تػي الكػاؼ
تػػي قولػػا ت ػػالد ((أَلَػػـ َنلمُ كػػـ)) لكػػف التمق ػوا تػػي ى ػػا ىمػػت د ال ػػاؼ مػػع اإلدغػػاـ وعػػدـ
ا م...والتيارإ الثاني وتاقا لمداني))(ٖٓ).

وعمد وو ما ذكرم المرعشي وكررم م ار ار تي ميلقاتا أف لمطا مف

ما ليس تي غيرها وو قا ليا أنيا ((أقػوا الحػروؼ))(ٖٔ) .تاحتقظػت
التا الذإ تيا مف

ػقات ال ػوة

ػقتيا وذاتيػا مػع

قات الو ؼ المتمثمة اليمس وافنقتاح وافمتقالة ونتيجػة ىتحادهمػا

تي الملرج ولكوف ال وتيف شػديديف أمكػف النطػؽ التػا مػف غيػر رتػع الممػاف عػف الطػا

ت ار النطؽ ال وتيف مػف حػ س واحػد لمػنقس يميػا ىطػدؽ واحػد لػذلؾ ي ػرر المرعشػي أف

الطػػا أعػػدمت قم متيػػا ألنيػػا ف تح ػػؿ ىف رتػػع الممػػاف عػػف الملػػرج ورتػػع الممػػاف عػػف
الملرج

ار تي التا

وهو

وت ميموس ليس مف حروؼ ال م مة.

ومما هو فتت لمنظر مػكوت المرعشػي عمػا أوردم الرومػي ولػان((ملػرج الطػا

والتا لما اتحدا ونح ر القرؽ ينيما تي

اإلط اؽ تي التا المدغـ تيا كوف التا طا

قة اإلط اؽ الحا ػؿ تػي الطػا لػزـ مػف زيػادة
ينيا تيػزوؿ اإلدغػاـ))(ٕٖ).وهػذا ممػا ينػاقض

تكر المرعشي تماما  -ؿ يناقض الدرس ال وتي عند ال دما – تالطا تلتمؼ عػف التػا

ػي
لػػيس تػػي اإلط ػػاؽ تحمػػب ولكػػف تػػي افمػػت د والتقلػػيـ والجيػػر أيوػػا وقػػد أكػػد المرعشػ ّ
ذلػ ػػؾ ولػ ػػان (( ىف الطػ ػػا والتػ ػػا مػ ػػف ملػ ػػرج واحػ ػػد ومتحػ ػػدتاف تػ ػػي ال ػ ػػقات ىف اإلط ػ ػػاؽ
وافمػػت د والجيػػر ت نيػػا

ػػقات الطػػا

وأوػػدادها وه ػػي ن افنقتػػاح وافمػػتقالة واليم ػػس

ػػقات التػػا  .ومتػػد أعػػدمت تمػػؾ ال ػػقات لمطػػا ي ػػير تػػا

واذا لػػـ ت ػػدـ ىط ػػاؽ الطػػا

وامػػت د يا لكػػف أعػػدمت جيرهػػا وأعطيػػت ليػػا هممػػا كمػػا يق مػػا ػػض الم تػػد يف تػػي مثػػؿ

(ال ػ ػراط الممػ ػػت يـ

ػ ػراط المػ ػػذيف) تػ ػػد يكػ ػػوف المديػ ػػر ىليػ ػػا حرتػ ػػا مػ ػػف الحػ ػػروؼ التم ػ ػ ة

وال شريف حرتا لكف لػؾ أف تمػمي المديػر ىليػا طػا ميمومػة أو تػا مقلمػة ىف أف التقلػيـ
ت ػػا ع لإلط ػػاؽ وافم ػػت د  .وك ػػذا األم ػػر ىذا أع ػػدمت انقت ػػاح الت ػػا وام ػػت التيا لك ػػف أ ي ػػت
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مجمة جام ة تكريت لم موـ اإلنمانية
المجمد (ٗٔ)

تشريف الثاني ()ٕٓٓٚ

ال دد (ٓٔ)

هممػػيا كمػػا يق مػػا ػػض الم تػػد يف تػػي مثػػؿ (تطمػػع) (الكيػػؼ نٓ )ٜو (ت ػػمد) (الداشػػية

نٗ)(ٖٖ).

ولد ػػة ال ػػوؿن ىف م ػػا ذه ػػب ىلي ػػا عممػػا ال ر ي ػػة وعمم ػػا التجوي ػػد ت ػػي و ػػقيـ

لنطؽ الطا والتا تي (أحطت) وأمثاليا أنا ىدغاـ قػوؿ

ػحيي .ومػا أكػدم عممػا التجويػد

أنا ىدغاـ ناقص لما تي الطا مف تويمة ومزية عمد التا اإلط اؽ أكثر دقة و ػوا ا ُُ.

ألف ذلؾ مف اب ىدغاـ األقوا لألو ؼ تيمتنع تنايم تيا الكمية.
ثانيا إدغام المتماثمين والمتقاربين

ذك ػػر المرعش ػػي أن ػػا ين م ػػـ عم ػػد ثدث ػػة أقم ػػاـ ن ىدغ ػػاـ مثم ػػيف وادغ ػػاـ متجانم ػػيف

وادغاـ مت ار يف ...و ّيف أف الت ارب تي ال قة أف يتق ا تي أكثرها (ٖٗ).
ت ػػالمثدف م ػػا اتق ػػا ػػقة وملرج ػػا والمتجانم ػػاف م ػػا اتق ػػا ملرج ػػا والتدت ػػا ت ػػي
ال ػػقة والمت ار ػػاف مػػا ت ار ػػا ملرجػػا و ػػقة

(ٖ٘)

تػ ذا كػػاف ال ػػوتاف مثمػػيف وأوليمػػا مػػاكف

وجػػب اإلدغػػاـ عنػػد أهػػؿ المدػػة وال ػ ار وأهػػؿ األدا ػػد لػػدؼ ومػػنيـ المرعشػػي

()ٖٙ

م ػوا

كانا تي كممػة واحػدة نحػو (ُي ِ
ػاؾ) وكػذا كػؿ
المػوت) أو تػي كممتػيف نحػو (ىو ِػرب َ َ
ػدرّكـ َ
وت ماكف ل ي مثما تي جميع ال رف ىف ىذا كاف األوؿ حرؼ مد تػاف وق ػا تػي كممتػيف
ػؼ) ومػػا جػػا عمػػد هػػذا
ومػ َ
تػػد يدغمػػا احػػد مػػف أهػػؿ المدػػة وال ػ ار ات واألدا نحػػو (تػػي ُي ُ
النحو تي جميع ال رف( )ٖٚوال مة تي ذلؾ ((ل د يذهب المد اإلدغاـ)) (.)ٖٛ

ػر يػدغماف
ىما أذا وقع المثميف تي كممة واحدة ت ػد ذكػر المرعشػي أف ػض ال ّا
األوؿ عن ػػد الوق ػػؼ ىذا ك ػػاف ح ػػرؼ الم ػػد واو أو ي ػػا والح ػػرؼ الث ػػاني همػ ػزة نح ػػو ( ػػرإ )

(افن ػػاـ  )ٜٔو (النمػػي ) (التو ػػةن )ٚو (قػػرو ) (ال ػرةن  )ٕٕٛتي ػػدلوف اليم ػزة تػػي ال ػواو
واوا ومع اليػا يػا تيجمػع المػثدف واوليمػا حػرؼ مػد تيػدغماف األوؿ تػي الثػاني

()ٖٜ

وعمػؽ

المػ ػػر عش ػ ػي عمػ ػػد ىدغػ ػػاـ المثػ ػػاليف المتحػ ػػركيف ولػ ػػا (وكػ ػػذا يجػ ػػب اإلدغػ ػػاـ تػ ػػي المثمػ ػػيف
المتحركيف تي كممة اذا لـ يكف تييا ىلحاؽ نحو (قردد)وف ىلت ػاس نحػو (مػرر) وف عػروض

لحركػػة الثػػاني نحػػو (اردد ال ػػوـ) (ٓٗ) .وذكػػر المػػر عش ػي() :اف ػػض ال ممػػا
المتجانميف تي المت ار يف وانا مار عمد مذه يـ))(ٕٗ).
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(ٔٗ)

ادرج

اإلدغاـ عند المرعشي
د .احمد عطية عمو

إدغام المتقاربين المذين سكن أولهما

ذكػػر المرعشػػي أف اإلدغػػاـ ين مػػـ ىلػػد قمػػميف ن األوؿ ن مػػا اتقػػؽ تيػػا والثػػاني ن

م ػػا التم ػػؼ تي ػػا وق ػػد ين ػػا اإلدغ ػػاـ المتق ػػؽ تي ػػا عن ػػد كدمن ػػا ع ػػف ىدغ ػػاـ المثم ػػيف .وق ػػد ػ ّػيف

المرعشي أف الذإ التمؼ تيا ين مـ ىلد ىدغاـ دير والػد ىدغػاـ ك يػر .و ّػيف أف اإلدغػاـ
ال ػػدير ن مػػا كػػاف أوؿ الحػػرتيف المثمػػيف تيػػا مػػاكنا تػػي األ ػػؿ ومػػمي ػػدي ار ألف تيػػا
عمػػد واحػػدا وهػػو ىدغػػاـ األوؿ تػػي الثػػاني .وهػػو ف يكػػوف ىف تػػي المت ػػار يف أمػػا اإلدغػػاـ

الك يرن هو ما كاف الحرؼ المثدف تيا متحركيف تيمكف األوؿ لإلدغاـ وممي ك يػ ار لكثػرة

ال مػػؿ تيػػا(ٖٗ) .أإ ىف تيػػا عممػػيف ىمػػكاف األوؿ حػػذؼ حركتػػا أو م يػػا ىلػػد مػػا ق ميػػا ثػػـ
اإلدغاـ(ٗٗ).

ووػػي المرعشػػي منيجػػا وموققػػا مػػف هػػذم الظػػاهرة ولػػان ((واعمػػـ ىف ي ػػاف
وقػػد ّ
م
ممتوؼ تي كتب الت ريؼ والم ود مف هذم الرمػالة يػاف
اإلدغاـ عمد رأإ أهؿ ال ر ية
ما وقع تي ال رف مف اإلدغاـ مما اتقؽ تيا ال ار وأهػؿ األدا

والتمقػوا تيػا وف نػذكر مػف

الملتمؼ تيا ىف اإلدغاـ ال دير ألف اإلدغاـ الك ير لـ ي ع تي ق ار ة عا ـ ا ػد وهنػا

ت د)) (٘ٗ).

وقد أشرنا ىلد كدما تي ىدغاـ المثاليف الذإ ل ص لػا الق ػؿ األوؿ أمػا الق ػؿ
الثاني ت د ج ما ن تي ىدغاـ المت ار يف الذإ ُم ِكف أوليمػا اذ قػاؿ ((والواقػع منػا تػي ال ػرف
أحد عشر نوعا)) (.)ٗٙ

غ
وقد ّيف المرعشي أف المت ار يف تي ال رف قد ي ا مف غيػر ىدغػاـ نحػون(( َف تُ ِػز ْ
َعيَ ػ ْػد)) و((مػ ػّحا)) ىذا ىدغ ػػاـ ال ػػرف م ػػماعي ف
ُقمُوَ َن ػػا)) و(( َر ََّن ػػا أَ ْت ػ ِػر ْ
غ َعمَْيَن ػػا)) و((أَلَ ػ ْػـ أ ْ
قيامػػي ولػػذا قػػاؿ الشػػاط ين ((مػػا ل يػػاس تػػي ال ػ ار ة مػػدلؿ))( .)ٗٚثػػـ ػ ّػيف المرعشػػي تمػػؾ

األنواع(.)ٗٛ

وهػػذا مملػػص مػػا قػػاؿ تييػػا ن النوووع الو ن ىدغػػاـ الػػذاؿ الم جمػػة تػػي م ار يػػا
اتقػػؽ ال ػ ار عمػػد ىدغػػاـ ذاؿ (ىذ) تػػي الظػػاد تػػي نحػػو ((ىذ ظممػوا))(النمػػا ن ٗ )ٙالثوواني ن
ىدغاـ الثا المثمثة تي م ار يا ولـ يأت تي ال ػرف ػدها مػف م ار يػا ىف الػذاؿ والتػا

أمػا

الػػذاؿ تقػػي قولػػا ((يميػػث ذالػػؾ)) (األع ػراؼ ن  )ٔٚٙف غيػػر وقػػد التمق ػوا تػػي ىدغػػاـ الثػػا
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واظيػػارم وعا ػػـ يظي ػرم وأمػػا تػػي التػػا تقػػي (ل ثػػت) (ال ػرة ن  )ٕٜ٘و (ل ثػػتـ) (اإلم ػ ار ن
ٕ٘) والتار عا ـ اإلظيار .النوع الثالث ن ىدغاـ الداؿ الميممػة تػي م ار يػا اتقػؽ ال ػ ار
عم ػػد ىدغ ػػاـ داؿ ق ػػد ت ػػي الت ػػا

افظيار تي الجميع.

والتمقػ ػوا ت ػػي ىدغاميػ ػا م ػػع ي ػػة الح ػػروؼ وعا ػػـ الت ػػار

النوووع الراب و ن ىدغػػاـ التػػا تػػي م ار يػػا اتقػػؽ ال ػ ار عمػػد ىدغػػاـ التػػا تػػي الطػػا والػػداؿ

والتمق ػوا تػػي ىدغػػاـ تػػا التأنيػػث المت ػػمة الق ػػؿ تػػي مػػتة أحػػرؼ تػػي التػػا والجػػيـ وال ػزاإ
والميف وال اد والواد والتار عا ـ تي الجميع افظيار النووع الاوام

ن ىدغػاـ الطػا

ػت) (النمػؿ
الميممة تي م ار يػا والواقػع منػا تػي ال ػراف ادغاميػا تػي التػا ت ػط نحػو (أحط ُ
ػقة اإلط ػاؽ تيػو
مطت) (الما دة ن )ٕٛوش يا واإلدغاـ متقؽ عميا مػع ا ػا
نٕٕ) و (
َ

ىدغػػاـ نػػاقص وتشػػديد نػػاقص أيوػػا وأجم ػوا عمػػد ىدغػػاـ التػػا تػػي الطػػا ادغامػػا كػػامد.
وم نػػد ػػا ىط ػػاؽ الطػػا هنػػا أف ي ػػدـ الطػػا وت ػػد

ػػقتيا التػػي هػػي ىط ػػاؽ تػػيمقظ أوف

ط اؽ مجرد (أإ عف ذات الحرؼ) ثـ تا مشػددة مرق ػة وقػد ّينػا وجيػة نظػر المرعشػي
تػػي ذلػػؾ عنػػد حػػديثنا عػػف اإلدغػػاـ النػػاقص .النوووع السوواد ن ىدغػػاـ ال ػػا تػػي م ار يػػا ن

التمؼ ال ار تي ىدغاميا مع الميـ تي ((يا ني اركب م نا)) وعا ـ يدغما .والتمقػوا تػي
ىدغاميػػا تػػي القػػا وعا ػػـ يظي ػرم .النوووع السوواب ن ىدغػػاـ القػػا تػػي م ار يػػا ن التمق ػوا تػػي
(ن ِ
لمؼ يـ) (م أ ن  )ٜوعا ـ يظيرم.
ىدغاميا تي ال ا نحو َ

النوع الثامن ن ىدغاـ ال اؼ تي م ار يا ن اتقؽ مشايا األدا عمد ىدغػاـ ال ػاؼ تػي الكػاؼ
تي قولا (أَلَ ْـ نلم كـ) (المرمػدتن ٕٓ) لكػف التمقػوا تػي ى ػا امػت د ال ػاؼ مػع اإلدغػاـ
ػقة افمػت د عنػد مػف يظيرهػا
وعدـ ا ا والتار المرعشػي عػدـ ا ػا ويػرا أف ػا
تكوف مع الكاؼ ش ار يا امت د ال ػاؼ .النووع التاسو ن ىدغػاـ الػدـ تػي م ار يػا ن اتق ػوا
عمد ىدغاميا تي ال ار ىف حق ا تكاف يظيرم تػي ( ػؿ راف) (المطققػيفن ٗٔ) ي ػ أر المػكت

عمػد ػػؿ .والتمقػوا تػػي ىدغاميػا تػػي الػػذاؿ وعا ػـ يظيػرم والتمقػوا تػػي ىدغػاـ فـ هػػؿ و ػػؿ
تػػي ثمانيػػة أحػػرؼ تػػي التػػا والثػػا والػزاإ والمػػيف والوػػاد والطػػا والظػػا والنػػوف وعا ػػـ

يظيػرم تػػي ذالػػؾ كمػػا...ولػػـ يػػرو عػػنيـ ىدغػػاـ قػػؿ ىف تػػي مثميػػا وتػػي الػ ار نحػػو ( ُقػػؿ َرّػػي)
(الكيػػؼ نٕٕ) .وقػػد عمػػؿ المرعشػػي الم ػ ب تػػي ذلػػؾ ػػاف (قػػؿ) قػػد أُعػػؿ حػػذؼ عينػػا تمػػـ
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ي مؿ ثانيا حذؼ فما ل د ي ير تي الكممة ىجحػاؼ وانمػا ادغػـ الػدـ تػي الػ ار تػي (قػؿ

رب) ألف ال ار ت ؿ لتكررم تجذب الدـ ىلد نقما جذب ال وإ لموػ يؼ تػادغـ( .)ٜٗثػـ ّػيف

المرعشػي أف الػدـ ىذا كانػت فـ ت ريػؼ تػدغـ تػي أر ػػة عشػر حرتػا .وهػذا مػا أطمػؽ عميػػا
الحػػروؼ الشممػػية وهػػي ن الػػدـ والتػػا والثػػا والػػداؿ والػػذاؿ وال ػ ار وال ػزاإ والمػػيف والشػػيف
وال اد والواد والطا والظا والنوف وتظير تي ما عداها وهي أر ػة عشػر حرتػا أيوػا

تمػػمد الحػػروؼ ال مريػػة .النوووع العاشوور ن ىدغػػاـ ال ػ ار تػػي م ار يػػا ن ولػػـ يػػأت تػػي ال ػػرف
ىدغاميا تي م ار يا ىف تي الدـ نحػو (ي ِ
دقػر لَكػـ) (نػوحنٗ) و(ى ػ ِر ِلحكػـ َرِػؾ) الطػورن
َ
 )ٗٛواظير ذلؾ عا ـ .النوع الحادي عشورن ىدغػاـ النػوف المػاكنة والتنػويف تػي م ار يػا.
وقد أترد ليا ال مما ومنيـ المرعشي ا ا لا ا.

إدغام النون الساكنة والتنوين

تدغـ النوف الماكنة والتنويف عند مجاورتيػا لمػتة أحػرؼ عنػد أكثػر عممػا التجويػد

وعممػػا ال ر يػػة وهػػذم األحػػرؼ هػػي ن الػػدـ وال ػ ار والنػػوف واليػػا وال ػواو والمػػيـ ويجم يػػا
ػر يزيػدوف حرتػا مادمػا وهػو النػوف وف م نػد
ويـ تػي (يرممػوف) وقػاؿ الػداني ن ((وال ّا
لػػذكرها م يػػف ألنيػػا ىذا الت ػػت مثميػػا لػػـ يكػػف غيػػر ىدغاميػػا كمػػا ر المثمػػيف))(ٓ٘) .وهػػذا مػػا
ذهب ىليا مي ويا

(ٔ٘)

والم رد (ٕ٘).

وق ػػد ن ػػص المرعشػ ػ ي عم ػػد ىدغامي ػػا عن ػػد م ػػتة أح ػػرؼ ووزع ىدغامي ػػا ت ػػي ه ػػذم

الحػػروؼ عمػػد ثػػدث م ػػافتن ج ػػؿ الم الػػة األولػػد تػػي ىدغاميػػا دنػػة عنػػد المػػيـ والنػػوف

والم الػ ػػة الثانيػ ػػة تػ ػػي ىدغاميػ ػػا تػ ػػي ال ػ ػواو واليػ ػػا  .والم الػ ػػة الثالثػ ػػة تػ ػػي ىدغاميػ ػػا تػ ػػي الػ ػػدـ

وال ار (ٖ٘).

وي دو أف هذا الت ميـ الذإ ممكا المرعشي ناتج عف أمريف ن
األوؿ /هو الت ارب أو الميالاة أو المشاركة يف كػؿ حػرتيف مػف هػذم الحػروؼ المػتة وذلػؾ

مػػا أكػػدم الػػداني ولػػا ن ((وانمػػا أدغمػػت النػػوف والتنػػويف تػػي هػػذم الحػػروؼ لم ػػرب

الذإ ينيما و يػنيف والتشػاكؿ والمشػا ية تادغمػا تػي الػ ار والػدـ ل ػرب ملرجيمػا
مػػف ملرجيمػػا عمػػد طػػرؼ الممػػاف وقػػد قيػػؿن ىنيػػف مػػف ملػػرج واحػػد .وادغمػػا تػػي
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ال دد (ٓٔ)

الميـ لممشاركة التي ينيما و ينيا تػي الدنػة حتػد ىنػؾ تمػمع النػوف كػالميـ والمػيـ
ك ػػالنوف لن ػػداوة

ػػوتيما .وادغم ػػا ت ػػي الػ ػواو لمميال ػػاة الت ػػي ػػيف الػ ػواو والم ػػيـ ت ػػي

الملرج ىذ كانا يلرجػاف مػف ػيف الشػقتيف وأيوػا تػاف المػد الػذإ تػي الػواو مثا ػة
الدنة التي تي الميـ وادغما تي اليا لميالاتيػا الػواو تػي المػد والػيف ول ر يػا أيوػا
مػػف ال ػ ار ألنػػا لػػيس يلػػرج مػػف طػػرؼ الممػػاف أقػػرب ىلػػد ال ػ ار مػػف اليػػا

ولػػذلؾ

يج ؿ األلثغ ال ار يػا ا))(ٗ٘) و ّػيف مكػي أف ال مػة تػي ىدغاميػا مػع النػوف فجتمػاع
المثميف واألوؿ ماكف تد د مف اإلدغاـ تي مثؿ ذلؾ(٘٘).

والثػػاني  /هػػو الت مػػيـ عمػػد اعت ػػار الدنػػة وورودهمػػا تػػي كممػػة أو تػػي كممتػػيف .و ػ ّػيف تػػي
الم الػػة األولػػد أف المػػيـ والنػػوف يػػدغماف دنػػة مػوا وق ػػا تػػي كممػػة أو كممتػػيف أو
ك ػػاف م ػػكونيما أ ػػميا أو عارو ػػا .و ػ ّػيف أف ال ػػوؿ اإلجم ػػاع عم ػػد ىدغامي ػػا ت ػػي
النػوف والمػػيـ يحتػاج ىلػػد امػػتثنا لمػا ورد عػػف حمػزة مػػف ىظيػػارم النػوف عنػػد المػػيـ
مػف هجػػا مػػيف عنػد المػػيـ تػػي (طمػـ) (الشػ ار نٔ)( .)٘ٙوقػػد يدحػظ الػػدارس دقػػة

المرعشػػي وقػػوة مدحظاتػػا الذاتيػػة مػػف لػػدؿ تذوقػػا لمحػػروؼ و ػػقاتيا وهػػو ي ّػػب
عم ػػد أقػ ػواؿ ال مم ػػا ا ار ػػا الراجح ػػة .وم ػػف ذل ػػؾ ت ي ػػا عم ػػد ق ػػوؿ مك ػػي ((ىنيم ػػا
يػػدغماف تػػي النػػوف والمػػيـ مػػع ىظيػػار الدنػػة تػػي نقػػس الحػػرؼ األوؿ تيكػػوف ذلػػؾ

ىدغاما غير ممتكمؿ التشديد ل ا

ض الحرؼ غير مدغـ وهو الدنة))(.)٘ٚ

ق ػػاؿ المرعش ػػين ((أق ػػوؿن ال م ػػة ىنم ػػا الت ػػار ه ػػذا َّ
ألف الم ػػدغـ تي ػػا متحرؾ وغن ػػة

المتحرؾ قميمة غير ظاهرة والدنػة عنػد اإلدغػاـ أكمػؿ الدنػات.وهػذا ي توػي أف تكػوف الدنػة
عنػ ػ ػػد اإلدغػ ػ ػػاـ غنػ ػ ػػة المػ ػ ػػاكف وهػ ػ ػػو الحػ ػ ػػرؼ األوؿ ألف غنػ ػ ػػة المػ ػ ػػاكف أكمػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف غنػ ػ ػػة

المتحػػرؾ))( )٘ٛكمػػا ػ ّػيف أف النػػوف
ذلؾ التدؼ الجميور تػي أف الدنػة مػع المػيـ هػؿ هػي غنػة المػدغـ أـ غنػة المػدغـ تيػا

ػػؿ تػػي الدنػػة مػػف المػػيـ ل ر يػػا مػػف الليشػػوـ م مػػد

ت اؿن ((تذهب ض مف ال ار والنحوييف ىلد األوؿ ترجيحا لأل الة وذهػب الجميػور مػف

القري يف ىلد الثاني))

()ٜ٘

وووػػي تػػي الم الػػة الثانيػػة ن أف ىدغاميػػا تػػي ال ػواو واليػػا مػػف كممتػػيف متقػػؽ عميػػا
ّ
عنػػد ال ػ ار م ينػػا أف افلػػتدؼ وقػػع ػػيف ال ػ ار تػػي ػػا الدنػػة وعػػدـ ا يػػا عنػػد اإلدغػػاـ
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ذاك ار قولا ن ىف تي ا الدنػة يكػوف اإلدغػاـ ناق ػا غيػر ممػتكمؿ التشػديد(ٓ .)ٙمشػي ار ىلػد
تمػػؾ الدنػػة ولػػا ن ((وليمػػت الدنػػة هنػػا كاإلط ػػاؽ تػػي (أحطػػت) ق ػػؿ المشػػدد ػػؿ تػػي نقػػس
المشػػدد وف احتمػػاؿ هنػػا ألف تكػػوف الدنػػة ال اقيػػة غنػػة المػػدغـ تيػػا ىذ فغنػػة لػػا تيػػي غنػػة

المدغـ أل تا تيذا اإلدغاـ ش يا تي ىلقا يا))(ٔ.)ٙ

وتػػا ع المرعشػػي عممػػا ال ر يػػة والتجويػػد عمػػد أف النػػوف المػػاكنة ىذا وق ػػت ق ػػؿ
حرت ػػي اإلدغ ػػاـ الم ػػذكوريف ت ػػي كمم ػػة وج ػػب ىظياره ػػا ول ػػـ يحم ػػف تيي ػػا اإلدغ ػػاـ لػ ػ د ي ػػع
افلت اس المواعؼ وذلؾ ما أشار ىليا مي ويا

(ٕ)ٙ

وتا ا عمما التجويد عميا (ٖ.)ٙ

أما تي الم الػة الثالثػة ت ػد ذكػر المرعشػي ((أنيمػا يػدغماف تػي الػدـ والػ ار مػف كممتػيف

جماع ال ار ))

(ٗ)ٙ

و يف أف افلتدؼ وقع يف ال ار تػي ػا الدنػة وتركيػا ولػـ يووػي

المرعشػػي الم ػ ب تػػي ىذهػػاب الدنػػة مػػع هػػذم الح ػروؼ عمػػد نحػػو مػػا وجػػدنام عنػػد عممػػا

ال ر يػة وعممػػا التجويػػد ت ػػد عمػؿ الروػػي تػػرؾ الدنػػة مػع الػ ار والػػدـ ولػػا ن ((ألف النػػوف
ت ار يما تي الملرج وال ػقة أيوػا ألف النػوف مجيػورة ػيف الشػديدة والرلػوة تػاغتقر ذهػاب
الدنة مع كونيا تويمة النوف لم رب مف الملرج وال قة)) (٘ .)ٙوقد حكػد ا ػف ال ػاذش عػف
أ يػػا انػػا يميػػؿ ىلػػد ىذهػػاب الدنػػة حجػػة أف ىذهػػاب الدنػػة تػػي الػػدـ والػ ار أقػػرب مػػف ىذهػػاب

اإلط اؽ تي (أحطت) الذإ حكام مي ويا (.)ٙٙ
إدغام الميم الساكنة

ػ ّػيف المرعش ػػي أف الم ػػيـ الم ػػاكنة ت ػػدغـ دن ػػة ظ ػػاهرة ىذا ل ي ػػت ميما مػ ػوا كان ػػت
األولػػد م مو ػػة مػػف النػػوف المػػاكنة والتنػػويف نحػػو ( ِمػػف مػػا م ) (المػػجدةن  )ٛوشػ يا أو أ ػػمية
ػؽ لَك ػػـ م ػػا ت ػػي األرض))(ال ػ ػرةن  )ٕٜو ػ ّػيف أف ىدغاميم ػػا مم ػػتكمؿ م ػػع كم ػػاؿ
((لمَػ َ
نح ػػون َ
التشديد متا ا الجميور وملالقا لما ّرح ا مكي أف التشديد متومط وأف الدنػة هػي غنػة

المدغـ ىذ أف الجميور قالوا ىف الدنة هي غنة المدغـ تيا (.)ٙٚ
اخلالصة والنتبئج

و ف لي أف أذكر أهـ النتا ج التي تو ؿ ىلييا ال حث ويمكف تملي يا اآلتي ن
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ٔ -تميز المرعشي الحس المرهؼ والتذوؽ الدقيؽ أل وات ال ر ية.
ٕ -تميػػز الدقػػة واحاطتػػا الممػػا ؿ التػػي يػػذكرها كػػؿ مػػا ورد عنيػػا مػػف ار لم ممػػا الػذيف
م وم ثـ ّيف رأيا تييا.
ٖ -اهتماما ا ار المتألريف مف عمما التجويد ومف ينيـ المد عمي ال ػارإ وطػاش ك ػرا
زادم.
ٗ -ورورة تح يؽ كتا ا الملطوط ( ياف جيػد الم ػؿ) لمػا تيػا مػف ار
يا مف يف اف واتييف ال رب ال دامد والمحدثيف.

ػوتية يكػاد ينقػرد

٘ -موات ة ال مرعشي لممحدثيف تي كثيػر مػف الممػا ؿ ال ػوتية التػي ت ػد مػدار لػدؼ ػيف
ال دامد والمحدثيف.
ثبت اهلوامش

ٔ -شرح المق ؿٔٓ/ن ٕٔٔ وينظرن المماف /مادةن دغـ ٕٔن ٕٕٓ.
ٕ -جيد الم ؿ .ٔٛٔ/
ٖ -الكتاب ٗ/ن .ٖٗٚ
ٗ -شرح الشاتيةٖ/ن ٖٕ٘.

٘ -ن ميا المرعشي تي جيد الم ؿ (افمت دؿ) .ينظرن جيد الم ؿ .ٕٔٛ/
 -ٙالمني القكرية .ٖٚ/
 -ٚجيد الم ؿ .ٕٔٛ/
 -ٛـ .ف.ٔٛٗ/
 -ٜياف جيد الم ؿ (ملطوط)  ٕٖ/ظ.
ٓٔ -جيد الم ؿ.ٜٔٓ/

ٔٔ -ينظرن التمييد .ٔٗٗ/

ٕٔ -ياف جيد الم ؿ (ملطوط) ٕٗ/ظ.
ٖٔ -المني القكرية.ٖٗ/

ٗٔ -ياف جيد الم ؿ (ملطوط) ٕٗ/ظ.
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اإلدغاـ عند المرعشي
د .احمد عطية عمو

٘ٔ -المني القكرية.ٖٗ/
 -ٔٙياف جيد الم ؿ (ملطوط) ٕٗ/ظ.
 -ٔٚـ .فٕٗ/ظ.

 -ٔٛجيد الم ؿ.ٔٛٗ/
 -ٜٔالكتابٗ/ن ٓ - ٗٙوينظرن الدرامات ال وتية عند عمما التجويد .ٕٗٓ-ٜٗٔ /
ٕٓ -م اني ال رفٕ /ن .ٕٜٛ
ٕٔ -اإلدغاـ الك ير.ٙٓ/

ٕٕ -التحديد .ٔٗٓ-ٖٜٔ /
ٖٕ -الرعاية .ٕ٘٘/

ٕٗ -المووي  ٔ٘ٓ/وينظرن الدرامات ال وتية.ٕٗٔ/
ٕ٘ -المني القكرية.ٖٖ/
 -ٕٙـ .ف.ٖٗ/

 -ٕٚشرح الشاتيةٖ/ن ٔ ٕٛوينظرن الدرس ال وتي عند ا ف ال اذش.ٔٓٔ /
 -ٕٛينظرن افقناع ٔ/ن ٗ.ٔٛ
 -ٕٜافقناع ٔ/ن .ٔٛٙ
ٖٓ -جيد الم ؿ.ٜٔٔ/

ٖٔ -ياف جيد الم ؿ (ملطوط) ٔٗ/ظ.
ٕٖ -ياف جيد الم ؿ (ملطوط) ٕٗ/ظ.
ٖٖ -ـ .فٕٗ/ظ.

ٖٗ -جيد الم ؿ .ٖٔٛ-ٕٔٛ/
ٖ٘ -ـ .ف .ٖٔٛ -ٕٔٛ/

 -ٖٙينظرن الكتاب ٗ /ن ٖ ٗٚوالم ة  ٕٔ٘ /والتحديد  ٔٓٔ/وجيد الم ؿ .ٔٛ٘/
 -ٖٚينظرن جيد الم ؿ.ٔٛ٘/
 -ٖٛاإلتحاؼٔ/ن . ٕٔٛ
 -ٖٜجيد الم ؿ.ٔٛٙ /
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مجمة جام ة تكريت لم موـ اإلنمانية
المجمد (ٗٔ)

ال دد (ٓٔ)

تشريف الثاني ()ٕٓٓٚ

ٓٗ -ـ .ف.ٔٛٙ/
ٔٗ -ينظرن الكتابٗ /ن ٖ ٗٚوالكشؼٔ /ن ٖ٘ٔ واإلدغاـ الك ير.ٗٔ /
ٕٗ -جيد الم ؿ.ٖٔٛ/

ٖٗ -ـ .ف.ٔٛٗ -ٖٔٛ /
ٗٗ -ينظػ ػػرن المػ ػػنيج ال ػ ػػوتي لم نيػ ػػة ال ر يػ ػػة ٕٓ٘/والتط يػ ػػؽ ال ػ ػػرتي ٕٖٓ/وال ػ ػػرؼ
الواوي.ٕ٘ٙ/
٘ٗ -جيد الم ؿ .ٔٛ٘/
 -ٗٙـ .ف.ٔٛٙ/

 -ٗٚياف جيد الم ؿ (ملطوط) ٕٖ/ظ.
 -ٗٛينظرن جيد الم ؿ .ٜٔٗ-ٔٛٚ/

 -ٜٗياف جيد الم ؿ (ملطوط) ٕ٘/و.
ٓ٘ -التحديد ٔٔٗ/وينظرن افقناعٔ /ن ٔ.ٕٙ
ٔ٘ -ينظرن الكتابٗ /ن ٕ٘ٗ.

ٕ٘ -ينظرن الم توبٔ /ن ٕٕٔ.

ٖ٘ -ينظرن جيد الم ؿ ٜٔٙ/وما دها.
ٗ٘ -التحديد .ٔٔ٘ -ٔٔٗ/
٘٘ -الرعاية.ٕٙٗ-ٕٖٙ /

 -٘ٙينظرن جيد الم ؿٜٔٙ /
 -٘ٚالرعاية.ٕٖٙ/

 -٘ٛياف جيد الم ؿٕ٘ /ظ.
 -ٜ٘ـ .فٕ٘ /ظ.

ٓ -ٙجيد الم ؿ .ٜٔٙ/
ٔ -ٙـ .ف.ٜٔٛ /
ٕ -ٙينظرن الكتابٗ /ن ٘.ٕٙ

ٖ -ٙينظرن التحديد ٔٔٚ/والرعاية.ٕٙ٘ /
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ٗ -ٙجيد الم ؿ.ٜٜٔ/
٘ -ٙشرح الشاتية ٖ/ن ٖ ٕٚوينظرن ىدغاـ ال ار .٘ٚ/
 -ٙٙينظرن افقناع ٔ/ن ٕٔ٘.

 - ٙٚينظرن جيد الم ؿ ٕٓٙ/وينظرن المني القكرية  ٗٛ -ٗٚ/والتحديد.ٔٔٙ /
ثبت املصبدر واملراجع

ٔ -ىتحػػاؼ توػػد ال شػػر ػػال ار ات األر ػػع عشػػر أحمػػد ػػف محمػػد ال نػػا (ت ٔٔٔٚه ػػ)
تين د .ش اف محمد ىمماعيؿ /مطن عالـ الكتب – يروت -طٔ.ٜٔٛٚ-ٔٗٓٚ -

ٕ -ىدغ ػػاـ ال ػ ػ ار ن أ ػػو مػ ػ يد الم ػػيراتي (تٖٙٛهػ ػػ) ت ػػين محم ػػد عم ػػي الردين ػػي/مطن دار
أماما  -دمشؽ  -طٕ .ٜٔٛٙ-ٔٗٓٙ -

ٖ -اإلدغاـ الك ير تي ال رف ن أ و عمرو عثماف ف مػ يد الػداني (ت ٗٗٗهػػ) تػين زهيػر
غازإ زاهد /عالـ الكتب – يروت – ل ناف طٔ ٖٔٗٔ-هػ  ٜٜٕٔ . -ـ.

ٗ -اإلقناع تي ال ار ات الم ع أ ػو ج قػر احمػد ػف عمػي ػف ال ػاذش (ت ٓٗ٘ه ػ)  /تػين
د .ع د المجيد قطامش /المممكة ال ر يػة المػ ودية  -جام ػة اـ ال ػرا  -طٖٔٔٗٓ -
هػ – ٖٜٜٔـ.

٘ -ي ػػاف جي ػػد الم ػػؿ /محم ػػد ػػف أ ػػي ك ػػر المرعش ػػي(م ػػا ج م ػػي زادة) (تٓ٘ٔٔهػ ػػ) -
ملطوط تي لزانة الدكتور مالـ قدورإ حمد.

 -ٙالتحديد تي اإلت اف والتجويد  /أ و عمرو الداني (ت ٗٗٗهػ) /تػين غػانـ قػدورإ /مػطن
اللمود  -دداد  -طٔ .ٜٔٛٛ -
 -ٚالتط يؽ ال رتي /ع دة الراجحي /مطن دار النيوة  -يروت .ٜٔٚٗ -

 -ٛالتمييػػد تػػي عمػػـ التجويػػد /شػػمس الػػديف محمػػد ا ػػف الجػػزرإ (ت ٖٕٛهػ ػ) /تػػين غػػانـ
قدورإ /مطن ميممة الرمالة  -يروت  -طٔٔٗٓٙ -هػ ٜٔٛٙ -ـ.

 -ٜجيػػد الم ػػؿ /محمػػد ػػف أ ػػي كػػر المرعشػػي(مػػا ج مػػي زادة) (تٓ٘ٔٔه ػػ) /تػػين مػػالـ
قدورإ حمد /مطن دار عماف لمنشر والتوزيع .ٕٓٓٔ -
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ٓٔ الد ارمػػات ال ػػوتية عنػػد عممػػا التجويػػد /غػػانـ قػػدورإ حمػػد /مػػطن اللمػػود  -دػػداد -
.ٜٔٛٙ

ٔٔ -ال ػػدرس ال ػػوتي عن ػػد ا ػػف ال ػػاذش  /ش ػػرا احم ػػد محم ػػد أم ػػيف /رم ػػالة ماجم ػػتير/
اشػ ػراؼن ال ػػدكتور ع ػػد الجمي ػػؿ ترك ػػي /جام ػػة تكري ػػت  -كمي ػػة التر ي ػػة ٕٕٔٗ -ه ػ ػ -
ٕٔٓٓ ـ.
ٕٔ -الرعايػػة لتجويػػد ال ػ ار ة وتح يػػؽ لقػػظ الػػتدوة /مكػػي ػػف أ ػػي طالػػب ال يمػػي (/)ٖٗٛ
تين احمد حمف ترحاف /دمشؽ .ٜٖٔٚ -

ٖٔ -المػ ة تػػي ال ػ ار ات /ا ػػف مجاهػػد ال دػػدادإ(ٕٖٗهػ ػ) /تػػين شػػوقي وػػيؼ /مػػطن دار
الم ارؼ  -م ر  -طٕ ٔٗٓٓ -هػ .ٜٜٔٛ -

ٗٔ -شػػرح شػػاتية ا ػػف الحاجػػب /روػػي الػػديف افمػػت ار ادإ (ٙٛٙه ػػ) /تػػين محمػػد محيػػي
الديف و لريف /مطن دار الكتب ال ممية  -يروت .ٜٔٚ٘ -
٘ٔ -شرح المق ؿ /ا ف ي يش(ٕٗٙهػ) /مطن عالـ الكتب ( -د .ت).

 -ٔٙال رؼ الواوي /ع د الج ار النايمة /مطن جام ة المو ؿ .ٜٔٛٛ -
 -ٔٚكتػػاب مػػي ويا(ٓ /)ٔٛتػػين ع ػػد المػػدـ محمػػد هػػاروف /مػػطن اللػػانجي  -ال ػػاهرة -
طٕ .ٜٕٔٛ -

 -ٔٛالكشػػؼ عػػف وجػػوم ال ػ ار ات الم ػ ع وعمميػػا وحججيػػا /مكػػي ػػف أ ػػي طالػػب ال يمػػي

(ٖٗٛهػ ػ ػ)  /ت ػ ػػين محي ػ ػػي الػ ػػديف رمو ػ ػػاف /م ػ ػػطن مجمػ ػػع المد ػ ػػة ال ر ي ػ ػػة  -دمش ػ ػػؽ -
ٖٜٗٔهػ.ٜٔٚٗ -

 -ٜٔم ػػاني ال ػػرف /أ ػػو زكري ػػا يحي ػػد ػػف زيػػاد القػ ػ ار ( /)ٕٓٚت ػػين محم ػػد عم ػػي النج ػػار
واحمد يومؼ نجاتي /مطن عالـ الكتب  -يروت  -طٕ .ٜٔٛٓ -

ٕٓ -الم توػػب /ا وال ػػاس الم ػػرد (٘ /)ٕٛتػػين محمػػد ع ػػد اللػػالؽ عوػػيمة /مػػطن عػػالـ
الكتب  -يروت ( -د.ت).

ٕٔ -المني القكرية شرح الم دمة الجزريػة /مػد عمػي ػف مػمطاف محمػد ال ػارإ (ٗٔٔٔهػػ)
 /مط ن م طقد ال ا ي الحم ي  /م ر  -ط األليرة ٖٔٙٚ -هػ .ٜٔٗٛ -

ٔٓٔ

اإلدغاـ عند المرعشي
د .احمد عطية عمو

ٕٕ -الم ػػنيج ال ػػوتي لم ني ػػة ال ر ي ػػة /ريي ػػة جدي ػػدة ت ػػي ال ػػرؼ ال ر ػػي /ال ػػدكتور ع ػػد
ال

ور شاهيف  /ميممة الرمالة  -يروت .ٜٔٛٓ -

ٕٓٔ

