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 توطئة
اإلدغػػػاـن مػػػف الم ػػػطمحات التػػػي شػػػاع امػػػتلداميا لػػػدا عممػػػا  ال ر يػػػة ال ػػػدما  
والمحدثيف لمت  ير عف حالة التأثير والتأثر  يف األ وات المتجاورة وقد ميز عممػا  التجويػد 

ف اإلدغاـ وذكروا األم اب التػي تػيدإ ىلػد حدوثػا وتا دتػا والحػروؼ التػي  يف عدة أنواع م
   .تدغـ تي غيرها

وكاف لممرعشي دور  ارز تي تيـ تمؾ الظػاهرة ال ػوتية وتحميميػا وهػذا القيػـ قػا ـ 
عمػػد درامػػة وتووػػيي وتحميػػؿ هػػذم الظػػاهرة مػػف لػػدؿ ت مي اتػػا وردودم عمػػد  را  مػػف مػػ  ا 

 .مف عمما  ال ر ية
 ما أريد الوقوؼ عمّيا تي هذم ال قحات المتواو ة مف هذا ال حث.وهذا 

 اإلدغام: 
اإلدغػػػاـ تػػػي المدػػػةن اإلدراج أو ىدلػػػاؿ الشػػػي  تػػػي الشػػػي   ي ػػػاؿن ادلػػػؿ الرجػػػؿ 

 .(ٔ)أإن ادلما تيا   المجاـ تي تـ القرس
أف تػػػػأتي  حػػػػرتيف مػػػػاكف )امػػػػا تػػػػي اف ػػػػطدح ن ت ػػػػد عّرتػػػػا المرعشػػػػي   ولػػػػا ن )

ج واحػػد مػػف غيػػر ت ػػؿ  ينيمػػا عمػػد أف ي ػػيرا حرتػػا  واحػػدا  مدػػايرا  ليمػػا تمتحػػرؾ مػػف ملػػر 
 يي تػػا وهػػو الحػػرؼ المشػػدد وزمانػػا أطػػوؿ مػػف زمػػاف الحػػرؼ الواحػػد الملقػػؼ وأق ػػر مػػف 

تػػػي الحػػػرتيف ). وقػػػد ذكػػػر مػػػي ويا اإلدغػػػاـ و ػػػّيف أف وقوعػػػا )(ٕ)((زمػػػاف الحػػػرتيف الملققػػػيف
 .  (ٖ)((زوؿ عناالمذيف توع لمانؾ منيما موو ا  واحدا  في

هػو ادلػاؿ حػرؼ تػي حػرؼ  لػر مػف جنمػا  حيػث يكونػا حرتػا  )) وعّرتا غيرم   ولػان
 .(ٗ)((واحدا  مشددا  
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وقػد ذكرنػا أف .وقد الذ  يذا الم ند تي تيـ اإلدغاـ عمما  ال ر ية وعمما  التجويػد
ليػا مػف  تكر المرعشي تي تيـ تمؾ الظاهرة وتحميميا قا ـ عمػد الدرامػة والتحميػؿ والتووػيي

لػػذا نجػػدم يػػذكر قػػوؿ عمػػي ال ػػارإ ن   لػػدؿ وقوتػػا عمػػد  را  مػػف مػػ  ا مػػف عممػػا  ال ر يػػة
  واف تيمػا حرتػاف تػي الح ي ػة  ت ار الحرتاف لشدة افمتزاج تػي المػمع كػالحرؼ الواحػد))

ولػػيس التشػػديد عووػػا  عػػف الحػػرؼ المػػدغـ   أإ عػػف شػػدة افمتػػزاج  التشػػديد  وُعػػوض عنػػا
تانػػؾ اذا ا ػػديت ىلػػد لقظػػؾ مػػم ت مػػاكنا    تػػي الػػتمقظ (٘){افمػػتيد }  ػػؿ عّمػػا تاتػػا مػػف

 .(ٙ)((مشددا ينتيي ىلد ملقؼ
أقػػػوؿ ن أتػػػاد أف )وقػػػد وّوػػػي المرعشػػػي مػػػا أرادم عمػػػي ال ػػػارإ مػػػف ذلػػػؾ ت ػػػاؿ ن )

الحرؼ األوؿ ليس  ممتيمؾ دالؿ تي الثاني  ؿ هو كالممتيمؾ الدالؿ تيػا كمػا ذكػرم  نػا  
عػػػػدـ )وم نػػػػد  .وأف المشػػػػدد تػػػػي الح ي ػػػػة هػػػػو المػػػػدغـ  تػػػػي الػػػػتمقظعمػػػػد عػػػػدـ افمػػػػت دؿ 

والقػػراغ ىنمػػا يكػػوف  رتػػع الممػػاف   ن عػػدـ القػػراغ مػػف تمقظػػا ق ػػؿ الثػػاني (امػػت دلا تػػي الػػتمقظ
وذلػػؾ الرتػػع ىف   والحمػػؽ تػػي الحم ػػّي عػػف ملػػرج الحػػرؼ  تػػي الممػػانّي والشػػقة تػػي الشػػقوإّ 

 .(ٚ)((ؼ األوؿ وينتقي اإلدغاـوجد يكوف تا د   يف الحرتيف ويمت ؿ الحر 
 

 أنواع اإلدغام عند المرعشي
تاإلدغػػاـ النػػاقص هػػو تنػػا  الحػػرؼ   قمػـ عممػػا  التجويػػد اإلدغػػاـ ىلػػد نػػاقص وتػػاـ

وقػد وّوػي  .وأما التاـ تيدغـ األوؿ تػي الثػاني ذاتػا  و ػقة .األوؿ تي الثاني مع   ا   قتا
ألفَّ الحػرؼ   دغػاـ ين مػـ ىلػد تػاـ ونػاقصثـ ىف اإل)المرعشي هذا الت ميـ لإلدغاـ ت اؿ ن )

األوؿ ىف ُأدرج تػػي الثػػاني ذاتػػا  و ػػقة  ػػأف كانػػا مثمػػيف أو مت ػػار يف لكػػف ان مػػب ذات األوؿ 
دغػاـ الػذاؿ تػي  (مثػؿ ىدغػاـ )مػدَّ   ىلد ذات الثاني و قتا ىلػد  ػقتا تاإلدغػاـ حين ػذم تػاـ وا 

 .{ ٗٙالنما  / }  َظَمُموا ِىذْ  الظا  نحو
ف ُأد رج الحػػػرؼ األوؿ تػػػي الثػػػاني ذاتػػػا  ف  ػػػقة  ػػػأف كانػػػا مت ػػػار يف ت ن مػػػب ذات الحػػػرؼ وا 

تاإلدغػػاـ   األوؿ ىلػػد ذات الحػػرؼ الثػػاني ولػػـ تن مػػب  ػػقتا ىلػػد  ػػقتا  ػػؿ   ػػي تػػي الػػتمقظ
وال ػػػقة  اقيػػػة مػػػف الحػػػرؼ األوؿ ىمػػػا غنػػػة وهػػػو تػػػي ىدغػػػاـ النػػػوف المػػػاكنة   حين ػػػذم نػػػاقص

مػػػ  والتنػػػويف تػػػي الػػػواو واليػػػا  وهػػػو تػػػي ىدغػػػاـ الطػػػا  الميممػػػة تػػػي التػػػا  المثنػػػاة   ا ىط ػػػاؽوا 
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ما امت د  وهو تي ىدغاـ ال اؼ تي الكػاؼ تػي  .{ ٕٕالنمؿ / } َأَحطتُ  القوقية نحو  وا 
  َْنْلُمْ ُكـْ  َأَلـ  ُُ { /ٕٓالمرمدت }))(ٛ). 

وقػػػد ذكػػػر المرعشػػػي أف   ػػػض ال ممػػػا  ينقػػػي   ػػػا   ػػػقة اإلط ػػػاؽ   ػػػد تنػػػا  ذات 
ملػػرج لػػا  ػػدوف  ىذ ف  يمكػػف امػػت دلا  ػػدوف الحػػرؼ مػػد أمػػاس أف اإلط ػػاؽ فع  الحػػرؼ
والػػػتمقظ  اإلط ػػػاؽ ف يمكػػػف ىف  ػػػتمقظ الطا  ل ػػػدـ وجػػػود ملػػػرج لإلط ػػػاؽ  لػػػدؼ   الحػػػرؼ

الدنػة ويػػرا أف لقػػظ اإلدغػػاـ عمػػد ذلػػؾ مجػػازا  وليس هنػاؾ ىدغػػاـ تػػي الح ي ػػة ولػػـ نجػػد قػػوف  
 .(ٜ)((ُيشكؿ عمد هذا وجود التشديد ال ميؿ تي التا )لممرعشي لدتا  لذلؾ موا قولان)

تح ػؿ اف  رتػع  لكػف ت ػدـ قم مػة الطػا  حين ػذ هػي ف)وقولا تي )جيػد الم ػؿ( ن )
 .(ٓٔ)((المماف عف الملرج

ُُ ) وقػػػػد  ػػػػّيف أ ػػػػػو عمػػػػرو الػػػػػداني أف ى  ػػػػا   ػػػػػقة اإلط ػػػػاؽ تػػػػػي نحػػػػو ْطػػػػػُت  } (َترَّ
دغػاـ  ػقتيا تػي التػا  ىدغامػا  كػامد  وأشار الد ىدغاـ ا( مذهب ال را  ({ ٙ٘الزمر/ لطا  وا 

  .( ٔٔ)  دها ق ميا وف عمد أف يكوف الممقوظ تا  مرق ة مشددة تشديدا  كامد   دوف ىط اؽ ف
. (ٕٔ)وقد  ّيف المرعشي أف ذلؾ قد يجوز عند أهؿ األدا  ىف أف ال ػرا  ف يجوزونػا

ويػدغميا ىدغامػا  كػامد    مثؿ ذلػؾوذكر عمي ال ارإ أف مف ال رب مف ي دؿ التا  طا  تي 
 .(ٖٔ)تي وؿ )أحط(
وهػػػذا ممػػػا يجػػػوز تػػػي كػػػدـ اللمػػػؽ فتػػػي كػػػدـ )) ون ػػػؿ المرعشػػػي قػػػوؿ شػػػريي ن 

 .(ٗٔ)((اللالؽ فنا لدؼ ما ث ت تي التواتر
لػـ يػرد تػي لدػة )وي دو لي أف عمي ال ارإ أكثر تحرزا تي هذم الممألة  اذ قاؿن ) 

دغاميػػػػا  تيػػػػا ىدغامػػػػا ممػػػػتكمد  ػػػػد ى  ػػػػا  اإلط ػػػػاؽ تيجػػػػب افحتػػػػراز ى ػػػػداؿ الطػػػػا  تػػػػا  وا 
 .(٘ٔ)منا((

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

لػـز مػف زيػادة اإلط ػاؽ تػػي   وانح ػر القػرؽ  ينيمػا تػي  ػقة اإلط ػاؽ الحا ػؿ تػي الطػا 
أإ    لػػدؼ ال ػػاؼ مػػع الكػػاؼ  تيػػزوؿ اإلدغػػاـ  التػػا  المػػدغـ تيػػا كػػوف التػػا  طػػا    ينيػػا
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كػػاؼ المػػدغـ ىنيػػا تلػػالؼ تػػي الملػػرج وال ػػقة ولػػـ يمػػـز مػػف زيػػادة  ػػقة افمػػت د  عمػػد ال
تيا أف ت ير هي   ينيا ال اؼ تد يزوؿ اإلدغاـ تمذلؾ احتيج تي زيػادة اإلط ػاؽ تػي مثػؿ 
) مػػػطت( ىلػػػد زيػػػادة طػػػا  ألػػػرا مثػػػؿ التػػػا  المشػػػددة دوف )يلم كػػػـ( ىذ يكقػػػي تيػػػا ىعطػػػا  

 .انتيد. قة افمت د  لمكاؼ
وهػػو   سن ل ػػؿ م نػػد قولػػا ن تيػػزوؿ اإلدغػػاـ المطػػا ؽ لم يػػا -المرعشػػي  –أقػػوؿ 

نمػػػا قػػػاؿ ن.ىدغػػػاـ األوؿ تػػػي الثػػػاني  . اذ ح ػػػؿ كػػػوف التػػػا  طػػػا  ىدغػػػاـ التػػػا  تػػػي الطػػػا  وا 
تمذلؾ احتيج ألفَّ التا  مشددة عمد ما نص عميا ال را  كما ن ما عمي ال ارإ عػف الم ػرإ 

يكػػوف اف  ادغػػاـ الحػػرؼ األوؿ تيػػا وهػػو الطػػا  وتمقػػظ اإلط ػػاؽ لمػػا لػػـ يكػػف  ػػدوف  وذاؾ ف
ت ظيػػار اإلط ػػاؽ ق ػػؿ التػػا  المشػػددة يمػػتمـز ال ػػوؿ  زيػػادة طػػا   ..طمػػؽ كمػػا  ينػػامالحػػرؼ الم

 (ٚٔ)((يلمػػص عنػػا ىف ال ػػوؿ  ػػأف لػػيس هػػذا ىدغػػاـ تػػي الح ي ػػة ألػػرا كمػػا قالػػا الرومػػي وف
وعمػد مػا   ولن ؼ عنػد هػذا الػنص وعمػد مػا  ػّرح  ػا عممػا  ال ر يػة تػي مثػؿ هػذا اإلدغػاـ

عمػػد الػػرغـ مػػف   لػػد ال ػػوؿ نلػػيس هػػذا ىدغػػاـ تػػي الح ي ػػةمتلم ػػا المرعشػػي منػػا ميتػػديا ى
 وال ػػقة ال اقيػػة مػػف الحػػرؼ األوؿ ن ىمػػا غنػػة)قولػػا وهػػو يتحػػدث عػػف اإلدغػػاـ النػػاقص ن)

مػػػا اط ػػػاؽ وهػػػو ىدغػػػاـ الطػػػا   وهػػػي تػػػي ىدغػػػاـ النػػػوف المػػػاكنة والتنػػػويف تػػػي الػػػواو واليػػػا  وا 
مػػا امػػت (الميممػػة تػػي التػػا  المثنػػاة القوقيػػة نحػػو )احطػػت  د  وهػػو تػػي ىدغػػاـ ال ػػاؼ تػػي وا 

 .(ٛٔ) الـ نلم كـ الكاؼ تي
ل ػػػد وّوػػػي مػػػي ويا حكمػػػا تػػػي مثػػػؿ هػػػذا اإلدغػػػاـ وذكػػػر أف   ػػػض ال ػػػرب تػػػذهب 

( ألنيػػا مػػف (اوػػ د لمػػا داوػػ د دلمػػا اإلط ػػاؽ  الكميػػة ىذ قػػاؿ ن ))الطػػا  مػػع الػػداؿ ك ولػػؾ ن
.. ومثػؿ .الػا تػد تذه ػامووع واحد وهي مثميا تي الشدة ىف أنػؾ قػد تػدع اإلط ػاؽ عمػد ح

و  ػػػض ال ػػػرب يػػػذهب اإلط ػػػاؽ حتػػػد يج ميػػػا  .ذلػػػؾ ىدغػػػاميـ النػػػوف تيمػػػا تػػػدغـ تيػػػا  دنػػػة
وكػذالؾ  .تلالقيا ىذ اثروا أف ي م وها داف كما أنيـ ادغموا  د غنػة كالداؿ موا  أرادوا أف ف

  ا  تػي الجيػرألف الػداؿ كالطػ  الطا  مع التا  ىف أف ىذهاب اإلط اؽ مع الداؿ امثؿ قميد
 .(ٜٔ)((والتا  ميمومة وكٌؿ عر ي

 وتحػػدث القػػرا  عػػف ىدغػػاـ الحػػرؼ المط ػػؽ تػػي مجانمػػا ت ػػاؿ تػػي قولػػا ت ػػالد    
. ))قػػاؿ   ػػض ال ػػرب ن احػػّط تادلػػؿ الطػػا  (ٕٕ)النمػػؿ  احّطػػت  مػػا لػػـ تحػػط  ػػا وج تػػؾ
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    تا  تػي قولػاوال رب ىذا ل يت الطا  والتا  تمكنت الطا  ق ميا  يروا الطا .مكاف التا 
 َأَوَعوػػَت أـ لػػـ َتُكػػف ِمػػَف الواِعِوػػيف    يتوػػي مػػف ذالػػؾ أف لم ػػرب  .(ٕٓ)(ٛٔٔ)الشػػ را

مػا   ثدثة مذاهب تي مثؿ هذا اإلدغاـ وهي ىمػا أف يػدغـ األوؿ تػي الثػاني ىدغامػا كػامد  وا 
مػػا أف يػػدغـ األوؿ تػػي الثػػاني مػػع   ػػا     ػػقتا أف يػػدغـ الثػػاني تػػي األوؿ ىدغامػػا  كػػامد   وا 

وهػػػي التػػػي وردت  (وهػػػذم الحالػػػة هػػػي التػػػي أطمػػػؽ عمييػػػا عممػػػا  التجويػػػد )اإلدغػػػاـ النػػػاقص
ولػػـ تػػدغـ تػػي غيرهػػا ىف تػػي التػػا    وأمػػا الطػػا  تمػػـ تمػػؽ مثميػػا)عمييػػا ال ػػرا ة قػػاؿ الػػدانين 

 .غير وحدها ىذا مكنت ف
 ٓٛوتػي يومػؼ/  َلػِ ف َ َمػطَت ىلػيّ   ٕٛوجممة ذلؾ أر  ة مواوع ن أوليا تي الما ػدة / 
  مػػف ق ػػؿ مػػاتّرطتـ  /ٕٕوتػػي النمػػؿ  احطػػت  مػػا لػػـ   /ٙ٘وتػػي الزمػػر   عمػػد مػػا

وادغػػاـ الطػػا  تػػػي التػػا  تػػي هػػػذم المواوػػع وت ػػيف ىط اقيػػا لػػػ د يلػػؿ  يػػا مػػػا ف  ترطػػت 
   .(ٕٔ)( (لدؼ تيا  يف ال را 

وُ ػػػي ف تػػػ ف الت ػػػت الطػػػا  وهػػػي مػػػاكنة  تػػػا  أدغمػػػت ت يػػػا  يمػػػر )وقػػػاؿ أيوػػػا  ن )
ذا  ػػػػػيف امتن ػػػػػت أف تن مػػػػػب تػػػػػا  لا ػػػػػة  ىط اقيػػػػػا مػػػػػع اإلدغػػػػػاـ ألنيػػػػػا  مثا ػػػػػة النػػػػػوف   وا 

ذهػاب  ػوتيا  –هذا مذهب ال را   –ىذا ُأدغما و  يت غنتيا  والتنويف وقد يجػوز ىدغاميػا وا 
ومػػػػا   وَ َمػػػػطتَ   وأَحطػػػػتُ   وذلػػػػؾ نحػػػػو ن ))َتػػػػرَّطتُـ  كمػػػػا جػػػػاز ذلػػػػؾ تػػػػي النػػػػوف والتنػػػػويف

و ػػّيف أف الوػػرب   د ذكػػر مكػػي أف الحػػروؼ المدغمػػة عمػػد ثدثػػة أوػػربوقػػ .(ٕٕ)أشػػ ا((
وذلػػؾ نحػػو ن مػػا ظيػػرت م ػػا الدنػػة أو اإلط ػػاؽ أو  الثالػػث ))مػػدغـ تيػػا ن ػػص مػػف اإلدغاـ

 .  (ٖٕ)((( و ))الـ نلم كـ(( و))أَحطتُ (نحو ))مف ييمف  افمت د 
دغػػاـ يجػػب وقػػاؿ ع ػػد الوهػػاب ال رط ػػين ))الطػػا  اذا مػػكنت و  ػػدها تػػا  تػػ ف اإل

 و ((َتَرطػػػػػتُ )( و)(ك ولػػػػػا ت ػػػػػالد ن ))أَحطػػػػػتُ   لت ػػػػػارب الملػػػػػرج وي  ػػػػػد  ػػػػػوت اإلط ػػػػػاؽ
دغاميا تي التا  كما تي الحػروؼ المت ار ػة مثػؿ ())َتَرطتُـ  ( وكاف قياما قمب الطا  تا  وا 

 َب ِ يػػـ  ( وٖٙ)المطققػػيف/ هػػؿ ثُػػو  ( ومػػا أشػػ ا ذلػػؾ ىف أنػػا لمػػا كػػاف ٘ال  ػػرم/) وِمػػف رَّ
و كػاف  أحكاـ اإلدغاـ أف المحّرؼ ىذا كاف لا تويمة ومزية عمد م ار ا أمتنػع اإلدغػاـ مف

لمطا  تويمة ومزيػة عمػد التػا   اإلط ػاؽ الػذإ تػي الطػا  كػرم ذهػاب ىط اقيػا  اإلدغػاـ مػع 
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تدادروا تيا  ويتا مف اإلط اؽ ل د يجحووا  يا ويمػم وا مزيتيػا تُأدغمػت   ال مب المحض
   .(ٕٗ)ا  شا  ة مف الطا  لذلؾ((تي التا  مع ى  

كمػػػا وّوػػػي ذلػػػؾ عمػػػي ال ػػػارإ مػػػف لػػػدؿ كدمػػػا عمػػػد اإلدغػػػاـ النػػػاقص اذ قػػػاؿن 
دغػػػاـ أَحطػػػُت ونظػػػا رم مػػػف ق ػػػؿ اإلدغػػػاـ   ))وهػػػو ىدراج األوؿ تػػػي الثػػػاني ذاتػػػا  ف  ػػػقة وا 

 .  (ٕ٘)وأيوا  قوة الطا  وو ؼ التا  يمنع اإلدغاـ الكامؿ...((  الناقص
متا  ػا  ف ػف الحاجػب  أنػا ف   عمد الرومػي ومػا وقػع تيػا مػف وهػـ وقاؿ أيوا  ردا  

ىدغػاـ األقػوا تػي )ىدغاـ تي الح ي ة وذلؾ  أنا ىدغاـ الطا  تي أَحطػُت وشػ ييا مػف  ػاب )
األوػػػ ؼ تيمتنػػػع اندراجػػػا تيػػػا  الكميػػػة و ػػػا يح ػػػؿ القػػػرؽ تػػػي هػػػذم ال وػػػية عمػػػد قواعػػػد 

 .(ٕٙ)((ال ر ية
تػػ ذا أدغمػػت حػػروؼ اإلط ػػاؽ )) :هػػذم ال وػػية   ولػػاوقػػد وّوػػي افمػػترا ادإ مزيػػة 

و  ػػػض ال ػػػرب   تيمػػػا ف ىط ػػػاؽ تيػػػا تاألت ػػػي ى  ػػػا  اإلط ػػػاؽ لػػػ د تػػػذهب توػػػيمة الحػػػرؼ
 .(ٕٚ)( ثـ ذكر قوؿ مي ويا (يذهب اإلط اؽ  الكمية

  وي ػػدو لػػي أف الػػذإ حمػػؿ المرعشػػي عمػػد ال ػػوؿ ىف هػػذا لػػيس ىدغػػاـ تػػي الح ي ػػة
َأَلػػـ )الطػػا  تػػي التػػا  عمػػد ىدغػػاـ ال ػػاؼ تػػي الكػػاؼ تػػي قولػػا ) هػػو احتػػرازم مػػف حمػػؿ ىدغػػاـ

ت ػػد ذهػػب   ػػض ال ػػرا  ىلػػد ىدغػػاـ ال ػػاؼ تػػي الكػػاؼ ىدغامػػا  كػػامد  دوف ى  ػػا    ((َنلُم كػػـ
تحين ذم تدغـ ىدغاما  ناق ػا  كمػا هػو حػاؿ الطػا  مػع التػا  تػي   ػا     قة افمت د  لم اؼ

 ن  اؼ عند الكاؼ لم را  ثدثة مذاهبتي ىدغاـ ال وقد ذكر ا ف ال اذش أف    قة اإلط اؽ
ذهػػاب ال ػػوت وهػػو مػػف مػػذهب ا ػػف مجاهػػد)األوؿ ) وجػػا  عنػػا ن أف مػػا ذكػػر   اإلدغػػاـ وا 

( ىنما يريػد تييػا  يػاف قم متيػا ك يػاف ىط ػاؽ (عف ناتع مف ىظيار قاؼ ))َأَلـ َنلُم كـ
ي ال ػاؼ ىذ يريػد تد عمؿ عميا لػذهاب الجيػد الػذإ تػ  الطا  ىذا أدغمت تي التا 

 .(ٕٛ)((تييا  ال مب واإلدغاـ
 .وهو مذهب أكثر الناس  والثانين ذهب ىلد اإلدغاـ وا   ا   قة افمت د  والجيد 
وأنػػػت  .وقػػاؿ ا ػػف ال ػػػاذش ن األلػػذ  ال يػػاف لػػيس عميػػا عمػػؿ.ذهػػب ىلػػد ال يػػاف)والثالػػثن ) 

ى  ػػػػا   وكػػػػاف ىجمػػػػاعيـ عمػػػػد.مليػػػر تػػػػي ى  ػػػػا  ال ػػػػقة مػػػػع اإلدغػػػاـ أو أذها يػػػػا
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وكػد الػوجييف مػألوذ  ػا وا   .ي ػوإ ى  ػا  افمػت د  هنػا (اإلط اؽ تي )أحطت
 .  (ٜٕ)((اعمـ

)اتقػؽ مشػايا األدا  عمػد ىدغػاـ ال ػاؼ تػي الكػاؼ  وقد ذكر المرعشي ذلؾ   ولػان
لكػػف التمقػػوا تػػي ى  ػػا  ىمػػت د  ال ػػاؼ مػػع اإلدغػػاـ وعػػدـ  ((تػػي قولػػا ت ػػالد ))َأَلػػـ َنلُم كػػـ

 .(ٖٓ)التيارإ الثاني وتاقا  لمداني((..و .  ا م
ذكرم المرعشي وكررم مرارا  تي ميلقاتا  أف لمطا  مف  ػقات ال ػوة  وعمد وو  ما

تاحتقظػت   ػقتيا وذاتيػا مػع  .(ٖٔ)((أقػوا الحػروؼ)وو قا ليا  أنيا )  ليس تي غيرها ما
نتيجػة ىتحادهمػا و   التا  الذإ تيا مف  قات الو ؼ المتمثمة  اليمس وافنقتاح وافمتقالة

ولكوف ال وتيف شػديديف أمكػف النطػؽ  التػا  مػف غيػر رتػع الممػاف عػف الطػا    تي الملرج
ت ار النطؽ  ال وتيف مػف حػ س واحػد لمػنقس يميػا ىطػدؽ واحػد لػذلؾ ي ػرر المرعشػي أف 

ورتػػػع الممػػػاف عػػػف   تح ػػػؿ ىف  رتػػػع الممػػػاف عػػػف الملػػػرج الطػػػا  أعػػػدمت قم متيػػػا ألنيػػػا ف
 .وهو  وت ميموس ليس مف حروؼ ال م مة  التا  الملرج  ار تي

ملػرج الطػا  )ومما هو فتت لمنظر مػكوت المرعشػي عمػا أوردم الرومػي   ولػان) 
والتا  لما اتحدا ونح ر القرؽ  ينيما تي  قة اإلط اؽ الحا ػؿ تػي الطػا  لػـز مػف زيػادة 

وهػذا ممػا ينػاقض .(ٕٖ)((اإلط اؽ تي التا  المدغـ تيا كوف التا  طا    ينيا تيػزوؿ اإلدغػاـ
تالطا  تلتمؼ عػف التػا   – ؿ يناقض الدرس ال وتي عند ال دما   -تكر المرعشي تماما  

وقػػد أكػػد المرعشػػّي   لػػيس تػػي اإلط ػػاؽ تحمػػب ولكػػف تػػي افمػػت د  والتقلػػيـ والجيػػر أيوػػا  
ىف الطػػػػا  والتػػػػا  مػػػػف ملػػػػرج واحػػػػد ومتحػػػػدتاف تػػػػي ال ػػػػقات ىف اإلط ػػػػاؽ )ذلػػػػؾ   ولػػػػان )

وأوػػػدادها وهػػػي ن افنقتػػػاح وافمػػػتقالة واليمػػػس    د  والجيػػػر ت نيػػػا  ػػػقات الطػػػا وافمػػػت
ذا لػػـ ت ػػدـ ىط ػػاؽ الطػػا    ومتػػد أعػػدمت تمػػؾ ال ػػقات لمطػػا  ي ػػير تػػا  . ػػقات التػػا  وا 

وامػػت د يا لكػػف أعػػدمت جيرهػػا وأعطيػػت ليػػا هممػػا  كمػػا يق مػػا   ػػض الم تػػد يف تػػي مثػػؿ 
يكػػػػوف المديػػػػر ىليػػػػا حرتػػػػا  مػػػػف الحػػػػروؼ التمػػػػ ة تػػػػد  (ال ػػػػراط الممػػػػت يـ  ػػػػراط المػػػػذيف)

وال شريف حرتا  لكف لػؾ أف تمػمي المديػر ىليػا طػا  ميمومػة أو تػا  مقلمػة ىف أف التقلػيـ 
وكػػػذا األمػػػر ىذا أعػػػدمت انقتػػػاح التػػػا  وامػػػت التيا لكػػػف أ  يػػػت  .تػػػا ع لإلط ػػػاؽ وافمػػػت د  
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)الداشػػية  (ت ػػمد)( و ٜٓ)الكيػػؼ ن (هممػػيا كمػػا يق مػػا   ػػض الم تػػد يف تػػي مثػػؿ )تطمػػع
 .(ٖٖ)(ٗن

ولد ػػػة ال ػػػوؿن ىف مػػػا ذهػػػب ىليػػػا عممػػػا  ال ر يػػػة وعممػػػا  التجويػػػد تػػػي و ػػػقيـ 
ومػا أكػدم عممػا  التجويػد  .أحطت( وأمثاليا  أنا ىدغاـ قػوؿ  ػحيي)لنطؽ الطا  والتا  تي 

 ُُ  . 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.

 
 إدغام المتماثمين والمتقاربين ثانيا  

دغػػػاـ متجانمػػػيف  ذكػػػر المرعشػػػي أنػػػا ين مػػػـ عمػػػد ثدثػػػة أقمػػػاـ ن ىدغػػػاـ مثمػػػيف وا 
دغاـ مت ار يف  .(ٖٗ).. و ّيف أف الت ارب تي ال قة أف يتق ا تي أكثرها .وا 

والمتجانمػػػػاف مػػػػا اتق ػػػػا ملرجػػػػا  والتدتػػػػا تػػػػي    ػػػػقة وملرجػػػػا   تػػػػالمثدف مػػػػا اتق ػػػػا
تػػ ذا كػػاف ال ػػوتاف مثمػػيف وأوليمػػا مػػاكف  (ٖ٘)والمت ار ػػاف مػػا ت ار ػػا ملرجػػا  و ػػقة   ال ػػقة

مػػوا   (ٖٙ)وجػػب اإلدغػػاـ عنػػد أهػػؿ المدػػة وال ػػرا  وأهػػؿ األدا   ػػد لػػدؼ  ومػػنيـ المرعشػػي
وكػذا كػؿ  (ىوػِرب  َ  ػاؾَ )أو تػي كممتػيف نحػو  (ُيػدِرّكـ الَمػوت)كانا تي كممػة واحػدة نحػو 

ىف ىذا كاف األوؿ حرؼ مد تػاف وق ػا تػي كممتػيف    وت ماكف ل ي مثما تي جميع ال ر ف
ومػػا جػػا  عمػػد هػػذا  (تػػي ُيوُمػػؼَ )تػػد يدغمػػا احػػد مػػف أهػػؿ المدػػة وال ػػرا ات واألدا  نحػػو 

 .(ٖٛ)( (إلدغاـوال مة تي ذلؾ ))ل د يذهب المد  ا  (ٖٚ)النحو تي جميع ال ر ف
أف   ػض ال ػّرا  يػدغماف  يت ػد ذكػر المرعشػ  ىما أذا وقع المثميف تي كممة واحدة 

والحػػػرؼ الثػػػاني همػػػزة نحػػػو ) ػػػرإ (   األوؿ عنػػػد الوقػػػؼ ىذا كػػػاف حػػػرؼ المػػػد واو أو يػػػا 
( تي ػػدلوف اليمػػزة تػػي الػػواو ٕٕٛ( و )قػػرو ( )ال  ػػرةن ٚ( و )النمػػي ( )التو ػػةنٜٔ)افن ػػاـ 
وعمػؽ   (ٜٖ)ليػا  يػا  تيجمػع المػثدف واوليمػا حػرؼ مػد تيػدغماف األوؿ تػي الثػانيواوا ومع ا
عمػػػػد ىدغػػػػاـ المثػػػػاليف المتحػػػػركيف   ولػػػػا )وكػػػػذا يجػػػػب اإلدغػػػػاـ تػػػػي المثمػػػػيف  يالمػػػػر عشػػػػ

المتحركيف تي كممة اذا لـ يكف تييا ىلحاؽ نحو )قردد(وف ىلت ػاس نحػو )مػرر( وف عػروض 
ادرج   (ٔٗ))اف   ػػض ال ممػػا : (ي. وذكػػر المػػر عشػػ(ٓٗ) (اردد ال ػػـو)لحركػػة الثػػاني نحػػو 

 .  (ٕٗ)((المتجانميف تي المت ار يف وانا مار عمد مذه يـ
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 ام المتقاربين المذين سكن أولهماإدغ
والثػػاني ن   ذكػػر المرعشػػي أف اإلدغػػاـ ين مػػـ ىلػػد قمػػميف ن األوؿ ن مػػا اتقػػؽ تيػػا 

وقػػػد  ػػػّيف  .منػػػا عػػػف ىدغػػػاـ المثمػػػيفمػػػا التمػػػؼ تيػػػا وقػػػد  ينػػػا اإلدغػػػاـ المتقػػػؽ تيػػػا عنػػػد كد
و ػّيف أف اإلدغػاـ  .المرعشي أف الذإ التمؼ تيا ين مـ ىلد ىدغاـ  دير والػد ىدغػاـ ك يػر

ومػػمي  ػػديرا  ألف تيػػا   ال ػػدير ن مػػا كػػاف أوؿ الحػػرتيف المثمػػيف تيػػا مػػاكنا تػػي األ ػػؿ
يكػػوف ىف تػػي المت ػػار يف أمػػا اإلدغػػاـ  وهػػو ف .وهػػو ىدغػػاـ األوؿ تػػي الثػػاني  عمػػد  واحػػدا  

تيمكف األوؿ لإلدغاـ وممي ك يػرا  لكثػرة   الك يرن هو ما كاف الحرؼ المثدف تيا متحركيف
ىمػػكاف األوؿ  حػػذؼ حركتػػا أو   م يػػا ىلػػد مػػا ق ميػػا ثػػـ   . أإ ىف تيػػا عممػػيف(ٖٗ)ال مػػؿ تيػػا
 .  (ٗٗ)اإلدغاـ

واعمػػػـ ىف  يػػػاف )) ة   ولػػػانوقػػػد وّوػػػي المرعشػػػي منيجػػػا وموققػػػا مػػػف هػػػذم الظػػػاهر 
اإلدغاـ عمد رأإ أهؿ ال ر ية ممتوؼم تي كتب الت ريؼ والم  ود مف هذم الرمػالة  يػاف 

نػذكر مػف  وف  والتمقػوا تيػا  ما وقع تي ال ر ف مف اإلدغاـ مما اتقؽ تيا ال را  وأهػؿ األدا 
وهنػا   ة عا ـ ا ػد  ألف اإلدغاـ الك ير لـ ي ع تي قرا   الملتمؼ تيا ىف اإلدغاـ ال دير

 .  (٘ٗ)ت د (( 
أمػا الق ػؿ   وقد أشرنا ىلد كدما تي ىدغاـ المثاليف الذإ ل ص لػا الق ػؿ األوؿ

والواقػع منػا تػي ال ػر ف )اذ قػاؿ )  الثاني ت د ج ما ن تي ىدغاـ المت ار يف الذإ ُمِكف أوليمػا
 .(ٙٗ)( (أحد عشر نوعا  

 تُػِزغْ  فَ ) ف قد ي  ا مف غيػر ىدغػاـ نحػون)وقد  ّيف المرعشي أف المت ار يف تي ال ر  
( ىذا ىدغػػػػاـ ال ػػػػر ف مػػػػماعي ف (( و))مػػػػّ حا(َأْعَيػػػػدْ  َأَلػػػػـْ ( و))(َعَمْيَنػػػػا َأْتػػػػِرغْ  َر ََّنػػػػا(( و))ُقُموَ َنػػػػا

. ثػػػـ  ػػػّيف المرعشػػػي تمػػػؾ (ٚٗ)((مػػػا ل يػػػاس تػػػي ال ػػػرا ة مػػػدلؿ)قيامػػػي ولػػػذا قػػػاؿ الشػػػاط ين )
 .(ٛٗ)األنواع

  ن ىدغػػاـ الػػذاؿ الم جمػػة تػػي م ار يػػا النوووع الو يػػا ن وهػػذا مملػػص مػػا قػػاؿ تي 
ن  الثوواني  (ٗٙالنمػػا ن )((تػػي الظػػاد تػػي نحػػو ))ىذ ظممػػوا (ىذ)اتقػػؽ ال ػػرا  عمػػد ىدغػػاـ ذاؿ 
أمػا   ولـ يأت تي ال ػر ف   ػدها مػف م ار يػا ىف الػذاؿ والتػا   ىدغاـ الثا  المثمثة تي م ار يا
وقػػد التمقػػوا تػػي ىدغػػاـ الثػػا    غيػػر ف (ٙٚٔراؼ ن األعػػ)( (الػػذاؿ تقػػي قولػػا ))يميػػث ذالػػؾ
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ظيػػارم اإلمػػرا ن ) (ل ثػػتـ)و  (ٜٕ٘ال  ػػرة ن ) (وعا ػػـ يظيػػرم وأمػػا تػػي التػػا  تقػػي )ل ثػػت  وا 
اتقػؽ ال ػرا    ن ىدغاـ الداؿ الميممػة تػي م ار يػا النوع الثالث .والتار عا ـ اإلظيار (ٕ٘

ا مػػػع   يػػػة الحػػػروؼ وعا ػػػـ التػػػار والتمقػػػوا تػػػي ىدغاميػػػ  عمػػػد ىدغػػػاـ داؿ قػػػد تػػػي التػػػا 
 .افظيار تي الجميع

  اتقػػؽ ال ػػرا  عمػػد ىدغػػاـ التػػا  تػػي الطػػا  والػػداؿ  ن ىدغػػاـ التػػا  تػػي م ار يػػا النوووع الرابوو 
تػػي التػػا  والجػػيـ والػػزاإ   والتمقػػوا تػػي ىدغػػاـ تػػا  التأنيػػث المت ػػمة  الق ػػؿ تػػي مػػتة أحػػرؼ

ن ىدغػاـ الطػا   النووع الاوام   افظياروالميف وال اد والواد والتار عا ـ تي الجميع 
)النمػؿ  (أحطػتُ )نحػو   والواقػع منػا تػي ال ػراف ادغاميػا تػي التػا  ت ػط  الميممة تي م ار يػا

( وش يا واإلدغاـ متقؽ عميا مػع ا  ػا   ػقة اإلط ػاؽ تيػو ٕٛ)الما دة ن ( مطتَ )( و ٕٕن
 .طػػا  ادغامػػػا  كػػػامد  ىدغػػاـ نػػػاقص وتشػػديد نػػػاقص أيوػػا  وأجم ػػػوا عمػػد ىدغػػػاـ التػػا  تػػػي ال

وم نػػد   ػػا  ىط ػػاؽ الطػػا  هنػػا أف ي ػػدـ الطػػا  وت  ػػد  ػػقتيا التػػي هػػي ىط ػػاؽ تػػيمقظ أوف  
وقػد  ّينػا وجيػة نظػر المرعشػي   ثـ  تا  مشػددة مرق ػة (أإ عف ذات الحرؼ)  ط اؽ مجرد 

ن ىدغػػاـ ال ػػا  تػػي م ار يػػا ن  النوووع السوواد  .عنػػد حػػديثنا عػػف اإلدغػػاـ النػػاقص  تػػي ذلػػؾ
والتمقػوا تػي  .( وعا ـ يدغما(يا  ني اركب م نا)لتمؼ ال را  تي ىدغاميا مع الميـ تي )ا

ن ىدغػػاـ القػػا  تػػي م ار يػػا ن التمقػػوا تػػي  النوووع السوواب ىدغاميػػا تػػي القػػا  وعا ػػـ يظيػػرم. 
   .( وعا ـ يظيرمٜم أ ن ) (ىدغاميا تي ال ا  نحو )َنلِمؼ  يـ

ىدغػاـ ال ػاؼ تػي الكػاؼ ا ن اتقؽ مشايا األدا  عمد ن ىدغاـ ال اؼ تي م ار ي النوع الثامن
( لكػف التمقػوا تػي ى  ػا  امػت د  ال ػاؼ مػع اإلدغػاـ ٕٓنلم كـ( )المرمػدتن  َأَلـْ ) تي قولا

ويػرا أف   ػا   ػقة افمػت د  عنػد مػف يظيرهػا   والتار المرعشػي عػدـ   ا ػا  وعدـ   ا ا
ن ىدغػاـ الػدـ تػي م ار يػا ن اتق ػوا  لتاسو النووع ا .تكوف مع الكاؼ   شرا يا امت د  ال ػاؼ

ي ػرأ  المػكت  (ٗٔالمطققػيفن ) ( ػؿ رافلرا  ىف حق ا  تكاف يظيرم تػي )عمد ىدغاميا تي ا
والتمقػوا تػػي ىدغػاـ فـ هػػؿ و ػػؿ   والتمقػوا تػػي ىدغاميػا تػػي الػػذاؿ وعا ػـ يظيػػرم .عمػد  ػػؿ

وعا ػػـ   طػػا  والظػػا  والنػػوفتػػي التػػا  والثػػا  والػػزاإ والمػػيف والوػػاد وال  تػػي ثمانيػػة أحػػرؼ
 (ُقػػؿ َرّ ػػي)وتػػي الػػرا  نحػػو   ..ولػػـ يػػرو عػػنيـ ىدغػػاـ قػػؿ ىف تػػي مثميػػا.يظيػػرم تػػي ذالػػؾ كمػػا

قػػد ُأعػػؿ  حػػذؼ عينػػا تمػػـ  (قػػؿ)وقػػد عمػػؿ المرعشػػي المػػ ب تػػي ذلػػؾ  ػػاف  .(ٕٕالكيػػؼ ن)
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نمػا ادغػـ الػدـ تػي الػرا  تػي  ي مؿ ثانيا  حذؼ فما ل د ي ير تي الكممة ىجحػاؼ قػؿ ) وا 
ثػـ  ػّيف  .(ٜٗ)ألف الرا  ت  ؿ لتكررم تجذب الدـ ىلد نقما جذب ال وإ لموػ يؼ تػادغـ (رب

وهػذا مػا أطمػؽ عميػػا  .المرعشػي أف الػدـ ىذا كانػت فـ ت ريػؼ تػدغـ تػي أر  ػػة عشػر حرتػا  
الحػػروؼ الشممػػػية وهػػػي ن الػػدـ والتػػػا  والثػػػا  والػػداؿ والػػػذاؿ والػػػرا  والػػزاإ والمػػػيف والشػػػيف 

  وتظير تي ما عداها وهي أر  ػة عشػر حرتػا أيوػا    والواد والطا  والظا  والنوفوال اد 
ن ىدغػػاـ الػػرا  تػػي م ار يػػا ن ولػػـ يػػأت تػػي ال ػػر ف  النوووع العاشوور .تمػػمد الحػػروؼ ال مريػػة

الطػورن  (ى ػِ ر ِلحكػـ َرِ ػؾ)( وٗنػوحن) (َيدِقػر َلكػـ)نحػو   ىدغاميا تي م ار يا ىف تي الدـ
 .ن ىدغػاـ النػوف المػاكنة والتنػويف تػي م ار يػاالنوع الحادي عشور .ـواظير ذلؾ عا  (ٛٗ

   .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 

ويجم يػػػا   را  والنػػوف واليػػػا  والػػواو والمػػػيـوهػػذم األحػػػرؼ هػػي ن الػػػدـ والػػػ  وعممػػا  ال ر يػػػة
وف م نػد   وال ػّرا  يزيػدوف حرتػا مادمػا  وهػو النػوف)وقػاؿ الػداني ن ) ( يرممػوف)  ويـ تػي 

. وهػػذا مػػا (ٓ٘)لػػذكرها م يػػف ألنيػػا ىذا الت ػػت  مثميػػا لػػـ يكػػف غيػػر ىدغاميػػا كمػػا ر المثمػػيف((
 .(ٕ٘)والم رد  (ٔ٘)ذهب ىليا مي ويا 

ي عمػػػػد ىدغاميػػػػا عنػػػػد مػػػػتة أحػػػػرؼ ووزع ىدغاميػػػػا تػػػػي هػػػػذم وقػػػػد نػػػػص المرعشػػػػ 
الحػػروؼ عمػػد ثػػدث م ػػافتن ج ػػؿ الم الػػة األولػػد تػػي ىدغاميػػا  دنػػة عنػػد المػػيـ والنػػوف  

الثػػػػة تػػػػي ىدغاميػػػػا تػػػػي الػػػػدـ والم الػػػػة الث .والم الػػػػة الثانيػػػػة تػػػػي ىدغاميػػػػا تػػػػي الػػػػواو واليػػػػا 
 .  (ٖ٘)والرا 

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

نمػػا أدغمػػت النػػوف والتنػػويف تػػي هػػذم الحػػروؼ لم ػػرب )مػػا أكػػدم الػػداني   ولػػا ن ) وا 
تادغمػا تػي الػرا  والػدـ ل ػرب ملرجيمػا   الذإ  ينيما و يػنيف والتشػاكؿ والمشػا ية

وادغمػػا تػػي  .وقػػد قيػػؿن ىنيػػف مػػف ملػػرج واحػػد  عمػػد طػػرؼ الممػػافمػػف ملرجيمػػا 
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حتػد ىنػؾ تمػمع النػوف كػالميـ والمػيـ   الميـ لممشاركة التي  ينيما و ينيا تػي الدنػة
وادغمػػػا تػػػي الػػػواو لمميالػػػاة التػػػي  ػػػيف الػػػواو والمػػػيـ تػػػي  .كػػػالنوف لنػػػداوة  ػػػوتيما

الػذإ تػي الػواو  مثا ػة  ىذ كانا يلرجػاف مػف  ػيف الشػقتيف وأيوػا  تػاف المػد  الملرج
الدنة التي تي الميـ وادغما تي اليا  لميالاتيػا الػواو تػي المػد والػيف ول ر يػا أيوػا  

ولػػذلؾ   مػػف الػػرا  ألنػػا لػػيس يلػػرج مػػف طػػرؼ الممػػاف أقػػرب ىلػػد الػػرا  مػػف اليػػا 
و ػّيف مكػي أف ال مػة تػي ىدغاميػا مػع النػوف فجتمػاع ( ٗ٘)يج ؿ األلثغ الرا  يػا ا ((

 .  (٘٘)األوؿ ماكف تد د مف اإلدغاـ تي مثؿ ذلؾالمثميف و 
و ػػػّيف تػػػي  .والثػػػاني / هػػػو الت مػػػيـ عمػػػد اعت ػػػار الدنػػػة وورودهمػػػا تػػػي كممػػػة أو تػػػي كممتػػػيف

أو   الم الػػة األولػػد أف المػػيـ والنػػوف يػػدغماف  دنػػة مػػوا  وق ػػا تػػي كممػػة أو كممتػػيف
ىدغاميػػػا تػػػي و ػػػّيف أف ال ػػػوؿ  اإلجمػػػاع عمػػػد  .كػػػاف مػػػكونيما أ ػػػميا  أو عاروػػػا  
لمػا ورد عػػف حمػزة مػػف ىظيػػارم النػوف عنػػد المػػيـ   النػوف والمػػيـ يحتػاج ىلػػد امػػتثنا 
وقػػد يدحػظ الػػدارس دقػػة  .(ٙ٘)(ٔالشػػ را ن) (طمػـ)مػف هجػػا  مػػيف عنػد المػػيـ تػػي 

المرعشػػي وقػػوة مدحظاتػػا الذاتيػػة مػػف لػػدؿ تذوقػػا لمحػػروؼ و ػػقاتيا وهػػو ي ّ ػػب 
ىنيمػػػا )ومػػػف ذلػػػؾ ت  ي ػػػا عمػػػد قػػػوؿ مكػػػي ) .عمػػػد أقػػػواؿ ال ممػػػا   ارا ػػػا الراجحػػػة

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

ال مػػػػة ىنمػػػػا التػػػػار هػػػػذا ألفَّ المػػػػدغـ تيػػػػا متحرؾ وغنػػػػة  ))أقػػػػوؿن قػػػػاؿ المرعشػػػػين
وهػذا ي توػي أف تكػوف الدنػة .والدنػة عنػد اإلدغػاـ أكمػؿ الدنػات  غير ظاهرةالمتحرؾ قميمة 

عنػػػػػػد اإلدغػػػػػػاـ غنػػػػػػة المػػػػػػاكف وهػػػػػػو الحػػػػػػرؼ األوؿ ألف غنػػػػػػة المػػػػػػاكف أكمػػػػػػؿ مػػػػػػف غنػػػػػػة 
كمػػا  ػػّيف أف النػػوف   ػػؿ تػػي الدنػػة مػػف المػػيـ ل ر يػػا مػػف الليشػػـو م مػػد    (ٛ٘)المتحػػرؾ((

هػي غنػة المػدغـ أـ غنػة المػدغـ تيػا     ذلؾ التدؼ الجميور تػي أف الدنػة مػع المػيـ هػؿ
تذهب   ض مف ال را  والنحوييف ىلد األوؿ ترجيحا  لأل الة وذهػب الجميػور مػف )) ت اؿن

   (ٜ٘)((القري يف ىلد الثاني
ووّوػػي تػػي الم الػػة الثانيػػة ن أف ىدغاميػػا تػػي الػػواو واليػػا  مػػف كممتػػيف متقػػؽ عميػػا 

  را  تػػي   ػػا  الدنػػة وعػػدـ   ا يػػا عنػػد اإلدغػػاـعنػػد ال ػػرا  م ينػػا  أف افلػػتدؼ وقػػع  ػػيف ال ػػ



 اـ عند المرعشياإلدغ
 د. احمد عطية عمو

 ٜٙ 

مشػيرا  ىلػد  .(ٓٙ)ذاكرا  قولا ن ىف تي   ا  الدنػة يكػوف اإلدغػاـ ناق ػا  غيػر ممػتكمؿ التشػديد
 ػػؿ تػػي نقػػس   ق ػػؿ المشػػدد (أحطػػت)وليمػػت الدنػػة هنػػا كاإلط ػػاؽ تػػي )تمػػؾ الدنػػة   ولػػا ن )

تيػػي غنػػة   ىذ فغنػػة لػػا  لمػػدغـ تيػػاالمشػػدد وف احتمػػاؿ هنػػا ألف تكػػوف الدنػػة ال اقيػػة غنػػة ا
 .(ٔٙ)((تيذا اإلدغاـ ش يا تي ىلقا يا  المدغـ أل تا

وتػػػا ع المرعشػػػي عممػػػا  ال ر يػػػة والتجويػػػد عمػػػد أف النػػػوف المػػػاكنة ىذا وق ػػػت ق ػػػؿ 
حرتػػػي اإلدغػػػاـ المػػػذكوريف تػػػي كممػػػة وجػػػب ىظيارهػػػا ولػػػـ يحمػػػف تييػػػا اإلدغػػػاـ لػػػ د ي ػػػع 

 .  (ٖٙ)وتا  ا عمما  التجويد عميا  (ٕٙ) ار ىليا مي وياوذلؾ ما أش  افلت اس  المواعؼ
أنيمػا يػدغماف تػي الػدـ والػرا  مػف كممتػيف )) أما تي الم الػة الثالثػة ت ػد ذكػر المرعشػي

ولػـ يووػي     و يف أف افلتدؼ وقع  يف ال را  تػي   ػا  الدنػة وتركيػا(ٗٙ)((  جماع ال را 
روؼ عمػػػد نحػػػو مػػػا وجػػػدنام عنػػػد عممػػػا  المرعشػػػي المػػػ ب تػػػي ىذهػػػاب الدنػػػة مػػػع هػػػذم الحػػػ

ألف النػػوف )ت ػػد عمػؿ الروػػي تػػرؾ الدنػػة مػع الػػرا  والػػدـ   ولػػا ن )  ال ر يػة وعممػػا  التجويػػد
ألف النػوف مجيػورة  ػيف الشػديدة والرلػوة تػاغتقر ذهػاب   ت ار يما تي الملرج وال ػقة أيوػا  

وقد حكػد ا ػف ال ػاذش عػف . (٘ٙ) ((الدنة مع كونيا تويمة النوف لم رب مف الملرج وال قة
أ يػػا انػػا يميػػؿ ىلػػد ىذهػػاب الدنػػة  حجػػة أف ىذهػػاب الدنػػة تػػي الػػدـ والػػرا  أقػػرب مػػف ىذهػػاب 

 .(ٙٙ)اإلط اؽ تي )أحطت( الذإ حكام مي ويا 
 

 إدغام الميم الساكنة
 ػػػّيف المرعشػػػي أف المػػػيـ المػػػاكنة تػػػدغـ  دنػػػة ظػػػاهرة ىذا ل يػػػت ميما  مػػػوا  كانػػػت 

( وشػػ يا أو أ ػػمية ٛ)المػػجدةن  ِمػػف مػػا م()ف المػػاكنة والتنػػويف نحػػو األولػػد م مو ػػة مػػف النػػو 
( و ػػػّيف أف ىدغاميمػػػا ممػػػتكمؿ مػػػع كمػػػاؿ ٜٕ))َلَمػػػَؽ َلكػػػـ مػػػا تػػػي األرض(()ال  ػػػرةن  نحػػػون

التشديد متا  ا  الجميور وملالقا  لما  ّرح  ا مكي  أف التشديد متومط وأف الدنػة هػي غنػة 
 .(ٚٙ)دنة هي غنة المدغـ تيا ىذ أف الجميور قالوا ىف ال  المدغـ

 
 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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 (ٕٚٓٓ) تشريف الثاني  (                   ٓٔال دد )  (                ٗٔالمجمد )

 ٜٚ 

 .تميز المرعشي  الحس المرهؼ والتذوؽ الدقيؽ أل وات ال ر ية -ٔ
حاطتػػا  الممػػا ؿ التػػي يػػذكرها  كػػؿ مػػا ورد عنيػػا مػػف  را  لم ممػػا  الػػ -ٕ ذيف تميػػز  الدقػػة وا 

   .ثـ  ّيف رأيا تييا م  وم 
اهتماما  ارا  المتألريف مف عمما  التجويد ومف  ينيـ المد عمي ال ػارإ وطػاش ك ػرا  -ٖ

 .زادم
 ياف جيػد الم ػؿ( لمػا تيػا مػف  را   ػوتية يكػاد ينقػرد )ورورة تح يؽ كتا ا الملطوط  -ٗ

 . يا مف  يف اف واتييف ال رب ال دامد والمحدثيف
مرعشي لممحدثيف تي كثيػر مػف الممػا ؿ ال ػوتية التػي ت ػد مػدار لػدؼ  ػيف موات ة ال -٘

 .ال دامد والمحدثيف
 

 ثبت اهلوامش
 .ٕٕٓن ٕٔوينظرن المماف /مادةن دغـ   ٕٔٔن ٓٔشرح المق ؿ/ -ٔ
 .ٔٛٔجيد الم ؿ / -ٕ
 .ٖٚٗن ٗالكتاب / -ٖ
 .ٖٕ٘ن ٖشرح الشاتية/ -ٗ
 .ٕٛٔينظرن جيد الم ؿ / .افمت دؿ()ن ميا المرعشي تي جيد الم ؿ  -٘
 .ٖٚالمني القكرية / -ٙ
 .ٕٛٔجيد الم ؿ / -ٚ
 .ٗٛٔف/ .ـ -ٛ
   .ظ ٖٕملطوط( /) ياف جيد الم ؿ  -ٜ

 .ٜٓٔجيد الم ؿ/ -ٓٔ
 .ٗٗٔينظرن التمييد / -ٔٔ
 .ظٕٗملطوط( /) ياف جيد الم ؿ  -ٕٔ
 .ٖٗالمني القكرية/ -ٖٔ
 .ظٕٗملطوط( /) ياف جيد الم ؿ  -ٗٔ
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 ٜٛ 

 .ٖٗكرية/المني الق -٘ٔ
 .ظٕٗملطوط( /) ياف جيد الم ؿ  -ٙٔ
 .ظٕٗف/ .ـ -ٚٔ
 .ٗٛٔجيد الم ؿ/ -ٛٔ
 .ٕٓٗ-ٜٔٗوينظرن الدرامات ال وتية عند عمما  التجويد /  - ٓٙٗن ٗالكتاب/ -ٜٔ
 .ٜٕٛن ٕم اني ال ر ف/  -ٕٓ
 .ٓٙاإلدغاـ الك ير/ -ٕٔ
   .ٓٗٔ-ٜٖٔالتحديد /  -ٕٕ
 .ٕ٘٘الرعاية / -ٖٕ
 .ٕٔٗوينظرن الدرامات ال وتية/  ٓ٘ٔالمووي / -ٕٗ
 .ٖٖالمني القكرية/ -ٕ٘
 .ٖٗف/ .ـ -ٕٙ
 .ٔٓٔوينظرن الدرس ال وتي عند ا ف ال اذش/   ٕٔٛن ٖشرح الشاتية/ -ٕٚ
 .ٗٛٔن ٔينظرن افقناع / -ٕٛ
 .ٙٛٔن ٔافقناع / -ٜٕ
 .ٜٔٔجيد الم ؿ/ -ٖٓ
 .ظٗٔملطوط( /) ياف جيد الم ؿ  -ٖٔ
 .ظٕٗ/ملطوط( ) ياف جيد الم ؿ  -ٕٖ
 .ظٕٗـ. ف/ -ٖٖ
 .ٖٛٔ-ٕٛٔجيد الم ؿ / -ٖٗ
 .ٖٛٔ -ٕٛٔـ. ف / -ٖ٘
 .٘ٛٔوجيد الم ؿ /  ٔٓٔوالتحديد /  ٕ٘ٔ  والم  ة / ٖٚٗن ٗينظرن الكتاب /  -ٖٙ
 .٘ٛٔينظرن جيد الم ؿ/ -ٖٚ
 . ٕٛٔن ٔاإلتحاؼ/ -ٖٛ
 .ٙٛٔجيد الم ؿ/  -ٜٖ



 مجمة جام ة تكريت لم مـو اإلنمانية
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 ٜٜ 

 .ٙٛٔـ. ف/ -ٓٗ
 .ٔٗواإلدغاـ الك ير/   ٖ٘ٔن ٔوالكشؼ/  ٖٚٗن ٗينظرن الكتاب/  -ٔٗ
 .ٖٛٔجيد الم ؿ/ -ٕٗ
 .ٗٛٔ -ٖٛٔـ. ف/  -ٖٗ
وال ػػػػرؼ  ٖٕٓوالتط يػػػػؽ ال ػػػػرتي/ ٕ٘ٓينظػػػػرن المػػػػنيج ال ػػػػوتي لم نيػػػػة ال ر يػػػػة/ -ٗٗ

 .ٕٙ٘الواوي/
 .٘ٛٔجيد الم ؿ / -٘ٗ
 .ٙٛٔـ. ف/ -ٙٗ
 .ظٖٕملطوط( /) ياف جيد الم ؿ  -ٚٗ
 .ٜٗٔ-ٚٛٔينظرن جيد الم ؿ / -ٛٗ
 .وٕ٘ملطوط( /)لم ؿ  ياف جيد ا -ٜٗ
 .ٕٔٙن ٔوينظرن افقناع/   ٗٔٔالتحديد/ -ٓ٘
 .ٕ٘ٗن ٗينظرن الكتاب/  -ٔ٘
 .ٕٕٔن ٔينظرن الم توب/  -ٕ٘
 .وما   دها ٜٙٔينظرن جيد الم ؿ/ -ٖ٘
 .٘ٔٔ -ٗٔٔالتحديد / -ٗ٘
 .ٕٗٙ-ٖٕٙالرعاية/  -٘٘
 ٜٙٔينظرن جيد الم ؿ/  -ٙ٘
 .ٖٕٙالرعاية/ -ٚ٘
 .ظٕ٘ ياف جيد الم ؿ/  -ٛ٘
 .ظٕ٘ـ. ف/  -ٜ٘
 .ٜٙٔجيد الم ؿ / -ٓٙ
 .ٜٛٔـ. ف/  -ٔٙ
 .ٕ٘ٙن ٗينظرن الكتاب/  -ٕٙ
 .ٕ٘ٙ  والرعاية/ ٚٔٔينظرن التحديد/ -ٖٙ
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 .ٜٜٔجيد الم ؿ/ -ٗٙ
 .ٚ٘وينظرن ىدغاـ ال را /  ٖٕٚن ٖشرح الشاتية / -٘ٙ
 .ٕٔ٘ن ٔينظرن افقناع / -ٙٙ
 .ٙٔٔوالتحديد/   ٛٗ -ٚٗرية /وينظرن المني القك  ٕٙٓينظرن جيد الم ؿ/ - ٚٙ
 

 ثبت املصبدر واملراجع
هػػػ( ٚٔٔٔت )ىتحػػاؼ توػػد  ال شػػر  ػػال را ات األر ػػع عشػػر  أحمػػد  ػػف محمػػد ال نػػا   -ٔ

 .  ٜٚٛٔ-ٚٓٗٔ -ٔط - يروت –تين د. ش  اف محمد ىمماعيؿ /مطن عالـ الكتب 
/مطن دار هػػػػ( تػػػين محمػػػد عمػػػي الردينػػػيٖٛٙىدغػػػاـ ال ػػػرا  ن أ ػػػو مػػػ يد المػػػيراتي )ت -ٕ

 .  ٜٙٛٔ-ٙٓٗٔ - ٕط -دمشؽ  -أماما 
هػػ( تػين زهيػر ٗٗٗت )اإلدغاـ الك ير تي ال ر ف ن أ و عمرو عثماف  ف مػ يد الػداني  -ٖ

 ـ.  ٕٜٜٔ . -هػ ٖٔٗٔ- ٔط ل ناف – يروت  –غازإ زاهد/ عالـ الكتب 
ين / تػ (هػػٓٗ٘ت )أ ػو ج قػر احمػد  ػف عمػي  ػف ال ػاذش   اإلقناع تي ال را ات الم ع -ٗ

 ٖٓٗٔ -ٔط -جام ػة اـ ال ػرا  -قطامش/ المممكة ال ر يػة المػ ودية  د. ع د المجيد
   .ـٖٜٜٔ –هػ 

 -هػػػػػ( ٓ٘ٔٔ)ت (مػػػا ج مػػػػي زادة) يػػػاف جيػػػػد الم ػػػؿ/ محمػػػػد  ػػػف أ ػػػػي  كػػػر المرعشػػػػي -٘
   .ملطوط تي لزانة الدكتور مالـ قدورإ حمد

مػطن  غػانـ قػدورإ/ / تػين(هػٗٗٗ)ت  التحديد تي اإلت اف والتجويد / أ و عمرو الداني -ٙ
 .ٜٛٛٔ - ٔط - دداد  -اللمود 

 .ٜٗٚٔ - يروت  -التط يؽ ال رتي /ع دة الراجحي/ مطن دار النيوة  -ٚ
تػػين غػػانـ  /(هػػػٖٕٛ)ت  التمييػػد تػػي عمػػـ التجويػػد /شػػمس الػػديف محمػػد ا ػػف الجػػزرإ -ٛ

 ـ.ٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔ -ٔط - يروت  -قدورإ/ مطن ميممة الرمالة 
تػػين مػػالـ  هػػػ(/ٓ٘ٔٔ)ت (مػػا ج مػػي زادة)/محمػػد  ػػف أ ػػي  كػػر المرعشػػيجيػػد الم ػػؿ  -ٜ

 .ٕٔٓٓ -قدورإ حمد /مطن دار عماف لمنشر والتوزيع 



 مجمة جام ة تكريت لم مـو اإلنمانية
 (ٕٚٓٓ) تشريف الثاني  (                   ٓٔال دد )  (                ٗٔالمجمد )

 ٔٓٔ 

 - دػػداد  -الدرامػػات ال ػػوتية عنػػد عممػػا  التجويػػد /غػػانـ قػػدورإ حمػػد /مػػطن اللمػػود  ٓٔ
ٜٔٛٙ. 

 /الػػػدرس ال ػػػوتي عنػػػد ا ػػػف ال ػػػاذش /  شػػػرا احمػػػد محمػػػد أمػػػيف/ رمػػػالة ماجمػػػتير -ٔٔ
-هػػػػ ٕٕٗٔ -كميػػػة التر يػػػة  - اشػػػراؼن الػػػدكتور ع ػػػد الجميػػػؿ تركػػػي /جام ػػػة تكريػػػت 

   .ـ ٕٔٓٓ
 (/ٖٛٗ) الرعايػػة لتجويػػد ال ػػرا ة وتح يػػؽ لقػػظ الػػتدوة /مكػػي  ػػف أ ػػي طالػػب ال يمػػي -ٕٔ

 .ٖٜٚٔ -تين احمد حمف ترحاف/ دمشؽ 
مػػطن دار /تػػين شػػوقي وػػيؼ/  (هػػػٕٖٗالمػػ  ة تػػي ال ػػرا ات /ا ػػف مجاهػػد ال دػػدادإ) -ٖٔ

 .ٜٜٛٔ -هػ ٓٓٗٔ - ٕط -م ر  -الم ارؼ 
هػػػ( /تػػين محمػػد محيػػي ٙٛٙشػػرح شػػاتية ا ػػف الحاجػػب/ روػػي الػػديف افمػػترا ادإ ) -ٗٔ

 .ٜ٘ٚٔ - يروت  -الديف و لريف /مطن دار الكتب ال ممية 
 .)د. ت( -/مطن عالـ الكتب  (هػٕٗٙ)شرح المق ؿ /ا ف ي يش -٘ٔ
 .ٜٛٛٔ -نايمة/ مطن جام ة المو ؿ ال رؼ الواوي /ع د الج ار ال -ٙٔ
 -ال ػػاهرة  -(/ تػػين ع ػػد المػػدـ محمػػد هػػاروف /مػػطن اللػػانجي ٓٛٔكتػػاب مػػي ويا) -ٚٔ

   .ٕٜٛٔ - ٕط
 الكشػػػؼ عػػػف وجػػػوم ال ػػػرا ات المػػػ ع وعمميػػػا وحججيػػػا /مكػػػي  ػػػف أ ػػػي طالػػػب ال يمػػػي -ٛٔ
 -دمشػػػػػؽ  -/ تػػػػػين محيػػػػػي الػػػػػديف رموػػػػػاف /مػػػػػطن مجمػػػػػع المدػػػػػة ال ر يػػػػػة  (هػػػػػػٖٛٗ)

 .ٜٗٚٔ -هػٜٖٗٔ
تػػػين محمػػػد عمػػػي النجػػػار  (/ٕٚٓم ػػػاني ال ػػػر ف /أ ػػػو زكريػػػا يحيػػػد  ػػػف زيػػػاد القػػػرا  ) -ٜٔ

 .ٜٓٛٔ - ٕط - يروت  -واحمد يومؼ نجاتي/ مطن عالـ الكتب 
مػػطن عػػالـ  تػػين محمػػد ع ػػد اللػػالؽ عوػػيمة/ (/ٕ٘ٛا وال  ػػاس الم ػػرد ) الم توػػب/ -ٕٓ

 .)د.ت( - يروت  -الكتب 
هػػ( ٗٔٔٔ) الم دمة الجزريػة /مػد عمػي  ػف مػمطاف محمػد ال ػارإ المني القكرية شرح -ٕٔ

 .ٜٛٗٔ -هػ ٖٚٙٔ -ط األليرة  -/ مط ن م طقد ال ا ي الحم ي / م ر 



 اـ عند المرعشياإلدغ
 د. احمد عطية عمو

 ٕٔٓ 

المػػػنيج ال ػػػوتي لم نيػػػة ال ر يػػػة /رييػػػة جديػػػدة تػػػي ال ػػػرؼ ال ر ػػػي/ الػػػدكتور ع ػػػد  -ٕٕ
 .ٜٓٛٔ - يروت  -ال  ور شاهيف / ميممة الرمالة 

 


