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Judul Skripsi  : “ANALISIS IDGHOM DALAM AL-QUR’AN” 

  

 

Peneliti berbicara tentang apa-apa yang berkaitan dengan idghom dari segi 

ilmu Shorof di dalam Al-quran, dimana peneliti melakukan analisis terhadap 

contoh-contoh idghom dalam Al-qur’an tersebut beserta hukum-hukumnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan baru kepada siapa saja yang 

membaca Al-qur’an tetapi tidak mengetahui hokum-hukum idghom dalam ilmu 

sharaf yang ada dalam al-quran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana 

peneliti mengumpulkan dan memperoleh data penelitian melalui studi 

kepustakaan (library research). 

Setelah peneliti menganalisis data, maka diperolehlah hasil penelitian, 

yaitu yang berkaitan dengan idghom beserta hukum-hukumnya. Maka, peneliti 

mendapatkan sembilan puluh idghom di dalam Al-qur’an beserta hukum-

hukumnya, karena peneliti telah membatasi penelitiannya pada 3 contoh saja 

setiap juznya. Adapun pembagian idghom dalam al-quran memiliki tiga 

pembagian, yaitu idgom wajib, idhom jaiz (boleh), dan idghom mumtani’ 

(dilarang) . Peneliti mendapati 84 contoh idghom wajib, 5 idghom jaiz (boleh) dan 

1 contoh idghom mumtani’ (dilarang). 
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  التجريد

  ناصب صالني:       االسم

    ٣٢١٤٣٠٢٣:     الرقم األساسيي

  شاه خالد ناسوتيون، املاجستري الدوكتور:     املشرف األول

  تريذوا اهلادى، املاجس الدوكتور:     املشرف الثاين

  )التحليل الوصفي(اإلدغام في القرآن :       املوضوع

حيث أن الباحث حيلل  ،القرآن يف حث عما يتعلق باإلدغام الصريفاالب حتدث

 يهدف هذا البحث ليكون معرفة ملن يقرأو  .أحكامهامع  أمثلة اإلدغام املوجودة فيه

يكون هذا و . القرآن و هو مل يدر أحكام اإلدغام يف القرآن من ناحية علم الصرف

  . البحث حبثا كيفيا حيث أن الباحث يستخدم الدراسة املكتبية يف إنتاج البانات و مجعها

مع  ما يتعلق باإلدغام الصريف يف القرآننتائج البحث بعد أن حلل الباحث تأيت 

ن الباحث قد حدد دراسته يف أل فوجد تسعني مثاال يف القرآن مع أحكامه. أحكامه

أشكال،  يأيت على ثالثةف أما تقسيم اإلدغام يف القرآن. ثالثة أمثلة فحسب من كل جزء

اإلدغام الواجب كان عدد و . واإلدغام املمتنعاإلدغام الواجب واإلدغام اجلائز و هي 

   . اإلدغام املمتنع مخسة أمثلة عدداإلدغام اجلائز مثاال واحدا و عدد أربعة ومثانني مثاال، و 

  

                     المشرف األول

  

 الدوكتور شاه خالد ناسوتيون، الماجستير 

  ١٩٧٦٠٢٠٢٢٠٠٧١٠١٠٠١   : رقم التوظيف



 أ 
 

  التمهيد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

مل  بالقلم و علم اإلنسان ماي خلق اإلنسان من علق و الذي علم احلمد هللا الذ

نعمه الكثرية، حىت يقدر الباحث على كتابة هذا  حيمد اهللا تعاىل الباحث على .يعلم

الذي  و السالم على نبينا الكرمي حممد صلى اهللا عليه و سلم مث الصالة .البحث اجلامعي

  .قد محلنا من الظلمات إىل النور و من الباطل إىل احلق

و أما موضوع . البحث بعناية اهللا تعاىل و مرضاته انتهى الباحث من كتابة هذا

قدم للحصول على ، و هو م" )التحليل الوصفي( اإلدغام في القرآن "فهو  البحث

يف قسم تدريس اللغة العربية جبامعة سومطرة الشمالية اإلسالمية  الدرجة اجلامعية

   .احلكومية

و لذالك، ال بد له . يف كتابة هذا البحث اجلامعي و قد شجع الباحث والداه

أما الذين يشجعون الباحث يف كتابة  .و شجعه أيضا كثري من الصحابة .اأن يشكر هلم

  :هذا البحث فهم 

و  ، و مها الذان ربياه منذ صغره)والدا الباحث( ديسان صالني ووايت مانيك .١

 .علماه كثريا من التعليم األخالقي



 ب 
 

الباحث يف كتابة هذا  شجعالذي ي ، وهو)خ صغري للباحثأ(أجيول صالني  .٢

 .البحث اجلامعي

باحث كثريا قبل مواجهته هم الذين يساعدون الأعضاء مسكن دار النشاط، و  .٣

   .و حيبهم الباحث كثريا املناقشة،

هم الذين يف قسم تدريس اللغة العربية، و " ب"أصحايب و صاحبايت من الفصل  .٤

مالية اإلسالمية يتعلمون مع الباحث قدر أربع سنوات يف جامعة سومطرة الش

 .  الباحث معرفة كثرية منهم احلكومية، و ينال

، و مها الذان أشرفا األستاذ شاه خالد ناسوتيون واألستاذ ذو اهلادى املاجستري .٥

 .الباحث يف كتابة هذا البحث اجلامعي

األساتيذ و األستاذات الذين قد علموا الباحث قدر أربع سنوات يف قسم  .٦

 .تدريس اللغة العربية جبامعة سومطرة الشمالية اإلسالمية احلكومية

جامعة سومطرة الشمالية اإلسالمية احلكومية، و هي جامعة يتعلم فيها الباحث  .٧

  .قدر أربع سنوات

و . حلضورهم و مساعد�م و تشجيعهم عليه عنهم اهللا أن يرضيدعوا الباحث 

 .يرجوا أن ينفع هذا البحث اجلامعي ملن حيتاجه و يريد دراسة عن احلال يف الزمن القادم



 ج 
 

لمه القراء و فريجوا الباحث أن يع. فيه أن يف هذا البحث أخطاء و نقصانو مما ال شك 

  . يقدم اقرتاحا�م للباحث

يف كتابة هذا البحث خريا، يستعفي الباحث على مجيع خطاياه و نقصانه و أ

  .  اجلامعي

  

   ٢٠١٨ سبتمبري ١٢ميدان، 

  الباحث            

  

  

  ناصب صالني

            ٣٢١٤٣٠٢٣  
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  الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث .١

تعرف اللغة  لة االتصال أو احملادثة، حىت تكون اللغة أكثر االستخدام لدى 

و كانت اللغة اصطالحا كلغة اجلسم، و . ا.تمع ة يف العبارة اليومية مع معاين خمتلفة

لغة السماء، و لغة النجوم و لغة احلب و لقة القلب و لغة السياسة، و لغة اإلله، و 

 . األخرىغريها من املصلحات اللغوية 

و يف القاموس اإلندونيسي، تعرف اللغة كنظام و رمز صوت اليت استخدمها 

نظام ، تعرفة اللغة كOxfordو أما يف قاموس . الناس و ا.تمع ملعاملة و حمادثة

  ١.االتصال اللفظي و الكتايب اليت استخدمها الناس يف بالدهم

ىف هذا العامل كثرية من اللغات اليت يستخدمها اإلنسان ىف الشعوب والقبائل، 

ىف البلد البد له اللغة اخلاصة، ألن البلد ال ينفصل من اللغة وإن اللغة هي آلة 

بل كل املخلوق الذي ىف . اتصالية إما ىف داخل البلد أو إما خارج البلد من بلد`

ىف اإلنسان فحسب، و ىف احليوا`ت أيضا هلا األرض له اللغات اخلاصة، ليس إال 

لغات خاصة ولكننا ال نعرف املقصود من لغاlا، كما يوجد ىف قصة jريخ نىب 
                                                           

1
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سليمان حينئذ يريد أن يسري مرور  مكان النمال وىف هذه القصة تقص أن النمال 

أن  هذه احلالة تدل على. يتصل أيضا لكن ال يعرفها إال نىب سليمان ما يقول النمال

ىف حياة اإلنسان كثرية من اللغات اليت . احلياة ىف هذا العامل ال ينفصل من اللغة

أحدها اللغة العربية اليت يستخدم العربيون أو بالد العرب . تستخدم كآلة اتصالية

  .لتعبري أهدافهم إىل اآلخرين ىف التعامل واالتصال

لعامل أكثر، كما قال اللغة العربية تكون إحدى اللغات اليت تستخدم ىف هذا ا

هو يقول إن اللغة العربية هي إحدى اللغات ) ٦:  ٢٠٠٤ىف األرشاد (الغزوي 

وغري ذلك، أن اللغة  ٢.الرئيسية ىف العامل الذي ينطق أكثر من مائتني ومليون إنسان

العربية هي لغة القرآن حىت جيعل اللغة العربية كاللغة املتحدة ألمة اإلسالم ىف هذا 

  : ١١٣ما قال هللا تعاىل ىف القرآن الكرمي بسورة طه آية ك. العامل

َزْلَناُه قـُْرآً� َعَربِي�ا  ٣.وََكَذاِلَك أَنـْ

ألجل ذلك، اللغة العربية طبعا تكون لغة مناسبة إىل مئات مليون أمة 

  . اإلسالم ىف العامل

                                                           
2
AzharArsyad. 2004. Bahasa Arab danMetodePengajarannya. (Yogyakarta: 
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مبدآ احلياة اإلسالم و اللغة العربية ال ينفصالن أبدا ألن أساسا احلكم و 

مكتو�ن �للغة العربية ) القرآن و سنة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم(اإلسالمية 

فال ميكن للمسلمني أن يعملو مبا أمره هللا يف القرآن و احلديث دون أن . اجلميلة

  .ألن القرآن و احلديث ال يرتمجان جبمع اللغة املوجودة يف العامل .يفهمومها قبلها

أفضل، لذلك اللغة العربية أو األدب العريب كالمها أمهان  واللغة العربية هلا �ثري

لتعلمه، ألن ال ميكن الشخص يستطيع أن يفهم اآل�ت القرآن واألحاديث النبوية  

تعلم اللغة العربية ال تنفصل من . إذا ال يعرف األصول أو األسس من هذه اللغة

رى، ىف اللغة العربية هلا كما ىف اللغة األجنبية األخ. تعلم القواعد اللغوية نفسها

ىف تعلم اللغة العربية هلا دور مهم ىف . قواعد لتسهيل ىف فهم بناء الكلمات العربية

تعلم اللغة العربية طبعا ال تنفصل من . استيعاب اللغة العربية اجليدة والصحيحة

أما عناصر اللغة فهي علم وظائف األصوات، وعلم صناعة املعاجم . العناصر اللغوية

  .عانيها، وعلم النحو، وعلم الصرف، وعلم البالغة والعلوم اليت تتعلق �لعربيةوم

أما البحث الذي سيبحث الباحث هو جزء من علم الصرف أو 

 morphology"تؤخذ من اللغة اللغة اإلجنليزية " morfologi"لغة، كلمة . املورفولوجيا

ىف اللغة . عىن علم بنية الكلمةمب" مورفولوجيا"وهذه الكلمة تؤخذ من اللغة العربية ". 

هو علم عن تغيري شكل " علم الصرف"أو " علم االشتقاق"العربية، عامة تعرف بـــــــ 



٤ 

 

 

ولكن دراسة علم الصرف يقوم . الكلمة إىل كلمات متنوعة لنيل املعاىن املختلفة

املورفولوجيا نفسه ىف قاموس أكرب اللغة . متنوعة جدا إذا يقارن مبورفولوجيا

ندونيسية يسمى أن املراد من املورفولوجيا هو فرع من علم اللغة اليت يبحث عن اإل

  ٤.مورفيم وجمموعات أو جزء من تركيب اللغة اليت تتضمن الكلمة وأجزاء الكلمة

ىف تعلم الللغة العربية فيها علمان البد لنا أن نعرفها يعىن علم النحو 

ن منهما سنعرف القواعد أو  الطرق  كالمها أساس ىف تعلم اللغة العربية أل. الصرف

ىف اللغة العربية هذان العلمان يعىن علم النحو والصرف كالمها . كي يفهمها سريعا

  .ال ينفصالن أل�ما كاألب واألم مثل زوجي وأكمل بعضه بعض

وملاذا علم الصرف يسمى �ألم ؟ ألن علم . النحو أبو العلم، والصرف أمها

إذا ال توجد كلمة اللفظ . الكلمة تدل على تنوع العلمالصرف يولد بنية الكلمة، و 

ذلك التصريح  �دئ طلوع . دون الكتابة صعوبة إلجياد العلم. فال توجد الكتابة

عاملو اإلسالم . حينما يكون اإلسالم ىف العصر الذهيب، خاصة ىف جمال العلم

�ليفات نتاج يتسابقون لتحصيل �ليفاlم اليت ترتب لستخدام اللغة العربية، إما 

إذن، . الرتمجة من اللغة الالتينية أو إما النظر�ت اجلديدة اليت يرتبو�ا ىف ا.ال املعني

مبعىن حنن . من يريد أن يتعلم العلم فينبغى له أن يتعلم أول املرة علم النحو والصرف
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تها، نتعلم القواعد العربية تبدأ من علم الصرف أوال، ملعرفة أبنية الكلمة، بعد معرف

واملراد كن علم النحو هو علم ملعرفة ملكان الكلمة . البد لنا أن نعرف علم النحو 

  .    ألجل ذلك، كالمها مهمان جدا إىل التعلم لعملية تعلم اللغة العربية. وإعرا¤ا

تغيري هذه ". تغيري"الصرف لغة مبعىن . الصرف هو فرع من علم اللغة العربية

معرفة الصرف أو  دراسة شكل الكلمة هى ". التصريف"ـ الكلمة ىف تطبيقه يسمى بــ

الكلمة فمعىن " صيغة"ىف تعلم اللغة العربية أل�ا ىف تغيري  شكل أو . مهمة جدا

" tulis"إذا كانت ىف اللغة اإلندونيسية سنجد مثال تغيري  كلمة . الكلمة ستتغري 

شكل تغيري الكلمة فعلم الصرف أيضا سيبحث ". menulis-tulisan-ditulis"تكون 

ولو كان وقوع اختالف اآلراء، عامة علماء الصرف . األساسية تكون كلمات أخرى

هذا الفعل الذي سيتغري كون الكلمات . جيعل الفعل املاضى كأساس الكلمة

  .األخرى

تغيري ىف علم الصرف ال يقع  ىف الفعل فحسب، ولكن تغيريه يستطيع أن 

. األول هو إعالل. سم إىل ثالثة تقسيماتيقع ىف احلرف، حيث يستطيع أن يق

اإلعالل هو تغيري ىف الكلمات العربية اليت هلا حروف العلة، حيث يتضمن قلب 

اإلبدال . والثاىن هو إبدال. حرف العلة، وحذف حرف العلة وتسكني حرف العلة

هو قلب احلرف أيضا، ولكن قلب حرفه ال خيص ىف حرف العلة فقط كما ىف 
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دال يبحث عن تغيريات احلرف ىف الكلمة يكون حرف آخر  الذي اإلب. اإلعالل

اإلدغام هنا . والثالث هو  إدغام. يسبب �لقواعد املعينة اليت توجد ىف علم الصرف

ليس اإلدغام ىف علم التجويد ولكن املراد من اإلدغام ىف علم الصرف هو يبحث 

  .جانسنيعن حرفني متجانسني و شكل أصل الكلمة اليت ميلك حرفني مت

أما حجج . ألجل ذلك، الباحث سيبحث عن اإلدغام ىف علم الصرف

الباحث ىف اختيار حبث اإلدغام هى ألن كثريا من اإلنسان ما زالوا مل يعرفوا عن 

حينما هم يسمعونه فيفكر ونه ىف ذهنهم  ىف علم . اإلدغام ىف علم اللغة العربية

. غة العربية خصة ىف علم الصرفالتجويد، ىف احلقيقة اإلدغام يوجد ىف علم الل

بناء على . وأشعر حا̀ز أن الطالب ىف قسم اللغة العربية مازالوا قليلني الذين يعرفونه

الباحث »خذ ويرفع هذا املوضوع كي يعرفوا ويفرقوا أين اإلدغام ىف علم التجويد 

 "أما املوضوع الذي سيبحث الباحث ىف هذا البحث . وأين اإلدغام ىف علم الصرف

 ".)تحليل الوصفي ال(  القراناإلدغام 

  حتديد املسألة. ب

 .حّدد الباحث دراسته عن اإلدغام ثالثة أمثلة من كل جزء يف القرأن الكرمي  
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  تعبري املسألة.  ج

  :أما تعبري املسألة ىف هذا البحث فهو   

 ؟اإلدغام ىف القرأن هي اآل�ت اليت حتتوي عليما .١

  ؟اليت حتتوي عليهحكم اإلدغام يف اآل�ت ما  .٢

  أهداف املسألة .  د

  :أما أهداف املسألة ىف هذا البحث فهي     

  .اإلدغام ىف القرأن اآل�ت اليت حتتوي عليملعرفة . ١  

  .حكم اإلدغام يف اآل�ت اليت حتتوي عليهملعرفة. ٢  

  فوائد البحث. هــ

  .نتيجة هذا البحث ترجا إعطاء الفوائد إما نظرية أو إما عملية  

 فوائد نظرية .١

نظر من `حية نظرية، نتيجة هذا البحث ترجا استطاعة إثراء خزانة عن 

هذا . اإلدغام الذي يوجد ىف علم اللغة العربية الذي يكون ىف القرآن خاصة

البحث يرجا أن يستخدم كمصدر للباحثني اآلخرين لتنفيذ البحث املناسب 

 . لم اللغة العربيةىف ترقية الفهم عن فوائد اإلدغام مهمة جدا ىف تع
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 فوائد عملية .٢

نظر من `حية عملية، نتيجة هذا البحث إعطاء الصورة ىف القراء عن 

اإلدغام، حىت ىف الوقت املستقبل القراء يفهمون فهما جيدا عن قواعد اإلدغام 

. وفوائده الفضلى اليت يوجد ىف القرآن حىت أال خيطأ إعطاء البيان ىف املستقبل

ث يرجا مساعدة الطالب ىف تعلم القرآن كي يستطيع أن غري ذلك، هذا البح

يفهم مضمون القرآن و يستطيع أن يعمل ملة الدين اإلسالمي ىف احلياة 

 . اليومية جيدا
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  الباب الثاين

  والدراسة السابقةالدراسة النظرية 

 الدراسة النظرية  . أ

 دغام اإل .١

 تعريف اإلدغام  .أ 

  .يني وبتخفيفها يف عبارة الكوفينيوهو بتشديد الدال يف عبارة البصر 

، ولذالك مسُِّي هذا الباب إدغاما دغام يف اللغة إدخال شيء يف شيءواإل

، وأما يف �إلدغام كأّن إدخال حرف يف حرف حيث كان اتصال احلرفني

و حكما ³يصال ساكن قبله من اإلصتالح فهو تشديد حرف متحّرك لفظا أ

، املقّيد والغرض به طلب التخفيف ألن املثلني يثقل النق ¤ما مبشي. جنسه

املدغم و و . خر ارتفع اللسان ¤ما دفعة واحدةفإذا أدغم أحدمها يف األ

اذا حتّرك  ، األول ساكن والثاىن متحرك ألن األولاملدغم قيه  أبدا حرفان

ما ألن حمل احلركة من احلرف ، ألن احلركة حتول بينهامتنع اتصاله �لثاين

، ومجيع احلروف تدغم ويدغم فيها إال األلف أل�ا ساكنة أبدا فال ميكن بعده

، أل�ا ليس هلا مثل بعدها إدغام ما قبلها فيها لسكو�ا وال إدغامها فيما

  :ٍب متحرك والتقاء املثلني على ثالثة أضر 
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، فيجب مّد وحتّرك الثاين أن يسّكن األول ومل يكن حرف:  أحدمها

مهما يف اإلدغام ضرورة إذ ال حاجز بينهما من حركة وغريها وفيشتّد ازدحا

كان األول   ، فأما إذامل يربح حامت ومل أقل لك: املخرج فيجب اإلدغام حنو

، فإنه ال يدغم يف مثله على املختار حنو قوله تعاىل حرف مّد من كلمة أخرى

بَـُلوا: (    .�إلدغام لزوال املدّ )  قَاُلوا َوَأقـْ

: إلدغام كقولكع اأن يتحرك األول ويسّكن الثاين فيمتن: Nنيهما

، حلرف األول تفصيل بني املتجانسني، ألن حركة ا، ورسوُل اَحلَسنِ ظََلْلتُ 

أ�م يسّكنون األول : من بين بكر بن وائلوقد حكى قوم  فتعّذن اإلتصال

ولون يف فيق. املثلني املتحّرك وحيركون الثاين لساكن ويدغمون لثقل اجتماع

  . َن َوَمرَّنَ َردَّ : مثل َرَدْدَن َوَمَرْرنَ 

ما جيب فيه اإلدغام، وما : أن يتحرّكا وهو على ثالثة أوجه: Nلثها

  ٥.جيوز، وما ميتنع

 أقسام اإلدغام   .ب 

أول املثلني فيه ساكنا من األصل،  ، وهو ما كاناإلدغام، إما صغري

، وهو ما كان احلرفان فيه متحرّكني، فأسكن أوهلما حبذف حركته، وإما كبري

                                                           

املكتبة األصريّة،  :بريوت ( الكّناش يف فن النحو والصرف. أيب الفداء إمساعيل بن األفضل علي األيويب٥
  ٣٠٧- ٣٠٦.ص) ٢٠٠٤
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، ومها اإلسكان وإّمنا مسَُِّي كبريا ألن فيه عملني. بنقلها إىل ما قبلها أو

  .ألول يف الثاينوالصغري ليس فيه إالّ إدراج ا. اإلدغام: واإلدراُج، أي

  ٦.الوجوب، اجلواز، االمتناع: لٍ ولإلدغام ثالث أحوا

 وجوب اإلدغام  .ج 

مهالإلحلاق وال يف معين وهو أن يلتقيان يف كلمة واحدة وليس أحد

، فإذا م يف ليس ومل يكن قبل األول ساكن، ومل  يؤدِّ اإلدغااإلنفصال

، وامحَرَّ حيَمرَّ وفـَرَّ يَِفرُّ ردَّ ويَردُّ ، : صلت هذه الشرائط وجب اإلدغام حنوح

  ٧.وما أشبا¤ا إال إذا اضرت الشاعر فريده إىل األصل

جبب اإلدغام يف احلرفني ، ويف كتاب جامع الدروس العربية

)) مرَّ ((ك : تجانسني إذا كا` يف كلمة واحدة، سواء أكا` متحرّكنيامل

رف األول ساكنا والثاين أم كان احل )))َميُْررُ ((و)) َمَررَ : ((وأصلهما)) (َميُرُّ ((و

وأما ). )) َعْضضٌ ((و)) َمْددٌ : ((وأصلهما)) (َعضٍّ ((و)) َمدٍّ ((متحرّكا، ك 

  : قول الشاعر

  احلمد Ç العلّي األجَللِ 

  .))األَجلّ ((فمن الضرورات الشعريّة، والقياس 
                                                           

  ٢١٣ .ص) ١٩١٢دار الفكر : بريوت.(جامع الدروس العربية. الشيخ مصطفى الغالييين٦

  ٣٠٧-٣٠٦,...ص .الكّناش. أيب الفداء إمساعيل بن األفضل علي األيويب الشاهر بصاحب محاة٧
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غمتُه يف الثاين بال ، أداألول من املثلني ساكنا ّمث إن كان احلرف

و إن كان )) ). َصْددٌ ((و)) َشْددٌ : ((وأصلهما)) (َصدٍّ ((و)) َشدٍّ ((ري، ك تغي

قبله متحركا أو مسبوقا حبرف ، طرحَت حركته وأدغمتُه إن كان ما متحرّكا

أما إن كان ما )) ). رَاِددٌ ((و)) دَ َردَ : ((وأصلهما)) (رَادٍّ ((و)) َردَّ ((مدٍّ، ك 

  .)) )يـَْرُددُ : ((وأصلهما)) (ُردُّ يَـ ((فتنقل حركته إليه، ك  ،قبله ساكنا

ملثلني املتجاورين الساكن أوهلما، إذا كان يف كلمتني،  وجيب إدغام ا

)) َعنَّا((و)) سكتَّ ((و)) سكتُّ : ((كما كا` يف كلمة واحدة، مثل

، غري أنه إن  ))استغفْر ربَّك((، و))قْل له((، و))كُتْب �لقلما ((، و))َعَليَّ ((و

، ، وإن كان غري ضمريمريا، وجب اإلدغام لفظًا وخطÌاكان Ëين املثلني ض

  .وجب اإلدغام لفظًا ال خطÌا

أِلَل : ((الواجِب يف الفاظ ال يقاس عليها، مثل وَشذَّ َفكُّ اإلدغام

)) نسانُ دبَب اإل((، و))إذا تغّريت رائحتهما وفَسدتْ )) :اُء واألسنانُ السق

 قططَ ((، و)إذا كثرت ضبا¤ا()) ضببت األرض((، و)إذا نَبت الشعُر جبينه(

�إلدغام أيضا، )) َقطَّ : ((قالوي. إذا كان قصريا جعدا)) (الشعر

إذا َكثُر )) (خلختْ ((، و)�لرمض إذا لصقْت أجفا�ا)) (حلَحتالعني((و

، �إلدغام أيضا)) خلََّت((و)) حلَّت((: ، ويقال))دمعها وغلظْت أجفا�ا
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إذا )) (عززت الناقة((، و)يفها املششُ إذا ظهر يف وظ)) (مَششِت الدابةُ ((و

  .)ضاق جمرى لبنها

ضيُِّقها : أي) ()رجٌل ضفُف احلال: ((وَشذَّ يف األمساء قوهلم

 ،))طعاٌم قضيضٌ ((، و)�إلدغام أيضا)) (ضفُّ احلالِ : ((ويقال). وشديدها

�إلدغام أيضا، )) قضٌّ : ((يقال، و )يف حّصى صغاٌر أو تراب: أي(

  ٨.))َفِعلٍ ((فيه اإلدغام، ألنه اسٌم على ورن وهذا ُميَْنع. يك�لتحر )) وَقِضضٌ 

ويف كتاب شزل العرف يف فن الصرف هناك أحد عشر شرطا 

  :لوجوب اإلدغام

` يف كلمة واحدة كمّد ومّل وحّب، أصلها مَدَد أن يكو : أحدها

، فيكون ، وأما اذا كا` يف كلمتني�لفتح، ومَلَل �لكسر، وَحُبَب �لضمّ 

  )).جَعَل لكم : (( اإلدغام جائزا، حنو

  .اللهو: َدَدن، وهوأال يتصدر أحدمها ك:Nنيهما

  . يّتصل مبدغم َكُجشَّ مجع جاسّ أّال : Nلثهما

جلبل، فإنه ملحق : يك̀و يف وزن ملحق بغريه كَقرَددأّال : رابعها

  .حرج، واقعنسس فإنه ملحق �حرجنمفإنه ملحق بد ، وَجْلَبَب جبعفر
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أال يك̀و يف اسم على وزن :  وسادسها وسابعها وNمنها خامسها

بضمتني  )) فـُُعلٍ ((وهو ما بقي من اËر الد�ر، أو : بفتحتني كطََلل)) فـََعلٍ ((

ة)) ِفَعلٍ ((ضد الصعب، أو : ذلول كُذَلل مجع
ّ
: بكسر ففتح َكِلَمم مجع مل

: درة بضم ففتح كددر مجع)) فـَُعل((وهي الشعر ا.اوز شحمة األذن، أو 

مبدغم، أو كان الوزن ملحقا، أو كان قي تصدر أو اتصل فإن . وهي اللؤلؤة

  .اسم على زنة فـََعل، أو فـُُعل، أو ِفَعل أو فـَُعل، امتناع اإلدغام

أال تكون حركة إحدامها عارضة، كاْخُصْص أيب واْكُفِف : التاسع

  .الشرّ 

  .وَعِييَ يك̀و �ءين الزما حتريك Ëنيهما، كْحِيَي أال : العاشر

 ٩.، واقتتلكاسترت)) افتعل((̀و jءين يف أال يك:  عشر ىاحلاد

 جواز اإلدغام  .د 

  :وز اإلدغام وتركه يف أربعة مواضعجي

ساكنا ، و الثاين احلرف األول من املثلني متحرمكا أن يكون: األول

، ، �إلدغام))ُمدَّ ((و)) مل ميدَّ : ((بسكون عارٍض للجزم أو شبهه، فتقول

                                                           

. ص). دار الكيان: الر�ض. (شزل العرف يف فن الصرف. الشيخ أمحد بن حمّمد بن أمحد احلمالوي٩
٢٢٥-٢٢٤   
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: قال تعاىل. و الفكُّ أجوُد، وبه نزل الكتاب الكرمي. بفّكه)) ميُددْ مل ((و

تـَُها ُيِضىءُ    .َواْشُدْد َعَلى قـُُلْوِ_ِمْ : وقال. َسْسُه َ�رٌ َوَلْو َملْ متَْ  َيَكاُد زَيـْ

، ، �ء املخاطبةن اّتصل �ملدغم فيه ألف االثنني، أو واو اجلماعةوإ

)) مل ميّدا: ((ال سكون Ëين املثلني، مثلأو نون التوكيد، وجب اإلدغام، لّزو 

)) مل ميدَّنْ ((، و))مدِّي((و)) مل متدِّي((و)) مّدوا((و)) مل ميّدوا((و)) مدَّا((و

أما إن اتصل به ضمري رفع متحرٌك،  ،))مدَّنَّ ((و)) مل ميدَّنَّ ((و)) مدَّنْ ((و

  .فيمتنع اإلدغام

صل ¤ما اللذين مل يتّ  وتكون حركة املثلني املدغمني يف املضارع واألمر

)) مل بعضَّ ((و)) عضَّ ((و)) مل يردُّ ((و)) ردُّ : ((شيٌء jبعٌة حلركة فائه، مثل

وجيوز أيضا يف مضموم . هذا هو األكثر يف كالمهم. ))مل يِفرِّ ((و)) ِفرِّ ((و

مل ((و)) ُردِّ ((و)) مل يـَُردَّ ((و)) رُدَّ ((ك . ، الفتح والكسرالفاء، مع الضمِّ 

)). مل يـََعضِّ ((و)) َعضِّ ((وجيوز يف مفتوحها، مع الفتح، الكسر، ك . ))يـَُردِّ 

  .))مل يَِفرَّ ((و)) ِفرَّ ((وجيوز يف مكسورها، مع الكسر، الفتح، ك 

ضموم الفاء جيوز فيه الضم والفتح، مث الكسر، لك أن املنعلم من ذ(

جيوز ، وأن املفتوح الفاء والفتح يشبه الضم يف قوته وكثرته، والكسر ضعيف
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كسور الفاء جيوز فيه ، والفتح أوىل وأكثر، وأن املفيه الفتح، مث الكسر

  .)الكسروالفتح، ومها كاملتساويني فيه

حينئٍذ بسكون مقّدر على اخره، منع من ظهوره  ويكون جزم املضارع

منع من  ،اء األمر على سكون مقدر على اخره، ويكون بنحركة اإلدغام

  .ظهوره حركة اإلدغام أيضا

)) اْمُددْ : (( األمر من الثالثي ا.رد، مثلاعلم أن مهزة الوصل يفو 

؛ أل�ا إمنا أيت ¤ا ))ُمدَّ : ((ْغَىن عنها بعد اإلدغام، فتحذف، مثلُيْستَـ 

�لساكن، وقد زال السبب، ألن أول الكلمة قد صار  للتخلص من االبتداء

  .متحركا

نيتهما، حتريك Ëأن يكون عني الكلمة والمها �ءين الزما : الثاين

  .، �إلدغام أيضا))َحيَّ ((و)) َعيَّ : ((، فتقول))َحِييَ ((و)) َعِييَ : ((مثل

)) لن ُحيِْييَ : ((كانت حركة الثانية عارضة لإلعراب، مثلفإن  

: ن الثانية، مثلوكذا إن عرض سكو . امتنع إدغامه)) رأيت َحمِيًيا((و

  )).حييتُ ((و)) عييت((

)) تـََتاَبعَ ((لفعل املاضى jءان، يكون يف أول ا أن: الثالث

، فيجوز اإلدغام، من ز�دة مهزة وصٍل يف أوله، دفعا لإلبتداء ))تـَتَـّبعَ ((و
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ل ، بفإن كان مضارعا، جيز اإلدغام. ))اتـَّبَّع((و)) اjّبعَ : ((�لساكن، مثل

، قال ))تلّظى((و)) تجّلىت((ول يف ، فتقجيوز ختفيفه حبذف إحدى التاءين

  . وهذا شائٌع كثٌري يف االستعمال .تـََلظَّى: وقال. تـَنَـزَُّل امللئكتُه والرُّْوحُ : تعاىل

)) جعل يل: ((يتجاور مثالن متحركان يف كلمتني، مثلأن : الرابع

 َجَعل: ((ام، ³سكان املثل األول، فتقول، فيجوز اإلدغ))كتَب �لقلم((و

  ١٠.فظا ال خطّا، غري أن اإلدغام هنا جيوز ل))كتَب �لقلمِ ((و)) يل

 :امتناع اإلدغام  .ه 

  :مواضع ميتنع اإلدغام يف سّتة

)) درر((الثّية متحرك العني مطلقا حنو يف ما كان من األمساء الث )١

 .))حلل((و)) طلل((و)) سرر((و

 .))ترت((و)) ددن((يف ما تصّدر فيه املثالن حنو  )٢

 . امسا)) فردد((فعال، و)) جلبب((حق �لر�عى حنو يف املل )٣

 ))مهلل((و)) سدد((مدغم فيه حنو اذا اتصل  ول املثلني  )٤

يقال فال )) أغزز بزيد((ن يف وزن أفِعل يف التعجب حنو اذا كان املثال )٥

 .أعّز به متييزا له عن األمر

                                                           

  ٢١٥,...ص .جامع. الشيخ مصطفى الغالييين١٠
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كون حنو اذا اتصل املثل الثاين بضمري رفع متحرك فعرض عليه الس )٦

 ١١.))مدد`((و)) مددت((

 تنبيه  .و 

َردُّوا َورُدِّي : حنو، مّد، وجب حتريكه مبا يناسبهاذا ويل املدغم حرف 

َتهاء اهلاء، خلف؛ وإذا وليه هاء غائبة وجب فتحهَوُردَّا ، ، فكأن األلف َولِيـْ

  . وجيب الضم إذا وليه اهلاء غائب، خلفا لثعلب

اخره يف املضارع ا.زوم  وأما إذا وليه ساكن أو مل يله شيء فيثلث

  .ومل يـَُغضَّ الطْرفَ . ردَّ القوم: لفاء، حنومضمومي ا، إذا كان واألمر

إن املدغم فيه إذا سكن يف جزم حنو مل يرد أو شبه اجلزم وهو يف 

وإمنا جعل  الوقف حنو رد جاز فيه بقاء اإلدغام و التفكيك حنو مل يردد واردد

فعل األمر شبيها �.روم ألن حكمه حكم املضارع فهو شبيه به ويلزم يف 

فعل األمر اجتالب مهزة الوصل ألن تفكيكه يوجب تسكني أوله كالصحيح 

أهل احلجاز جاء القرأن والتفكيك لغة أهل احلجاز واإلدغام لغة متيم وبلغة 

وهو يف القرأن كثري ومما . ٢١٧البقرة ) ومن يرتدد منكم عن دينه: (غالبا حنو

يف سورة احلشر عند . ٤احلشر ) ومن يشاق هللا:(قوله تعاىل جاء فيه مدغما

يف قراءة ابن كثري وأىب عمرو . ٢١٧البقرة ) ومن يرتد منكم(مجيع القرأن 
                                                           

  ٥٩. ص)دار رمياين للطباعة والنشر: بريوت. (سّلم اللسان يف الصرف والنحو والبيان. جرجي شاهن عطيه١١



١٩ 

 

 

والكوفيني وإمنا الناظم يف الوجهني ألن املتكلم به جيوز له أن يتكلم �للغتني 

خمري ألن ال ينطق به اال مفككا  لذى لغته التفكيكمعا ال أن العرىب ا

  ١٢.وكذلك الذى لغته اإلدغام ال ينطق به إال مدغما

ففيه وجهان  ،َعضَّ وفـَرَّ : ان مفتوحي الفاء أو مكسوريها حنوفإذا ك

الكوفيني ذلك بني البضريني و  ، على خالف يف بعضالفتح والكسر:  فقط

حنن : (ب فكُّ اإلدغام، حنوفع متحرك وجوإذا اتصل املدغم بضمري ر 

أْجِبْب : ب الفّك يف أفعل يف التعجب، حنووجي١٣.)خلقنهم وشدد` أسرهم

  ١٤.إىل هللا تعاىل �حملسنني

َتغّريت : أي: َل السقاءألِ : ، شذوذا يف غري ذلك، حنويفكُّ  وقد

  )الرجز: (قول أيب النجم العجليّ : ، ويف الضرورة ، حنورائحته

  ١٥األْجَللِ احلمد h الَعلِّي 

  

 

                                                           
. ص). ٢٠٠٥. المكتبة العصرية: بيروت. (شرح المكودي. ن صالح المكوديأبي زيد عبد الرحمن بن علي ب١٢

٤٠٠  
  ٢٢٨،...ص). دار الكيان: الر�ض. (شزل العرف. الشيخ أمحد بن حمّمد بن أمحد احلمالوي١٣
. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. اإلمام أبى دمحم عبد هللا جمال الدين بن يوسف بن أحمدبن عبد هللا بن هشام١٤

   ٤١٢. ص). منشورات المكتبة العصرية: بيروت (
  ٢٢٨، ...ص). دار الكيان: الر�ض. (شزل العرف. الشيخ أمحد بن حمّمد بن أمحد احلمالوي١٥
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 القرآن .٢

 تعريف القرآن  .أ 

اختلف العلماء يف لفظة القرآن من حيث االشتقاق أو عدم 

االشتقاق، ومن حيث إّن لفظة القرآن مصدر أو وصف، وجاء اختالفهم يف 

  ١٦: هذا ا.ال على عدة آراء

قال أصحاب هذا الرأي أّن القرآن مصدر للفعل قرأ، : الرأ�ألول

فيكون القرآن على وزن الرجحان والغفران، مث ّمت نقل و�يت قرأ مبعىن تال، 

لفظ القرآن من املصدر ليكون امسًا داًال على القرآن الكرمي، ويساند هذا 

َنا َمجَْعُه : (الرأي ورود كلمة القرآن مبعىن القراءة ومن ذلك، قوله تعاىل ِإنَّ َعَليـْ

ُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَهُ *َوقـُْرآنَهُ  َ̀   ١٧.)فَِإَذا قـَرَْأ

ذهب أصحاب هذا الرأي وعلى رأسهم الزجاج النحوي : الرأي الثاين

إىل أّن لفظ القرآن وصف على وزن فعالن، من الفعل قرأ ومعناه هنا مجع، 

قرأت املاء، مبعىن مجعته، مث أُطلق لفظ القرآن على كتاب هللا؛ : يُقال يف اللغة

ًال على معىن اجلمع ألنه مجع سور وآ�ت القرآن الكرمي، فيكون لفظ قرآن دا

  . والضمّ 
                                                           

الطبعة ( الوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم، )م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١(أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان ١٦
  ٢٠٩. صدار الكتب العلمية، : ، بيروت)األولى

  
 ١٨-١٧: سورة القيامة، آية١٧
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ذهب أصحاب هذا الرأي وعلى رأسهم األشعرّي إىل : الرأي الثالث

أّن لفظ القرآن مشتق من قرأ، وهو من قرن، مبعىن قرن الشيء بشيء آخر 

أي مجعه به وضّمه إليه، وُمسّي به القرآن الكرمي، وبناء على هذا تكون النون 

مدودة مهزة زائدة، ولذلك ميكن القول قران يف قرآن أصلّية، وتكون اهلمزة امل

بدون مهز، وهو توجيٌه ضعيف؛ ولذلك قال الفرّاء أّن اشتقاق القرآن من 

القرائن؛ ألّن اآل�ت ُتصّدق بعضها وتؤيّد بعضها، وتتشابه فيما بينها، وهي 

  . قرائن، والقرائن هي األشباه والنظائر من الشيء

عي إّن القرآن اسم ّمسى هللا سبحانه وقال اإلمام الشاف: الرأي الرابع

مثلما ّمسى الكتابني  -عليه الصالة والسالم-وتعاىل به كتابه املنَزل على دمحم 

  التوراة واإلجنيل: -عليهما السالم-اللذين أنزهلما على أنبيائه موسى وعيسى 

املعجز، املتعبد بتالوته،  كالم هللا تعاىلو أما القرآن اصطالحا  

املنقول بواسطة الوحي، و املنقول للمسلمني من عصر الرسول صلى هللا عليه 

و سلم إىل اليوم �لتواتر، املبدوء ترتيبا بسورة الفاحتة، و املختوم يف املصحف 

  .جزءا ٣٠سورة و  ١١٤و يشتمل القرآن على ١٨.ترتيبا بسورة الناس

  

                                                           
  .١، جزء ٣ .صدار الكتب العلمّية، : ، بيروتتفسير آيات األحكام من القرآن علي الصابوني، دمحم١٨
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 القرآن املعجزة اخلالدة  .ب 

نبياً  -عليه الصالة والسالم-قرآن املعجزة اخلالدة ملا بعث هللا دمحماً ال

ورسوًال أرسل معه القرآن الكرمي معجزة خالدة تدّل على صدقه، وأنه عبدهللا 

ورسوله، أرسله �حلق ليخرج الناس من الظلمات إىل النور، فكان القرآن 

ا به، وكانوا أهل املعجزة العظيمة، حيث حتّدى هللا العرب جبنس ما برعو 

فصاحة وبالغة وبيان، فأرسل هللا هلم القرآن عربيًا فصيحًا بليغاً، ومل يكتف 

عند هذا احلد، بل حتداهم أن »توا مبثل هذا القرآن، أن »توا مبثل ما فيه من 

فصاحة، و»توا مبثل ما فيه من بالغة وبيان، فعجزوا عن أن »توا مبثل هذا 

  . من مثلهالقرآن، وال حىت بسورة 

اإلعجاز يف القرآن الكرمي إعجاز لغوي بالغي �لدرجة األوىل، 

إضافة إىل إعجازه التشريعّي العظيم، وإعجازه �لكالم عن أخبار السابقني، 

وإعجازه �إلخبار عن املستقبل، واحلديث عن الغيبيات، �إلضافة إىل 

ال بعد التطّور إعجازه العلمي، وإخباره عن أشياء مل يدرك الناس معناها إ

 ١٩.العلمّي يف هذا العصر

                                                           
، جزء ٣٣٥. صالمعارف، : ، الرياض)الطبعة األولى( اإلتقان في علوم القرآن، )م١٩٨٧(جالل الدين السيوطي ١٩

٢ 
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 القرآن متعبَّد بتالوته  .ج 

القرآن متعبَّد بتالوته املقصود من كون القرآن متعبَّدًا بتالوته أّن هللا 

سبحانه وتعاىل جعل قراءة القرآن عبادة ينال ¤ا املسلم األجر والثواب من 

املسلم إىل ربه، وينال رضى هللا سبحانه وتعاىل، فقراءة القرآن قربة يتقّرب ¤ا 

مواله جّل وعال، مث إّن الصالة ال تصح إال بتمام أركا�ا، ومن أركان الصالة 

قراءة سورة الفاحتة يف كل ركعة من ركعات الصالة، فمن جاء �لركن يف 

الصالة فصالته صحيحة، وإن فات ركن قراءة الفاحتة بطلت الصالة، 

ة ويف خارج الصالة، ومن يقرأ القرآن وحيافظ فالقرآن متعبَّد بتالوته يف الصال

على تالوته آ`ء الليل وأطراف النهار فقد فاز �ألجر العظيم، واملكانة العالية 

  ٢٠.عند هللا تبارك وتعاىل

 مجع القرآن  .د 

مجع القرآن كان القرآن يف عصر النبّوة حمفوظًا يف صدور الرجال، 

ومكتوً� يف صحف على جريد النخل، أو جمموعة من احلجارة الرقيقة، أو 

كان اخلليفة   -عليه الصالة والسالم-اخلزف وغري ذلك، فلما توّيف الرسول 

ب مسيلمة، ، الذي حارب املرتّدين، وأصحا- Û- بعده أ� بكر الصديق 

                                                           
. صالتونسية، : ، تونس)الطبعة األولى( التحرير والتنوير، )١٩٨٤(دمحم الطاهر بن دمحم بن دمحم الطاهر بن عاشور ٢٠

 .٦، جزء ٢٥٨
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وقد قُتل يف حروب الرّدة عدد كبري من الصحابة، ومنهم الكثري من حفظة 

جبمع القرآن ووضعه يف  -Û-القرآن، وُأشري على أيب بكر الصديق 

مصحف واحد يضّم مجيع القرآن، خشية ضياع القرآن مبوت الصحابة ممن 

مل يقم ¤ذه اخلطوة ومل جيمع  -ملسو هيلع هللا ىلص - حيفظونه، فرتدد يف ذلك، ألن النيب 

القرآن، مث استقر رأيه ورأي الصحابة على أن جيمعوا القرآن يف مصحف 

 -Û-واحد، فأمر أحد كتبة الوحي، وهو الصحايب اجلليل زيد بن Ëبت 

بتتبع القرآن وضّمه ومجعه، فجمعه يف صحف واحد، إال أنه غري مرتب 

  . السور

يت ُمجع فيها القرآن الكرمي عند أيب بكر الصديق وبقيت الصحف ال

-Û-  حىت وافته املنّية، مث انتقلت بعده إىل عمر بن اخلطاب-Û- مث ،

، -Û-يف خالفة عثمان  -Ý- إىل أم املؤمنني حفصة بنت عمر 

ت عن الصحابة وانتشرت أثناء ذلك بعض الصحف يف اآلفاق واليت ُكتب

احلافظني للقرآن؛ مثل مصحف عبد هللا بن مسعود، ومصحف أيب بن كعب 

-Û- .  

 -Û-ويف حدود سنة ثالثني للهجرة ويف عهد عثمان بن عفان 

حضر الصحايب اجلليل حذيفة بن اليمان فْتَح مناطق أرمينية وأذربيجان، 
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قراءيت من : القرآن، ويقول املسلم لآلخرفوجد املسلمون خيتلفون يف قراءة 

مصحفي أصح من قراءتك، فارتعب وفزع بسبب ذلك؛ خوفًا من ضياع 

، وطلب -Û-القرآن، وغريًة على كتاب هللا، فتوّجه إىل عثمان بن عفان 

منه أن يدرك األمة قبل اختالفهم كما اختلف اليهود والنصارى، فأرسل 

املؤمنني حفصة؛ يطلب منها أن ترسل له نسخة اخلليفة عثمان إىل أم 

املصحف اليت عندها ليتم نسخها، مث يرّدها إليها، فأرسلت إليه نسخة 

املصحف اليت حبوزlا، فأمر عثمان زيدًا بن Ëبت ومعه عبد هللا بن الزبري، 

ومعهما سعيد بن العاص، �إلضافة إىل عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن 

إذا هم : ملصحف اليت كانت عند حفصة عدة نسخ، وأمرهمينسخوا نسخة ا

اختلفوا هم وزيد يف شيء مما يف املصحف، أن يكتبوه بلسان قريش؛ ألّن 

القرآن إمنا نزل بلسان وهلجة قريش، فكتب منها عدة مصاحف؛ ُوّزعت 

نسخة إىل البصرة، ونسخة إىل الكوفة، ونسخة إىل الشام، وترك نسخة 

فسه نسخة، ونسخة إىل مكة، ونسخة إىل اليمن، �ملدينة، وأمسك لن

ونسخة إىل البحرين، وأمر حبرق غريها من املصاحف ودفنها، لتوحيد 

املصاحف على هذه النسخة املوّحدة اليت ُنسخت يف عهد عثمان، وما زال 

  ٢١.رسم املصحف حيمل اسم الرسم العثماّين حىت اليوم

                                                           
تفسير فتح الرحمن في، )م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠) ( هـ ٩٢٧: المتوفى(مجير الدين بن دمحم العليمي المقدسي الحنبلي ٢١



٢٦ 

 

 

 الدراسة السابقة  . ب

كما   السابقةاليت تبحث عن احلال يف حبث علمي هيالدراسة أن نظر الباحث

  :يلي 

 اآلدابكلية ( يم̀و عائزة مصنفيا، اإلدغام يف سورة الكهف، حبث تكميل .١
يف هذه الدراسة كان يبحث عن اإلدغام يف سورة الكهف مع ) والعلوم اإلنسانية

 .تقسيمها فيه
كلية ( يث تكميلاإلدغام بني علم التجويد وعلم الصرف، حب. دمحم خري الواوان .٢

يبحث عن خالف اإلدغام بني علم التجويد وعلم  )والعلوم اإلنسانية اآلداب
 . الصرف

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                               

 .١، جزء ١٣-١٢. صدار النوادر، : ، دمشق)الطبعة األولى( القرآن
 
  



٢٧ 

 

  الباب الثالث

  طرق البحث

طريقة يشتمل هذا الباب على نوع البحث ومصادر البيا`ت وأغراض البحث و 

  .البيا`ت طريقة حتليلو  أدوات البحثو   مجع البيا`ت

 نوع البحث  . أ

، من حيث أن هو املنهج الوصفييف كتابة هذا البحث املنهج املستخدم 

بد أن جتمع البيا`ت كاملة ليكون البحث مفيدا فال . قواعدهاإلدغام و يبني الباحث 

. ثانويةوكا`ت البيا`ت من املصادر الرئيسسة واملصادر ال. مناسبا �لنظرية الكيفية

أما و . أو سلوك عمل ¤ا اإلنساننطقها اإلنسان تصدر املصادر الرئيسية من كلمات 

 أيضا األفالم، و رسالة قصريةككتاب املذاكرة و من الوËئق  املصادر الثانوية تصدر 

  . وغري ذلك فيديوو 

عملية هي ، و دراسة مكتبية فهيأما تصميم البحث الذي استخدمه الباحث 

اءة املواد البحثية مع كتابتها قر و املكتبية اليت تتعلق بطريقة مجع البيا`ت 

 . هي القرآن الكرميتخدم الباحث البيا`ت املكتبية و ففي هذه الدراسة اس٢٢.عمليتهاو 
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٢٨ 

 

 

صادر البيا�ت  . ب  م

يتكون من كل ما رأى موليونج أن مصادر البيا`ت للبحث الكيفي هي  

 ألن توجد املعاىن املوجودة يفكل ما ينظره الباحث عميقا و الكلمات اللفطية أو الكتابية 

عبا ص ابل جيوز أن تكون فرع يف األصل، ال بد أن تكون املصادر أصال.الوËئق أو غريها

  .لبحثها ما دام الدليل هلا قو�

كان الشخص . مكان وورقةوهي شخص و  و تشتمل املصادر على ثالثة أقسام

املكان و . من خالل املقابلة أو االستطالعمن يستطيع أن يقدم البيا`ت لسا` أو كتابة 

غري غرفة وكمال األدوات واأللوان و حنو الثابت و . متحركاأو  Ëبتاهو ما يقدم البيا`ت 

أما الورقة هي ما يقدم و . غري ذلكحنو أنشطة ورقص وتعليم و أما املتحرك و . ذلك

  ٢٣.مصدرا ورقيااملصارم كأمثلة سابقة تكون . ، رقما، صورة، أو  رمزا أخرحرفاالعالمات 

  :تنقسم مصدر البيا`ت إىل قسمني

 املصدر الرئيسي .١

 .اليت فيها اإلدغامالقرآن الكرمي املصدر الرئيسي يف كتابة هذا البحث هو 
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٢٩ 

 

 

 املصدر الثانوي .٢

  :، وهي كتب تتعلق مبوضوع البحث، منهاثانوياملصدر ال

  مجيع الدروس العربية  .أ 

 الصرفالكناس يف فن النحو و   .ب 

 شذل العرف يف فن الصرف  .ج 

 البيانسلم اللسان يف الصرف والنحو و   .د 

 غريها من كتب  علم الصرفو   .ه 

  غرض البحث  . ج

  .و اإلدغام يف القرآن الكرميغرض البحث يف هذه الدراسة ه

  طريقة مجع البيا�ت  .د 

 املستخدمة يف كتابة هذا البحث أما الطريقة. كيفية إلعداد الطريقةاألساليب هي  

كتب اليت املعلومات على طريقة الوËئق من الو هي طريقة جلمع البيا`ت طريقة الوËئق، و 

لذالك، يستخدم الباحث دراسة مكتبة، أي أن »خذ الباحث . دغامتبحث عن اإل

املوجودة يف أو مجع البيا`ت مبساعدة املواد . الوËئقالبيا`ت املكتبية من الكتب و 

 .املكتبة



٣٠ 

 

 

  أدوات البحث  .ه 

بعبارة أخرى، . يف البحث الكيفي، كانت أداة البحث هي الباحث نفسه

يلخص نتائج و ينظم البيا`ت و ينقح البيا`ت ويقدم البيا`ت و من جيمع البيا`ت الباحث 

  .البحث

  أساليب حتليل البيا�ت  .و 

املقابلة نتائج اليت تصدر من تنظيم البيا`ت حبث و حتليل البيا`ت هو عملية 

بتنظيمها كان إعداد البيا`ت . ةمعلوما حىت أن تكون البيا`ت مفهومة و غريهو 

أخريا بتلخيص البيا`ت حىت أن و لتعلمها اختيار األشياء املهمة و تقسيمها إىل أقسام و 

  . تكون معلومات لآلخرين

استخدم الباحث .املعنييف إنتاج اهلدف لتسهيل األنشطة الطريقة عملية منظمة 

بحث يف كتابته هي الباحث نفسه، كانت أدات الو . طريقة وصفية يف كتابة هذا البحث

  . أما املصدر الرئيس يف هذا البحث هو القرآن الكرميو 



٣١ 

 

 

هي عملية ³عداد البيا`ت رأى بوجدان و بيكلني أن حتليل البيا`ت الكيفية 

إلقاء األخبار ياء اليت ال بد لنا تعلمها و األشوتنظيم البيا`ت وحبث منط وأشياء مهمة و 

  ٢٤. إىل األخرين

  :قال عينني أن اخلطوات اليت ال بد للباحث مالحظتها 

 مجع و تفتيش البيا`ت .١

 اختيار البيا`ت .٢

البيا`ت غري املناسبة حث أن خيتار البيا`ت املناسبة و يف هذه املرحلة ال بد للبا

  .كذالك العكسناسبة حيللها الباحث و املفكانت البيا`ت . البحث هداف 

 تقدمي البيا`ت .٣

  .منظمة و شرحها ترتيب البيا`تتقسيم و هذه املرحلة تشتمل على 

 تلخيص البيا`ت .٤

  ٢٥.فائدة البحثمناسبة بنوع و خلص الباحث نتائج البحث يف هذه املرحلة 
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٣٢ 

 

 

  خطوات البحث  .ز 

  :حيلل الباحث البيا`ت من خالل خطوات آتية 

 الباحث الكلمات اليت فيها اإلدغاممجع  .١

 خيتار الباحث البيا`ت اليت سيحللها  .٢

 القرانحيلل الباحث فوائد اإلدغام املوجودة يف  .٣

  .القران املوجود يفخلص الباحث نتائج البحث عن اإلدغام  .٤

 

 

 

 



٣٣

الباب الرابع

نتائج البحث

. يف القرأن الكرمي أمثلة كثرية من اإلدغام، إما اإلدغام الصريف واإلدغام التجويدي

يت الباحث بثالثة  حية علم الصريف و فأراد الباحث هنا أن يقدم حتلل اإلدغام من 

.اإلدغام يف كل جزء من القرأن الكرميأمثلة 

ت اليت حتتوي علي اإلدغام.أ اآل

التحليلاإلدغامآية/سورةرقم

١٤:البقرة١

)اجلزء األول(

آَمنَّا َو ِإَذا َلُقْوا الَِّذْيَن آَمنـُْوا قَاُلْوا 

َو ِإَذا َخَلْوا ِإَىل َشَياِطْيِنِهْم قَاُلْوا 

َا  َّ َمَعُكْم ِإمنَّ َحنُْن ُمْستَـْهزُِؤْونَ ِإ

َنا ،َءاَمنَّا أصله َءاَمنـْ

و هو . على وزن أَفـَْعْلَنا

آمن (الفعل املاضى من 

، و أدغمت )يؤمن–

النون األوىل يف الثانية 

للمجاورة يف كلمتني 

وألّن احلرف الثاىن 

.ضمري



٣٤

فَِإن ملَّْ تـَْفَعُلوْا َوَلن تـَْفَعُلوْا فَاتـَُّقواْ ٢٤: البقرة ٢

النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجاَرُة 

لِْلَكاِفرِينَ ُأِعدَّتْ 

، أصله أُْعِدَدْت ُأِعدَّتْ 

. على وزن من أُْفِعَلتْ 

وهو الفعل املاضى املبّين 

–َأَعدَّ (للمجهول من 

، و أدغمت الدال )يُِعدُّ 

ىل يف الثانية األو 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

ََّ َال َيْسَتْحِيي َأن َيْضِرَب ٢٦: البقرة ٣ ِإنَّ ا

َمَثًال مَّا بـَُعوَضًة َفَما فـَْوقـََها َفَأمَّا 

الَِّذيَن آَمُنوْا فـَيَـْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ 

ِمن رَِِّّْم َوأَمَّا الَِّذيَن َكَفُروْا 

ََذا َمَثالً  ِ َُّ فـَيَـُقوُلوَن َماَذا أَرَاَد ا

ًا َويـَْهِدي بِِه َكِثرياً بِِه َكِثري ُيِضلُّ 

َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنيَ 

أصله ُيْضِلُل على ، ُيِضلُّ 

وهو .وزن من يـُْفِعلُ 

الفعل املضارع من 

، و )ُيِضلُّ –َأَضلَّ (

أدغمت الالم األوىل يف 

الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة



٣٥

: البقرة ٤

١٥٨

)اجلزء الثاين(

ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر 

َِّ ۖ َفَمْن  اْلبَـْيَت َأِو اْعَتَمَر َحجَّ ا

َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف 

 ََّ ًرا َفِإنَّ ا َِِما ۚ َوَمْن َتَطوََّعَخيـْ

َشاِكٌر َعِليمٌ 

. أصله َحْججَ ،َحجَّ 

وهو الفعل املاضى من 

، و )َحيُجُّ –َحجَّ (

أدغمت احلاء األوىل يف 

الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

: البقرة ٥

١٦٤

ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض 

َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك 

الَِّيت َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر ِمبَا يَنَفُع 

ُّ ِمَن السََّماء  النَّاَس َوَما أَنَزَل ا

ِمن مَّاء َفَأْحَيا ِبِه األْرَض بـَْعَد 

َا َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ  آبَّةٍ دَ َمْوِ

ِح َوالسََّحاِب  َوَتْصرِيِف الرَِّ

ِر بـَْنيَ السََّماء َواَألْرِض  اْلُمَسخِّ

ٍت لَِّقْوٍم يـَْعِقُلونَ  آلَ

أصله َدابَِبٍة على ، َدآبَّةٍ 

. وهو اسم. وزن فَاِعَلةٍ 

أدغمت الباء األوىل يف 

الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة



٣٦

: البقرة ٦

١٧٣

َتَة َوٱلدََّم  َا َحرََّم َعَلْيُكُم ٱْلَميـْ ِإمنَّ

َوحلََْم ٱْخلِنزِيِر َوَمٓا أُِهلَّ ِبِهۦ لَِغْريِ 

َِّ َفَمِن  ٍغ َوَال ٱْضطُرَّ ٱ َ َر  َغيـْ

ََّ َغُفوٌر  َعاٍد َفَالٓ ِإْمثَ َعَلْيِه ِإنَّ ٱ

رَِّحيمٌ 

، أصله ُاْضطُرَِر ٱْضطُرَّ 

. على وزن من أُفـُْتِعلَ 

و الفعل املاضى مبّين وه

اْضطَرَّ (للمجهول من 

أدغمت الراء ) َيْضطَرُّ –

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

: البقرة ٧

٢٥٨

اجلزء (

)الثالث

ِإبـْرَاِهيَم ِيف َحآجَّ أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذي 

ُّ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل  ُه ا َ رِبِِّه َأْن آ

َ الَِّذي ُحيِْيي َوُميِيُت  ِإبـْرَاِهيُم َريبِّ

َ ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَل  قَاَل َأ

لشَّْمِس  ِ َِْيت   َّ ِإبـْرَاِهيُم فَِإنَّ ا

َا ِمَن  ِمَن اْلَمْشرِِق َفْأِت ِ

ُ اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت الَّ  ّ ِذي َكَفَر َوا

، أصله َحاَجَج َحآجَّ 

وهو .على وزن فَاَعلَ 

أدغمت . الفعل املاضي

اجليم األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة



٣٧

الَ يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 

: البقرة ٨

٢٦٢

الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل 

َوآلَ َمناِهللا ُمثَّ َال يـَْتِبُعوَن َمآأَنَفُقوا 

ُْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرِِّْم َوالَ  أًَذى هلَّ

َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َحيَْزنُونَ 

ًنا على َمنا ، أصله َمنـْ

و هو . وزن فـَْعالً 

–َمنَّ (املصدر من 

، و أدغمت النون )نُّ ميَُ 

األوىل يف الثانية 

للمجاورة يف كلمتني 

وألّن احلرف الثاىن 

.ضمري

: البقرة ٩

٢٨٢

ُتْم  َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَنـْ

ِبَدْيٍن ِإَىلٰ َأَجٍل ُمَسمى فَاْكتـُُبوُه 

َنُكمْ  ْلَعْدِل َوْلَيْكُتْب بـَيـْ ِ َكاِتٌب 

ََْب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما  َوَال 

َُّ فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي  َعلََّمُه ا

ََّ رَبَُّه َوَال  َعَلْيِه احلَْقُّ َوْليَـتَِّق ا

َنُكمْ  ، َوْلَيْكُتْب بـَيـْ

وأدغمت الباء األوىل 

يف الثانية لفظا وال 

ألن احلرف الثاين . خطا

غري ضمري



٣٨

ًئا فَِإْن َكاَن الَِّذي  يـَْبَخْس ِمْنُه َشيـْ

َعَلْيِه احلَْقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا أَوْ 

َال َيْسَتِطيُع َأْن ميُِلَّ ُهَو فَـْلُيْمِلْل 

ْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا  ِ َولِيُُّه 

َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن ملَْ 

ِن ِممَّْن  َ َيُكوَ َرُجَلْنيِ فـََرُجٌل َواْمرََأ

تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء أَْن َتِضلَّ 

ا اْألُْخَرٰى ِإْحَداُمهَا فـَُتذَكَِّر ِإْحَدامهَُ 

ََْب الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا  َوَال 

َوَال َتْسَأُموا َأْن َتْكتـُُبوُه َصِغريًا أَْو  

ِلُكْم أَْقَسُط ِعْنَد  َكِبريًا ِإَىلٰ َأَجِلِه ذَٰ

َِّ َوأَقـَْوُم لِلشََّهاَدِة َوأَْدَىنٰ َأالَّ  ا

بُوا ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَارًَة  تـَْرَ

َنُكْم فـََلْيَس َحاِضرَ  ًة ُتِديُرونـََها بـَيـْ

َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكتـُُبوَها 



٣٩

َوَأْشِهُدوا ِإَذا تـََبايـَْعُتْم َوَال ُيَضارَّ  

َكاِتٌب َوَال َشِهيٌد َوِإْن تـَْفَعُلوا 

 ََّ فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم َواتـَُّقوا ا

َُّ ِبُكلِّ َشْيءٍ  َُّ َوا َويـَُعلُِّمُكُم ا

َعِليمٌ 

: ال عمران ١٠

٩٢

)اجلزء الرابع(

َحىتَّ تُنِفُقوا ِممَّا اْلِربَّ َلن تـََناُلوا 

حتُِبُّوَن َوَما تُنِفُقوا ِمن َشْيٍء فَِإنَّ 

ََّ ِبِه َعِليمٌ  ا

،أصله ِبْرَر على وزن اْلِربَّ 

وهو مصدر . من ِفْعلَ 

) َيِربُّ –بـَرَّ (من 

وأدغمت الراء األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

: ال عمران ١١

٩٩

َ َأْهَل اْلِكَتاِب ِملَ  َتُصدُّونَ ُقْل 

َِّ َمْن آَمَن تـَبـُْغونـََها  َعن َسِبيِل ا

 ُ َّ ِعَوًجا َوأَنُتْم ُشَهَداُء َوَما ا

ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ 

،أصله َتْصُدُدْوَن َتُصدُّونَ 

. على وزن من تـَْفُعُلْونَ 

وهو الفعل املضارع من 

) َيُصدُّ –صدَّ ( 



٤٠

وأدغمت الدال األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.ة واحدةكلم

: ال عمران ١٢

١١٨

َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال تـَتَِّخُذواْ 

ْلُوَنُكْم  َ ِبطَانًَة مِّن ُدوِنُكْم َال 

َقْد َبَدِت َعِنتُّمْ َخَباًال َودُّوْا َما 

اْلبَـْغَضاء ِمْن أَفـَْواِهِهْم َوَما ُختِْفي 

ُصُدوُرُهْم َأْكبَـُر َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم 

ِت ِإن ُكنُتْم تـَْعِقُلونَ  اآلَ

ُتْم على َعِنتُّمْ  ، أصله َعِنتـْ

وهو . وزن من َفِعْلُتمْ 

الفعل املاضى من 

و ) يـَْعِنتُ –َعِنَت (

أدغمت التاء األوىل يف 

للمجاورة يف  الثانية 

كلمتني وألّن احلرف 

.الثاىن ضمري

٢٤: النساء ١٣

اجلزء (
)اخلامس

َوٱْلُمْحَصنَُٰت ِمَن ٱلنَِّسٓاِء ِإالَّ َما 

َِّ َعَلْيُكْم  َمَلَكْت أَْميَُٰنُكْم ِكتََٰب ٱ

ِلُكْم َأن ُأِحلَّ وَ  َلُكم مَّا َورَآَء ذَٰ

َر  ِلُكم حمُِّْصِنَني َغيـْ َْموَٰ ِ تَـُغو۟ا  تـَبـْ

، أصله ُأْحِلَل على ُأِحلَّ 

وهو . وزن من أُْفِعلَ 

الفعل املاضى املبّين 

–َأَحلَّ (للمجهول من 



٤١

ِفِحَني َفَما ٱْسَتْمتَـْعُتم ِبِهۦ  ُمسَٰ

َاُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفرِيَضًة  ُهنَّ فـَٔ ِمنـْ

ُتم  َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تـَرََٰضيـْ

 ََّ َكاَن ِبِهۦ ِمۢن بـَْعِد ٱْلَفرِيَضِة ِإنَّ ٱ

َعِليًما َحِكيًما

وأدغمت الالم ) حيُِلُّ 

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

َوَعَصُواَكَفُرواالَِّذينَ يـََودُّ يـَْوَمِئذٍ ٤٢: النساء ١٤

اْألَْرضُ ِِمُ ُتَسوَّىَلوْ الرَُّسولَ 

ََّ َيْكُتُمونَ َوَال  َحِديثًاا

أصله يـَْوَدُد على ، يـََودُّ 

وهو .وزن من يـَْفَعلُ 

( الفعل املضارع من 

وأدغمت )  يـََودُّ -َودَّ 

الدال األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

َ أَيـَُّها الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب آِمُنواْ ٤٧: النساء١٥

ِمبَا نـَزَّْلَنا ُمَصدِّقًا لَِّما َمَعُكم مِّن 

َنا على َلَعنَّا ، أصله َلَعنـْ

وهو . وزن من فـََعْلَنا



٤٢

قـَْبِل َأن نَّْطِمَس ُوُجوًها فـَنَـُردََّها 

رَِها َأْو نـَْلَعنَـُهْم َكَما  َ َلَعنَّاَعَلى أَْد

 ِّ َأْصَحاَب السَّْبِت وََكاَن أَْمُر ا

َمْفُعوالً 

الفعل املاضى من 

و أدغمت ) يـَْلَعنُ -َلَعنَ (

النون األوىل يف الثانية 

للمجاورة يف كلمتني 

وألّن احلرف الثاىن 

.ضمري

: النساء ١٦

١٤٨

اجلزء (

)السادس

َُّ ٱْجلَْهَر بِٱلسُّٓوِء ِمَن حيُِبُّ الَّ  ٱ

 ُ َّ ٱْلَقْوِل ِإالَّ َمن ظُِلَم وََكاَن ٱ

يًعا َعِليًما مسَِ

، أصله ُحيِْبُب حيُِبُّ 

وهو الفعل . يـُْفِعلُ 

-َأَحبَّ (املضارع من 

وأدغمت الباء ) حيُِبُّ 

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

: النساء ١٧

١٥٧

َّ قـَتَـْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى َوقـَْوِهلِْم إِ 

َِّ َوَما قـَتَـُلوُه  اْبَن َمْرَميَ َرُسوَل ا

، أصله الظَّْنِن على ٱلظَّنِّ 

وهو . وزن من فـَْعلِ 



٤٣

َوَما َصَلُبوُه َوَلِكن ُشبَِّه َهلُْم َوِإنَّ 

ْنُه  الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍّ مِّ

الظَّنِّ َما َهلُم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع 

َوَما قـَتَـُلوُه يَِقيًنا

) َيُظنُّ -َظنَّ (املصدر من 

وأدغمت النون األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

: النساء ١٨

١٦٤

َعَلْيَك ِمن َقَصْصنَُٰهمْ َوُرُسًال َقْد 

قـَْبُل َوُرُسًال ملَّْ نـَْقُصْصُهْم َعَلْيَك 

ُ ُموَسٰى َتْكِليًما َّ وََكلََّم ٱ

، هو الفعل َقَصْصنَُٰهمْ 

-َقصَّ (املاضى من 

ومنع من ) يـَُقصُّ 

اإلدغام التصال الصاد 

الثانية بضمري رفع 

.متحّرك

: املائدة ١٩

١١٠

اجلزء (

)السابع

َ ِعيسى اْبَن َمْرَميَ   ُّ ِإْذ قَاَل ا

اذُْكْر نِْعَمِيت َعَلْيَك َوَعَلى 

َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّدتَُّك ِبُروِح اْلُقُدِس 

ُتَكلُِّم النَّاَس ِيف اْلَمْهِد وََكْهًال َوِإْذ 

، هو الفعل َكَفْفتُ 

-َكفَّ (املاضى من 

ومنع من ). َيُكفُّ 

اإلدغام التصال الكاف 



٤٤

َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة 

ِمَن َوالتـَّْورَاَة َواِإلِجنيَل َوِإْذ َختُْلُق 

ِِْذِين فـََتنُفُخ  َئِة الطَّْريِ  الطِِّني َكَهيـْ

ِِْذِين َوتـُْربُِئ  رًا  ِفيَها فـََتُكوُن طَيـْ

ِِْذِين َوِإْذ ُختْرُِج  اَألْكَمَه َواألَبـَْرَص 

ِِْذِين َوِإْذ  َبِين َكَفْفتُ اْلَموَتى 

تَـُهْم  ِإْسرَائِيَل َعنَك ِإْذ ِجئـْ

ْلبَـيَِّناِت فـََقاَل الَّ  ُهْم ِ ِذيَن َكَفُروْا ِمنـْ

ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبنيٌ 

الثانية بضمري رفع 

.متحّرك

أَملَْ يـََرْوا َكْم َأْهَلْكَنا ِمن قـَْبِلِهم مِّن ٦: األنعام ٢٠

ِيف اْألَْرِض َما َملْ مَّكَّنَّاُهمْ قـَْرٍن 

ُمنَكِّن لَُّكْم َوأَْرَسْلَنا السََّماَء َعَلْيِهم 

ْدرَارًا َوَجَعْلَنا اْألَنـَْهاَر َجتْرِي ِمن  مِّ

َحتِْتِهْم َفَأْهَلْكَناُهم ِبُذنُوِِْم 

َ ِمن بـَْعِدِهْم قـَْرً آَخرِينَ  َوأَنَشْأ

نَا مَّكَّنَّاُهمْ  نـْ ، أصله َمكَّ

. عَّْلَناعلى وزن من فَـ 

وهو الفعل املاضى من 

أدغمت ) ُميَكِّنُ -َمكَّنَ (

النون األوىل يف الثانية 

للمجاورة يف كلمتني 



٤٥

وألّن احلرف الثاىن 

.ضمري

ُّ ِبُضرٍّ َفالَ  َميَْسْسكَ َوِإن ١٧: األنعام ٢١ ا

َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإن َميَْسْسَك 

ِخبَْريٍ فـَُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقُديرٌ 

، هو الفعل َميَْسْسكَ 

-َمسَّ (املضارع من 

وجيوز أن تدغم ). َميَسُّ 

السني األوىل يف الثانية 

ألن احلرف األول من 

، و الثاين املثلني متحّرك

ساكن بسكون عارٍض 

.للجزم

األنعام ٢٢

:١١٧

اجلزء (

)الثامن

َعن َيِضلُّ ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم َمن 

ْلُمْهَتِدينَ  ِ َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم 

، أصله َيْضِلُل على َيِضلُّ 

وهو . وزن من يـَْفِعلُ 

الفعل املضارع من 

وأدغمت ) َيِضلُّ -َضلَّ (

الالم األوىل يف الثانية 



٤٦

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

: األعراف ٢٣

٢٤

ْم  ُضُك وا بـَْع ُط ِب اَل اْه َق

ْم ِيف  ُك وٌّ ۖ َوَل ُد ٍض َع ْع بـَ ِل

رٌّ اْألَْرِض  َق تـَ ْس َىلٰ ُم اٌع ِإ َت َوَم

ِحنيٍ 

رٌّ  َق تـَ ْس ، أصله ُم

ُمْستَـْقَرٌر على وزن من 

وهو اإلسم . ُمْستَـْفَعلٌ 

-اْستَـَقرَّ (املفعول من 

وأدغمت الراء ). َيْسَتِقرُّ 

الثانية األوىل يف 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

: األعراف ٢٤

٧٤

اَء  َف َل ْم ُخ ُك َل َع ْذ َج ُروا ِإ َواذُْك

ْم ِيف  ُك اٍد َوبـَوََّأ ِد َع ْن بـَْع ِم

ونَ اْألَْرِض  ُذ تَِّخ ْن تـَ ِم

وَن  ُت ِح ْن ُصوًرا َوتـَ َا ُق وِهل ُه ُس

َء  ُروا آَال اذُْك ً ۖ َف و اَل بـُُي اْجلَِب

، أصله تـَتَِّخُذونَ 

َتِخُذْونَ (َْختَُِذْوَن  ). تـَنـْ

وهو الفعل املضارع من 

). يـَتَِّخذُ -اختََّذَ (

وأدغمت التاء األوىل 



٤٧

ْوا ِيف  ثـَ ْع َِّ َوَال تـَ اْألَْرِض ا

ينَ  ِد ِس ْف ُم

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

: األعراف ٢٥

٩٠

اجلزء (

)التاسع

ُروا  َف يَن َك َألُ الَِّذ َم اَل اْل َوَق

ِه لَ  ْوِم ْن قـَ ِن ِم مْ ِئ ُت ْع بـَ اتـَّ

ُرونَ  ا َخلَاِس ًذ ْم ِإ نَُّك ا ِإ ًب يـْ َع ُش

مْ  ُت ْع بـَ ، أصله اتْـتَـبَـْعُتْم اتـَّ

تَـَعْلُتمْ  . على وزن من اِفـْ

وهو الفعل املاضى من 

وأدغمت ). يـَتَِّبعُ - اتـََّبعَ (

التاء األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

: األعراف ٢٦

٩٦

َل  ْه نَّ َأ ْو َأ وا َوَل ُن َرٰى آَم ُق اْل

ْواوَ  َق ْم اتـَّ ِه ْي َل ا َع َن ْح َت َف َل

اِء  َم َن السَّ اٍت ِم بـَرََك

وا  ُب ذَّ ْن َك ِك َواْألَْرِض َولَٰ

وا  اُن َا َك ْم ِمب ُه َ ْذ َخ َأ َف

ونَ  ُب ِس ْك َي

ْوا َق ، أصله ِاْوتـََقْوا اتـَّ

على وزن من ) اِتـَّتَـَقْوا(

تَـَعُلْوا وهو الفعل . ِإفـْ

-اتَّبَقى(املاضى من 

وأدغمت التاء ). ِقىيـَتَّ 

األوىل يف الثانية 



٤٨

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

: األعراف ٢٧

١٤٢

ًة  َل يـْ َني َل ِث َال ٰى َث وَس َ ُم ْد َوَواَع

اوَ  اَه َن ْمتَْم مَّ َأ َت ٍر فـَ ْش َع ِب

ًة ۚ  َل يـْ َني َل ِع ْرَب اُت َربِِّه َأ يَق ِم

اُروَن  يِه َه ٰى ِألَِخ وَس اَل ُم َوَق

ْح  ِل ْص ي َوَأ ْوِم ِين ِيف قـَ ْف ُل اْخ

ينَ  ِد ِس ْف ُم يَل اْل ِب ْع َس تَِّب َوَال تـَ

ا اَه َن ْمتَْم ، هو الفعل َأ

). يُِتمُّ -َأَمتَّ (املاضى من 

ومنع من اإلدغام 

التصال امليم الثانية

.بضمري رفع متحّرك

: األنفال ٢٨

٤٩

اجلزء (

)العاشر

يَن  وَن َوالَِّذ ُق اِف َن ُم ْل وُل ا ْذ يـَُق ِإ

َرٌض  وِِْم َم رَّ ِيف قـُُل ِء َغ ُؤَال هَٰ

ى  َل ْل َع وَكَّ تـَ ْن يـَ ْم ۗ َوَم ُه ينـُ ِد

يمٌ  ِك زِيٌز َح ََّ َع نَّ ا ِإ َِّ َف ا

وهو . ، أصله غرررَّ غَ 

-َغرَّ (الفعل املاضى من 

وأدغمت الراء ). يـَُغرُّ 

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

ْم ٢٤: التوبة ٢٩ ؤُُك َ اَن آ ْن َك ْل ِإ ، أصله َأْحَبَب َأَحبَّ ُق



٤٩

مْ  اؤُُك َن بـْ ْم َوَأ ُك َواُن ْخ َوِإ

ْم  ُك ريَُت ِش ْم َوَع ُك ْزَواُج َوَأ

ا َوِجتَاَرٌة  وَه ُم ُت َرفـْ تـَ َواٌل اقـْ ْم َوَأ

ُن  اِك َس ا َوَم َه اَد َس ْوَن َك َختَْش

ا  َه ْونـَ ْرَض َحبَّ تـَ َن َأ ْم ِم ُك ْي َل ِإ

اٍد ِيف  َه ِه َوِج وِل َِّ َوَرُس ا

َِْيتَ   ٰ وا َحىتَّ َربَُّص تـَ ِه فـَ يِل ِب َس

رِِه ۗ َِْم  َُّ ِدي ا َُّ َال يـَْه َوا

نيَ  ِق اِس َف ْوَم اْل َق اْل

. على وزن من أَفـَْعلَ 

( وهو الفعل املاضى من 

وأدغمت ). حيُِبُّ - َأَحبَّ 

الباء األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

ٌة ِيف ٣٧: التوبة ٣٠ َد َ َا النَِّسيُء ِز منَّ ِإ

يَن   ِه الَِّذ َضلُّ ِب ِر ۖ ُي ْف ُك اْل

ُروا  َف هُ َك لُّوَن ا ُحيِ اًم َع

وا  ُئ َواِط يـُ ا ِل اًم ُه َع وَن َوُحيَّرُِم

لُّوا  ِح ُي َُّ فـَ رََّم ا ا َح َة َم دَّ ِع

وُء  ُْم ُس َُّ ۚ ُزيَِّن َهل رََّم ا ا َح َم

أصله ُحيِْلُلْوَن ،ۥحيُِلُّونَهُ 

وهو . على وزن يـُْفِعُلْونَ 

الفعل املضارع من 

وأدغمت ). حيُِلُّ -َأَحلَّ (

الالم األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 



٥٠

َُّ َال يـَْهِدي اِهلِْم ۗ َوا َم ْع َأ

رِينَ  اِف َك ْوَم اْل َق اْل

.واحدة

٩٤: التوبة ٣١

اجلزء (

احلادى 

)عشر

ْم  ُت ْع ا َرَج َذ ْم ِإ ُك ْي َل ُروَن ِإ ِذ َت يـَْع

ْن  ُروا َل ِذ َت ْع ْل َال تـَ ْم ۚ ُق ِه ْي َل ِإ

 َُّ َ ا ْد نـَبََّأ ْم َق ُك َن َل نـُْؤِم

 َُّ َرى ا يـَ ْم ۚ َوَس ارُِك َب ْخ ْن َأ ِم

ُه ُمثَّ  وُل ْم َوَرُس ُك َل َم َردُّونَ َع تـُ

ِة  اَد َه ِب َوالشَّ ْي َغ املِِ اْل َىلٰ َع ِإ

مْ  ُك بُِّئ نـَ يـُ ونَ فـَ ُل َم ْع ْم تـَ ُت نـْ َا ُك ِمب

، أصله تـُْرَدُدْوَن تـَُردُّونَ 

وهو . على وزن تـُْفَعُلْونَ 

الفعل املضارع  النبّين 

هول من  ). يـَُردُّ -َردَّ (ا

وأدغمت الدال األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

َراُب ٩٧: التوبة ٣٢ َشدُّ اْألَْع ا َأ اًق َف ًرا َوِن ْف ُك

وَد  ُد وا ُح ُم َل الَّ يـَْع ُر َأ َد ْج َوَأ

ِه ۗ  وِل ٰى َرُس َل َُّ َع َزَل ا نـْ ا َأ َم

يمٌ  ِك يٌم َح ِل َُّ َع َوا

أصله َأْشَدُد على ،َأَشدُّ 

وهو اإلسم . وزن أَفـَْعلُ 

). َشِدْيدٌ (التفضيل من 

وأدغمت الدال األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة



٥١

: التوبة ٣٣

١٠٨

ٌد  ِج ْس َم ا ۚ َل ًد َب يِه َأ ْم ِف ُق َال تـَ

ْن  َوٰى ِم ْق ى التـَّ َل َس َع سِّ ُأ

وَم  ُق ْن تـَ َحقُّ َأ ْوٍم َأ ِل يـَ وَّ َأ

اٌل  يِه ِرَج يِه ۚ ِف بُّونَ ِف ْن ُحيِ َأ

َُّ ُحيِبُّ  ُروا ۚ َوا هَّ َط َت يـَ

رِينَ  طَّهِّ ُم اْل

أصله ُحيِْببـُْوَن ،حيُِبُّونَ 

. ُلْونَ على وزن من يـُْفعِ 

وهو الفعل املضارع من 

). حيُِبُّ -َأَحبَّ (

وأدغمت الباء األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

٦: هود ٣٤

اجلزء الثاين (

)عشر

الَّ  ابٍَّة ِيف اْألَْرِض ِإ ْن َد ا ِم َوَم

ُم  َل ْع ا َويـَ َه َِّ ِرْزقـُ ى ا َل َع

ا رََّه َق تـَ ْس ا ۚ  ُم َه َع ْوَد تـَ ْس َوُم

نيٍ  ِب اٍب ُم َت ُكلٌّ ِيف ِك

ا رََّه َق تـَ ْس أصله ،ُم

ُمْستَـْقَرَر على وزن من 

وهو اإلسم . ُمْستَـْفَعلَ 

-اْستَـَقرَّ (املفعول من 

وأدغمت الراء ). َيْسَتِقرُّ 

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة



٥٢

ُروا ٢١: هود ٣٥ ِس يَن َخ َك الَِّذ ِئ ولَٰ ُأ

ْم وَ  ُه َس ُف نـْ ا َضلَّ َأ ْم َم ُه نـْ َع

ُرونَ  تـَ وا يـَْف اُن َك

، وهو الفعل َضلَّ وَ 

-ضلَّ (املاضى من 

وأدغمت الضاد ). َيِضلُّ 

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

ينَ ١٢١: هود ٣٦ لَِّذ ْل ِل وَن َوُق ُن َال يـُْؤِم

 َّ ْم ِإ ُك ِت اَن َك ٰى َم َل وا َع ُل َم اْع

ونَ  ُل اِم َع

ينَ  لَِّذ ْل ِل ، َوُق

وأدغمت الالم األوىل 

يف الثانية لفظا وال 

ألن احلرف الثاين . خطا

.غري ضمري

: يوسف ٣٧

٥٦

اجلزء الثالث (

)عشر

َك  ِل ذَٰ نَّاوََك كَّ َف ِيف َم وُس ُي ِل

ُث  ْي ا َح َه نـْ وَُّأ ِم بـَ تـَ اْألَْرِض يـَ

ْن  ا َم َن َرْمحَِت يُب ِب ِص اُء ۚ ُن َش َي

َر  ْج يُع َأ ِض اُء ۖ َوَال ُن َش َن

َنا على َمكَّنَّا نـْ ، أصله َمكَّ

وهو . وزن من فـَعَّْلَنا

الفعل املاضى من 

أدغمت ) ُميَكِّنُ -َمكَّنَ (



٥٣

نيَ  ِن ِس ْح ُم النون األوىل يف الثانية اْل

للمجاورة يف كلمتني 

وألّن احلرف الثاىن 

ضمري

: يوسف ٣٨

٧٧

َرَق  ْد َس َق ِرْق فـَ ْس ْن َي وا ِإ اُل َق

أَ  ُل ۚ َف ْب ْن قـَ ُه ِم ٌخ َل اَأ رََّه َس

ا  َه ِد ِه َوملَْ يـُْب ِس ُف ِيف نـَْف وُس ُي

ْم  ُت نـْ اَل َأ ُْم ۚ َق رٌّ َهل ً ۖ َش ا َك َم

ونَ  ُف ِص َا َت ُم ِمب َل ْع َُّ َأ َوا

،أصله َأْسَرَر فََأَسرََّها

. على وزن من أَفـَْعلَ 

وهو الفعل املاضى من 

وأدغمت ). ُيِسرُّ -َأَسرَّ (

الراء األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

: يوسف ٣٩

٧٧

َرَق  ْد َس َق ِرْق فـَ ْس ْن َي وا ِإ اُل َق

ا  رََّه َس َأ ُل ۚ َف ْب ْن قـَ ُه ِم ٌخ َل َأ

ا  َه ِد ِه َوملَْ يـُْب ِس ُف ِيف نـَْف وُس ُي

ْم  ُت نـْ اَل َأ ُْم ۚ َق رٌّ َهل ً ۖ َش ا َك َم

، أصله َشْرٌر على َشرّ 

وهو . وزن من فـَْعلٌ 

-َشرَّ (املصدر من 

أدغمت الراء و ). َيَشرُّ 



٥٤

ونَ  ُف ِص َا َت ُم ِمب َل ْع َُّ َأ األوىل يف الثانية َوا

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

٢: احلجر ٤٠

اجلزء الرابع (

)عشر

َا  َودُّ ُرَمب ْو  يـَ ُروا َل َف يَن َك الَِّذ

ِمنيَ  ِل ْس وا ُم اُن َك

، أصله يـَْوَدُد على يـََودُّ 

وهو . وزن من يـَْفَعلُ 

-َودَّ (الفعل املضارع من 

وأدغمت الدال ). يـََودُّ 

الثانية األوىل يف 

للمجانسة يف كلمة 

واحدة

َن ١٤: احلجر ٤١ ً ِم َ ْم  ِه ْي َل ا َع َن ْح َت ْو فـَ َوَل

اِء  َم لُّواالسَّ َظ ُرُجونَ َف يِه يـَْع ِف

. ، أصله َفظَْلُلْواَفظَلُّواْ 

وهو الفعل املاضى من 

وأدغمت ). َيَظلُّ -َظلَّ (

الالم األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 



٥٥

.واحدة

اِء ١٦: احلجر ٤٢ َم ا ِيف السَّ َن ْل َع ْد َج َق َوَل

ا اوَ بـُُروًج نَّاَه رِينَ َزيـَّ لنَّاِظ ِل

َنا على َوزَيـَّنََّٰها ، أصله زَيـَّنـْ

وهو . وزن من فـَعَّْلَنا

الفعل املاضى من 

أدغمت ). يـَُزيِّنُ -َزيَّنَ (

النون األوىل يف الثانية 

للمجاورة يف كلمتني 

وألّن احلرف الثاىن 

.ضمري

٤: اإلسراء ٤٣

اجلزء (

اخلامس 

)عشر

يَل  َراِئ ْس ِين ِإ َىلٰ َب ا ِإ َن يـْ َض َوَق

نَّ ِيف  ُد ِس ْف تـُ اِب َل َت ِك ِيف اْل

نَّ  ُل ْع تـَ رَّتـَْنيِ َوَل اْألَْرِض َم

وا ُل ريًاُع ِب َك

وا ُل ، أصله ُعُلْوًوا على ُع

وهو . وزن من فـُُعْوالً 

-َعَال (املصدر من 

وأدغمت الواو ). يـَْعُلوْ 

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 



٥٦

.واحدة

َ ُمثَّ ٦: اإلسراء ٤٤ ْد ْم َرَد ِه ْي َل رََّة َع َك ُم اْل ُك َل

َني  ِن َواٍل َوَب َِْم ْم  ُك َ ْد َد ْم َوَأ

فِ  َر َن ثـَ ْك ْم َأ اُك َن ْل َع ريًاَوَج

 َ ْد ، هو الفعل َرَد

). يـَُردُّ -َردَّ (املاضى من 

ومنع من اإلدغام 

التصال الدال الثانية 

بضمري رفع متحّرك

: اإلسراء ٤٥

٢٠

ْن منُِدُّ ُكال ِء ِم ُؤَال ِء َوهَٰ ُؤَال هَٰ

اَن  ا َك اِء َربَِّك ۚ َوَم َط َع

وًرا اُء َربَِّك َحمُْظ َط َع

دُّ  ، أصله ُمنِْدُد على منُِّ

وهو . وزن من نـُْفِعلُ 

الفعل املضارع من 

وأدغمت ). ميُِدُّ - أَمدَّ (

الدال األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

: الكهف ٤٦

٧٧

َل  ْه ا َأ َي تـَ ا َأ َذ ٰ ِإ ا َحىتَّ َق َل َط اْن َف

ْوا  بـَ َأ ا َف َه َل ْه ا َأ َم َع ْط َت ٍة اْس ْرَي قـَ

، أصله يـَنـَْقِضَض يَنَقضَّ 

َفِعلُ  . على وزن من يـَنـْ



٥٧

اجلزء 

)السادس

ا  يَه ا ِف َد َوَج وُمهَا فـَ يُِّف َض ْن ُي َأ

ْن  رِيُد َأ اًرا ُي َد َقضَّ ِج نـْ يـَ

َت  ْئ ْو ِش اَل َل ُه ۖ َق اَم َق َأ َف

ًرا ْج ِه َأ ْي َل َت َع ختََّْذ َال

وهو الفعل املضارع من 

). يـَنـَْقضُّ - ِإنـَْقضَّ (

وأدغمت الضاد األوىل 

للمجانسة يف  يف الثانية 

.كلمة واحدة

: الكهف ٤٧

٨٤

 َّ نَّاِإ كَّ ُه ِيف اْألَْرِض َم َل

ٍء  ْي لِّ َش ْن ُك اُه ِم َن يـْ َوآتـَ

ا ًب بـَ َس

َنا على َمكَّنَّا نـْ ،أصله َمكَّ

وهو . وزن من فـَعَّْلَنا

الفعل املاضى من 

أدغمت ) ُميَكِّنُ -َمكَّنَ (

النون األوىل يف الثانية 

للمجاورة يف كلمتني 

وألّن احلرف الثاىن 

.ضمري

: الكهف ٤٨

٨٧

ْوَف  َس َم َف َل ْن َظ ا َم مَّ اَل َأ َق

ُه ُمثَّ  ُب ذِّ َىلٰ َربِِّه يـَُردُّ نـَُع ِإ

، أصله يـُْرَدُد على يـَُردُّ 

وهو . وزن من يـُْفَعلُ 



٥٨

ًرا ْك ً ُن ا َذ ُه َع ُب ذِّ َع يـُ الفعل املضارع للمجهول فـَ

وأدغمت ). يـَُردُّ - َردَّ (من 

يف الثانية الدال األوىل

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

: األنبياء ٤٩

١٢

اجلزء (

)السابع

ا  مَّ َل وافـَ َحسُّ ْم َأ ا ُه َذ ا ِإ َن ََْس

ُضونَ  ا يـَرُْك َه نـْ ِم

، أصله َأْحَسُسْوا َأَحسُّواْ 

َعُلْوا . على وزن من أَفـْ

وهو الفعل املاضي من 

). حيُِسُّ -َأَحسَّ (

وأدغمت السني األوىل 

للمجانسة يف  يف الثانية 

.كلمة واحدة

: األنبياء ٥٠

٣٩

ُروا ِحَني  َف يَن َك ُم الَِّذ َل ْع ْو يـَ َل

فُّونَ َال  ُك ُم َي ِه وِه ْن ُوُج َع

ْم َوَال  ورِِه ُه ْن ُظ النَّاَر َوَال َع

،أصله َيْكُفُفوَن َيُكفُّونَ 

وهو . على وزن يـَْفُعُلْونَ 

الفعل املضارع 



٥٩

ُرونَ  َص ْم يـُْن ). َيُكفُّ - َكفَّ (منُه

وأدغمت الكاف األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

: األنبياء ٥١

٦٦

وِن  ْن ُد وَن ِم ُد ُب ْع تـَ فـَ اَل َأ َق

ا  ًئ يـْ ْم َش ُك ُع َف نـْ ا َال يـَ َِّ َم ا

مْ َوَال  ُضرُُّك َي

مْ  ُضرُُّك ، أصله َيْضُرُر َي

. على وزن من يـَْفُعلُ 

وهو الفعل املضارع من 

وأدغمت ). َيُضرُّ - َضرَّ (

الراء األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

: املؤمنون ٥٢

١٠٣

اجلزء (

)الثامن

ْن  فَّتْ َوَم ُه َخ ُن َوازِي َم

ُروا  ِس يَن َخ َك الَِّذ ِئ ولَٰ ُأ َف

ونَ  ُد اِل نََّم َخ َه ْم ِيف َج ُه َس ُف نـْ َأ

فَّتْ  . أصله َخْفَفتْ ،َخ

وهو الفعل املاضى من 

). خيَِفُّ -َخفَّ (

وأدغمت الكاف األوىل 



٦٠

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

: املؤمنون ٥٣

١١٣

َض  ْو بـَْع ا َأ ْوًم ا يـَ َن ثـْ ِب وا َل اُل َق

ِل  َأ اْس ْوٍم َف ينَ يـَ ادِّ َع اْل

ينَ  ادِّ َع ، أصله اْل

الَعاِدِدْيَن على وزن من 

االسم وهو . فَاِعِلْنيَ 

). يـَُعدُّ - َعدَّ (الفاعل من 

وأدغمت الدال األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

ِك ١١: النور ٥٤ ْف ْإلِ ِ وا  اُء يَن َج نَّ الَِّذ ِإ

وُه  ُب ْم ۚ َال َحتَْس ُك ْن ٌة ِم َب ْص ُع

را ٌر َش يـْ َو َخ ْل ُه ْم ۖ َب ُك َل

ا  ْم َم ُه نـْ ِرٍئ ِم لِّ اْم ُك ْم ۚ ِل ُك َل

ي  مثِْ ۚ َوالَِّذ َن اْإلِ َب ِم َس َت اْك

اٌب  َذ ُه َع ْم َل ُه نـْ َرُه ِم بـْ ٰ ِك تـََوىلَّ

را ، أصله َشْررًا على َش

وهو . وزن من فـَْعالً 

-َشرَّ (املصدر من 

وأدغمت الراء ). َيَشرُّ 

األوىل يف الثانية 

مجانسة يف كلمة لل



٦١

يمٌ  ِظ .واحدةَع

: الفرقان ٥٥

٢١

اجلزء (

)التاسع

وَن  يَن َال يـَْرُج اَل الَِّذ َوَق

ا  َن يـْ َل ِزَل َع ْن ْوَال ُأ َ َل اَء َق ِل

ا ۗ  ْو نـََرٰى َربـََّن ُة َأ َك ِئ َال َم اْل

ْم  ِه ِس ُف نـْ ُروا ِيف َأ بـَ ْك َت ِد اْس َق َل

ْوا  تـَ واَوَع تـُ ريًاُع ِب َك

وا تـُ ، أصله ُعتـُْوًوا ُع

. على وزن من فـُُعْوالً 

-َعَتا(وهو املصدر من 

وأدغمت الواو ). يـَْعتـُوْ 

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

: الفرقان ٥٦

٢٤

ٌر  يـْ ٍذ َخ ِئ ْوَم اُب اْجلَنَِّة يـَ َح ْص َأ

را َق تـَ ْس يًال ُم ِق ُن َم َس ْح َوَأ

را َق تـَ ْس ، أصله ُم

ُمْستَـْقَررًا على وزن من 

وهو اإلسم . ُمْستَـْفَعالً 

-اْستَـَقرَّ (املفعول من 

وأدغمت الراء ). َيْسَتِقرُّ 

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 



٦٢

.واحدة

: الفرقان ٥٧

٢٦

ٍذ  ِئ ْوَم ُك يـَ ْل ُم اْحلَقُّ اْل

ى  َل ا َع ْوًم اَن يـَ ِن ۚ وََك لرَّْمحَٰ ِل

ِسريًا رِيَن َع اِف َك اْل

، أصله احلَْقُق اْحلَقُّ 

وهو . على وزن من فـَْعلٌ 

-َحقَّ (املصدر من 

وأدغمت القاف ). حيَِقُّ 

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

٦٢: النمل ٥٨

اجلزء (

)العشرون

يُب  ْن جيُِ مَّ رَّ َأ ْضَط ُم ا اْل َذ ِإ

وَء  ُف السُّ ِش ْك اُه َوَي َع َد

اَء اْألَْرِض ۗ  َف َل ْم ُخ ُك ُل َوَجيَْع

ا  يًال َم ِل َِّ ۚ َق َع ا ٌه َم لَٰ ِإ َأ

ُرونَ  َذكَّ َت

رَّ  ْضَط ُم ، أصله اْل

املُْضطََرَر على وزن من 

وهو املصدر . ُمْفتَـَعلٌ 

) َيْضطَرُّ –اْضطَرَّ (من 

أدغمت الراء األوىل يف 

الثانية للمجانسة يف

.كلمة واحدة



٦٣

اِت ٦٣: النمل ٥٩ َم ُل ْم ِيف ُظ يُك ِد ْن يـَْه مَّ َأ

رِّ  بـَ ُل اْل ْن يـُْرِس ِر َوَم ْح َب َواْل

ْي  َد ًرا بـَْنيَ َي ْش َح ُب َ الرِّ

اَىل  َع َِّ ۚ تـَ َع ا ٌه َم لَٰ ِإ ِه ۗ َأ َرْمحَِت

ونَ  رُِك ْش ا ُي مَّ َُّ َع ا

رِّ  بـَ ، أصله البَـْرِر على اْل

وهو . فَـْعالً /وزن من فـَْعلِ 

). َيِربُّ –بـَرَّ (مصدر من 

وأدغمت الراء األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

ْرآَن ٧٦: النمل ٦٠ ُق ا اْل َذ نَّ هَٰ ٰى يـَُقصُّ ِإ َل َع

ي  َر الَِّذ ثـَ ْك يَل َأ َراِئ ْس ِين ِإ َب

ونَ  ُف ِل يِه َخيَْت ْم ِف ُه

أصله يـَْقُصُص ، يـَُقصُّ 

. على وزن من يـَْفُعلُ 

وهو الفعل املضارع من 

). يـَُقضُّ - َقصَّ (

وأدغمت الصاد األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

: العنكبوت ٦١

٤٨

ِه  ِل ْب ْن قـَ و ِم ُل تـْ َت تـَ ْن ا ُك َوَم

اٍب َوَال  َت ْن ِك َختُطُّهُ ِم

، أصله َختُْطُط ۥَختُطُّهُ 

. على وزن من تـَْفُعلُ 



٦٤

اجلزء الواحد (

)والعشرون

َك  يِن ِم َي َب ۖ◌ ِب َ ْر ا َال ًذ ِإ

و  ُل ِط ْب ُم نَ اْل

وهو الفعل املضارع من 

وأدغمت ). َخيُطُّ -َخطَّ (

الطاء األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

ُريوا ِيف اْألَْرِض ٩: الروم ٦٢ ِس َوملَْ َي َأ

ُة  َب اِق اَن َع َف َك ْي ُروا َك ُظ ْن يـَ فـَ

ْم  ِه ِل ْب ْن قـَ يَن ِم وا ۚ◌ الَِّذ اُن َك

َشدَّ  ُروا َأ َ ْم قـُوًَّة َوَأ ُه نـْ ِم

ا  ُروَه َم َر ِممَّا اْألَْرَض َوَع ثـَ ْك َأ

ْم  ُه ُل ْم ُرُس ُه تـْ اَء ا َوَج ُروَه َم َع

اِت  يَِّن بـَ ْل ِ ◌ۖ َُّ اَن ا ا َك َم َف

وا  اُن ْن َك ِك ْم َولَٰ ُه َم ِل ْظ َي ِل

ونَ  ُم ِل ْظ ْم َي ُه َس ُف نـْ َأ

، أصله َأْشَدَد على َأَشدَّ 

وهو . وزن من أَفـَْعلُ 

اإلسم التفضيل من 

وأدغمت ). َشِدْيدٌ (

الدال األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

ا ٣٣: الروم ٦٣ َذ ْوا َمسَّ َوِإ َع . ، أصله َمْسسَ َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َد



٦٥

ا  َذ ِه ُمثَّ ِإ ْي َل َني ِإ يِب ِن ْم ُم َربـَُّه

رِيٌق  ا َف َذ ُه َرْمحًَة ِإ ْن ْم ِم ُه اقـَ َذ َأ

ونَ  ْشرُِك ِِّْم ُي َر ْم ِب ُه نـْ ِم

وهو الفعل املاضى من 

وأدغمت ). َميَسُّ - َمسَّ (

الساء األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

: األحزاب ٦٤

٥٢

اجلزء الثاين (

)والعشرون

ْن َحيِلُّ َال  اُء ِم َك النَِّس َل

ْن  ِِنَّ ِم َل  دَّ َب ْن تـَ ُد َوَال َأ بـَْع

َك  َب َج ْع ْو َأ ْزَواٍج َوَل َأ

ْت  َك َل ا َم الَّ َم نَّ ِإ ُه نـُ ْس ُح

َك  ٰى  ۗ◌ َميِيُن َل َُّ َع اَن ا وََك

يبً  ٍء َرِق ْي لِّ َش اُك

، أصله َحيِْلُل على حيَِلُّ 

وهو . وزن من يـَْفِعلُ 

الفعل املضارع من 

وأدغمت ). حيَِلُّ -َحلَّ (

الالم األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

: األحزاب ٦٥

٦٤

رِيَن  اِف َك َن اْل َع ََّ َل نَّ ا ِإ

دَّ وَ  َع ريًاَأ ِع ُْم َس َهل

، أصله َأْعَدَد على َأَعدَّ وَ 

وهو . وزن من أَفـَْعلَ 

الفعل املاضى من 



٦٦

وأدغمت ). يُِعدُّ - َأَعدَّ (

الدال األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

ْوَت ١٤: سبأ ٦٦ َم ِه اْل ْي َل ا َع َن يـْ َض ا َق مَّ َل فـَ

ا  ُمْ َم هلَّ الَّ َد ِه ِإ ْوِت ٰى َم َل َع

ُه  َت َأ َس ْن ُل ِم َُْك ابَُّة اْألَْرِض  َد

ِت اْجلِنُّ ۖ◌  َن يـَّ بـَ رَّ تـَ ا َخ مَّ َل فـَ

وَن  ُم َل وا يـَْع اُن ْو َك ْن َل َأ

اِب  َذ َع ْل وا ِيف ا ُث ِب ا َل َب َم ْي َغ اْل

نيِ  ِه ُم اْل

ُمْ  هلَّ . ، أصله َدْلَلُهمْ َد

وهو الفعل املاضى من 

وأدغمت ). َيُدلُّ - َدلَّ (

الالم األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

٦٢: يس ٦٧

الثالث اجلزء (

)والعشرون

ْد  َق َضلَّ َوَل ْم ِجِبالَأ ُك ْن ِم

ريًا  ِث وا ۖ◌ َك وُن ُك ْم َت َل فـَ َأ

ونَ  ُل ِق ْع تـَ

، أصله َأَضَلَل على َأَضلَّ 

وهو . وزن من أَفـَْعلَ 

الفعل املاضى من 

). ُيِضلُّ -َأَضلَّ (



٦٧

وأدغمت الالم األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

ُْم ٧٦: يس ٦٨ ْوُهل َك قـَ َال َحيُْزْن َّ ۘ◌ َف ِإ

ا  ُم َم َل ْع ِسرُّونَ نـَ ا ُي َوَم

ونَ  ُن ِل يـُْع

، أصله ُيْسرُِرْوَن ُيِسرُّونَ 

. على وزن من يـُْفِعُلْونَ 

وهو الفعل املضارع من 

وأدغمت ). ُيِسرُّ -َأَسرَّ (

الراء األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

َّ ٦: الصفات ٦٩ نَّاِإ ا َزيـَّ َي نـْ اَء الدُّ َم السَّ

َواِكبِ  َك ٍة اْل َن زِي ِب

َنا على زَيـَّنَّا ، أصله َزيـَّنـْ

وهو . وزن من فـَعَّْلَنا

الفعل املاضى من 

أدغمت ). يـَُزيِّنُ -َزيَّنَ (

النون األوىل يف الثانية 



٦٨

للمجاورة يف كلمتني 

وألّن احلرف الثاىن 

.ضمري

٣٧: الزمر ٧٠

اجلزء الرابع (

)والعشرون

ْن  ُه ِم ا َل َم َُّ َف ِد ا ْن يـَْه َوَم

ِضلٍّ  زِيٍز ۗ◌ ُم َع َُّ ِب َس ا ْي َل َأ

امٍ  َق ِت ْن ي ا ِذ

ِضلٍّ  ، أصله مُّْضِلٍل ُم

. على وزن من ُمْفِعلٌ 

وهو االسم الفاعل من 

). ُيِضلُّ -َأَضلَّ (

وأدغمت الالم األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

اَب ٤١: الزمر ٧١ َت ِك ْل َك ا ْي َل ا َع َن َزْل نـْ َّ َأ ِإ

ْحلَقِّ  ِ لنَّاِس  ِن ۖ◌ ِل َم َف

ِه  ِس ْف نـَ ِل ٰى َف َد َت ْن ۖ◌ اْه َوَم

َا  منَّ ِإ ِضلُّ َضلَّ َف ا َي َه يـْ َل ۖ◌ َع

يلٍ  وَِك ْم ِب ِه ْي َل َت َع ْن ا َأ َوَم

، أصله َيْضِلُل على َيِضلُّ 

وهو . وزن من يـَْفِعلُ 

الفعل املضارع من 

وأدغمت ). َيِضلُّ -َضلَّ (

الالم األوىل يف الثانية 



٦٩

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

ْوا ٦١: الزمر ٧٢ َق يَن اتـَّ َُّ الَِّذ ي ا جِّ َويـَُن

ِِْم َال  اَز مُ ِمبََف ُه وُء َميَسُّ السُّ

ونَ  ْم َحيَْزُن َوَال ُه

، أصله َميَْسُس َميَسُُّهمُ 

. على وزن من يـَْفَعلُ 

وهو الفعل املضارع من 

وأدغمت ). َميَسُّ - َمسَّ (

الساء األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

: فصلت ٧٣

٤٧

اجلزء (

اخلامش 

)والعشرون

ِه  ْي َل ِة يـَُردُّ ِإ اَع ُم السَّ ْل ۚ◌ ِع

ْن  ََراٍت ِم ْن َمث ا َختْرُُج ِم َوَم

ا َحتْمِ  ا َوَم َه اِم َم ْك ْن َأ ُل ِم

ِه  ِم ْل ِع الَّ ِب ُع ِإ َض ٰى َوَال َت َث نـْ ُأ

َن ۚ◌  ْي ْم َأ يِه اِد ْوَم يـَُن َويـَ

نَّا  ا ِم َك َم َّ وا آَذ اُل ي َق اِئ رََك ُش

، أصله يـُْرَدُد على يـَُردُّ 

وهو . وزن من يـُْفَعلُ 

لمجهول الفعل املضارع ل

وأدغمت ). يـَُردُّ - َردَّ (من 

الدال األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 



٧٠

يدٍ  ِه ْن َش .واحدةِم

: فصلت ٧٤

٤٩

اِء  َع ْن ُد اُن ِم َس ْن ُم اْإلِ َأ ْس َال َي

ُه  سَّ ْن َم رُّ اْخلَْريِ َوِإ الشَّ

وطٌ  ُن وٌس قـَ ُئ يـَ فـَ

، أصله الشَّْرُر على ٱلشَّرُّ 

وهو . وزن من فـَْعلُ 

-َشرَّ (املصدر من 

وأدغمت الراء ). َيَشرُّ 

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

: فصلت ٧٥

٥٠

ْن  نَّا ِم اُه َرْمحًَة ِم َن قـْ َذ ْن َأ ِئ َوَل

نَّ  وَل ُق يـَ ُه َل ْت سَّ ِد َضرَّاَء َم بـَْع

ا  ا ِيل َوَم َذ نُّ هَٰ ُظ َة َأ اَع السَّ

َىلٰ  ُت ِإ ْع ْن ُرِج ِئ ًة َوَل َم اِئ َق

َىنٰ  ْس ُح ْل ُه َل َد ْن نَّ ِيل ِع َريبِّ ِإ

ينَ ۚ◌  نَّ الَِّذ بَِّئ نـَ نـُ َل ُروا فـَ َف َك

ْن  ْم ِم ُه نـَّ يَق ِذ ُن وا َوَل ُل ِم َا َع ِمب

، أصله َأظُُنُن على َأُظنُّ 

وهو . وزن من أَفـُْعلُ 

الفعل املضارع من 

وأدغمت ). َيُظنُّ -َظنَّ (

النون األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة



٧١

يظٍ  ِل اٍب َغ َذ َع

: األحقاف ٧٦

٣٣

اجلزء (

السادس 

)والعشرون

ََّ الَِّذي  نَّ ا َرْوا َأ َوملَْ يـَ َأ

اَواِت َواْألَْرَض  َم َق السَّ َل َخ

ٍر  اِد َق نَّ ِب ِه ِق َي ِخبَْل َوملَْ يـَْع

ٰى  َل يَ َع ْن ُحيِْي ٰى َأ ْوَت َم ۚ◌ اْل

ىٰ  ٍء بـََل ْي لِّ َش ٰى ُك َل نَُّه َع ِإ

يرٌ  ِد َق

يَ  ْن ُحيِْي ، لن تدغم َأ

الياء األوىل يف الثانية 

ألن حركة الياء الثانية 

.عارضة لإلعراب

ُروا وَ ١: دمحم ٧٧ َف يَن َك واالَِّذ ْن َصدُّ َع

ُمْ  اَهل َم ْع َضلَّ َأ َِّ َأ يِل ا ِب َس

وا ، أصله َصْدُدْوا َصدُّ

. فـَْعُلْواعلى وزن من 

وهو الفعل املاضى من 

وأدغمت ). َيُصدُّ - َصدَّ (

الدال األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

وا ٣٢: دمحم ٧٨ ُروا َوَصدُّ َف يَن َك نَّ الَِّذ اقُّواِإ ، أصله َشاقـَُقْوا َش



٧٢

َِّ وَ  يِل ا ِب ْن َس اقُّواَع َش

 َ بـَنيَّ ا تـَ ِد َم ْن بـَْع وَل ِم الرَُّس

 ََّ رُّوا ا ُض ْن َي ٰى َل َُد ُُم اْهل َهل

ُمْ  اَهل َم ْع ُط َأ ِب ْح ُي ا َوَس ًئ يـْ َش

. على وزن من فَاَعُلْوا

وهو االسم الفاعل من 

وأدغمت ). َيُشقُّ -َشقَّ (

القاف األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

١٣: الطور ٧٩

اجلزء (

السابع 

)والعشرون

نََّم  َه ِر َج َ َىلٰ  عُّوَن ِإ َد ْوَم ُي يـَ

عا َد

، أصله َدْعًعا على َدعا

وأدغمت . وزن من فـَْعالً 

العني األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

نَّ ٢٧: الطور ٨٠ َم َ َف ا ا َوَوَق َن يـْ َل َُّ َع ا

ومِ  ُم اَب السَّ َذ َع

نَّ  ، أصله َمْنَن على َم

وهو . وزن من فـَْعلَ 

-َمنَّ (الفعل املاضى من 

وأدغمت النون ). َميُنُّ 



٧٣

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

ا ٢٣: النجم ٨١ وَه ُم ُت ْمسَاٌء َمسَّيـْ الَّ َأ َي ِإ ْن ِه ِإ

 َُّ َزَل ا نـْ ا َأ ْم َم ؤُُك َ ْم َوآ ُت نـْ َأ

اٍن  َط ْل ْن ُس َا ِم ْن ۚ◌ ِ ِإ

الَّ  وَن ِإ ُع ا الظَّنَّ يـَتَِّب َوَم

ُس  ُف َوى اْألَنـْ ْه ْد ۖ◌ تـَ َق َوَل

ىٰ  َُد ُِِّم اْهل ْن َر ْم ِم ُه اَء َج

، أصله الظَّْنَن الظَّنَّ 

من على وزن

وهو املصدر . فَـْعالً /فـَْعلَ 

). َيُظنُّ -َظنَّ (من 

وأدغمت النون األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

ادلة ٨٢ ٢: ا

اجلزء الثامن (

)والعشرون

ْن  ْم ِم ُك ْن ُروَن ِم اِه َظ يَن ُي الَِّذ

ِِْم  ا َه مَّ نَّ ُأ ا ُه ْم َم ِه اِئ َس ۖ◌ ِن

ي  ِئ الَّ الالَّ ْم ِإ اتـُُه َه مَّ ْن ُأ ِإ

ْم  ُه نـَ ْد ْم ۚ◌ َوَل نـَُّه َوِإ

ْوِل  َق َن اْل ًرا ِم َك ْن وَن ُم وُل ُق يـَ َل

وٌّ  ُف َع ، أصله َعُفْوٌو َل

. على وزن من فـُُعْولٌ 

وأدغمت الواو . وهو

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 



٧٤

ََّ ۚ◌ وًرا َوزُ  نَّ ا وٌّ َوِإ ُف َع َل

ورٌ  ُف َغ

.واحدة

ادلة ٨٣ ْن ٣: ا ُروَن ِم اِه َظ يَن ُي َوالَِّذ

ا  َم وَن ِل وُد ْم ُمثَّ يـَُع ِه اِئ َس ِن

ِل  ْب ْن قـَ ٍة ِم َب ُر َرقـَ رِي ْح َت وا فـَ اُل َق

ْن  اَأ اسَّ َم َت ْم ۚ◌ يـَ ُك ِل ذَٰ

ِه  وَن ِب ُظ وَع َا ۚ◌ ُت َُّ ِمب َوا

ريٌ  ِب وَن َخ ُل َم ْع تـَ

ا اسَّ َم َت ، أصله يـَ

يـََتَماَسَسا على وزن من 

وهو الفعل . يـَتَـَفاَعلُ 

-َمتَاسَّ (املضارع من 

وأدغمت ). يـََتَماسُّ 

الساء األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

ادلة ٨٤ يَن ٥: ا نَّ الَِّذ ََّ ُحيَادُّونَ ِإ ا

َت  ِب ا ُك َم وا َك ُت ِب ُه ُك وَل َوَرُس

ْم  ِه ِل ْب ْن قـَ يَن ِم ْد ۚ◌ الَِّذ َوَق

اٍت  يَِّن ٍت بـَ َ ا آ َن َزْل نـْ ۚ◌ َأ

نيٌ  ِه اٌب ُم َذ رِيَن َع اِف َك ْل َوِل

، أصله ُحيَادُّونَ 

ُحيَاِدُدْوَن على وزن من 

وهو الفعل . يـَُفاِعُلْونَ 

-َحادَّ (املضارع من 

مت الدال وأدغ). ُحيَادُّ 



٧٥

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

١٣: امللك ٨٥

اجلزء التاسع (

)والعشرون

رُّواوَ  ِس ُروا َأ َه ِو اْج ْم َأ ُك ْوَل قـَ

ِه  اِت ۖ◌ ِب َذ يٌم ِب ِل نَُّه َع ِإ

ورِ  الصُُّد

رُّوا ِس ، أصله َأْسرُِرْو َأ

وهو . على وزن أْفِعُلوْ 

-َأَسرَّ (الفعل األمر من 

وأدغمت الراء ). ُيِسرُّ 

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

ْن ٢١: امللك ٨٦ ْم ِإ ُك ْرُزُق ا الَِّذي يـَ َذ ْن هَٰ مَّ َأ

ُه  َك ِرْزَق َس ْم ْل َجلُّوا ِيف ۚ◌ َأ َب

وٍّ  تـُ ورٍ ُع َونـُُف

وٍّ  تـُ ، أصله ُعتـُْوٍو على ُع

وهو . وزن من فـُُعْولٍ 

-َعَتا(املصدر من 

وأدغمت الواو ). يـَْعُتو

األوىل يف الثانية 



٧٦

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

َّ ٢٦: القلم ٨٧ وا ِإ اُل ا َق ْوَه ا َرَأ مَّ َل فـَ

َضالُّونَ  َل

َضالُّونَ  ، أصله َل

َضِلُلْوَن على وزن من 

وهو االسم . فَاِعُلْونَ 

-َضلَّ (الفاعل من

وأدغمت الالم ). َيِضلُّ 

األوىل يف الثانية 

للمجانسة يف كلمة 

.واحدة

٣٨: النباء ٨٨

اجلزء (

)الثالثون

ُة  َك ِئ َال َم وُم الرُّوُح َواْل ْوَم يـَُق يـَ

ا ف الَّ ۖ◌ َص وَن ِإ لَُّم َك َت َال يـَ

اَل  ُن َوَق ُه الرَّْمحَٰ َن َل ِذ ْن َأ َم

 ً َوا َص

ا ف ، أصله َصْفًفا على َص

. وهو . وزن من فـَْعالً 

وأدغمت الفاء األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة
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ا اْألَْرَض ٢٦: عبس ٨٩ َن ْق َق اُمثَّ َش ق اَش ق ،أصله َشْقًقا على َش

وهو املصدر . وزن فـَْعًال 

). َيُشقُّ -َشقَّ (من 

وأدغمت القاف األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

رُّ يـَْوَم ٣٤: عبس ٩٠ ِف يهِ َي ِخ ْن َأ ْرُء ِم َم رُّ اْل ِف أصله يـَْفرُِر على ،َي

وهو الفعل . وزن يفعل

). يفرّ - فرّ (املضارع من 

وأدغمت الراء األوىل 

يف الثانية للمجانسة يف  

.كلمة واحدة

أدرك بعد أن قدم الباحث ثالثة أمثلة اإلدغام يف كل جزء من القرأن الكرمي

.أنّه وجد تسعني مثاال من اإلدغام
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ت اليت حتتوي عليه.ب أحكام اإلدغام يف اآل

بعد أن قدم الباحث أمثلة اإلدغام املوجودة يف القرأن الكرمي أراد أن يعّني 

:وأما تقدميها فهي كما يلي. أحكامها

احلكمالكلماتالنمرة

واجبَءاَمنَّا١

واجبأُِعدَّتْ ٢

واجبُيِضلُّ ٣

واجبَحجَّ ٤

واجبَدآبَّةٍ ٥

واجبٱْضطُرَّ ٦

واجبَحآجَّ ٧

واجبَمنا٨

َنُكمْ ٩ واجبَوْلَيْكُتْب بـَيـْ

واجباْلِربَّ ١٠

واجبَتُصدُّونَ ١١
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واجبَعِنتُّمْ ١٢

واجبَوُأِحلَّ ١٣

واجبيـََودُّ ١٤

واجبَلَعنَّا١٥

واجبحيُِبُّ ١٦

واجبٱلظَّنِّ ١٧

ممتنعَقَصْصنَُٰهمْ ١٨

ممتنعَكَفْفتُ ١٩

واجبمَّكَّنَّاُهمْ ٢٠

جائزَميَْسْسكَ ٢١

واجبَيِضلُّ ٢٢

رٌّ ٢٣ َق تـَ ْس واجبُم

واجبتـَتَِّخُذونَ ٢٤

مْ ٢٥ ُت ْع بـَ واجباتـَّ

ْوا٢٦ َق واجباتـَّ



٨٠

ا٢٧ اَه َن ْمتَْم ممتنعَأ

واجبَغرَّ ٢٨

واجبَأَحبَّ ٢٩

واجبحيُِلُّونَهُ ٣٠

واجبتـَُردُّونَ ٣١

واجبَأَشدُّ ٣٢

واجبحيُِبُّونَ ٣٣

ا٣٤ رََّه َق تـَ ْس واجبُم

ينَ ٣٥ لَِّذ ْل ِل واجبَوُق

واجبَوَضلَّ ٣٦

واجبَمكَّنَّا٣٧

واجبَفَأَسرََّها٣٨

واجبَشرّ ٣٩

واجبيـََودُّ ٤٠

واجبَفظَلُّواْ ٤١



٨١

واجبَوَزيـَّنََّٰها٤٢

وا٤٣ ُل واجبُع

٤٤ َ ْد ممتنعَرَد

دُّ ٤٥ واجبمنُِّ

واجبيَنَقضَّ ٤٦

واجبَمكَّنَّا٤٧

واجبيـَُردُّ ٤٨

واجبَأَحسُّواْ ٤٩

واجبَيُكفُّونَ ٥٠

رُُّكمْ ٥١ ُض واجبَي

واجبَخفَّتْ ٥٢

ينَ ٥٣ ادِّ َع واجباْل

واجبَشرا٥٤

تـُوا٥٥ واجبُع

را٥٦ َق تـَ ْس واجبُم
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واجباْحلَقُّ ٥٧

رَّ ٥٨ َط ْض ُم واجباْل

رِّ ٥٩ بـَ واجباْل

واجبيـَُقصُّ ٦٠

واجبَختُطُّهُ ٦١

واجبَأَشدَّ ٦٢

واجبَمسَّ ٦٣

واجبحيَِلُّ ٦٤

واجبَوَأَعدَّ ٦٥

ُمْ ٦٦ هلَّ واجبَد

واجبَأَضلَّ ٦٧

واجبُيِسرُّونَ ٦٨

واجبَزيـَّنَّا٦٩

ِضلٍّ ٧٠ واجبُم

واجبَيِضلُّ ٧١
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واجبَميَسُُّهمُ ٧٢

واجبيـَُردُّ ٧٣

واجبٱلشَّرُّ ٧٤

واجبَأُظنُّ ٧٥

ممتنعَأْن ُحيِْييَ ٧٦

واجبَوَصدُّواْ ٧٧

اقُّوا٧٨ واجبَش

واجبَدعا٧٩

واجبَفَمنَّ ٨٠

واجبٱلظَّنَّ ٨١

واجبَلَعُفوٌّ ٨٢

ا٨٣ اسَّ َم َت واجبيـَ

واجبُحيَادُّونَ ٨٤

واجبَوَأِسرُّواْ ٨٥

واجبُعتـُوّ ٨٦



٨٤

الُّونَ ٨٧ َض واجبَل

واجبَصفّ ٨٨

واجبَشقا٨٩

واجبيَِفرُّ ٩٠

من دراسات الباحث وجد أن أمثلة اإلدغام كثرية يف القرأن الكرمي من حيث 

ا موجودة يف كل جزء أكثر من إدغام جائز وأدرك الباحث أّن إدغاما واجبا . أ

.وكذلك إدغام ممتنع



٨٥

الباب اخلامس

امتةاخل

اخلالصة.أ

، أنتاج  القرأن الكرمييف اإلدغام الباحث من دراسته عن حتليل انتهاءبعد 

مناإلدغام يف كل جزءأحكامفوجد الباحث ثالثة أمثلة. إلدغاماأمثلةكثريا من

بعد . القرأن الكرمي ألن الباحث قد حدد دراسته يف ثالثة أمثلة اإلدغام من كل جزء

وجد أمثلة كثرية من اإلدغام عّني أحكامه، فوجد أربعة ومثانني مثاال من إدغام ما

.دا من إدغام جائزواحمخسة أمثلة من إدغام ممتنع، ومثالواجب، و 

االقرتاحات.ب

أراد أن يقدم االقرتاحات لطالبب بعد أن خلص الباحث حبثه اجلامعي، 

:و أما اقرتاحاته فهي كما يلي .اللغة العربية و القراءتدريسشعبة

اللغة العربيةتدريس لطالب شعبة .١

اإلدغام يف طالب شعبة اللغة العربية أن حيللوا من الباحث ورجي

حية علم التجو القرأن  هما، وعلم الصرف كى يفهموا اخلالف بيند يإما من 

.إما ذالك للتعلم أو الدراسة



٨٦

ءللقرا.٢

منللباحث ملا وجدواخالمتامدواقراء أن يقدممن الالباحث و رجي

لغوية و الخطاء األكتابية أو الخطاء األحث، إما األخطاء يف كتابة هذا الب

. لك من األخطاء الالزمة يف كتابة البحث اجلامعيما عدا ذ

للمدرس.٣

يرجو الباحث من املدرس أو احملاضر إتقان اإلدغام الصريف كي 

.  يدرسوا التالميذ عنه حىت يفهموه بسهولة
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راجعامل

املراجع العربية.أ

فن الكّناش يف. أيب الفداء إمساعيل بن األفضل علي األيويب الشاهر بصاحب،محاة

)٢٠٠٤املكتبة األصريّة، : بريوت (النحو والصرف

املكتبة : بريوت. (شرح املكودي. أيب زيد عبد الرمحن بن علي بن صاحل،املكودي
). ٢٠٠٥. العصرية

الوايف يف كيفية ، )م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١(أمحد حممود عبد السميع الشافعي ،احلفيان
دار الكتب العلمية، : ، بريوت)الطبعة األوىل(ترتيل القرآن الكرمي
.١٨-١٧: سورة القيامة، آية

أوضح . بن عبد هللاإلمام أىب دمحم عبد هللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد،بن هشام
).منشورات املكتبة العصرية: بريوت (. املسالك إىل ألفية ابن مالك

دار رمياين : بريوت. (والنحو والبيانسّلم اللسان يف الصرف . جرجي شاهن،عطيه
.)للطباعة والنشر

ض)الطبعة األوىل(اإلتقان يف علوم القرآن، )م١٩٨٧(جالل الدين ،السيوطي : ، الر
.املعارف

ض. (شزل العرف يف فن الصرف. الشيخ أمحد بن حمّمد بن أمحد،احلمالوي دار : الر
). الكيان

.)١٩١٢دار الفكر : بريوت.(الدروس العربيةجامع . الشيخ مصطفى،الغالييين
.القران الكرمي، طه
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-هـ ١٤٣٠) ( هـ٩٢٧: املتوىف(جمري الدين بن دمحم العليمي املقدسي ،احلنبلي
.دار النوادر: ، دمشق)الطبعة األوىل(فتح الرمحن يف تفسري القرآن، )م٢٠٠٩

الطبعة (التحرير والتنوير، )١٩٨٤(دمحم الطاهر بن دمحم بن دمحم الطاهر ،بن عاشور
.التونسية: ، تونس)األوىل

ت األحكام من القرآن.عليدمحم،الصابوين .دار الكتب العلمّية: ، بريوتتفسري آ
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