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 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 
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 التصريح بأصلية الرسالة

حثة املواقعة أدناها بتمام الواعى أن هذاه الرسالة هي نتيجة من اصرحت الب
عملها بالنفس، و إذا كانت يف يوم آت مربهن أو مثبت بدليل على أهنا نتيجة 

مساعدة الشخص األخرى كلها أو بعضها، فهذه الرسالة و تقليد أو انتحال أو 
 الشهادة اليت حصلت عليها الباحثة ملغاتان بالطلتان للحكم.

 

    ه9365 شوال  42 ،غووا -مسات
 م 4232جويل  6     
  

 الباحثة  
 

 نور فتاة مرضية
 42422336205\ت
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 موافقة المشرفين

الرقم  ،نور فتاة مرضية ةعلى الرسالة املقدمة من الطالب بعد اإلطالع
 اإلدغام وأحواله ىف سورة النساء ، باملوضوع:12122220237\التسجيل: ت

، على أن نياإلصالحات نقرر، حنن مشرف ءوبعد إجرا ،(صرفية)دراسة حتليلية 
العلمية املطلوبة، وأهنا صاحلة لتقدميها إىل ستوفت الشروط االرسالة املذكورة قد 

 املناقشة.
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 المشرف الثاني      المشرف األول
 
 

 سم، م.أ.عمرة قا حلاجة الدكتور .صرب الدين غرجنغ، م.أاألستاذ الدكتور احلاج 
 290023191222271222 :ن ا ف   299021722982272293 : ن ا ف

 



 

 د
 

 الرسالة على عتماداال

، 12122220237رقم التسجيل:  ،نور فتاة مرضية :ةاملقدمة من الطالب العلمية الرسالة ىذه
جلنة املناقشة لكلية  قد ناقشتها ،"(صرفية )دراسة حتليلية اإلدغام وأحوالو يف سورة النساء" :الرسالة عنوانب
 12التارسخ  يف الثءاثاء يف سوم بية وؤوون التدرس  اجامعة لءاء الدسن اإلسءامية اكحكومية مكاسرالت 
فاء بعض الشروط املطلوبة يه، قد قبلت الست 2074 اكحجةذو  21املوافق للتارسخ   م 1222ط  أغس

 وؤوون التدرس  العربية بكلية التبيةللحصول للى درجة سرجانا التبية يف قسم تدرس  اللغة 
 بإصءاحات.

 م   1222  سبتمبري   1  غووا،-مسات    
 ه   2002احملّرم       12        

 جنة المناقشة:ل
 )                            ( األستاذ الدكتور اكحاج ؤهر الدسن، م.فد.:   الرئي 

 )                            ( م.فد. الدكتورة سيت لائشة خالق، س.أغ.، : السكرتري
 )                            ( الدكتور محكا، م.تح.إ. : األولاملناقش 

 )                            ( ريّف، س.أغ.، م.فد.إ. الدكتور : املناقشة الثانية
 )                            ( األستاذ الدكتور اكحاج صرب الدسن غرجنغ، م.أ. : املشرف األول
 )                            ( ، م.أ.لمرة قاسم اكحاجة الدكتور : املشرف الثاين

 
 كلية التبية وؤوون التدرس 

 اجامعة لءاء الدسن اإلسءامية اكحكومية مكاسر

  ،العميد

 

 

 الدكتور الحاج محمد أمري، لس.، م.أغ.
 243722121227212222: ن إ ف
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 كلمة التمهيدية
احلمد هلل الذى أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة  والسالم على 
أشرف األنام سيدنا حمّمد وعلى آلو وأصحابو مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن 

أشهد أن حممدا عبده ورسولو. وبعد، فأنا أشكر  لو و ال إلو إال اهلل وحده ال شريك
اهلل جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت 
من إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع" اإلدغام وأحوالو يف السورة 

بة للحصول على درجة النساء)دراسة حتليلية صرفية(" كشرط من الشروط املطلو 
سرجانا الًتبية اإلسالمية بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية وشؤون التدريس 

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

لقد واجهت الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل 
إنتهت كتابة ىذه  وخدمة خمتلف األقوام إستطاعت الباحثة يف معاجلتها حىت

الرسالة باجلودة. ولذالك، ودت الباحثة أن تقدم الشكر اجلزيل على ىؤالء 
 املساعدين واملشرفني واملشجعني منهم:

والدّي الكرميني العزيزين احملبوبني، " درس. ال إيدي "واألم"مثنا وايت " 
 اللذين قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد وساعدين



 و

 

 

 

قدر طاقتها على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن ميد ىف عمرمها وان يرزق مها ب
 الصحة والعافية ويهديهما صراط سويا.

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر، م.س.إ. رئيس اجلامعة عالء الدين  .2
اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابو األستاذ الدكتور مردان م.أغ. كنائب 

اذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب املدير الثاين، املدير األول، واألست
واألستاذة سيت عائشة، م.أ.، فح.د. كنائبة املدير الثالثة، الذين قد بذلوا 
 جهدىم وأفكارىم يف توجيو جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

. عميد كلية الًتبية وشؤون فضيلة الدكتور احلاج حممد أمري، لس.م.أغ  .3
التدريس ونوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، م.أغ. نائب العميد األول 
وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، م.س.إ. نائبة العميد الثانية فضيلة 
الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد الثالث، الذين قد 

توجيو كلية الًتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء بذلوا جهدىم وأفكارىم يف 
 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

فضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، والدكتورة  .4
يف كلية  سيت عائشة خالق، م.فد. كسكرترية قسم تدريس اللغة العربية

 علقة هبذه الرسالة. الًتبية ومها اللذان ساعدين بتقدًن بعض املواد املت
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وفضيلة   صرب الدين غرجنغ، م.أ.  كاملشرف األول، فضيلة األستاذ الدكتور .5
أ. كاملشرفة الثانية الذين يساعداين .ذة الدكتورة احلاجة عمرة قاسم، ماألستا

وأرشداين حىت إنتهيت من الكتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمة 
 عليهما، اللهم آمني

مجيع األستاذة واملدرسني الذين بذلوا جهدىم وطاقتهم يف ترقية ما عندي  .6
 من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعة. 

بنفار الذي يساعدين دية أكتافياىن،   صديقيت احملبوبة نور النساء، زيتون، .7
 حىت انتهائي من الكتابة ىذه الرسالة.

ة و نور الرمحة مرديكا ويت الذين يقدمون حممد ذوالفكر، نور الرمحة حري  .8
 بعض التحفيز والدعاء إلمتام ىذه الرسالة

مجيع األصدقاء واإلخوان يف البيت املستأجر كذالك من طالب كلية الًتبية  .5
الذين  بوجو خاص والطالب اآلخرين من الكليات األخرى بوجو عام

مبا لديهم من أفكار ساعدين وأعاروين الكتب املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين 
 وآراء يف إعداد ىذه الرسالة.
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وأخريا إين ال أرجو بعد كتابة ىذخ الرسالة إال ان تكون هلا منفعة وزيادة  .01
وعونا بني لدي القراء وال سيما القواعد املتعلقة هبذه الرسالة، وأسأل اهلل 

 التوفيق واهلداية يف تنظيم ىذه الرسالة، آمني يا رب العاملني.
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 تجريد البحث

 نور فتاة مرضية:  اسم الباحثة
 02022000202:  رقم التسجيل
 في سورة النساء )دراسة تحليلية صرفية( اإلدغام واحواله:  عنوان الرسالة

(. يف صرفيةة ي)دراسة حتليل النساءيف سورة  اإلدغام واحوالوىذه الرسالة تبحث عن  
. و ادلشكالت اليت تستعمل الباحثة لبحث ىذه وأنواعواإلدغام، أحوالو ىذه الرسالة تبني عن 

ىو أنواع اإلدغام يف ؟ ما  على اإلدغام يف سورة النساءماىي اآلية الىت حتتوي الرسالة فهي: 
 ؟ سورة النساء ؟ ؟ ما ىو أحوال اإلدغام يف سورة النساء 

يفي، أما منهج البحث الىت إستعملت الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهو منهج الكأما  
من ىذا  من حيث نوعو فهذا البحث من نوع  حيث حتليل النص للدراسة التحليلية الصرفية.

لثاىن من جنسو أن يكون حرف ادخال حرف األول إىل حرف ا ىو  اإلدغامالبحث عرفنا أن 
 ولألحوال اإلدغام ثالثة واجب، جواز وادلمنوع ا. لإلدغام نوعان صغري والكبريمشدد

احدى السور ادلدنية الطويلة بعد سورة البقرة و تتكون مائة و ست و سورة النساء 
سبعني آية. نزلت بعد سورة ادلمنحتة. وىي سورة مليئة باألحكام الشرعية اليت تنظم الشؤن 
الداخلية واخلارجية للمسلمني، وىي تعىن جبانب التشىريع كما ىو احلال ىف سور مدنية. وقد 

ورىا الىت تتعلق بادلرأة،  والبيت واألسرة و الولة و اجملتمع ولكن حتدثت السورة الكرمية عن أم
لكثرة ما  مسيت سورة النساء معظم األحكام الىت وردت فيها كانت عن حول موضوع النساء

  ادلرأة  ورد فيها من األحكام الىت تتعلق

ل . الكلمات اليت تداتكلم  93وقد وجدت الباحثة أن اإلدغام يف سورة النساء ىناك 
على نوع اإلدغام الكبري يعىن مخسة عشرة أما اليت تدل علي نوع اإلدغام صغري يعىن أربع و 
عشرين الكلمات وأحوال اإلدغام ىف ىذا البحث يعىن واجب اإلدغام. جبانب ذالك عديد من 

   الكلمات متكرر ىف كل آية الىت فيها اإلدغام.  
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 الباب األول
 مقدمة

     خلفية البحثالفصل األّول :  

القرآن الكرًن واألحادث ليعرفوا أن  تعلم ادلسلمون أشياء متنوعة مأخوذة من
علوم الالعلوم اإلسالمية بدئت بالرغبة يف فهم القرآن الكرًن واألحادث حىت ظهرت 

تتعلق باللغة العربية. وإّن اللغة العربّية هي الكلمات اّلىت يعرب هبالعرب عن 
وقد وصلت إلينا من طريق النقل. و حفظها لنا من القرآن الكرًن  ،أغراضهم

 اللغة علومحادث الرريفة. وماروا  الققات من ادلنقور العرب ومنظومهم. وأما واأل
لم عن اخلطأ. وهي ثالثة ّلىت يتوصل هبا عصمة اللسان و الكالعربّية هي العلوم ا

 ،والعروض ،والبديع ،والبيان ،وادلعاىن ،والرسم ،واإلعراب ،الصرفعرر علما : 
. ولكّنه ال ومنت اللغة ،وتاريخ األدب ،واخلطابة ،واإلنراء ،وقرض الرعر ،والقواىف

جزء من علم  هوتبحث الباحقة كّل ذلك ىف هذا البحث إال اإلدغام اّلذى 
 ٔ.صرف

الصرف هو علم بأصول تعرف هبا صيغ الكلمات العربّية وأحواذلا أّلىت و 
يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من  ليس بإعراب وال بناء فهو علم

                                                 
  ٚص  م(ٕ٘ٓٓ،موسوعة ثالثة أجزاء ) القاهرة: دار احلديث العربيةجامع الدروس  ،مصطفى الغالييٍت  ٔ
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الل وإدغام وإبدال و به نعرف ما جيب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل تصريف وإع
من أهم العلوم العربّية ألن عليه ادلعّول ىف  هو الصرفإنتظامها ىف اجلملة. كذالك 

ومعرفة تصغَتها و نسبة إليها والعلم باجلموع القياسّية  ،ضبط صيغ الكلم
  ٕإعالل أو إدغام أو إبدال.والسماعية والراذة و معرفة ما يعًتى الكلمات من 

إدخال حرف  هوىف الصرف أحباث ادلتنوعة أحدهم يبحث عن اإلدغام و 
أو إتيان حبرفُت  ٖحبيث يصَتان حرفا واحدا مرّددا ،ىف حرف آخر من جنسه

ساكن فمتحرك من خمرج واحدا بال فصل بينهما حبيث يرتفع اللسان وينحط هبما 
اإلدغام بالترديد من ألفاظ بصرين واإلدغام . وقال ابن يعيش ٗدفعة واحدة

بالتخفيف من ألفاظ كوفُت. ويكون اإلدغام ىف ادلتماثلُت وىف متقاربُت وىف كلمة 
اإلدغام، قال  وأن هدف اإلدغام هو التخفيف. التفت القدماء ىف ٘أو ىف كلمتُت

 ابن جٌت " وادلعٌت اجلامع ذلذا كله تقريب الصوت من الصوت أال ترى أنك ىف
"قطع" وحنو  قد أخفيت الساكن األول ىف القاىن حىت نبا اللسان عنهما نبوة 

                                                 
2
   ٛص ،نفس ادلصدر  

  ٕٕ٘نفس ادلصدر ص  ٖ 
 ٕٓٔلبنان: دار الكيان( ص  -امحد بن حممد بن امحد احلمراوى ، شذ العرف ىف فن الصرف )بَتوت

5
 ٖ٘ٗدار الفكر ص  جزء اللرابع، ، حاشية الصبانإبن مالكك  
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بُت يف ادلخرج، كما يكون يف احلرفُت واإلدغام يكون يف احلزفُت ادلتقار  .ٙواحدة
ادلتجانسُت وذالك يكون تارة بإبدال األول ليجانس اآلخر كاحمى وأصله امنحى 

ليجانس األول كادعى وأصله ادتعى على  على وزن إنفعل ويكون تارة بإبدال القاىن
إذا نظرت الكلمات العربّية كان التخفيف بسبب اإلدغام حنو . كذالك وزن افتعل

 مدد اّلىت تغَت بسبب اإلدغام فصار مّد، مرر فصار مّر، يْرُدد فصار يرد.

قد  القرآنألن  القرآنيف  سور إحدىويف هذا البحث كانت باحقة حتلل 
جاء بلسان القوم الذين أرسل إليهم حممد صلى اهلل عليه وسلم وهو من دعاهم إىل 
اإلسالم، وهم العرب، وكان لزاما أن يكون القرآن عربيا، كماقال اهلل تعال يف 

 الكرًن " القرآن                       

              "  وحي إذلي الذي يرتمل  القرآن كذالك إن
مجيع العلوم منها علم الفقه علم التفسَت وعلم آلة وهي علم الصرف و النحو. 

  .وكان هذان أي علم الصرف و النحو مأخوذين من القرآن

تريد الباحقة أن تبحث ىف اإلدغام لتعرف أصل الكلمات  ،ومن أجل ذلك 
 سور إحدى للحت أن اجدهتس العربية اللغة من القرآن يكون ما بتحديدو أحواله. 

                                                 
6
 ٗٙٔه(  ٚ٘ٗٔ ،)الرياض: مكتب ادلعارف للنرر والتوزيع ،التطبيق الصريف ،عبد  الراجحىلدكتور   
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 ٚالكربى الّنساءمدنية و تسمى أيضا سورة  سورةإهنا و  الّنساء سورة هي و القرآن
  الّنساءألن كقَتا ما حيتوى على أحكام 

كموضوع هذا البحث ألن وجدت عددا من   الّنساء سورةإختارت باحقة 
ألىت فيها إدغام. و إن دراسة اإلدغام مهمة ألن  الّنساء سورةاألفعال و األمساء ىف 

خرية الوقوع ىف أخطاء يقع فيها الطالب الذين ال حّظ ذلم من هذا العلم اجلليل 
 الّنافع.

 مشكلة البحثالفصل الثاني: 

البحث  ىف هذ تمركالثالثة تستطيع الباحقة تقّدم  ،فمن اخللفية السابقة
 دمّا يلى:

   ؟ سورة النساء يفاإلدغام  على حتتوي اليت اآليات هي ما. ٔ
 ؟ النساء سورة يف الواردةاإلدغام  أنواع ما. ٕ
 النساء ؟ سورة يف الواردةاإلدغام . ما أحوال ٖ
 

                                                 
م( ص  ٜٙٛٔاجلز األول )الطبعة القالث ،أهداف كل سورة و مقاصدها ىف القرآن الكرًن ،عبد اهلل حممودشحاته  ٚ

ٗ٘  
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 و فوائده البحثالفصل الثالث: أغراض 

 أغراض البحث. ٔ
 سورة النساء يفاإلدغام  على حتتوي اليت اآليات دلعرفةا. 

 النساء سورة يف الواردة اإلدغام أنواع دلعرفةب. 
 النساء سورة يف الواردةأحوال اإلدغام  دلعرفةج. 

 فوائد البحث. ٕ
 تصوير تغَّت ألفاظ بسبب إدغاما. 

 صول الكلمات ىف اللغة العربّيةأ معرفةب. 

 معانى الموضوعالفصل الرابع: توضيح 

 الكلمات معٌت بُتت أن الباحقة نبغيت البحث، جواهر يف دخول قبل
 ا يلى:   كم ادلوضوع يف ادلوجودة

أن ندخل حرف األول اىل حرف القاين من جنسه  يعٍت"  وأحواله  " اإلدغام. ٔ
 جيب وأما أحوال اإلدغام ينقسم إىل ثالث أقسام .بأن يكون حرفا واحدا مرددا

  ، جيوز اإلدغام و ديتنع اإلدغام اإلدغام
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تقع ىف جزء الرابع أو  ،النساء " هي احدى السورة ىف القرآن الكرًن سورة" . ٕ
مائة و ستة و سبعُت آية و  من تتكونوهي سورة مدنّية  ،سورة الرابع من القرآن

 .عدد كلمتها ثالثة آالف وسبع مائة مخسة و أربعُت كلمة
تريد الباحقة أن تبحث اإلدغام من ناحية علم الصرف  هذ  الرسالةيف  

وليس من ناحية علم جتويد هناك فرق اإلدغام بُت علم الصرف و علم جتويد و أن 
     سبب، أحوال والألقسام. فرقها وقع يف 

 البحثالفصل الخامس: تحديد 
 :يلي دما فيحدد موضوعا إطارا تسعا وال يحبقه كزير  لكيو 

 الدراسة ىف هذا البحث هو" إدغام ىف سورة النساء"أن موضوع . ٔ
   وأنواعه ىف دراسة صرفية على باب إدغام و أحواله كزأن هذا البحث ير . ٕ
 البيانات الىت إختارها ىف هذا البحث هو واألفعال و األمساء . ٖ

 دراسة عن الكتب و البحوث السابقةالفصل السابع: 

قامت الباحقة جبمع الكتب ادلتعلقة مبوضوع هذ   ،قبل كتابة هذ  الرسالة
 الرسالة فوجدها كقَت منها: 
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لدكتور عبد  التطبيق الصريف  الغالييٍت، مصطفى لريخ جامع الدروس العربية. ٔ
معجم مفضل ىف  ،جلمال الدين ابن هرام األنصارى أوضح ادلسالك ،الراجحى

 .الصرف خمتصر، الفضلي اذلادي عبد راىب األسيم،ل علم صرف

لعبد اهلل  أهداف كل سورة و مقاصدها ىف القرآن الكرًنكتب التفاسَت منها  . ٕ
حملمد  صفوة التفاسر ،حملمد مجال الدين القامسي حماسن التأويل ،حممود شحاته
 ألمحد مصطفى ادلراغي.  تفسَت ادلراغي ،على الصبوىن

  األلكًتوين وغَت األلكًتوينمنها  ،لرسالةعلقة با قواميس اللغة ادلت. ٖ

وأما هذا البحث اجلامعى دراسة ادلكتبية. وبالنسبة إىل ذالك فالبد للباحقة 
أن تدرس البحث اجلامعى السابقة. و كانت الباحقة قد رأت البحث اجلامعى 

 وهي كما يلى:  ،اّلذى يتعلق مبوضوع هذا البحث 

تبحث عن دراسة حتليلية صرفية بادلوضوع " اإلعالل واإلبدال  ،رفعة النصيحة. ٔ
واإلدغام ىف سورة يس" قدمت إلستيفاء بعض شروط للحصول على اللقب العادلى 
ىف علم اللغة و األداب كلية األدب و العلوم الققافية جامعة سونن كاليجاكا 

لبحث وقع ىف م. و فرق هذا إٗٔٓسنة  ،اإلسالمية احلكومية جاكرتا إندونيسيا
 موضوع البحث باستعمال اإلعالل واإلبدال ىف سورة يس   
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يبحث عن دراسة مقارنة بادلوضوع "اإلدغام بُت علم جتويد  ،حممد خَت الواوان. ٕ
و علم صرف" قدم إلستيفاء بعض شروط للحصول الدرجة األوىل قسم اللغة و 

ل اإلسالمية احلكومية األداب كلية األدب و العلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبي
م. و فرق هذا البحث وقع ىف موضوع البحث  ٕ٘ٔٓسنة  ،سوربايا إندونيسيا

 باستعمال دراسة مقارنة بُت علم جتويد و علم صرف 

تبحث عن دراسة حتليلية صرفية بادلوضوع "اإلدغام ىف  ،مونا عائزة مصنفيا. ٖ
سورة الكهف" قدم إلستيفاء بعض شروط للحصول الدرجة األوىل قسم اللغة و 
األداب كلية األدب و العلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 

م. و فرق هذا البحث وقع ىف موضوع البحث  ٕٙٔٓسنة  ،سوربايا إندونيسيا
 باستعمال سورة الكهف 

لذالك أحباث السابقة الىت تتعلق هبذا ادلوضوع قد يبحث الباحقون اآلخرون 
 ىف سورة والطريق ادلتنوعة غَت سورة النساء لذالك ترغب ىف حبقه.

 الفصل السادس: محتويات البحث

كل باب فصول    ىفينقسم إىل مخسة أبواب و  أّما البحوث ىف هذ  الرسالة
 يلى: كما نرى فيما 
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 حيث ىف الفصل ا ،الباب األول هو ادلقّدمة الىت تتكون من سبعة فصول
أغراض البحث ألول خلفية البحث والفصل القاىن مركلة البحث الفصل القالث 

و  حتديد البحث والفصل اخلامس الفصل الرابع توضيح معاىن ادلوضوع و فوائد 
والفصل السابع دراسة عن الكتب و البحوث  لفصل السادس حمتويات البحثا

 السابقة

وأما الباب القاىن هو الدراسة النظرية الىت تبحث عن ادلباحث اإلدغام فهو 
تبحث عن تعريف  إدغام ىف علم صرفىف الفصل األول  ،تتكون من فصلُت

تبحث  نظرة العامة عن سورة النساءاإلدغام أنواعه و أحواله و أما الفصل القاىن 
 فهم سورة النساء سبب نزوذلا و فضيلتها. عن

 ،وأما الباب القالث فيبحث عن مناهج البحث يتكون من مدخل البحث
طريقة حتليل  ،أدوات مجع البيانات ،بيانة البحث و مصدر  ،طريقة مجع البيانات

 تصديق البيانات.     ،البيانات

و يتكون من وه سورة النساء إدغام ىففهو البحث عن  الرابعوأما الباب 
سورة  يفاإلدغام  على حتتوي اليت آلياتيبحث عن  ثالثة فصول: ىف الفصل األول
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سورة النساء ولفصل  يف الواردةىف الفصل القاىن يبحث عن أنواع اإلدغام   النساء
 النساء   سورة يف الواردةالقالث أحوال اإلدغام 

فصلُت: ىف الفصل و الباب اآلخر ىف هذا البحث  وهو اخلامتة الىت تتضمن 
 األول اخلالصة وىف الفصل القاىن اإلقًتاحات.

 منهج البحثالفصل الثامن: 

ومن ادلستحسن أن يعرف  ،قبل أن تناقش و تعرض الباحقة على حبقها
 منهج البحث العلمى حلصول األهداف التامة. فهي كما يلي:

 أ. مدخل البحث

كفي. أما البحوث الكمية كان منهج البحث نوعان: ادلنهج الكمي وادلنهج ال
ىف خصائصها هي حتليل إحصائي للبيانات.  والبحوث الكيفية هي البحوث اّلىت 

ألن ىف هذا  ،كان هذا البحث من البحث الكيفي  ،ال تستخدم األرقام. فلذالك
البحث ال تستخدم األرقام. أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع  حيث حتليل 
النص للدراسة التحليلية الصرفية. أخوذ من سورة النساء بعض من نوع الكبَت أو 

 الصغَت أو أحواله الواجب أو اجلواز أو اإلمتناع. 
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 ب. بيانات البحث ومصادرها
البيانات ىف هذا البحث تتكون من البيانات األساسية هي البيانات  مصادر

الىت جتمعها الباحقة واستنباطها وتوضيحها من ادلصادر األوىل. فادلصادر األويل 
مأخوذة من الرواية الذي تبحث ىف مسألة عدم ادلساوة بُت اجلنسُت. والبيانات 

حتها ىف الكتب العملية القنوية تأخذ من ادلراجع األخرى واستنباطها وتوضي
 البيانات تتكون من ادلصدرين: مصادرأواجملالت عادة. تستخدم الباحقة عددا من 

. مصدر البيانات األساسية هي البيانات الىت جتمع الباحقة واستنبطها و ٔ. ٔ
تستوضحها من ادلصادر األوىل. و أما ادلصادر األوىل هي مأخوذة من القرآن 

 الكرًن 

األخرى واستنباطها  أخذت الباحقة من ادلراجعنات القنوية مصدر البيا. ٕ
تعلقة بالدراسة وتوضيحتها ىف الكتب الصرفية وادلعجم والكتب التفسَت وغَتها ادل

 الصرفية.

إن البيانات  هذا البحث هي اآليات القرآنية الىت تنص ىف سورة النساء تدل 
سورة النساء على  ،ن الكرًنعلى علم الصريف. وأما مصدر هذ  البيانات فهي القرآ

 وجه التحديد.
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 البياناتج. أدوات جمع 
هي آلة استخدمها الباحقة ادلقياس ادلظاهر العادلي  أي  مجع البيانات أدوات

أي  أدوات البرريةاإلجتماعية. أما ىف اجلمع البيانات فستخدم هذا البحث 
 البحث. البياناتالباحقة نفسها. دما يعٌت أن الباحقة تركل أداة جلمع 

 طريقة جمع البياناتد. 
هي: مالحظة وادلقابلة والوثائق ومجع تلك  ،هناك أربع طرق ىف مجع البيانات

 الطرائق.
 والطريق اليت تستعملها الباحقة جلمع اجلمع بيانات هذا البحث هي: 

هي الدراسة تقصدها مجع البيانات واألخبار مبساعدة ادلواد  ،الطريقة ادلكتبية. ٔ
 ادلوجودة ىف ادلكتبة مقل ادلعجم والكتب واجملاالت واذلوامش وغَت ذلك.

هي طريقة عملية جلمع البيانات وادلعلومات على طريقة نظر  ،الطريقة الوثاقية. ٕ
 الوثائق ادلوجودة ىف مكان معُت من الكتب وغَت ذلك.

الطريقة ادلكتبية.  ع البيانات هاذا البحث هي الطريقة الوثاقية وأما طرق مج
وهي أن تقرأ الباحقة نظريات اإلدغام عدة ادلرات لتستخرج منها البيانات الىت 

 تريدها مث تقصم تلك البيانات والباحقة تدرس كقَتا من ادلواد ادلوجودة ىف ادلكتبة.
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 تحليل البياناته. 

 الىت مت اجلمعها فتتبع الباحقة الطريق التالية:أما ىف حتليل البيانات 

حتديد البيانات: هنا خيتار الباحقة من البيانات عن أنواع اإلدغام ىف سورة . ٔ
 النساء وبيانه الىت مت مجعها ما يراها مهمة و أساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.

غام ىف سورة تصنيف البيانات: هنا يصنف الباحقة من البيانات عن أنواع اإلد. ٕ
 النساء وبيانه الىت مت حتديدها حسب النقاط ىف أسئلة البحث.

عرض البيانات وحتليلها ومناقرتها: هنا يعرض الباحقة البيانات عن أنواع . ٖ
اإلدغام ىف سورة النساء وبيانه الىت مت حتديدها وتصنيفها مث يفسر أو يصفها مث 

 ا.يناقرها وربطها بالنظريات الىت ذلا عالقة هب
 و. تصديق البيانات

تصديق وتتبع الباحقة ىف  ،الىت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق البياناتإن 
 هذا البحث طرائق التالية:  البيانات

 مراجعة ادلصادر البيانات وهي أنواع اإلدغام وأحواله.. ٔ



14 

 

 

أنواع اإلدغام الربط بُت البيانات الىت مت مجعها مبصادرها. اي ربط البيانات عن . ٕ
 وأحواله )  الىت مت مجعها وحتليلها (

مناقرة البيانات مع الزمالء وادلررف. اي مناقرة البيانات عن أنواع اإلدغام . ٖ
 وأحواله )  الىت مت مجعها وحتليلها ( مع الزمالء وادلررف
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 الباب الثانى

عن اإلدغام دراسة   

 . تعريف اإلدغام1

إدخاؿ  ىو اإلدغاـ تعريف ىف الغالييين مصطفي حيدددغاـ يف قاموس يعرؼ  اإل
 )مدَّ ديدُّ مدِّا(مثل:  ،داحبيث يصًناف حرفا واحدا مشدّ  ،حرؼ ىف حرؼ آخر من جنسو

 ،والثاف متحركا ،أف يكوف أوذلا ساكنا ،وحكم حرفٌن ىف إدغاـ )َمَدَد دَيُْدُد َمْدَدا(وأصلها 
 ىفإدخاؿ أوؿ حرفٌن متماثلٌن  ىو . وأما دكتور عبد اذلاد أف اإلدغاـٔبال فاصل بينهما

أدخل  ،مصدر أدغم الشيئ ىف الشيئ ىو تعريف اإلدغاـ عند را ى األسيم ىفو  ،ٕاألخر
فا واحدا حبيث يصًناف حر  ،إدخاؿ حرؼ ىف حرؼ آخر من جنسوفيو. وىف اإلصتالح 

إدعى  ،َودَّْت طَائَِفةٌ أو مقرب لو ىف خمرج حنوى:  شدَّ )شْدُد( مرَّ )مْرَر(حنوى:  دامشدّ 
يعىن اإلتياف  اإلدغاـوحيدد أيضا مجاؿ الدين ابن ىشاـ األنصارى ىف تعريف   ٖ)إدتعى(

                                                 
5
 ٕٕ٘ ـ( ص:ٕ٘ٓٓ،موسوعة ثالثة أجزاء ) القاىرة: دار احلديث جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييين 

2
 ٜٔٔ( ص القلم دار :لبناف-بًنوت)، الصرؼ خمتصر، الفضلي اذلادي عبد  

3
 ٜٗرا ى األسيم معجم مفضل ىف علم صرؼ ص:   
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حبرفٌن ساكن فمتحرؾ من خمرج واحد بال فصل بينهما حبيث يرتقع اللساف ويتحط ّٔما 
 ٗدفعة واحدة.

 أنواع اإلدغام. 2

 الكبًن: أقساـ اإلدغاـ ىو اإلدغاـ الصغًن واإلدغاـ ،رأى مصطفي الغالييىن

حنوى:  ،اإلدغاـ الصغًن وىو ما كاف أّوؿ ادلثلٌن فيو ساكنا من األصل والثاىن متحركا. ٔ
وىو أدخاؿ حرؼ األوؿ ىف الثاىن.   ،"الشَّدِّ" )َشْدًد(. ومسي صغًنا ألف فيو عمال واحداً 

من قولو تعاؿ "فما رحبت جتارهتم" قد ثبت أف اإلدغاـ ادلألوؼ  ،كالتاء ساكن ىف التاء
وىو ىف الكالـ على ضربٌن: أحدمها أف يلتقى  ،ادلعتاد إمنا ىو تقريب صودتن صوت

 فيدخم األوؿ ىف اآلخر. ،ادلثالف على األحكاـ الىت يكوف عنها اإلدغاـ

فادلدغم الساكن  ،ىف ذلك على ضربٌن: ساكن ومتحرؾ وؿ من احلرفٌنواأل
والـ معتل. واآلخر أف  ،وادلتحرؾ حنو داؿ شدَّ  ،األصل كطاء قطَّع وكاؼ سكّْر األوليٌن

فتقلب أحدمها أىل لفظا صاحبو  ،يلتقي ادلتقاربٌن على األحكاـ الىت يسوغ معها اإلدغاـ
ى وامَّاز واصَّرب واثاقل عنو.  ،اللغة التيميةفتدغمو فيو. وذلك مثل: "َودَّ" ىف   وأَّمَّ

                                                 
4
 لبناف: دار الكتب العلمية( ص:  -) بًنوت أوضح ادلسالك  جلماؿ الدين ابن ىشاـ األنصارى  
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فأسكن أوذلما حبذؼ حركتو  ،وىو ما كاف احلرفاف فيو متحركٌن واإلدغاـ الكبًن. ٕ
 .٘أو بنقلها ما قبلها حنوى َيُشدُّ )َيْشُدُد( ،حنوى: شّد )شدد(

وقد خصص ادلؤلف ىذا  ادلدغم فيو. ،فالكبًن: ىو أف يتحرؾ احلرفاف معا ادلدغم
اإلسكاف فإمنا مسي كبًنا ألف فيو عمليت ومها  .واإلدغاـ الكبًنالباب احلديث عن 

" أصلو مامكَّنىن". ،فَِنِعم ما" "فَِنِعمَّا" أصلو " ٙ.واإلدراج  َماَمكَّىنّْ

ادلتحركاف خطا سواء كاف خطا لفظا أو خطا ال  احلرفافوأما شرطو وىو أف يلتقى 
ىذ سببو وىو أف يكوف  ،وقولو مثالف ،وخيرج حنوى أنا نذير ،لفظا ليدخل حنوى إنو ىو

فالتماثل أف يتفقا خمرجا وصفة كالتاء  ،احلرفاف منهما متماثلٌن أو متجانسٌن أو متقاربٌن
ىف قوؿ تعاؿ "فما رحبت مثل كما  ،ولكاؼ ىف الكاؼ ،والداؿ ىف الداؿ ،ىف التاء

 جتارهتم" إدخاؿ حرفٌن متماثلٌن التاء والتاء.

 أحوال اإلدغام. 3

 ورأى مصطفي الغالييىن أف اإلدغاـ ثالثة أحواؿ وىو الوجوب و اجلواز واإلمتناع

                                                 

5 ٕٕ٘ـ( ص ٕ٘ٓٓ،موسوعة ثالثة أجزاء ) القاىرة: دار احلديث جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييين 
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سواء أكاف  ،ذا كاف ىف الكلمة واحدةاإلدغاـ ىف احلرفٌن ادلتجانسٌن  إ يجب. ٔ
أـ كاف احلرؼ األوؿ ساكنا و الثاىن متحركا كَمدٍّ  متحركٌن كَمرَّ ديُرُّ و أصلهما )َمَرَر دَيُْرُر(

و أصلهما )َمْدٌد و َعْضٌض( مث إف كاف احلرؼ األوؿ من ادلثلٌن ساكنا أدغمتو  و َعضٍّ 
ف متحركا طرحت ىف الثاىن بال تغيًن. كَشدّْ وَصدّْ ) وأصلمها َشْدد وَصدٌد (. وإف كا

كَردَّ ورادٍّ. )وأصلمها: َرَدد   ،حركتو وأدغمتو إف كاف ما قبلو متحركا أو مسبوقا حبرؼ ادلد
 ٚواراِدٌد(  أما إف كاف قبلو ساكنا فتنقل حركتو إليو: كًند )وأصلمو: يردد(

مثل:  ،إذا كانا ىف كلمة واحدة ،وجيب إدغاـ ادلثلٌن آّاورين الساكن أوذلما
واستغفْر رَبَّك( غًن أنو إف كاف ثاىن  ،وقْل لو ،َسَكتَّا وَعنَّا وَعَليَّ وكتْب بالقلمِ  ،)َسَكتُّ 

وإف كاف غًن ضمًن وجب اإلدغاـ لفظًا  ،وجب اإلدغاـ لفظا وخطا ،ادلثلٌن ضمًنا
 كما رأيت   ،وخطِّا

وشذَّ فّك اإلدغاـ الواجب ىف ألفاظ ال يقاس عليها مثل اِلَل السقاُء واألسناف 
وشذ ىف األمساء قوذلم رجل ضفف احلاؿ أى ضيقها وشديدىا و يقاؿ قضّّ باإلدغاـ 

 أيضا وقضض بالتحريق وىذا ديتع فيو اإلدغاـ ألنو على وزف َفِعٍل كما ستعلم 

                                                 

 ٖٕ٘ـ( ص ٕ٘ٓٓ،موسوعة ثالثة أجزاء ) القاىرة: دار احلديث جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييين 
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اإلدغاـ و تركو ىف أربع مواضع األوؿ أف يكوف احلرؼ األوؿ من ادلثلٌن  يجوز. ٕ
فتقوؿ )مل ديُدَّ و ُمدَّ( باإلدغاـ  ،والثاىن ساكنا يسكوف عارض للجـز أو شبهو ،متحركا

و)مل دَيُْدْد( بفكو .وإف اّتصل بادلدغم فبو ألف االثنٌن أو واو اجلماعة أو ياء ادلخاطب أو 
ا ،زواؿ سكوف ثاىن ادلثلٌنل ،نوف التوكيد وجب ا وُمدَّ ومل  ،ومل دَيُُدوا وُمدُّوا ،مثل: )مل دَيُدَّ

ومل دَيُدَّفَّ وُمدَّفَّ ( أما إف إتصل بو ضمًن رفع متحرؾ  ،ومل دَيُدَّف وُمدَّف ،دَتُدّْى وُمدّْى
 كما سيأتى. و تكوف حركة ثاىن ادلثلٌن ادلدغمٌن ىف ادلضارع آّزـو و  ،فيمتنع اإلدغاـ

 ،وَعضَّ ومل يَػَعضَّ  ،مثل: ) ُردَّ ومل يَػُردُّ  ،اللذين مل يتصل ّٔما شيئ تابعة حلركة فائو ،األمر
( ىذا ىو األكثر ىف كالمهم. وجيوز أيضا ىف مضمـو الفاء الفتح  ،مع ضمّْ  ،وِفرَّ ومل يَِفرَّ

كَعضَّ ومل   ،ح الكسرمع الفت ،كَردَّ ومل يَػُردَّ. وجيوز ىف مفتوحها  ،والكسر. كُردَّ ومل يَػُردَّ 
. وجيوز ىف مكسورىا   ٛالفتح كفّر ومل يفّر. ،مع الكسر ،يَػَعضّْ

والكسر  ،مث الكسر ،)نعلم من ذلك أف ادلضمـو الفاء جيوز فيو الضم والفتح
مث  ،وأف ادلفتوح الفاء جيوز فيو الفتح ،و الفتح يشبو الضم ىف قوتو وكثرتو ،ضعيف
ومها كادلتساويٌن  ،الفتح والفتح أوىل وأكثر وأف ادلكسور الفاء جيوز فيو الكسر و ،الكسر

منع من ظهوره حركة  ،فيو( و يكوف اجلـز ادلضارع حينئذ بسكوف مقدر على آخره

                                                 
1
 254ص موسوعة ثالثة أجزاء  جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييين  



20 

 

 

 إلدغاـمنع من ظهوره حركة ا ،مقدر على آخره ويكوف بناء األمر على سكوف ،إلدغاـا
مثل )امدد( يستغىن عنها بعد  ،مر من الثالثى آّردايضا واعلم أف مهزة الوصل ىف األ

وقد زاؿ  ،ألّّنا إمنا أتى ّٔا للتخلص من اإلبتداء بالساكن ، فتحذؼ مثل )ُمدَّ( ،اإلدغاـ
 ألف قد صار متحركا. ،السبب

مثل )َعٍَن و  ،أف يكوف عٌن الكلمة والمها ياءين الزما حتريك ثانيتهما والثاىن
ايضا. فإف كانت حركة الثاتية عارضة لإلعراب  إلدغاـبا ، فتقوؿ: )َعىَّ وَحىَّ( ، َحيَي(

مثل: ) لن حُيٍَن ورأيت ََّمِيًيا( امتنع أدغامو. وكذا اف عرض سكوف الثانية مثل: )عييت 
 وحييت(

مع  ،)تتابع وتتبع( فيجوز اإلدغاـ ،الثالث أف يكوف ىف اوؿ الفعل ادلاضى تاءاف
مثل )اتابع واتبع( فإف كاف مضارعا مل  ،دفعا لالبتداء بالساكن ، أولوزيادة مهزة وصل ىف

فتقوؿ ىف تتجلى وتتلظى )جَتَلَّى وتَػَلظَّا(  ،بل جيوز ختفيفو بإحدى التاءين ،اإلدغاـجيز 
 قاؿ تعاىل : "    "   " وقاؿ      " :تتنزؿ ) اى

 وتتلظى(. وىذا شائع كثًن ىف االستعماؿ.
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فيجوز  ،الرابع اف يتجاور  مثالف متحركاف ىف كلمتٌن مثل جعل ىل وكتب بالقلم
وكتْب بالقلِم(غًن أف اإلدغاـ ىنا جيوز  ،فتقوؿ: )َجَعْل ىل ،بإسكاف ادلثل األوؿ ،اإلدغاـ

 لفظا ال حظا.   

أف يتصدر مثلٌن كَددٍف ودًدا ودٍد ودادف وتَػََتٍ اإلدغاـ ىف سبعة مواضع األوؿ:  يمتنع. ٖ
وَدنٍن والثاىن: أف يكونا ىف اسم على وزف )فُػَعٍل( بضم ففتح كُدَرٍر وُجَدٍد وُصَفٍف أو 

)فُػُعٍل( بضمتٌن كسرر وُذُلٍل وُجُدٍد أو )ِفَعٍل( بكسر ففتح كِلَمٍم وِكَلٍل وِحَلٍل أو )فَػَعٍل(  
ٍب. والثلث: أف يكوف ادلثالف ىف وزف فيو لإلحلاؽ سواء أكاف بفتحٌن كطََلٍل ولََبٍب وَخبَ 

ادلزيد أحد ادلثلٌن كجلبب أوال كهيلل. والرابع: أف يتصل بأوؿ ادلثلٌن مدغم فيو كَهلَِّل 
وُمَهلٍَّل وَشّدد وُمشدد وذالك ألف ىف اإلدغاـ الثاىن تكرار اإلدغاـ وذالك ممنوع. 

حنو أعزز بالعلم! وأحبب بو!  ،فعل( ىف التعجبواخلامس: أف يكوف ادلثالف ىف وزف )أ
فال يقاؿ أعّز بو! وأحّب بو!. والسادس: أف يعرض سكوف أحد ادلثلٌن التصالو بضمًن 
رفع متحرؾ كمَدْدُت وَمددنا ومَدْدَت ومَدْدُُت ومَدْدُتنَّ. والسابع أف يكوف مما شذت 

 ٜالعرب ىف فكّْو اختيارا وىي ألفاظ َّمفوظة تقدـ ذكرىا فيمتنع اإلدغاـ.
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 الباب الثالث
 دراسة عن السورة

 عن سورة النساء فهم . 1
سورة النساء احدى السور اظتدنية الطويلة بعد سورة البقرة و تتكون مائة و ست و 
سبعني آية. نزلت بعد سورة اظتمنحتة. وىي سورة مليئة باألحكام الشرعية اليت تنظم الشؤن 

وىي تعىن جبانب التشىريع كما ىو اضتال ىف سور مدنية. وقد  ،الداخلية واطتارجية للمسلمني
والبيت واألسرة و الولة و اجملتمع ولكن   ،حتدثت السورة الكرمية عن أمورىا الىت تتعلق باظترأة

 1معظم األحكام الىت وردت فيها كانت عن حول موضوع النساء.
ورد فيها من األحكام  وجاء ىف صفوة التفاسري "شتيت سورة النساء الكربى لكثرة ما

بدرجة مل توجد ىف غريىا من السور ولذالك أطلق عليها" سورة النساء الكربى   ،الىت تتعلق هبن
 ىف مقابلو" سور النساء الصغرى" الىت عرفت ىف القرآن بسورة الطالق 

أىداف كل سورة و مقاصدىا ىف  وقال الدكتور عبد اهلل حممود شحاتو ىف كتاب"
تسمى سورة النساء الكربى دتييزا عتا عن سور النساء الصغرى وىي سورة  القرآن الكرًن

    2الطالق.
 

 
                                                 

 173أزتد مصطفى اظتراغى، تفسري اظتراغى، )اجمللد الثاين دار الفكر( ص  1

 45م( ص  1986)الطبعة الثالث اصتز األول ،أىداف كل سورة و مقاصدىا ىف القرآن الكرًن ،عبد اهلل حممودشحاتو  2
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 سورة النساء بعض اآليات فى ب نزولاسب. أ2

دمها ستق اآلياتفمنها أربع  سورةال ىذهأسباب نزول بعض اآليات فتقدم الباحثة 
 :أسباب نزول آياهتا وىي كما يلى

أ.                                         

        

قال مقاتل والكليب: نزلت يف رجل من غطفان كان عنده مال   ، أما أسباب نزول اآلية
فتعرفها إىل النيب صلى اهلل  ،طلب اظتال فمنعو عمو ،فلما بلغ اليتيم ،كثري البن أخ عتو يتيم

نعوذ باهلل من  ،فنزل ىذه اآلية. فلما شتعها العم قال: أطعنااهلل وأطعنا الرسول ،عليو وسلم
 3اضتواب الكبري.

ب.                            

                           

                 
قال عباس ىف رواية أيب صاحل: ظتا إشتشهد اهلل اظتسلمني  ،أما أسباب نزول ىذه اآلية 

قال اظتنافقون الذين ختلفوا عن اصتهاد: لو كان إخواننا الذين عندنا  ،من شتشهد يوم أحد
 4وما قتلوا. ،ماماتتوا

                                                 
 146م( ص  1997لبنان، دار الكتب العلمية  -يروتأسباب نزول القرآن الكرًن، )الطبيعة األوىل،  أبو اضتسن على ابن أزتد الواحدى،  3
4
 191أسباب نزول القرآن الكرًن، ص  أبو اضتسن على ابن أزتد الواحدى،  
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ج.                               

                              

                             

      

واخرج طرباىن عن بن عباس قال: فزلت يوم حنني. ظتت  ،أما أسباب نزول ىذه اآلية 
وأصاب اظتسلمون نساء من نساء أىل الكتاب عتن أزواجا. وكان الرجل إذا  ،فتح اهلل حنينا

 أراد أن يأتى اظترأة قالت إن يل زوجا فسأل رىسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن ذلك.  

د.                                    

                           

     

روى مسلم عن عمر بن اطتطاب قال: ظتا اعتزل النيب  ،أما أسباب نزول ىذه اآلية 
فإذا الناس ينكتون باضتصى ويقولون: طلق ىسول  ،صلى اهلل عليو وسلم نساءه دخلت مسجد

اهلل صلى اهلل عليو وسلم نساءه فقمنا على باب اظتسجد فناديت بأعلى صوتى: مل يطلق 
 .5نساءه

ه.                             

         

                                                 
5
 175أسباب نزول القرآن الكرًن، ص  أبو اضتسن على ابن أزتد الواحدى،  
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أخرج بن حرير من طريق ابن جريح عن عكرمة ان رجال  ،أما أسباب نزول ىذه اآلية 
مث وثب على قاتل آخيو  ،من األنصار قتل أخا مقيس بن صبابة فأعطاه النيب الدية فقبلها

6فقال النيب ال أؤمنو ىف حل وال حرم فقتل يوم الفتح. ،فقتلو
 

 فضيلة سورة النساء. 3

ىف سورة النساء فضائل كثرية منها ما أخرجو اضتاكم يف مستدركو عن عبداهلل بن مسعود 
    قال: إن ىف سورة النساء طتمس اآليات ما يسرىن أن ىل هبا الدنيا وما فيها "

     ،               ،                

      ،                           

  "7
 

و أيضا ما روى عبد الرزاق عنو قال ستس آيات من النساء عتن أحب أيل من الدنيا رتيعا 
"                    ،              

         "  روى ابن جرير عن عباس قال ذتان آيات نزلت ىف  و
"خري عتذه أمة مما طلعت عليو الشمس و غربت.  ،سورة النساء        

                  ،       

                                                 
6
 211 نفس اظتصدر ص  

  4) بريوت: دار الفكر( ص  حماسن التأويل اصتز اطتامسحممد رتال الدين القاشتي،   7
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                      ،         

      ".8مث قول ابن مسعود سواء يعىن ىف اطتمسة الباقية 
 

                                                 
 5نفس اظتصدر ص   8
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 الباب الرابع
 اإلدغام في سورة النساء

صرفية()دراسة حتليلية   
كما ذكر سابقا أن ىذ البحث سيقدم عن الكلمات يف اآليات من سورة 

 النساء الىت حتتوي على اإلدغام أنواعو و أحوالو مع معانيها  

 ت التى تحتوى على اإلدغام في سورة النساءااآلي: الفصل األول

1.              

                              

         

7.                      

              

3.               
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2.                        

                            

                  

           



72 

 

 

                          

            

2.              

    

2.              

     

11.                          

              

       

11.                 

17.           

                

13.              

                  



31 

 

 

14.                         

               

          

15.                            

                         

     

16.              

      

12.              

                

12.                         

                

12.                

        

71.              

             



31 

 

 

71.                        

            

            

77.                              

              

               

            

73.                           

                

                        

74.               

                      

                

75.                 

             



37 

 

 

76.                

      

72.                               

              

72.              

                         

         

72.             

            

                        

31.                       

         

31.                      

                     

            

                        



33 

 

 

                     

        

37.               

         

33.            

             

                         

34.                         

         

35.              

36.                  

             

         

32.          

                  



34 

 

 

32.                           

        

32.               

        

41.                  

41.              

                        

47.                       

                             

          

43.            

        

44.              

               



35 

 

 

45.                      

           

    

46.              

42.            

                        

42.                             

                  

          

42.                

51.              

                       

51.               

                       

                           



36 

 

 

                            

     

57.                  

53.                           

                                   

                

           

 في سورة النساء: أنواع اإلدغام الواردة :الثانيالفصل 

 ا. اإلدغام الصغير في سورة النساء 

بتدإية ( إرّبكم)اتقوا و سورة النساء وىو مفعول بؤالكلمة وقع يف اآلية  رّبكم. ٔ
  أصلو رَْبٌب على وزن فَ ْعٌل أدغمت الباء األوىل يف الثانية . يف اإلعراب ال زلل ذلا

 إدخال حرف األول يف الثاينألن فيو عمال واحدا وىو  .للمجانسة فصار َرب  

مضاف اليو واجلملة مقول  سورة النساء وىؤٔالكلمة وقع يف اآلية  حظّ . ٕ
أصلو َحْظٌظ على وزن فَ ْعٌل أدغمت الظاء األوىل يف الثانية للمجانسة فصار  القول
 َحظ  
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)لالم( حرف جّر مبين على  سورة النساء ٔٔالكلمة وقع يف اآلية  لكلّ . ٖ
 )لكّل( بدل  متعلق مبحذوف احلال اجلملةاسم رلرور بالكسرة و  الكسر،)كّل(

 أصلو ُكْلٌل على وزن فَ ْعٌل  أدغمت الالم األوىل يف الثانية للمجانسة فصار كل  ،

، )لكل( اجلار السببية الفاء سورة النساء وىؤٕالكلمة وقع يف اآلية  فلكلّ . ٗ
وىو متعلقان مبحذوف خرب ادلبتدأ واجلملة يف زلل جزم جواب  ورلرور بالكسر

أصلو ُكْلٌل على وزن فَ ْعٌل  أدغمت الالم األوىل يف الثانية للمجانسة فصار    الشرط
  كل  

اجلار ورلرور متعلق باخلرب سورة النساء وىو ٕٙٔالكلمة وقع يف اآلية  بكلّ . ٘
 األوىل يف الثانية للمجانسة فصار كل  أصلو ُكْلٌل على وزن فَ ْعٌل  أدغمت الالم و 

منصوب بنزع اخلافض، أو  سورة النساء وىو ٘الكلمة وقع يف اآلية  جّنت. ٙ
َنٌة على وزن فَ ْعٌلٌة   واجلواب يف زلل رفع اخلرب ،مفعول بو ثاين ومجلة الشرط أصلو َجن ْ

 أدغمت النون األوىل يف الثانية للمجانسة فصارَ جنَّةٌ 

فعل ادلاضى مبين على الفتح و  سورة النساء وىو٘٘الكلمة وقع يف اآلية  صد  . ٚ
أصلو َصْدَد على وزن فَ ْعٌل أدغمت الصاد األوىل يف الثانية  يف اجلملة ىو العطف

 للمجانسة فصار َصدَّ 
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جر، واجلار قسم و الواو حرف  سورة النساء وىو٘ٙالكلمة وقع يف اآلية  رّبكو . ٛ
أصلو رَْبٌب على وزن فَ ْعٌل أدغمت الباء  .مبحذوف تقدره أقسمواجملرور متعلقان 

 األوىل يف الثانية للمجانسة فصار َرب  

أصلو َشْدَد على وزن فَ ْعٌل  سورة النساء وىوٙٙالكلمة وقع يف اآلية  أشدّ . ٜ
 أدغمت الشاد األوىل يف الثانية للمجانسة فصار َشدّ 

حرف جر مبين على سكون سورة النساء وىو ٕٚالكلمة وقع يف اآلية  عليّ .ٓٔ
ورلرور على ياء مدغمة يف ياء، والياء ضمري متصل ىف زلل جر مضاف إليو وجار 

 متعلق ب )أنعم( 

منادى مضاف زلذوف منو سورة النساء وىو ٘ٚالكلمة وقع يف اآلية  ربنا.ٔٔ
فَ ْعٌل أصلو رَْبٌب على وزن  .إليو مضاف ضمري يف زلل جر (، )ناحرف النداء

 أدغمت الباء األوىل يف الثانية للمجانسة فصار َرب  

 جار ورلرور متعلقسورة النساء وىو ٘ٓٔالكلمة وقع يف اآلية  لحقّ با.ٕٔ
 القافأصلو َحْقٌق على وزن فَ ْعٌل  مصدر من َحقَّ َيَِقُّ أدغمت  مبحذوف احلال،

  َحق  األوىل يف الثانية للمجانسة فصار 
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مفعول ادلطلق  قيل أنوو حال  سورة النساء وىؤٕٕالكلمة وقع يف اآلية  حّقا.ٖٔ
أصلو َحْقٌق على وزن فَ ْعٌل  مصدر من َحقَّ َيَِقُّ أدغمت القاف األوىل يف   أيضا

 َحق  الثانية للمجانسة فصار 

اسم رلرور بالكسر متعلق  سورة النساء وىوٚ٘ٔالكلمة وقع يف اآلية  شكّ .ٗٔ
َشْكٌك على وزن فَ ْعٌل أدغمت الكاف األوىل يف الثانية أصلو  مبحذوف خرب

 للمجانسة فصارَشك  

والواو  فعل ادلضارع مرفوع سورة النساء وىؤٜالكلمة وقع يف اآلية  وايكف.٘ٔ
أصلو َكْفَف على وزن فَ ْعٌل أدغمت الكاف األوىل يف الثانية للمجانسة   فاعل

   فصارَشك  

 النساءب. اإلدغام الكبير في سورة 

فعل  )بّث( )و( واو العطفسورة النساء وىو ٔالكلمة وقع يف اآلية  بثّ و . ٔ
أصلو بَ َثَث على وزن فَ َعَل  أسكنت الالم األوىل ألجل شرط  ادلاض مبين على فتح،

 اإلدغام فصار بَ ْثَث مث أدغمت الالم األوىل يف الثانية للمجانسة فصارَ َبثَّ 

فعل ادلاضى مبين على الفتح  سورة النساء وىوٚالكلمة وقع يف اآلية  قلّ . ٕ
أصلو قَ َلَل على وزن فَ َعَل  أسكنت الالم   "واجلملة صلة ادلوصل متعلق ب"منو
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األوىل ألجل شرط اإلدغام فصار قْلَل مث أدغمت الالم األوىل يف الثانية للمجانسة 
 فصارَ َقلَّ 

أصلو إئْ َتَخَذ على وزن  سورة النساء وىو ٕ٘الكلمة وقع يف اآلية  مّتخذات. ٖ
إفتعل قلبت اذلمزة الثانية ياء لسكوهنا وإنكسار ما قبلها فصار ايْ َتَخَذ مث قلبت الياء 
تاء على غري قياس فصار اتْ َتَخَذ فأدغمت التاء األوىل يف الثانية للمجانسة فصار 

 اًًتَذَ 

فعل ادلضارع مرفوع وفاعلو  سورة النساء وىوٗٗالكلمة وقع يف اآلية  تضّلوا. ٗ
أصلو َضَلَل على وزن فَ َعَل  أسكنت الالم األوىل ألجل   ضمري البارزة واو اجلماعة

 شرط اإلدغام فصار َضْلَل مث أدغمت الالم األوىل يف الثانية للمجانسة فصارَ َضلَّ 

الفاء العاطفة، فعل ادلضارع  سورة النساء وىوٚٗالكلمة وقع يف اآلية  فنرّدها.٘
على وزن  دُ دُ رْ ي َ أصلو  ونرد عطف على"نطمس" واذلاء مفعول لو فاعلو "حنن" مرفوع
نقلت حركة الدال األوىل إىل ما قبلها ألجل شرط اإلدغام فصار يَ ُرْدُد مّث  يَ ْفُعلُ 

 ادغم الالم األوىل يف الثانية للمجانسة فصار يردّ 
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  َيْضِلُل على وزن يَ ْفِعلُ أصلو  سورة النساء وىؤالكلمة وقع يف اآلية  يضّلهم. ٙ
نقلت حركة الالم األوىل إىل ما قبلها ألجل شرط اإلدغام فصار َيِضْلُل مّث ادغم 

 الالم األوىل يف الثانية للمجانسة فصار َيِضلُّ 

فعل ادلاضى مبين على سكون  سورة النساء وىؤالكلمة وقع يف اآلية  رّدوه.ٚ
ى وزن فَ َعَل  أسكنت عل دَ دَ أصلو رَ  معطوف والواو فاعلو واذلاء مفعولو واجلملة

األوىل يف الثانية  إلدغام فصار رْدَد مث أدغمت الدالاألوىل ألجل شرط ا الدال
 للمجانسة فصارَ َردَّ 

أصلو َضَلَل على وزن فَ َعَل    سورة النساء وىوٛٛالكلمة وقع يف اآلية  أضلّ . ٛ
َضْلَل مث أدغمت الالم األوىل يف أسكنت الالم األوىل ألجل شرط اإلدغام فصار 

 الثانية للمجانسة فصارَ َضلَّ 

فعل ادلضارع رلزوم بال  سورة النساء وىوٓ٘ٔالكلمة وقع يف اآلية  يّتخذوا .ٜ
أصلو إئْ َتَخَذ على وزن إفتعل قلبت اذلمزة  الثاين ناىية والواو فاعل وىو مفعول

ايْ َتَخَذ مث قلبت الياء تاء على غري الثانية ياء لسكوهنا وإنكسار ما قبلها فصار 
 قياس فصار اتْ َتَخَذ فأدغمت التاء األوىل يف الثانية للمجانسة فصار اًًتَذَ 
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فعل ادلاضى مبين للمجهول و  سورة النساء وىؤٜالكلمة وقع يف اآلية  رّدوا.ٓٔ
أصلو ردد على وزن فَ َعَل  أسكنت الالم األوىل ألجل شرط  الواو نائب الفاعل

  اإلدغام فصار رْدَد مث أدغمت الالم األوىل يف الثانية للمجانسة فصارَ َردَّ 

 ،فتح فعل ادلاضى مبين على سورة النساء وىوٙٔٔالكلمة وقع يف اآلية  ضلّ .ٔٔ
اإلدغام فصار َضْلَل أصلو َضَلَل على وزن فَ َعَل  أسكنت الالم األوىل ألجل شرط 

 مث أدغمت الالم األوىل يف الثانية للمجانسة فصارَ َضلَّ 

فعل ادلضارع مبين على سورة النساء وىو ٛٔٔالكلمة وقع يف اآلية  ألّتخذنّ .ٕٔ
أصلو إئْ َتَخَذ على وزن إفتعل   الفتح التصالو بنون التوكيد الثقيلة و فاعلو "انا"

وإنكسار ما قبلها فصار ايْ َتَخَذ مث قلبت الياء تاء  قلبت اذلمزة الثانية ياء لسكوهنا
 على غري قياس فصار اتْ َتَخَذ فأدغمت التاء األوىل يف الثانية للمجانسة فصار اًًتَذَ 

فعل ادلضارع رلزوم بال سورة النساء وىو ٜٛالكلمة وقع يف اآلية  وا ّتخذت.ٖٔ
إئْ َتَخَذ على وزن إفتعل قلبت أصلو  ناىية وعالمة جزمو حذف النون و الواو فاعلو

اذلمزة الثانية ياء لسكوهنا وإنكسار ما قبلها فصار ايْ َتَخَذ مث قلبت الياء تاء على 
 غري قياس فصار اتْ َتَخَذ فأدغمت التاء األوىل يف الثانية للمجانسة فصار اًًتَذَ 
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على وزن فَ َعَلٌة  ةٌ لَ لَ أصلو مَ سورة النساء وىو ٕ٘ٔالكلمة وقع يف اآلية  مّلة. ٗٔ
أسكنت الالم األوىل ألجل شرط اإلدغام فصار َمْلَلٌة مث أدغمت الالم األوىل يف 

  الثانية للمجانسة فصار مّلة  

عل ادلضارع )يتحذ( ف سورة النساء وىؤٜٖالكلمة وقع يف اآلية  يّتخذون. ٘ٔ
اذلمزة الثانية ياء أصلو إئْ َتَخَذ على وزن إفتعل قلبت   والواو فاعل ىف زلل رفع مرفوع

لسكوهنا وإنكسار ما قبلها فصار ايْ َتَخَذ مث قلبت الياء تاء على غري قياس فصار 
 اتْ َتَخَذ فأدغمت التاء األوىل يف الثانية للمجانسة فصار اًًتَذَ 

فعل ادلاضى مبين على  سورة النساء وىوٕ٘ٔالكلمة وقع يف اآلية  واّتخذ. ٙٔ
صلو إئْ َتَخَذ على وزن إفتعل قلبت نفة اأوىو اجلملة مستوفاعلو لفظ اجلاللة  الفتح 

اذلمزة الثانية ياء لسكوهنا وإنكسار ما قبلها فصار ايْ َتَخَذ مث قلبت الياء تاء على 
 غري قياس فصار اتْ َتَخَذ فأدغمت التاء األوىل يف الثانية للمجانسة فصار اًًتَذَ 

مضاف إليو رلرور وعالمة  وىوسورة النساء ٚ٘ٔالكلمة وقع يف اآلية  ظن  . ٚٔ
أصلو ظََنَن على وزن فَ َعَل  أسكنت الالم األوىل جره كسرة ظاىرة واجلملة مستأنفة 

ألجل شرط اإلدغام فصار ظَْنَن مث أدغمت الالم األوىل يف الثانية للمجانسة 
  فصارَ َظنَّ 
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أصلو ظََنَن على وزن فَ َعَل   سورة النساء وىوٚ٘الكلمة وقع يف اآلية  ظّل . ٛٔ
أسكنت الالم األوىل ألجل شرط اإلدغام فصار ظَْنَن مث أدغمت الالم األوىل يف 

 الثانية للمجانسة فصارَ َظنَّ 

ادلضارع مرفوع  فعل سورة النساء وىؤٖٔالكلمة وقع يف اآلية  كيضرون. ٜٔ
على وزن  رُ رُ ضْ أصلو يَ   شيئ والواو فاعلو والكاف مفعولو واجلملة معطوفة من

نقلت حركة الراء األوىل إىل ما قبلها ألجل شرط اإلدغام فصار َيُضْرُر مثّ ادغم الالم 
 األوىل يف الثانية للمجانسة فصار َيُضرُّ 

فعل ادلضارع مرفوع وعالمة سورة النساء وىو ٜٔ الكلمة وقع يف اآلية  حلّ ي. ٕٓ
ألجل حركة الالم األوىل إىل ما قبلها نقلت  ِعلُ فْ ي َ على وزن  لُ لِ َيَْ أصلو  رفعو ضمة

 شرط اإلدغام فصار َيَِْلُل مثّ ادغم الالم األوىل يف الثانية للمجانسة فصار َيَِلُّ 

أصلو ظََنَن على وزن فَ َعَل   سورة النساء وىوٕٓٔالكلمة وقع يف اآلية  اعدّ . ٕٔ
أسكنت الالم األوىل ألجل شرط اإلدغام فصار ظَْنَن مث أدغمت الالم األوىل يف 

 الثانية للمجانسة فصارَ َظنَّ 

فعل ادلضارع مرفوع بضم  سورة النساء وىوٕٗالكلمة وقع يف اآلية  يودّ . ٕٕ
نقلت حركة الدال األوىل إىل ما   يَ ْفَعلُ على وزن  أصلو يَ ْوَددُ  ئنافيةواجلملة يود است
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ُد مّث ادغم الالم األوىل يف الثانية للمجانسة قبلها ألجل شرط اإلدغام فصار يَ َودْ 
 َيودُّ  فصار

فعل ادلاضي مبين على  سورة النساء وىو ٕٓٔالكلمة وقع يف اآلية  ودّ . ٖٕ
اإلدغام فصار وىل ألجل شرط أسكنت الالم األعلى وزن فَ َعَل  أصلو َوَددَ  ،الفتح
  يف الثانية للمجانسة فصارَ َودَّ  مث أدغمت الالم األوىل َوْددَ 

  ِفَعَلةٌ على وزن  ِعَززَةٌ أصلو  سورة النساء وىو ٜٖٔالكلمة وقع يف اآلية العزة. ٕٗ
أسكنت الالم األوىل ألجل شرط اإلدغام فصار ظَْنَن مث أدغمت الالم األوىل يف 

 الثانية للمجانسة فصارَ َظنَّ 

 النساء سورة في الواردةاإلدغام : أحوال لثالثا الفصل 
 السبب األحوال  الكلمات النمرة

دغام ألن  اإلرّب أصلو ر ْبَب و أحوالو  جيب  واجب رّبكم ٔ
وىو الباء  األول من ادلثلني ساكناكان احلرف 

 والثاين متحرك
 حظّ  ٕ

 
ألن  جيب اإلدغامحّظ أصلو َحْظَظ و أحوالو   واجب

وىو الظاء  كان احلرف األول من ادلثلني ساكنا
 والثاين متحرك
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أصلو كْلَل و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   كلّ  واجب لكلّ  ٖ
كان احلرف األول من ادلثلني ساكنا وىو لالم 

 والثاين متحرك
أصلو كْلَل و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   كلّ  واجب لكلّ ف ٗ

كان احلرف األول من ادلثلني ساكنا وىو لالم 
 والثاين متحرك

ن  أصلو كْلَل و أحوالو  جيب اإلدغام أل كلّ  واجب بكلّ  ٘
كان احلرف األول من ادلثلني ساكنا وىو لالم 

 والثاين متحرك
نَ أصلو  جّنت واجب جّنت ٙ و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   ةٌ جن ْ

 النون كان احلرف األول من ادلثلني ساكنا وىو
 والثاين متحرك

و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   صْددَ أصلو  صدَّ  واجب صدَّ  ٚ
كان احلرف األول من ادلثلني ساكنا وىو لالم 

 والثاين متحرك
رّب أصلو ر ْبَب و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   واجب ورّبك ٛ

كان احلرف األول من ادلثلني ساكنا وىو الباء 
 والثاين متحرك

و أحوالو  جيب اإلدغام ألن  شْدَد أصلو  شدّ  واجب أشدّ  ٜ
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 الدالاحلرف األول من ادلثلني ساكنا وىو كان 
 والثاين متحرك

و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   عليأصلو  عليّ  واجب عليّ  ٓٔ
 و ادلثلني ادلتجاورين الساكن أوذلما كان احلرف

رّب أصلو ر ْبَب و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   واجب ربّنا ٔٔ
كان احلرف األول من ادلثلني ساكنا وىو الباء 

 اين متحركوالث
أحوالو  جيب اإلدغام ألن  حْقق و أصلو  حقّ  واجب باحلقّ  ٕٔ

 القافكان احلرف األول من ادلثلني ساكنا وىو 
 والثاين متحرك

حّق أصلو حْقق وأحوالو  جيب اإلدغام ألن   واجب حّقا ٖٔ
كان احلرف األول من ادلثلني ساكنا وىو القاف 

 والثاين متحرك
و أحوالو  جيب اإلدغام ألن شْكَك  أصلو شكّ  واجب شكّ  ٗٔ

كان احلرف األول من ادلثلني ساكنا وىو 
 والثاين متحرك الكاف 

و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   كْففَ أصلو   كفّ  واجب يكفّ  ٘ٔ
 الفاءكان احلرف األول من ادلثلني ساكنا وىو 

  والثاين متحرك
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و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   بثثأصلو  بثّ  واجب وبثّ  ٙٔ
حرف  وىو و متجانسني ومتحركنيكان احلرف

 يف كلمة واحدة  الثاء
أصلو قَلَل و أحوالو  جيب اإلدغام ألن كان  قلّ  واجب قلّ  ٚٔ

احلرفو متجانسني ومتحركني وىو حرف الالم  
 يف كلمة واحدة

أصلو إئْ َتَخَذ و أحوالو  جيب اإلدغام  مّتخذات واجب مّتخذات ٛٔ
ألن كان احلرفو متجانسني ومتحركني وىو 

 حرف مهزة  يف كلمة واحدة
اإلدغام ألن جواز و أحوالو  ضللأصلو ضّلوا واجب تضّلوا ٜٔ

 الالم والواووىو اتصل بادلدغم فيو واو اجلماعة 
 يف كلمة واحدة

أصلو ردد و أحوالو  جيب اإلدغام ألن كان  ردّ  واجب فنرّدىا ٕٓ
احلرفو متجانسني ومتحركني وىو حرف الالم  

  يف كلمة واحدة
ضّل أصلو ضَلَل و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   واجب يضّلهم ٕٔ

كان احلرفو متجانسني ومتحركني وىو حرف 
 الالم  يف كلمة واحدة

أصلو ردد و أحوالو  جيب اإلدغام ألن كان  ردّ  واجب رّدوه ٕٕ
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احلرفو متجانسني ومتحركني وىو حرف الالم  
 يف كلمة واحدة

ضّل أصلو ضَلَل و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   واجب أضلّ  ٖٕ
كان احلرفو متجانسني ومتحركني وىو حرف 

 الالم  يف كلمة واحدة
أصلو إئْ َتَخَذ و أحوالو  جيب اإلدغام  مّتخذات واجب يّتخذوا ٕٗ

ألن كان احلرفو متجانسني ومتحركني وىو 
 حرف مهزة  يف كلمة واحدة

أصلو ردد و أحوالو  جيب اإلدغام ألن كان  ردّ  واجب مارّدوا ٕ٘
احلرفو متجانسني ومتحركني وىو حرف الالم  

 يف كلمة واحدة
اإلدغام ألن  ضّل أصلو ضَلَل و أحوالو  جيب  واجب ضلّ  ٕٙ

كان احلرفو متجانسني ومتحركني وىو حرف 
 الالم  يف كلمة واحدة

ألًّتذن أصلو إئْ َتَخَذ و أحوالو  جيب اإلدغام  واجب ألًّتذنّ  ٕٚ
ألن كان احلرفو متجانسني ومتحركني وىو 

 حرف مهزة  يف كلمة واحدة
تّتخذوا أصلو إئْ َتَخَذ و أحوالو  جيب اإلدغام  واجب تّتخذوا ٕٛ

ألن كان احلرفو متجانسني ومتحركني وىو 
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 حرف مهزة  يف كلمة واحدة

و أحوالو  جيب اإلدغام ألن كان  مَلَلةأصلو  مّلة واجب مّلة ٜٕ
احلرف األول من ادلثلني ساكنا وىو الفاء والثاين 

 متحرك

يتحذون أصلو إئْ َتَخَذ و أحوالو  جيب اإلدغام  واجب يّتخذون ٖٓ
متجانسني ومتحركني وىو ألن كان احلرفو 

 حرف مهزة  يف كلمة واحدة

واًّتذ أصلو إئْ َتَخَذ و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   واجب واًّتذ ٖٔ
كان احلرفو متجانسني ومتحركني وىو حرف 

 مهزة  يف كلمة واحدة

و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   ظننأصلو  ظنّ  واجب ظنّ  ٕٖ
كان احلرفو متجانسني ومتحركني وىو حرف 

 النون يف كلمة واحدة 
أحوالو  جيب اإلدغام ألن   ظلل و أصلو ظاّل  واجب ظاّل  ٖٖ

كان احلرفو متجانسني ومتحركني وىو حرف 
 الظاء يف كلمة واحدة 

اإلدغام ألن جواز و أحوالو  ضررأصلو  ضرّ  واجب يضّرونك ٖٗ
 والواو الراءوىو اتصل بادلدغم فيو واو اجلماعة 
 يف كلمة واحدة
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و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   حللأصلو  حلّ  واجب َيلّ  ٖ٘
كان احلرفو متجانسني ومتحركني وىو حرف 

 الالم يف كلمة واحدة
و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   عدد أصلو عدّ  واجب اعدّ  ٖٙ

كان احلرفو متجانسني ومتحركني وىو حرف 
 الدال يف كلمة واحدة

كان و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   وددأصلو  ودّ  واجب يودّ  ٖٚ
احلرفو متجانسني ومتحركني وىو حرف الدال 

 يف كلمة واحدة

كان و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   وددأصلو  ودّ  واجب ودّ  ٖٛ
احلرفو متجانسني ومتحركني وىو حرف الدال 

 يف كلمة واحدة

و أحوالو  جيب اإلدغام ألن   عززةأصلو  العزّة واجب العزّة ٜٖ
كان احلرفو متجانسني ومتحركني وىو حرف 

يف كلمة واحدة الزاء  
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة:   الفصل األول

 ة عن اإلدغام يف سورة النساء وصلت الباحثة ايل اخلالصة اآلتيةبعد ان حتلل الباحث

مخسة و أربعٌن اآليات  وهو. اآليات الىت حتتوي على اإلدغام يف سورة النساء 1
 ،37، 25،33،35،36، 24، 22، 27، 73، 17، 11، 5،11،17، 1يعين 

46 ،41 ،43 ،44 ،57 ،51 ،53 ،55 ،56 ،61 ،62 ،64 ،66 ،67 ،
71 ،71 ،167 ،163 ،111 ،114 ،116 ،117 ،177 ،172 ،173 ،

117 ،114 ،117 ،122 ،136 ،131 ،133 ،135 ،145 ،156 ،
151 ،152،154  

هناك اإلدغام صغًن واإلدغام الكبًن اليت تدل على نوع اإلدغام   اإلدغام نوع . يف7
كبًن يعىن مخسة عشرة الكلمات أما اليت تدل علي نوع اإلدغام صغًن أربع و 

 عشرين الكلمات

 ، الكلمات اليت تدل علىأن لإلدغام يف سورة النساء ثالثة وأربعٌن الكلمات. 1
و إدخال حرف األول يف الثاين يعىن ألن فيه عمال واحدا وه نوع اإلدغام الكبًن

ومها  عملٌن مخسة عشرة الكلمات أما اليت تدل علي نوع اإلدغام صغًن ألن فيه
    إسكان واإلدراج يعىن أربع و عشرين الكلمات
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 اإلقتراحاتالفصل الثانى   :

احلمدل هلل الذى هدانا ذلاذا وماكنا لنهدي لوال أن هدنا هلل. لقد أمتى 
ثة البحث التكميلى بعون اهلل وتوفيقه. وعنوان هذا البحث"إلدغام وأحواله ىف الباح

سورة النساء )دراسة حتليلية صرفية(" وترجو الباحثة من هذا البحثيساعد القارئٌن 
 دلعرفة أحوال وانواع اإلدغام ىف سورة النساء. 

 يد عن الكمل. لذالك ترجو اإلرساداتوتعتقد الباحثة ان هذا البحث بع
   وإلصالحات اإلمتام هذ البحث. 
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