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 الباب األول

 المقدمة

 التمهيد للمشكلة   أ .

ل على نبينا حممد صلى اهلل عليو و سلم، القرآن كالم اهلل تعاىل ادلنز 

ادلكتوب يف ادلصاحف، ادلنقول إلينا نقال متواترا، ادلتعبد بتالوتو، ادلتحدى 

(، فيبدولنا بوضوح أن تالوة القرآن 5: 1041بأقصر صورة منو )حميسن،

عبادة، والعبادة ىي اسم جامع لكل ما حيبو اهلل ويرضاه من األقوال و األعمال 

(. قد قال اهلل تعاىل ورتل القرآن 19:1999الظاىرة )الدمشقي، الباطنة و

[ ىذه اآلية تدل على أن قراءة القرآن ترتيال و جتويدا من أوامر 0ترتيال ]ادلزمل :

اهلل. ومن تعلم و علم القرآن من خري أمة كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليو و 

ول اهلل صلى اهلل عليو و سلم :  عن عثمان بن عفان رضي اهلل عنو قال قال رس

  (.سلم خريكم من تعلم القرآن وعلمو )رواه البخارى
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معروف أن علم التجويد وعلم الصرف خمتلفان، أما التجويد كما ىو 

( 11: 1987فيتعلق باألصوات والصرف يتعلق بتغيريات الكلمة. قال سيف )

و إن التجويد ىو يعرف بأنو إخراج كل حرف من خمرجو، وإعطاؤه حقو 

( 09مستحقو من الصفات الالزمة و العارضة و قال احلمالوي )دون السنة : 

إن الصرف ىو علم بأصول يعرف هبا أحوال أبنية الكلمة، اليت ليست بإعراب 

 وال بناء.

موضوع البحث منهما خمتلف، موضوع البحث ىف علم التجويد كما  

ث ىف علم ( ىو القرآن الكرمي. وأما موضوع البح11: 1987قال سيف )

( إن موضوعو ىو األلفاظ 09الصرف فهو كما قال احلمالوي ) دون السنة : 

العربية من حيث تلك األحوال،  كالصحة و اإلعالل،  واألصالة و الزيادة، 

 وحنوىا.

جيد الباحث  إال أن الباحثموضوع البحث منهما خمتلفا، رغم أن 

( إن 11: 1987ف )اصطالحا متساويا ىف ادلبحث ىو اإلدغام. قد بني سي
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اإلدغام ىف علم التجويد لغة اإلدخال، و اإلدغام  ىف علم الصرف لغة كما قال 

أن اإلدغام من ( اإلدخال. فيبدولنا بوضوح 110احلمالوي ) دون السنة : 

كثريا من الطلبة الذين مل يفهموا اإلدغام يف علم   و لكنجهة التعريف متساو. 

ف. ومن األسباب لذالك، إن الطلبة الصرف رغم أهنم يدرسون علم الصر 

رأى الباحث أن ىذا من ادلسائل الىت حتتاج إىل حل ادلسألة. قال اليطبقونو. 

( إن ادلسألة ىي االختالف بني ادلرجو 5: 1411حايونو ىف سوحرمان )

. يرجو الباحث أوال أن اإلدغام ىف علم التجويد و ىف علم الصرف الواقعو 

إختالفات وبعد قراءة كتب  ىف احلقيقة أن ىناك ختالف ولكنااليوجد فيهما 

تتعلق بعلم التجويد وعلم الصرف قليال، جيب على الباحث أن يبحث اإلدغام 

ىف علم التجويد و ىف علم الصرف.ىاىواصطالح متساو و اصطالح واحد ىف 

 العلم ادلختلف. 

رأى الباحث أن ىذه ادلسألة مهمة للبحث، ألن علم التجويد من 

العلوم القرآنية و علم الصرف من دساتري العلوم العربية وىذا من العلوم دساتري 
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الباحث ىف اجلامعة و طبعا ىذا البحث يستطيع أن ينصر ادلسلمني  هاالىت درس

و ادلسلمات ىف تعلم علم التجويد خصوصا اإلدغام و الطلبة ىف تعلم علم 

 الصرف خصوصا اإلدغام.

سالة العلمية الىت تتعلق بادلسألة الباحث مدفوع إىل تركيب ىذه الر  

السابقة حىت يعرف الباحث  االختالفات و التشاهبات بني اإلدغام ىف علم 

وسوى ذلك، أن  علم الصرف ىف تعليم االتجويد و ىف علم الصرف وتضمينه

ادلسألة الىت حبثها الباحث تتعلق بقسم الباحث ىو قسم اللغة العربية. يرجو 

أن جتيب ادلسألة السابقة.  و ب ىذه الرسالة العلميةستطيع تركيأن ي الباحث

 دراسة احث الرسالة العلمية حتت ادلوضوعوإلجابة ىذه ادلشكلة يبحث الب

المقارنة بين اإلدغام فى علم التجويد و فى علم الصرف وتضمينها في 

 .تعليم علم الصرف

 صيا غة المشكلة  ب.
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شكلة  ىف ىذا البحث ىي بناء على التمهيد للمشكلة السابقة ،  أن ادل

و  اإلدغام ىف علم التجويد وعلم  الصرف. حدد الباحث ادلشكلة إىل التشابو

االختالف بني اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف. وأما  صياغة ادلشكلة 

 من ىذا البحث فهي: 

     من جهة التعريف؟اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  التشابو بني. ما ىو 1

؟من جهة الفائدةاإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  التشابو بني ا ىو. م1  

؟من جهة الشرطاإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  التشابو بني . ما ىو1  

من جهة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  االختالف بني . ما ىو0

 ؟التقريب العلمى

من جهة ويد وعلم الصرف اإلدغام ىف علم التج االختالف بني ما ىو .5

 ؟العالقة
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من جهة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  االختالف بني ما ىو .6

 ؟االصطالحات ادلستعملة

من جهة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  االختالف بني ما ىو. 7

 ؟احلروف

من جهة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  االختالف بني ما ىو. 8

  ؟االسم

من جهة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  االختالف بني ما ىو. 9

 ؟اإلحلاق

من جهة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  االختالف بني ما ىو. 14

 ؟التقسيم

من جهة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  االختالف بني ما ىو. 11

 ؟موانع اإلدغام
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من جهة ىف علم التجويد وعلم الصرف  اإلدغام االختالف بني ما ىو. 11

 ؟شروط الكلمة

 . كيف التضمني يف تعليم علم الصرف؟11

 أهداف البحث  ج.

 األىداف من ىذا البحث تنقسم على قسمني مها األىداف العامة

األىداف اخلاصة. أما األىداف العامة فهي كشف األحوال عن اإلدغام الذى و 

ما األىداف اخلاصة من ىذا البحث حبث ىف علم التجويد وعلم الصرف. وأ

 فهي : 

  من جهة التعريفاإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  التشابو بني معرفة. 1

من جهة الفائدة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  التشابو بني . معرفة1  

من جهة الشرط اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  التشابو بني .  معرفة1  
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من جهة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  االختالف بني رفةمع.  0

  التقريب العلمى 

من جهة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  االختالف بني معرفة. 5

 العالقة 

من جهة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  االختالف بني معرفة .6

 االصطالحات ادلستعملة  

من جهة إلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف ا االختالف بني معرفة .7

 احلروف 

من جهة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  االختالف بني معرفة .8

 االسم  

من جهة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  االختالف بني معرفة .9

 اإلحلاق 
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من جهة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  االختالف بني معرفة .14

 لتقسيم ا

من جهة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  االختالف بني معرفة .11

 موانع اإلدغام 

من جهة اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف  االختالف بني معرفة .11

 شروط اإلدغام 

علم الصرف تضمني ىف تعليمالمعرفة  .11  

 فوائد البحث  د.

 ثالثة أقسام ىي :   ىلإ الفوائد اليت يرجو إليها الباحث تنقسم

. للمعلم1  

جعا لًتقية تعليم اللغة العربية خصوصا ىذا البحث يستطيع أن يكون مر 

 دلعلم علم التجويد و علم الصرف.   
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. للطالب1  

الفوائد للطالب من ىذا البحث ىي زيادة و توسعة معرفة الطالب حول 

 .                               اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف

. للباحث1  

يشجع الباحث ىف فهم ادلشكالت ادلوجودة ىف تعليم اللغة ىذا البحث 

  العربية حىت يقدر على أن يأيت بإسهام إجيايب ىف تطور اللغة العربية.           

 مسلمات البحث ه.

 التشابوأن ىناك هي فو أما مسلمات البحث ىف ىذه الرسالة 

 اإلختالف بني اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف.                                      و  

 منهجية البحث و.

 طريقة جمع البيانات  .1
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حيتاج الباحث طريقة مجع البيانات إلجابة ىذه ادلشكلة. أما طريقة مجع       

اسة الكتب. در البيانات اليت يستعملها الباحث يف ىذه الرسالة العلمية فهي 

  بحث و ادلشكلة الىت حبثها الباحث وادلتعلقة بغاية ال الكتب مجع الباحث

 ادلستعملة ىي الوثائق و الكتب ادلتعلقة بعلم التجويد و علم الصرف.  الكتب

 طريقة البحث  .2

وأما الطريقة الىت حيتاج الباحث طريقة البحث إلجابة ىذه ادلشكلة.       

 .بالتقريب الكيفي مقارنةذا البحث فهي دراسة لباحث ىف ىيستخدمها ا

 مجتمع البحث و عينته ز.

الفرقة الكبرية والوالية اليت تكون مشتملة البحث يسمى باجملتمع )       

(. و الفرقة الصغرية الظاىرة ادلبحوثة وأخد اخلالصة 1411:154سوكماديناتا، 

مع يف ىذا البحث (. اجملت1411:154منها  يسمى بالعينة ) سوكماديناتا، 

 ىو اإلدغام و العينة يف ىذا البحث ىو اإلدغام ىف علم التجويد وعلم الصرف.                         
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 نظام الكتابة ح.

 وأما نظام الكتابة ىف ىذه الرسالة فهو كما يلى:      

الباب األول: ادلقدمة، تشتمل على التمهيد للمشكلة، و صيا غة ادلشكلة، 

بحث، و فوائد البحث، مسلمات البحث، و وأىداف ال

منهجية البحث، و طريقة  مجع البيانات، و طريقة البحث، و 

 جمتمع البحث و عينتو، و نظام الكتابة. 

الباب الثاىن: النظريات،  تشتمل على علم التجويد ) تعريف علم التجويد، و 

موضوع علم التجويد، و فائدة علم التجويد، وواضع علم التجويد 

، ومسئل علم و استمداد علم التجويد، وحكم علم التجويد

 (. واإلدغام ىف علم   التجويدالتجويد،و خمارج احلروف وصفاهتا

) تعريف اإلدغام يف علم التجويد و مبحث اإلدغام يف علم 

التجويد(. وعلم الصرف )تعريف علم الصرف، وموضوع علم 

واإلدغام ىف (. وواضع علم الصرف الصرف، وفائدة علم الصرف،
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علم الصرف )تعريف اإلدغام يف علم الصرف و مبحث اإلدغام 

 يف علم الصرف(.

الباب الثالث: منهجية البحث، تشتمل على طريقة البحث، و جمتمع البحث 

 وأدة البحث، وموضوع البحث وعينتو، و طريقة مجع البيانات،

 وخطوات البحث.                

و تفسريىا، تشتمل على التشابو بني اإلدغام ىف الباب الرابع: حواصل البحث 

علم التجويد وعلم الصرف، واالختالف بني اإلدغام ىف علم 

 .     علم الصرف التجويد وعلم الصرف، و تضمني تعليم

.لتوصياتاالباب اخلامس: النتائج و   

 


