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دوحرف 

 مامتثل

 دومی متحرک، اویل ساکن 1

 در یک لکمه

 و لفظی

 کتبی
ٌر      بم عُلُو   ٌو    عُلُو  ، ُمَعِّلم ِلم      مَعل     ر  ، بمر 

 ومی متحرکدو لکمه نباشد()مدمغ فیه ای حرف اول  اویل متحرک جایز التسکنی 2

 در یک لکمه 

  ای ملحق نباشد متحرک العنی امس ثالیث جمرد

 و لفظی

 کتبی
 َد       َمد  َمَدَد       َمد  

 ُد       یَُمد  ُدُد       یَُمد  یَم  

ُر       مار    ُر       مار  َمارم

نتع  م  و لکمه ملحق، ادغام دو حرف مامتثلم متحرک، در ثالیث جمرد متحرک العنی. 1

لَلٌ قُلَلٌ : است  َجلَبَب، قَرَدٌد، َخَفیَددٌ  – ، عََددٌ ، مم

د   -َد د  مَ . حرف متحرکم جایز التسکنی نباید مدمغ فیه ای حرف اول لکمه ابشد: 2  ُممم

. حریف که ساکن وض  شده اگر به علت واق  شدن قبل از الف حرکت عاریض بگرید 3

 ماتنَتا، َسَکتنَتا، أ تنَتاساکن مشرده می شود: 

 دومی متحرک، اویل ساکن 3

 در دو لکمه

 و لفظی

 کتبی
 َسَکنعا     َسَکنّا –سکت   ُت    سکت  

ن   ِّنم مم ن ان     - ِنم     مم نّا مم  مم

لقِلم  ذ َذَهَب  – ُاکنُتب اّبم دا –ا  َحم   أ کرمم م 

 َوَجدانَ یفم یَوٍم، اگر حرف اول، حرف مّد ای هاء سکت ابشد، ادغام منتع  است: 

 َهلََک  مالمیَه   ءابَآ َءان،
 لفظی

حرف دو 

 متقارب

مس لفظی د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن  ت ث :الم ال در حروف مشیسادغام  4 یس، حروف مشنسبت به الم از حروف مشیس مامتثل و نسبت به سایر « أ ل»الم  الش 

 متقارب است.

 منتع          در یک لکمه     ادغام نون ساکن در حروف یرملون 5

 واجب        در دو لکمه                                           

ن   لفظی ینوال، مم عوان، تَعوم منار، صم  ُدنیا، ا 

ن ر ب  قَوالا   ر حمیّمم

ٌ      َمن  واجب است:  ،نون 2در مورد ،ادغام در یک لکمهاین . 1  َمْن 

2 . )  خر لکمه در )ال، ما، َمن( لفظی و کنتیب و در سایر موارد لفظی است.أ  ادغام )ن 

یَل َمن  راقٍ . نون ساکن در) 3  ود.دغام منی ش( انون  َوالقَِل( و )القرأ ن ایسنی  وَ ( و )َو قم
 و لفظی

 کتبی

 

 جایز

 

 

دوحرف 

 مامتثل

 یکی از صیغه های دومی ساکن و الم الفعل، اویل متحرک جایز التسکنی 6

 مضارع جمزوم و امر(  14 13 7 4 1 )

 در یک لکمه

 و لفظی

 کتبی

 

 مل یََعّضم  مل یََعض   مل یَعَضض  

َیُمّدم ، لم َیمُدد  لم  ، لم  َیُمد  ، لمَیُمد 

 ُامُدد، ُمد  ، ُمّدم ، ُمد  

فک ادغام مثل: در أ ایت قرأ ین فک ادغام نسبت به ادغام رواج بیشرتی دارد: 

ق –و ال تَمُْن  –َواغُضض   و َمن یُشاّقم للاَ و ادغام مثل:   و من یُشاقم

د   به خالف مثل:  لَم  یَُمّدم

7  

 هر دو متحرک 

 

 بیشتر

  لفظی
گاهی 

لفظی و 

 کتبی

لَقِلَ  لَقِل      کنََتب اّبم  کنََتَب ابم

 َمک نَِنم      َمک ِّنم   -تَآ َمن ا     تَآ َمنُعَا   

 

 

دوحرف 

 متقارب

 و لفظی )در صوریت که موجب اشتباه نشود( در یک لکمه 8

 کتبی
ُد       دُ ینََتَصع  ع   یَص 

کَرَ  د  ذَدکََر      ا   ا 

 اشتباه می شود. َود  که در صورت ادغام )طاء در دال( اب  َوَطدَ به خالف: 

 (نون و المم أ ل)ز و غری احرف اول ساكن  9

 در دو لکمه

 مددت  و ُت َمَدد   لفظی

أ یَت  َرأ یَت و َهل     َهل ر 

( و )نون ساکن در حروف یرملون( اب توجه حروف مشیسادغام )الم أ ل در 

 واجب است 5و  4به قاعده های 

 

 منتع 

 

 دوحرف 

 مامتثل 

 ای 

 متقارب

 أ ن الزم )مدمغ فیه و ای حرف اول لکمه ابشد( . حرف اول متحرک و حرکت1 11

 . حرف دوم ساکن و سکون به خاطر اتصال به مضری رف  متحرک ابشد.2

ل در ابب تعجب3  . وزن أ فعم

فاقد رشط وجوب  و مواردم  3و تبرصه قاعده  1قاعده . موارد مذکور در پاوریق 4

 ای جواز ادغام 

 . موارد سامعی که مشمول قانوین نیست.5

َد 1   َدَدن –. َمد 

ران  –. َمَددَن 2  یَمُددَن  –ََضَ

ز بمزمیدٍ 3  . أ عزم

َل .4 َل  –قُووم  لََک مالمَیه هَ  –یف یَومٍ  –تُُقووم

طَ .5 بَُب املاَکن. قَطم عر، ضا  الّشم

 


