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ِّ
الصوت يف القرآن
أثر اإلدغام
اللغوي وفَ ِّكه يف داللة َّ
Ousama EKHTIAR

ملخص البحث
ِّ
اللغوي يف القرآن من حيث أثره يف أتليف الداللة يف سياق اآلية واآلايت اليت قبلَها،
موضوع اإلدغام
تتناول هذه املقالةُ
َ
ومن املعلوم َّ
أن للصوت داللةً يف سياق التَّتااع واالنتظاام ،لن َّان ايدي َاد يف هاذه املقالاة أ ََّّناا تاد د داللاةَ افااايف يف حاال
فك اإلدغام ،إضافةً إىل غريمها من الدالالت ،وتد د أيضاً صو و ِّ
ود اإلدغاام والا ِّ
اإلدغام ،وداللةَ اجملاهرة يف حال ِّ
اك
َُ
اللغوي وحده ،أو جمييف ال ِّ
ِّ
ِّ
وحده ،أو ُو ودمها معااً يف َم ْع ِّار
اك
يف آايت القرآن النرمي من حيث جمييف اإلدغام
اللغوي َ
ِّ
الصااوتَ املت ان َ ا سانحاول الناااو َ إىل دالالت اإلدغااام
اآليااة الواحاادة ،وتقتصاار املقالاةُ ةلااال د اسااة
دالالت إدغااام َّ
اوي لبنا ِّ
اللغا ِّ
لصااوتيَّة لإلدغااام ماان النَّاحيااة ال َّ اانليَّة،
الصااوتيَّة يف القاارآن الناارمي ،وال ناا الظَّاااهرة ا َّ
اايف تصااو لتلااك الظَّاااهرة َّ
اوٌ لذااريةص ،لاذلك نتَّ اةُ إىل مناق ااة جاناٍ جدياد مل تَا ْعا َ ِّ
اوٌ ادديذااة،
ص ْارفِّيَّةص واضااحةص تناولتْهاا ث ص
اِ عاة البح ُ
فهاذه م اةلةص َ
ِّ
الصااوت الا ا ُ د َغس أو ال ا ُ ظْ َهر ،وسااو ن ارع لي ا َ داللااة اإلدغااام دلدلَّاة املناساابة
وهااو موضااوع الداللااة امل ااتاادة ماان َّ
ِّ
املااةذو ةِّ ماان ةلااس أسا ِّ
اوع داللااة اإلدغااام يف اآلايت سااباو نروهلااا ،أو ع ااياقها الا ِّ
ادالِّ العا ِّاام،
اباو الناارول ،لنَا ْارعِّ موضا َ
وساو نتَّبِّا ُ يف د اسااة هااذه القضايَّة ماانه َ التَّحليا الا ِّ
اانل الظهااو وافاااايف،
ادالِّ ملعا َّ
الصااوت يف ساياقة ماان حيااث جا َ
ويف َّناية البحث خنلُص إىل ِّ
املوضوع
توصلنا إلية من مالحظات حول هذا
ِّ
أهس النَّتائ اليت تتعلَّق مبا َّ
الصوت والداللة ،ال ِّ ياق ،التَّتاع واالنتظام
الكلمات املفتاحيَّة :اإلدغام اللغوي ،فك الا ُ د َغسَّ ،
Kur'an'da geçen Lugavî İdgam'ın ve Fekk-i İdgam'ın
Ses Delaletine Etkisi
Öz
Bu çalışma, Kur'anı Kerim’deki lügavi idgamı, geçtiği ayetlerin siyak ve sibakı üzerinde meydana
getirdiği etkileri açısından ele almaktadır. Ayetlerin peşpeşe ve düzenli olarak gelmesi ses açısından
önem taşıdığı bilinmektedir. İşte bu çalışma ilk kez idgamın geçtiği ayetlerde, idgamın yapılması
durumunda ortaya çıkan “Hafa” delaleti, idgamın yapılmaması durumunda ise ortaya çıkan
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“mücahere” delaleti başta olmak üzere idgamın çeşitli delaletlerini işleyecektir. Aynı zamanda, ayette
tek başına geçen idgam, tek başına geçen fekk-i idgam, bir arada geçen hem idgam hem fekk-i
idgam gibi Kur'an'da idgamın geçtiği çeşitli şekillerini işleyeceğiz. Çalışmamızda lugâvî idgamın
Kur’an’daki ses olgusunun oluşmasını sağlayan delaletlerini incelemeye çalışırken, şekilsel olarak
Lugâvî idgamı ele almayacağız. Zira bu husus, okuyuşla alakalı bir durumdur ve bu konuyu ele alan
birçok çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle idgamın, çağdaş çalışmaların değinmediği yeni bir yönünü
işleyeceğiz. Söz ettiğimiz bu yeni yön de mudgam ve muzharın sesinden anlaşılan delalet konusudur.
İdgamın ifade ettiği delaletleri, ayetlerin sebeb-i nüzulundan ya da siyak ve sibakından yola çıkarak
ve semantik metoda başvurarak temellendirmeye çalışacağız. Son olarak çalışmamızın sonunda,
konuyla ilgili vardığımız önemli bulgulara yer vereceğiz.
Anahtar Kelimeler: Lugâvî idgam, Mudgamın açılması, Ses ve Delalet, Siyak, Takip ve Düzen.

Effect of The Linguistic Merging And Its Unscrew In The Significance
Of Sound In Quran
Abstract
This article examines the subject of linguistic merging in the Qur'an in terms of its effect in the
formation of significance in the context of the verse and the verses before it in the Holy Quran. It is
known that the sound has got a significance in the context of relay and regularity. But what is new in
this article is that it studies significance of concealment in case of merging and significance of
manifestation in case of unscrew merging. It also studies the forms of the recitation of merging and
unscrew in the verses of the Holy Quran, in the terms of recitation of linguistic merging alone, or
recitation of unscrew alone, or recitation of the both of them in the context of the same verse. It
studies the significances of the two the same merging. We will try to influence the meanings of
linguistic merging's significances to build a perception of that acoustic phenomenon in the Holy
Quran. We do not care about the acoustic phenomenon in terms of formality. This is a clear
rhythmic issue that has been mentioned by many researches. So, we are going to discuss a new
aspect that has not been used in recent researches. It is the subject of the significance learned from
the sound of merging or clarity. We will link the analysis of the significance of merging with the
appropriate evidences that taken from the science of circumstances of revelation to link the subject
of the significance of the merging in the verses with their circumstances of revelation, or with their
the general semantic context. In the study of this issue we will follow the method of semantic
analysis of the meaning of sound in its context in terms of clarity and concealment. At the end of the
research we conclude with the most important results which relate to our observations on this
subject.
Key Words: Linguistic Merging, Unscrew of Merging, Sound and Significance, Context, Relay and
regularity.
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الصوت
مفهوم َّ
ائي:
قول ُ َويْ ِّ ِّد عن لذاري الطَّ ِّ
"أما ُ
َّ
دُ ،م َذ َّلصر ،قال اعن منظو َّ :
الصوت لغةً :الا َ ْر ُ
ِّ
ِّ ِّ
ت؟
َسد :ما هذه َّ
اي أَيها َّ
الص ْو ُ
الٍ الا ُ ْرجي َمطيَّاتَة * سائ ْ عَناي أ َ
الر ُ
الصيحة ،أو االستغاثة" 1وهذا من قبيح
ِّفإََّّنا أناَّذَة لنَّة أَ اد عة الضَّوضايف والا َ لَبة ،ةلاال مع َّ
لن فية ذروجاً ةن أص إِّلاال فَارع ،إ ِّ الص د املؤن ِّ
َّث إىل َّ
املذلر ،وليس العنسَّ ،
الضَّرو ةَّ ،
ولن
َُ
ْ
ِّ 2
الصيحة ،وال من لَْاظها
ععض َّ
َّ
الصوت ليس َ
الصوت اللغوي الدَّال ةلال ِّ
صوت حر من حرو اهل ايف ،أو حرلة من
واصطالحاً :هو َّ
ِّ ِّ
ِّ
من ادر ِّ  ،إ
ادرلات املتعلقة عة ،وهذا ما نقصده يف ثذنا هنا ،ومن الضَّرو ة هنا أن َّنيَر الصوت َ
يَ ْنذُاُر افل ُ عينه ا يف اصطالح الدَّا س  ،فادر ال يُد َك دل َّ  ،وإَّنا يُد َك دلبصر ،وجمالُة اللغة
املنتوعة ،عذلك ينون ادر ُ مساً هندسياً للخ ِّ تعا َ أه ُ اللغة ةلال صو تة في ا عينهس َّأما
ج صويتٌّ انت ص من حبس اهلوايف أو اندفاةة أو
َّ
الصوت ف الُة ال َّ  ،وال يُد َك دلبصر؛ لنَّة متو ص
3
جراينة
والصوات يف اللغة العرعيَّة ق ان :صائتةص ،جمهو ةص للها ،وتُ َّ ال أيضاً الصوات ِّ
املتحرلة؛
لن اهلوايف ال ينحبس م النطق هبا ،وهي أصوات أحر ِّ ِّ
َّ
املد املعروفة وادرلات الذَّالٌ املعروفة،
ُ
الصامتة 4وتُ َّ ال أيضاً الصوات ال َّ النة؛ َّ
لن اهلوايف ي نن هبا ،أي:
والق س الذاين الصوات َّ
ينحبس َّ
مدةً ةند النطق هبا ،فتنون احتناليَّة أو انا ا يَّة  ،وتنون جمهو ًة أو مه وسةً ،فامله وسة
شخص
(حذَّة
ال يهتر هبا الوتران َّ
ص
الصوتيان ،وال ن هلا ،وال تضخس فيها ،وهي جم وةة يف قولكَ :
يصاحٍ لك تضخ صس أو ن  ،ولل ةلة
الصوتي
الوتَاَرين َّ
ُ
فَ َ َنت) ،أما اجملهو ة فتنت من اهتراز َ
5
فروع ال جمال لِّ ِّذ ِّ
لرها هنا

1

2
3
4

5

اعن منظو  ،حم د عن منرم عن ةلي النصا ي اإلفريقي ت711هاا ،ل ان العرو ،دا صاد  ،عريوت ،ط،3
 1414هاا( ،صوت) 57 /2
للتاصي يُنظر املصد نا ة57 /2 ،
للتاصي ينظر أنيس ،إعراهيس ،الصوات اللغوية ،دا النهضة العرعية ،مصر، 1961 ،ص .20
ُ
وهي أصوات حرو اهل ايف مجيعها (من اهل رة إىل اليايف) ،ما ةدا اللف ،ةلال أن تنون الواو غري َم ِّديَّة حنو:
(اشرتواَ ،ولد) ،وةلال أن تنون اليايف غري َم ِّديَّة حنو( :عاَْيت)
َ
للتَّاصي يُنظر عرلة ،د ع ام ،ةلس الصوات العام أصوات اللغة العرعيَّة ،مرلر اإلَّنايف القوم ِّي ،عريوت ،د ت ،ص
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4

الصوت وعالقتها ِّ
ابلسياق
مفهوم داللة َّ
ِّ
ِّ
ت ،وهو ي وق
تتاعع ْ
ال ياق لغةً :التَّتاع واالنتظام ،ومنة قول العرو" :ت اوقَت اإلع َُ :
ادديث ،وهذا النالم م اقُة إىل لذا ،وجئتُك ددديث ةلال
ادديث أح َن ِّسياق ،وإليك يُ اق
ُ
َ
ِّ ِّ 6
َسوقِّ ِّة :ةلال َس ْرده"
وال ِّ ياق اصطالحاً :القرائن الدَّالة ةلال مراد املتنلِّس ،وهو" :جم وع الظرو اليت ي
دلنالم" 7وعذلك ينون الظَّر احملي ُ دلنالم ،أو ادال اليت جيري ةليها النالم منتظ اً مبع
ال ياق
ِّ
انتظامة يف النل ة ةلال الداللة اليت يقتضيها
الصوت)
ونقصد دلرتَّليٍ
اإلضايف (سياق َّ
َ
حاص النالم ،وماليفمةَ لك لاِّ ا سيق لة النالم من املع  ،وهو ما ي ا إلية يف ِّ
الد اسات النظريَّة
َ َ
ُ
ُ
8
ِّ
ياقي ()Contextual meaning
ادديذة عا اهوم املع ال ِّ
الصوت لة مع يف اتةَّ ،إَّنا لة ذصائص تتعلَّق ِّ
وال نرةس هنا َّ
حَّت إ ا
دلصاة واملخرجَّ ،
أن َّ
ُ
ذصائص أذرى ُمنْتَ َ بَةص من سياق النل ة ومن سياق النالم لان االئتال عينه ا،
ت لة
افر ْ
ُ
تو َ
ِّ
الصوت يف
أحدمها اآلذر إليصال
الرسالة لل خاطٍَ ةلال أل وجة ،وعذلك تنون ةالقة َّ
فيعضد ُ
ُ
ِّ
القاهر ايرجاين،
ةبد
سبق إىل إقرا ِّها ُ
سياقة تبادليَّةً من جهة ،وتااةليَّةً من جهة أذرى ،وهذه ادقيقةُ َ
ِّ
يعرتضة ال َّك ،أ ْن ال نَظْ َس يف ال َنلِّس وال
ت ِّةل اً ال
ُ
ت إىل نا ك ةل ْ َ
جع َ
"اةلس أنَّك إ ا ْ
فقالْ :
وُت َع َ هذه ع بٍ من تلك هذا ما ال
ععضها ةلال ععضُ ،
تيٍَّ ،
ععضها عبعض ،ويُب َ ُ
حَّت يُعلَّ َق ُ
تر َ
َجيهلُة ةاق ص وال خياال ةلال أحد من النَّاد" ،9هذا يعين أنَّة ال قي ة دالليَّة َّ
للصوت املارد ،فداللةُ
ِّ
الوتَاَر ِّ
الصوتي ِّ يف آلة
ين َّ
الصوت ِّسياقيَّةص ،لذلك َّ
َّ
أثر ٌّ
للصوت ص
مسعي ،فهو يف ادصيلة نتي ةُ تذعذو َ
لر اعن ِّ
الاس دلنَّايَّ ،
الصوت
فإن َّ
جين هذا التَّ ذي َّ
للصوت ،فقال" :شبَّةَ ُ
ععضهس َ
ادلق و َ
النطق ،وقد َ
ِّ
الرامر
صْنا َعة ،فإ ا وض َ َّ
أملس سا جاً ،ل ا جيري َّ
الصوت يف اللف ُغ ْاال عغري َ
خيرج فية م تطيالً َ
6

7
8

الرخم ري ،أعو القاسس حم ود عن ة رو ت538ه ،أساد البالغة ،قيق حم د دس ةيون ال ود ،دا النتٍ
العل ية ،عريوت ،ط1998 ،1م484 /1 ،
ح ن ،ةبد الواحد ،التنافر الصويت والظواهر ال ياقية ،منتبة اإلشعاع ،مصر  ،ط1999 ،1م ،ص31- 30
ع ر ،ل ال ،ةلس الصوات اللغوية ،منتبة الجنلو املصرية ،القاهرة ،ط1979 ،5م 539 ،وللتَّاصي انظر
أيضاً:

Rogers (Henry), The Sounds of Language an Introduction to Phonetics, Publisher Taylor and Francis,
2014, p. 73.
9

ايرجاين ،ةبد القاهر عن ةبد الرمحن ت471ها ،دالئ اإلة از يف ةلس املعاين ،قيق :حم ود حم د شالر،
مطبعة املدين ،القاهرة1992 ،م55 /1 ،
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ت الصواتُِّ ،
روق النَّاي املن ِّ
وقة ،و اوح ع أانملِّة ،اذتل َا ِّ
أانملَة ةلال ذ ِّ
صوت
ومس َ لن ِّ ذرق منها ص
ُ
ُ
ِّ
سبٍ
ال ي بة صاحبَة ،فنذلك إ ا قُط َ َّ
الص ُ
وت يف ادلق والاس ،دةت اد ةلال جهات خمتلاة ،لان َ
10
َّ
الصوت
انتظس َّ
است اةنا هذه الصوات املختلاة وإَّنا أ دان هبذا التَّ ذي ِّ اإلصاعةَ والتَّقر َ
يٍ"  ،فإ ا َ
"الصوت
يف لالم مايد مل ياَ ْع َد ْم أن تنون لة داللةص تُ ت َ د من سياقة يف النالم ،ولذلك قال اياحظَّ :
هو آلة اللاظ ،وايوهر الذي يقوم عة التَّقطي  ،وعة يوجد التَّةليف ،ولن تنون حرلات الل ان لاظاً
11
الصوت ،وال تنون ادرو لالماً إال دلتَّقطي والتَّةليف"
وال لالماً موزوانً وال منذو اً إال عظهو َّ
ِّ ِّ
إلدغام
ظاهريت اإلدغام
ف يف هذا البحث ةند
َ
نتوقَّ ُ
اللغوي وفنة يف القرآن النرمي ،ونقيِّ ُد ا َ
هنا عِّ ِّ
ِّ
إدغام التَّ ويد ،فذلك شة صن آذر ،واإلدغام اللغوي
لاظ
اه َس أنَّنا نقصد َ
(اللغوي) احرتازاً من أن يُ َ
الصوتيَّة ايديرة دملالحظة و ِّ
الد اسة ،ونريد عذلك ما يَِّرُد من اإلدغام يف مواض َ من القرآن
من الظَّواهر َّ
النرمي ،وما أييت من ِّ
فك اإلدغام يف مواض َ أذرى منة ،وةالقة لك عداللة ال ِّ ياق ،ولذلك نبدأ
عصوِّ ال َا ِّ
الصوتيَّةَ من جهة دالليَّة
ك واإلدغام يف معر اآلايت النرمية ،لِّنُا َا ِّ َر هذه الظَّاهرةَ َّ
صور ال َف ِّ
ِّ
واإلدغام يف معرض اآلايت
ك
جايف اإلدغام وال َاك يف آايت القرآن النرمي يف صو ِّ
متعددة ،فنان يف ععض اآلايت ال َاك
ُ
ول ِّم ْن عاَ ْع ِّد َما تَابَ َّ َ لَةُ ا ْهلَُدى َوياَتَّبِّ ْ َغ ْ َري َسبِّي ِّ الْ ُ ْؤِّمنِّ َ ناُ َولِِّّة
الر ُس َ
وحده ،حنو قولة تعاىلَ  :وَم ْن يُ َ اقِّ ِّق َّ
ِّ
ما تَاوَّىل ونُصلِّ ِّة جهنَّس وسايفت م ِّ
ك
ص ًريا ،12ولان يف ععضها
اإلدغام وحده ،حنو قولة تعاىلَ  :ل َ
ُ
َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ
ِّ ِّ 13
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يد الْع َقاو ، واجت يف ععضها اآلذر ال َاك
اَّللَ فَإ َّن َّ
اَّللَ َوَ ُسولَةُ َوَم ْن يُ َ اق َّ
َِّ ََّّنُْس َشاقوا َّ
اَّللَ َشد ُ
ِّ
ِّ
اَّللَ َوَ ُسولَةُ َوَم ْن يُ َ اقِّ ِّق َّ
ك َََِّّّنُْس َشاقوا َّ
إلدغام يف َم ْع ِّر ِّ اآلية الواحدة ،حنو قولة تعاىلَ  :ل َ
وا ُ
اَّللَ
ِّ ِّ 14
و سولَة فَإِّ َّن َّ ِّ
يد الْع َق
او ، وهذه النَّ ا ج الذَّالثة تق للها يف إدغام ادرف املت ان َ  ،ومثَّةَ
اَّللَ َشد ُ
ََ ُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّلل فَ َ ْن
الص َاا َوالْ َ ْرَوةَ م ْن َش َعائر َّ
َّنا ج أذرى تق يف إدغام ادرف املتقا ع  ،حنو قولة تعاىل :إ َّن َّ
اح َةلَْي ِّة أَ ْن يَطََّّو َ ِّهبِّ َ ا 15ولن من هذه الصو داللتُها يف سياق
َح َّ الْبَاْي َ
ت أ َِّو ْاةتَ َ َر فَ َال ُجنَ َ
10

11
12
13
14
15

اعن جين ،أعو الاتح ةذ ان املوصلي ت 392ه ،سر صناةة اإلةراو ،دا النتٍ العل ية ،عريوت ،ط،1
2000م22- 21 /1 ،
اياحظ ،أعو ةذ ان ة رو عن ثر ت 255ه ،البيان والتبي  ،منتبة اهلالل ،عريوت 1423 ،ه اا84 /1 ،
الن ايف115 :
اد ر4 :
الناال13 :
البقرة158 :
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اإلدغام املت ِّ
انس يف صو ه الذَّالٌ الُوىل
القول يف هذه املقالة
اآلايت الوا دةِّ فيها ،وسو نب ُ َ
َ
البحث يف اإلدغام املتقا و إىل مقالة أذرى اجتنادً لإلطالة هنا
فح ٍ ،ونرتك
َ
ِّ
ك َِّ ََّّنُْس َشاقوا َّ
ف ن لك جمييف اإلدغام وحده يف معر اآلية ،لقولة تعاىلَ  :ل َ
اَّللَ َوَ ُسولَةُ
ِّ ِّ 16
اَّلل فَإِّ َّن َّ ِّ
ِّ
"شاقوا" و"يُ َ اق" َّ
لن سياق
يد الْع َق
اَّللَ َشد ُ
او ، جايف اإلدغام يف الاعل َ
َوَم ْن يُ َ اق ََّ
املنو ة لل ل َّأو َل ِّ
أمرهس و"أمرهس لان ضعيااً وم اترةً يف
اآلية يتحدٌَّ ةن َةداوة اليهود يف املدينة َّ
17
املنو ة َّأو َل ِّ
أمرهس َجها اً؛ َّ
لن أه املدينة ُه ُس
الرسول يف املدينة َّ
ُُما َلَرة" فاليهود مل جيرؤوا ةلال معاداة َّ
اليهود ةداوَ س لة ،ومل
الذين َد َةوه إليها ،ولانوا قد ذرجوا الستقبالة ةند م ا فها ،لذلك أذاال
ُ
ي ِّ
"شاقوا" و"يُ َ اق" إشا ًة دالليَّةً إىل َّأَّنس َة َ دوا إىل
إدغام َّ
الصوت يف الاعل َ
ظهروها َّأول المر ،وجايف ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ف
إذاايف شقاقهس هلل و سولة ،فلس يطل ْ ةليها غريُ هللا َّأول المرَّ ،
حَّت أنبة هللاُ سولَة مرهس ،ول َ
َمنَْرهس ،وما َة َ دوا إىل إذاائة ةن امل ل
ومن لك جمييف ال َا ِّ
ول ِّم ْن عاَ ْع ِّد
الر ُس َ
ك وحده يف َم ْع ِّر اآلية يف قولة تعاىلَ  :وَم ْن يُ َ اقِّ ِّق َّ
ُ
ِّ 18
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت َمص ًريا فقد اتَّاق
صلة َج َهن ََّس َو َسايفَ ْ
َما تَابَ َّ َ لَةُ ا ْهلَُدى َوياَتَّبِّ ْ َغ ْ َري َسبِّي ِّ الْ ُ ْؤمن َ ناُ َولة َما تَا َوَّىل َونُ ْ
أن ما نرل قب هذه اآلية لان يف ِّ
صة طُ ْع َ ة عن أُعَ ِّريق ،لك َّ
املا ِّ رو َن ةلال َّ
أن طُ ْع َ ةَ لان
سياق قِّ َّ
َ
رق ِّد ةاً ،فل َّ ا طُلِّبَت الد ِّعُ منة مال واحداً من اليهود عتلك ال َّ رقة ،ولا َّ ا اشتدَّت
منافقاً ،ف َ
افصومة ع ِّ
ِّ
َّل صلَّال هللا ةلية وسلَّس ،وطلبوا منة أن ياُْل ِّح َق هذه
قومة وقوم
قومة إىل الن ِّ
اليهودي جايف ُ
افيانةَ دليه ِّ
ودي ،وهذا يدل ةلال َّ
الرسول نصرةَ
وقومة لانوا منافق  ،وإال لَا َّ ا طلبوا من َّ
أن طُ ْع َ ةَ َ
ِّ 19
َّخر ِّ
ِّ
َّل
وإداق ال َّ رقة
الباط
أمر ال َّ رقة ،ل َاة هللا للن ِّ
َ
دليهودي ةلال سبي الت َ
ظهر ُ
ص والبُهتان  ،مثَّ َ
َّ ِّ
ِّ
ين َخيْتَانُو َن أَنْا ُا َ ُه ْس
صلَّال هللا ةلية وسلَّس ،وََّناهُ هللاُ ةن اجملادلة ةن لك املنافقَ  :وَال ُُتَاد ْل َة ِّن الذ َ
20
َّل صلَّال هللا ةلية
قاق طُ ْع َ ةَ للن ِّ
إِّ َّن َّ
اَّللَ َال ُُِّيٍ َم ْن َلا َن َذ َّو ًاان أَثِّي ً ا فظهر ععد هذه ادادثة ِّش ُ
"هرو إىل َّ
منة
َّل واإلسالم ظاهراً لن ِّ أحد ،ودلي ُ لك أنَّة
وسلَّس ،ودت افاي من َةدائِِّّة للن ِّ
َ

16
17

18
19

20

اد ر4 :
البقاةي ،إعراهيس عن ة ر عن ح ن الردط عن ةلي عن أيب عنر ت 885ها ،نظس الد يف تناسٍ اآلايت
وال و  ،دا النتاو اإلسالمي ،القاهرة239- 238 /8 ،
الن ايف115 :
للتَّاصي يُنظَر :الاخر الرازي ،أعو ةبد هللا حم د عن ة ر عن اد ن عن اد التي ي ت606هاا ،مااتيح
الغيٍ امل َّال التا ري النبري ،دا إحيايف الرتاٌ العريب ،عريوت ،ط1420 ،3هاا211 /11 ،
الن ايف107 :
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وا تدَّ" ،21وهذه اجملاهرةُ يف ال ِّ قاق انسبَها فَك اإلدغام إبظها ِّ القا ِّ من الاع (يُ َ اقِّق) ،لذلك
انسٍ هذا اإلظها ُ ما جايفَ من تَاْبيِّ ِّ اهلدى ،أي ظهو ه ،جند لك يف قولة تعاىل من اآلية نا ِّ ها
َ
22
ِّ
ِّ
آذر اآليةِّ،
ِّ
ِّ
ول م ْن عاَ ْعد َما تَابَ َّ َ لَةُ ا ْهلَُدى  إىل ِّ
الر ُس َ
إدغامةَ  :وَم ْن يُ َ اق ِّق َّ
َ
ععد الاع ِّ املانوك ُ
ِّ
القرآين ِّ
ٍ ل ِّ
فتةم أثر فَ ِّ
املناس ِّ
ِّ
ياق اآلية من ال و ة قال
ك اإلدغام يف جالل املعاين ومجال التَّعبري
َّ ْ َ
23
البقاةي محة هللا يف هذه اآلية" :أظهر القا َ إشا ةً إىل ِّ
تعليق ِّة دجملاهرة"
َ
ِّ
ِّ
َّ
ك ََّنُْس َشاقوا
ومن لك ما جايف من اإلدغام وال َاك معاً يف آية واحدة ،لقولة تعاىلَ  :ل َ
اَّلل و سولَة فَِّإ َّن َّ ِّ
ِّ
يد الْعِّ َق ِّ
او 24وقد ةلَّق َّ
العالمةُ البقاةي (ت
َّ
اَّللَ َشد ُ
اَّللَ َوَ ُسولَةُ َوَم ْن يُ َ اق ِّق ََّ َ َ ُ ُ

اإلدغام يف املضا ع؛ َّ
أمرهس يف ةداو س
"أظهر
885ه) ةلال هذه اآلية فقال:
لن َّ
َ
القصةَ للعرو ،و ُ
َ
وجماهرةً ،وأ َْد َغ َس يف املاضي؛ َّ
لن ما مضال قبلَها لان ما ع ُم اتَاَرة دمل ا َلَرة،
لان ععد اهل رة شديداً
َ
25
ِّ
ِّ
لالم َح َ صن؛ لنَّنا
اهَرة دملقاهرةَِّّ ،
ُ
وةَّب دملضا ع نددً إىل التَّوعة عتقييد الوةيد دالست را " وهذا ص
وجم َ
جند دليلَةُ يف هذه اآلية اليت جايفت يف سياق ما قب أحداٌ اهل رة مباشرة من قولة تعاىلَ  :وإِّ ْ ميَْ ُنُر
عِّ َّ ِّ
ِّ
ين 26فقد َة َ َد
اَّللُ َو َّ
وك َوميَْ ُنُرو َن َوميَْ ُنُر َّ
وك أ َْو ُخيْ ِّر ُج َ
وك أ َْو ياَ ْقتُالُ َ
ين َل َاُروا لِّيُاذْبِّتُ َ
َ
اَّللُ َذ ْريُ الْ َ ال ِّر َ
ك الذ َ
َّل صلَّال هللا ةلية وسلَّس لِّقتلِّ ِّة ليلةَ اهل رة ح خيرج من عيتة ،ومجعوا
ععض جال قريش إىل املنر دلن ِّ
ُ
لذلك من ل ِّ قبيلة أساً ليذهٍ َد ُمةُ ع القبائ  ،فنان لك اإلذاايفُ شقاقاً منهس هلل و سولة ،وجايف
ليدل ةلال لك اإلض ا  ،مثَّ َّ ِّ
(شاقوا) َّ
الاع دإلدغام َ
إن شقاقَهس لة َ
تبعةُ
دت جماهرةً دلقت لا َّ ا َ
املنو ة ،ولذلك لان إظها ُ نِّيَّتِّ ِّهس دلقت
ععض جاهلس يف حلة ه رتِِّّة ليقتلوه قب وصولة إىل املدينة َّ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
دلرمن
(شاقوا) مدغ ا مقيَّداً َّ
مناسباً لاك إدغام اللاظ (يُ َ اقق) من اآلية نا ها ،ولان الاع َّ
الو ُل َ
املاضي؛ َّ
الرسول صلَّال هللا ةلية وسلَّس ليلةَ اهل رة لانت َذاايفً يف لك الوقت ،فل َّ ا
لن نِّيَّاتَا ُهس قَاْت َ َّ
ِّ ِّ ِّ
أظهر لِّ قاقِّ ِّه ْس ،وجايف الاع مضا ةاً ُي مع
هاجر تبعوهُ لقتلة جماهرةً ،فنان فَك اإلدغام َ
َ
لن َةداوَ س دتت ظاهرًة وم ت َّرًة ،أةين ظهو النِّيَّ ِّة اليت أض روها من قب  ،م االست را ِّ
َّ
؛
ا
ر
االست
ُ

21
22
23
24
25
26

الاخر الرازي ،مااتيح الغيٍ211 /11 ،
الن ايف115 :
البقاةي ،نظس الد 401 /5 ،
الناال13 :
البقاةي ،نظس الد 239 /8 ،
الناال30 :

Ousama EKHTIAR
____________________________________________________________________________

8

فتح َّ
و َّ
حَّت ِّ
منة ،لذلك ُذت َ ت اآلية عوةيد هللا هلس دلعقاو ال َّديدَ  :وَم ْن يُ َ اقِّ ِّق َّ
الدوام ةليها َّ
اَّللَ
ِّ ِّ 27
و سولَة فَإِّ َّن َّ ِّ
يد الْع َقاو
اَّللَ َشد ُ
ََ ُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
اإلدغام تاج إىل معرفة ال ياق الذي و َد فية
الصوتيَّة لإلدغام وفَك
إن ِّري الداللة َّ
اإلدغام أو ال َاك ،وهذا ال مينن أن يتحقَّق من
الصوت الذي جيري ةلية
اإلدغام ،ومعر ِّفة ذصائص َّ
ُ
ُ
ِّ
وحدها ،ع جيٍ أن ينون دلنَّظر إىل الداللة ايامعة
ذالل النَّظر إىل سياق َّ
الصوت يف النل ة َ
للن ِّ
َّص ،وقد الحظْنا َّ
ص ِّ خمتلا ِّ َ ،و َج ْدان لك
أن
اإلدغام جيري أحياانً ةلال آية واحدة م رتلة ع نَ َّ
َ
اَّلل فَِّإ َّن َّ ِّ
اوِّ ،28
ِّ
يد الْعِّ َق ِّ
وفنها
اَّللَ َشد ُ
ساعقاً يف إدغام لل ة (يُ َ اق) من اد رَ  :وَم ْن يُ َ اق ََّ
اَّلل و سولَة فَإِّ َّن َّ ِّ
ِّ
ِّ
يد الْعِّ َق ِّ
او ،29وجايف سائر ما عقي من
اَّللَ َشد ُ
(يُ اق ِّق) يف الناالَ  :وَم ْن يُ َ اق ِّق ََّ َ َ ُ ُ
ِّ
اإلدغام وفنِّ ِّة مل يتَّضح لنا لك َّإال يف سياق
س داللةَ
اللاظ م رتلاً ع اآليت  ،فل َّ ا هبنا نلت ُ
الص ِّ
وت وداللةُ فَنِّ ِّة ع ياق ادال يف
ت داللةُ إدغام َّ
سبق اآليت ِّ املذلو ت ِّ  ،فا تبطَ ْ
ال و ة ُمَّا َ
ِّ
ومقاصد ال َا ِّ
ِّ
ال و ت  ،ث ٍ ما وقَا ْانا ةلية من ِّ
ك يف الناال ،م
اإلدغام يف اد ر،
فهس دواةي
االستعانة سباو النرول
َّ ِّ
ين
وُمَّا جايف يف القرآن النرمي من اإلدغام وحده يف معر اآلية قولُة تعاىلَ  :اي أَيا َها الذ َ
اَّللُ عَِّق ْوم ُُِّيبا ُه ْس َوُُِّيبونَةُ أَ ِّلَّة َةلَال الْ ُ ْؤِّمنِّ َ أَةَِّّرة َةلَال
َآمنُوا َم ْن ياَْرتَ َّد ِّمْن ُن ْس َة ْن ِّدينِّ ِّة فَ َ ْو َ َأيِّْيت َّ
ِّ
اهدو َن ِّيف سبِّي ِّ َِّّ
ِّ
ِّ
اَّللِّ ياؤتِّ ِّية من ي َ ايف و َّ ِّ
ك فَ ْ
ين ُجيَ ُ
اَّلل َوَال َخيَافُو َن لَْوَمةَ َالئِّس َل َ
اَّللُ َواس ص
َ
ض ُ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
الْ َناف ِّر َ
ِّ 30
ك ة ِّن ال َّه ِّر ا ْدرِّام قِّتال فِّيةِّ
َةل صيس ، مثَّ جايف ال َاك َ
ْ ََ َ
وحده يف معر اآلية من قولة تعاىل :يَ ْ ةَلُونَ َ َ
قُ قِّت ص ِّ ِّ
اَّللِّ وُل ْار عِِّّة والْ ِّ ِّد ْ ِّ ِّ
ِّ
اج أ َْهلِّ ِّة ِّمْنةُ أَ ْل ََّبُ ِّةْن َد َّ
اَّللِّ َوالْ ِّاْتانَةُ
ْ َ
ال فية َلبِّريص َو َ
ادََرام َوإ ْذَر ُ
ص ٌّد َة ْن َسبي ِّ َّ َ ص َ َ ْ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اةوا َوَم ْن ياَْرتَ ِّد ْد ِّمْن ُن ْس َة ْن ِّدينِّ ِّة
استَطَ ُ
أَ ْل ََُّب م َن الْ َقْت ِّ َوَال ياََرالُو َن ياُ َقاتلُونَ ُن ْس َح ََّّت ياَُردوُل ْس َة ْن دين ُن ْس إِّن ْ
ِّ
او النَّا ِّ ُه ْس فِّ َيها
ت أ َْة َ ا ُهلُْس ِّيف الدنْايَا َو ْاآل ِّذَرةِّ َوأُولَئِّ َ
ت َوُه َو َلافصر فَةُولَئِّ َ
ك َحبِّطَ ْ
فَايَ ُ ْ
ك أْ
َص َح ُ
موضع مناصل  ،وهااتن لُغتان قال
اإلدغام وال َاك يف اآليت املذلو ت يف
َذالِّ ُدو َن 31فقد و َد
َ
ُ
َّدة ،وهي
"م ْن ياَْرتَ ِّد ْد عِّ َدالَ ْ ِّ مانولاً ،وهي لغةُ ْ
اد از ،والباقو َن عواحدة ُم َ د َ
أعو حيان الندل يَ :

27
28
29
30
31

الناال13 :
اد ر4 :
الناال13 :
املائدة54 :
البقرة217 :
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32
ِّ
ومرةً يف
"م ْن ياَْرتَ ِّد ْد"َّ ،
لغةُ متيس"  ،ولا َّ ا جايف القرآن النرمي دللغت َّ ،
مرةً يف حال الاك يف سو ة البقرة َ
"م ْن ياَْرتَدَّ" ،لان َّ
العد أن تتةلَّف من لك دالالت يقتضيها ال ِّ ياق
حال اإلدغام يف سو ة املائدة َ
اللغوي العام وال ِّ ياق الدالِّ افاص
ِّ
ِّ ِّ
القرآن للاصيح من هل ات العرو امل تح ِّن
َّأما داللة ال ِّ ياق
اللغوي العام فهي مج ُ
منها ،أتليااً لقلوو العرو ةلال القرآن الذي مج َ عينهس ،وحاظاً هلذه اللغة ال رياة ،واصطاايفً
لل تح ِّن من هل ا ا ِّ
املتعددةِّ حَّت ال يد َلها الضَّياع ،فصا القرآن حافظاً للغة العرو ،وللح ن
من هل ا ا
ِّ
ِّ
افاص فهو لك ايانٍ املتعلِّ ُق مبا يرتب دآلية من ظرو
اللغوي
و َّأما من انحية ال ِّ ياق
ائن مرتبطة هبا ،أو مبا سب َقها من
تتعلَّق سباو نروهلا ،أو تتعلَّق عدالال ا
َّ
افاصة امل تنبطة عقر َ
ِّ
ِّ
اآلايت ،وهذه القرائن متعددة منها الديين واالجت اةي والنا ي ،ةلال حنو ما َو َج ْدان في ا شرحناهُ
ِّ
الحظ يف القرآن النرمي َّ
أن
ساعقاً من داللة اجملاهرة يف حال ال َاك ،وداللة امل اترةِّ يف حال اإلدغام ،ويُ َ
ةامةً من قول أو فع  ،مثَّ أُطْلِّ َق
اال تداد أُطْلِّ َق ةلال مع جوع العرو إىل ما لانوا ةلية يف اياهلية َّ
ِّ
تد ِّدين قبلَة ،ويف لك قال اعن ةاشو " :لُ ِّ
ظ يف
وح َ
ةلال مع افروج ةن اإلسالم ،وإن مل يُ بَق لل ر ص
إطالق اس ِّس ِّاال ِّ
ِّ
ِّ
غلٍ
ِّ ْ ْ َ
تداد ةلال النار ععد اإلسالم ما لانوا ةلية قب اإلسالم من ال رك وغريه ،مثَّ َ
اسس اال تداد ةلال افروج من اإلسالم ولو مل ي بِّق لل ر ِّ
اإلدغام
تد ةنة ِّاّتا ُ ِّدين قبلَة" ،33وحال
َْ ْ
ُ
ُ
"وم ْن ياَْرتَدَّ" ،والدَّلي ةلال
مناسبةص لإلذاايف الذي جايف معناه يف قولة تعاىل يف سو ة املائدة دإلدغام َ
ِّ
لك َّ
حادٌ
الرخم ري يف
داد يف معر هذه اآلية لان إذبا اً َغيبياً لاَِّ ا مل يق عاَ ْع ُد ،قال َّ
أن اال ت َ
ِّ
الرَّدة يف هذا املوض من اآلية" :هو من النائنات اليت أذَّب ةنها يف القرآن قب َ لوَّنا" ،34لذلك قال
لطيف لإلدغام هنا ،فقال:
البيضاوي أيضا ،35واي هو ةلال قرايفة اإلدغام،36
ِّ
وللبقاةي تا صري آذر ص

32

33

34

35

36

أعو حيان الندل ي ،حم د عن يوسف عن ةلي عن يوسف ت 745ها ،البحر احملي  ،قيق صدقي حم د مجي ،
دا الانر ،عريوت1420 ،ها297 /4 ،
اعن ةاشو  ،حم د الطاهر عن حم د عن حم د الطاهر عن ةاشو التون ي ت 1393ها ،التحرير والتنوير ،الدا
التون ية للن ر ،تونس1984 ،ها235 /6 ،
الرخم ري ،أعو القاسس حم ود عن ة رو ت538ه ،الن ا ةن حقائق غوامض التنري  ،دا النتاو العريب،
عريوت ،ط 1407 ،3ها644 /1 ،
يُنظَر البيضاوي ،أعو سعيد ةبد هللا عن ة ر عن حم د ت 685ها ،أنوا التنري وأسرا التةوي  ،قيق حم د ةبد
الرمحن املرة لي ،دا إحيايف الرتاٌ العريب ،عريوت ،ط 1418 ،1ها131 /2 ،
يُنظَر :الرخم ري ،الن ا  ،131 /1 ،والبيضاوي ،أنوا التنري 131 /2 ،
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"(ومن يارتَدَّ) ولو ةلال وجة ذاي" ،37أي :قلل ال يظهر للنَّاد صراحةً ،وةلية جايف اإلدغام ِّ
مناسباً
ُ
َ ْ َْ
ِّ
ِّ
الغيل ةن ادادثة قب َ وقوةها
لتلك ادال ،أو مناسباً دال اإلذبا ِّ ِّ
اإلدغام ِّ
ِّ
ت حادثة ِّ
معادالً لإلظها  ،قال تعاىل:
الرَّدة حقيقةً ظاهرةً ،لان فك
وقع ْ
ولا َّ ا َ
ادرِّام قِّتال فِّ ِّية قُ قِّت ص ِّ ِّ
ادََرِّام
اَّللِّ َوُل ْاصر عِِّّة َوالْ َ ْ ِّ ِّد ْ
ص ٌّد َة ْن َسبِّي ِّ َّ
يَ ْ ةَلُونَ َ
ْ َ
َّه ِّر ََْ َ
ك َة ِّن ال ْ
ال فية َلبِّ صري َو َ
ِّ
اَّللِّ َوالْ ِّاْتانَةُ أَ ْل ََُّب ِّم َن الْ َقْت ِّ َوَال ياََرالُو َن ياُ َقاتِّلُونَ ُن ْس َح ََّّت ياَُردوُل ْس َة ْن ِّدينِّ ُن ْس إِّ ِّن
اج أ َْهلِّ ِّة ِّمنْةُ أَ ْل ََُّب ِّةْن َد َّ
َوإ ْذَر ُ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ت وُهو َلافِّر فَةُولَئِّ َ ِّ
ت أ َْة ا ُهلُس ِّيف الدنْايَا و ْاآل ِّذرةِّ
استَطَ ُ
ْ
ك َحبطَ ْ َ ْ
اةوا َوَم ْن ياَْرتَد ْد مْن ُن ْس َة ْن دينة فَايَ ُ ْ َ َ ص
َ َ
38
ِّ
ِّ
ِّ
او النَّا ِّ ُه ْس ف َيها َذال ُدو َن ، قال البيضاوي" :وقد ا َّ
تد من العرو يف أواذر ةهد
َوأُولَئ َ
كأْ
َص َح ُ
ثالٌ فرق" ،39عنو ُم ْدلِّ  ،ولان ئي هس ا اد ا ِّ
العْن ِّ َّي،
سول هللا صلَّال هللا ةلية وسلَّس ُ
َ
السود َ
ُ
وعنو حنياة أصحاو م يل ة ،وعنو أسد قوم طُليحة عن ذويلد ،والعن ةاشو تا ري آذر لَِّا ِّ
ك
ُ
ص
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
"وجييفَ عصيغة (ياَْرتَد ْد) وهي صيغةُ
اإلدغام من هذا املوض وجدانه َح َ ناً جديراً دملالحظة ،قالَ :
مطاوةة إشا ًة إىل َّ
جوةهس ةن اإلسالم -إِّ ْن قُ ِّد َ حصولُةُ  -ال ينون إال ةن حماولة من
أن
َ
امل رل " ،40أ اد عذلك وقوع الاع منهس ةن مطاوةة لل رل  ،وأتثر هبس
ِّ
اج َع ْ ِِّّ َوِّز ًيرا ِّم ْن أ َْهلِّي *
وُمَّا يناسٍ داللةَ اإلظها ِّ فك اإلدغام يف دةايف موسال عَّةَ  :و ْ
41
ِِّّ
ِّ
لاظي دلدةايف ،وال يٍ َّ
لنن
أن هللا يعلس ال ِّ َّرَّ ،
يح ٌّ
َها ُو َن أَذي * ا ْش ُد ْد عة أ َْزِّي ؛ لنَّة تصر ص
ِّ
اإلدغام هنا مع املطاوةة،
صر َح دداجة تصرُياً لاظياً ةلال سبي التَّعب ِّد ،لذلك َمحَ َ فك
موسال َّ
ِّ 42
ويظهر لك يف اآليت التَّاليت من قولة يف ال ِّ ياق نا ِّ ةَ  :لي نُ بِّح َ ِّ
لذريا
ْ َ َ
ك َلذ ًريا * َونَ ْذ ُلَرَك َ ً
ومن معاين املطاوةة يف ِّ
الر ْمحَ ُن
فك اإلدغام قولُة تعاىل :قُ ْ َم ْن َلا َن ِّيف الض ََّاللَِّة فَا ْليَ ْ ُد ْد لَةُ َّ
ِّ
ف
اةةَ فَ َ يَا ْعلَ ُ و َن َم ْن ُه َو َشٌّر َم َن ً
اان َوأَ ْ
ض َع ُ
او َوإِّ َّما ال َّ َ
َمدًّا َح ََّّت إِّ َا َأ َْوا َما يُ َ
وة ُدو َن إ َّما الْ َع َذ َ
جْن ًدا ،43فانظر إىل قولة تعاىل" :فَا ْلي ُد ْد" فذلك فية ِّمن داللة املطاوةة ما فيةِّ َّ ،
ْ
َْ
ُ
ْ
حَّت أُتْب َ الاع ُ
"مدًّا" أي :ميده هللا عن ِّ َم َدد من القوة واملال أو الع ر ،لي تد ِّ َجة ل َّ
عتوليده ةلال اإلطالق َ
تقوم ال َّ اةة ،ويف لك
آذر املطا ،
االستد ِّاجَّ ،
حَّت َ
يوم ُ
وةذاو اآلذرة َ
َ
ُييق عة ةذاو الدنيا َ
37
38
39
40
41
42
43

البقاةي ،نظس الد 191 /6 ،
البقرة217 :
البيضاوي ،أنوا التنري 131 /2 ،
اعن ةاشو  ،التحرير والتنوير332 /2 ،
طة31- 29 :
طة34- 33 :
مرمي75 :

)F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 22:2 (2017
11
____________________________________________________________________________

الرخم ري" :يعين :أمهلَة وأملال لة يف الع ر ،فةذرج ةلال لاظ المر إيذاان عوجوو لك ،وأنَّة
يقول َّ
ماعول ال حمالة"44
ِّ
اإلدغام يف قولة تعاىل :فَِّإ ْن َلا َن الَّ ِّذي َةلَْي ِّة ا ْدَق َس ِّا ًيها أ َْو
اإلذاايف
وُمَّا يناسٍ داللةَ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
يلقي الذي
َ
ضعي ًاا أ َْو َال يَ ْ تَطي ُ أَ ْن ياُ َّ ُه َو فَا ْليُ ْ ل ْ َوليةُ دلْ َع ْدل ،45ومع "ُمي َّ" و"ليُ ْ ل ْ " أ ْن َ
ةلية حق ِّ
"أم و ْأملَال لغتان :فَالُوىل
الدين لالماً إقرا اً منة دلدَّين ،لِّيُح َا َ
ظ لتاعةً قال اعن ةاشو َ :
لغةُ أه اد از وعين أسد ،والذَّانية لغة متيس" ،46ويف عيان دالالت ِّ
املوضع "ُميِّ َّ"
الاك واإلدغام يف
َ
ةدم االستطاةة ،فقد امتن َ ةن الا َ ِّد ِّ
و"ليُ ْ لِّ ْ " جند َّ
ين اإلماليفُ أو
أن اإلدغام يف الُوىل
انسٍ َ
َ
ِّ
اإلمالل لعدم القد ة والع ر ،فل َّ ا ة ر ةن لكَّ ،
دل الع ُر ةلال استتا القد ة وغياهبا ،فناسبَة
اإلدغام ،فلس يا َق ( :يا لِّ ) ،ع قِّي   :يا ِّ ََّّ 47أما يف حال ِّ
الاك فقد لانت القد ة متاحةً مي َّ رةً،
ُ
ُ ْ ُْ َ َ ْ َ ُ
ِّ 48
ِّ
ِّ
ِّ
فناسبَة الاك ،فقي  :فَالْيُ ْ ل وليةُ دلْ َع ْدل
أمر اإلماليف سهال ةلال صاحبة َ
َْ
ولان ُ
ِّ
ِّ
ود لَةُ عَِّولَ ِّدهِّ ،49وقولة تعاىل:
ضا َّ َوال َدةص عَِّولَد َها َوَال َم ْولُ ص
يٍ من لك قولة تعاىلَ :ال تُ َ
وقر ص
ِّ
وق عِّ ُن ْس َواتاَّ ُقوا ا ََّّللَ َوياُ َعلِّ ُ ُن ُس َّ
ٍ َوَال َش ِّهي صد َوإِّ ْن تَا ْا َعلُوا فَِّإنَّةُ فُ ُ ص
َ وأَ ْش ِّه ُدوا إِّ َا تَابَاياَ ْعتُ ْس َوَال يُ َ
ضا َّ َلات ص
اَّللُ
50
َو َّ
اَّللُ عِّ ُن ِّ َش ْييف َةلِّ صيس ، فايه ا إشا ةص إىل أن امتناع اإلضرا ذاياً ةن النَّاد ُم ْنتَاتَ اً ةنهس ،قليالً
افاي من الضَّر  ،وإ ا امتن َ شة صن يف افاايف
لان يف الباطن أو لذرياً يف الظاهر،
فاإلدغام هنا ي ُ َّ
ُ
ضا َّ " من
ضا َّ " و"ال يُ َ
العلَ ِّن أةظس ،فهذا من دالالت اإلدغام يف "ال تُ َ
لان الدَّاةي إىل امتناةة يف َ
51
هٍ إىل َّ
املضعف (ضا َّ )
أن أص الاعل من الاع
َّ
اآليت  ،ونبين لك التَّةوي ةلال اةتبا َم ْن َ
ومن لطائف اإلدغام ما ي ري إىل افاية م اإلمهال ،يف ح يدل الاك ةلال اإلظها ِّ
ول لِّْل ؤِّمنِّ أَلَن ين ِّ
ِّ
ْايَ ُن ْس أَ ْن ُميِّ َّد ُل ْس َع ُن ْس عِّذََالثَِّة َآال ِّم َن
وال َاو  ،وجيت عان يف قولة تعاىل :إ ْ تاَ ُق ُ ُ ْ َ ْ َ
ِّ ِّ ِّ
صَِّّبُوا َوتَاتَّا ُقوا َو َأيْتُوُل ْس ِّم ْن فَا ْوِِّّه ْس َه َذا ميُْ ِّد ْد ُل ْس َع ُن ْس ِّبَ ْ َ ِّة َآال ِّم َن
الْ َ َالئ َنة ُمْناَرل َ * عاَلَال إِّ ْن تَ ْ
الْ َ َالئِّ َن ِّة ُم َ ِّوِّم  ،52قال اعن ة ينة يف تا ريه (" :ميُْ ِّد ْد ُل ْس َع ُن ْس ِّبَ ْ َ ِّة َآال ِّم َن الْ َ َالئِّ َن ِّة) عال
44
45
46
47
48
49
50
51
52

يُنظَر :الرخم ري ،الن ا 37 /3 ،
البقرة282 :
اعن ةاشو  ،التحرير والتنوير103 /3 ،
البقرة282 :
البقرة282 :
البقرة233 :
البقرة282 :
أعو حيان الندل ي ،البحر احملي 503 /2 ،
آل ة ران125- 124 :
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تراخ وال أتذري" ،53غري َّ
اذتلف املا ِّ رون ه
أن لك لان م روطاً َّ
دلصَّب ةلال الغني ة والتقوى ،و َ
ُحد ،والظَّاهر أنَّة يوم عد  ،لِّقولِّة تعاىل قب لكَ  :ولَ َق ْد
لان لك
ُ
يوم عد أو َ
اإلمداد للة َ
يوم أ ُ
ول لِّْل ؤِّمنِّ أَلَن ين ِّ
ِّ
ْايَ ُن ْس أَ ْن ُميِّ َّد ُل ْس َع ُن ْس
اَّللُ عِّبَ ْد َوأَنْاتُ ْس أَِّلَّةص فَاتاَّ ُقوا َّ
صَرُل ُس َّ
نَ َ
اَّللَ لَ َعلَّ ُن ْس تَ ْ ُنُرو َن * إ ْ تَا ُق ُ ُ ْ َ ْ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
صِّ َُّبوا َوتَاتَّا ُقوا َو َأيْتُوُل ْس ِّم ْن فَا ْوِِّّه ْس َه َذا ميُْ ِّد ْد ُل ْس َع ُن ْس
عِّذَ َالثَة َآال م َن الْ َ َالئ َنة ُمْناَرل َ * عاَلَال إِّ ْن تَ ْ
ِّ
ِّ ِّ
َّصُر
ِّبَ ْ َ ِّة َآال ِّم َن الْ َ َالئِّ َن ِّة ُم َ ِّوِّم َ * َوَما َج َعلَةُ َّ
اَّللُ إَِّّال عُ ْ َرى لَ ُن ْس َولتَطْ َ ئ َّن قُالُوعُ ُن ْس عِّة َوَما الن ْ
ِّ َّ ِّ
اَّللِّ الْع ِّر ِّير ْ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ين َل َاُروا أ َْو يَ ْنبِّتَا ُه ْس فَايَاْنا َقلِّبُوا َذائِّبِّ َ  ،54وال خياال
إَِّّال م ْن ةْند َّ َ
ادَنيس * ليَا ْقطَ َ طََرفًا م َن الذ َ
ِّ
َّ
ين التَّع ي ِّ هلس إ ْن أاتهس أةداؤهس ِّم ْن فَوِّهس ،وهو دلي ُ التَّنذري ،قال تعاىل :عاَلَال
أن َّ
فك اإلدغام قر ُ
صَِّّبُوا َوتَاتَّا ُقوا َو َأيْتُوُل ْس ِّم ْن فَا ْوِِّّه ْس َه َذا ميُْ ِّد ْد ُل ْس َع ُن ْس ِّبَ ْ َ ِّة َآال  ،55فهذه زايدةص ةلال العدد
إِّ ْن تَ ْ
ِّ
اإلدغام داللة التَّع ي هلس والتَّي ري ةليهس،
ال َّ اعق ياُ ِّ د ُل ْس َع ُن ْس عِّذََالثَِّة َآال  ،56وعذلك خيدم فك
وهو ظاهر الداللة العا َّمة لل ِّ ياق
خامتة البحث ونتائجه:
تناولَت هذه املقالةُ صو و ِّ
ود اإلدغام و ِّ
الاك يف آايت القرآن النرمي من حيث جمييف
ْ
َ ُ
اللغوي وحده ،أو جمييف ِّ
ِّ
ِّ
وحده ،أو ُو ودمها معاً يف َم ْع ِّر اآلية الواحدة،
الاك
اإلدغام
اللغوي َ
ِّ
الصوتَ املت ان للناو إىل دالالتة ،ودالالت ِّ
الاك
اقتصرت املقالةُ ةلال د اسة
دالالت إدغام َّ
َ
و َ
أعرز الدالالت النَّاُتة من هذه الد اسة ا تبا ُط ِّ
داللة ِّ
املقاعِّ لة ،ولان من ِّ
الاك دإلظها  ،وا تباط
داللة اإلدغام دفاايف ،وقد وص ْلنا إىل هذه النَّتي ة من ذالل ِّ
صد ععض ال َّ واهد القرآنيَّة وَعْ ِّطها
أسباو النرول ودل ِّ ياق ِّ
ِّ
افاص لآلايتَّ ،
ِّ
اإلدغام يف
ودل
العام وال ِّ ياق
دلدلَّة املناسبة من ةلس
ُ
ععض اآلايت ةلال امل اترة وامل الرة وال ِّ قاق الباطن ،يف ح َد َّل ال َاك ةلال املظاهرة واجملاهرةَّ ،
ودل
يل ةن حدٌ مل يق ععد ،وهذا جانٍ من جوانٍ ِّ
افاايف
اإلدغام يف مواطن أذرى ةلال اإلذبا ِّ الغ ِّ
ُ
ُ
ص
ِّ
وظهر لك يف آايت من القرآن النرمي،
محلَة مع اإلدغام ،لذلك َمحَ َ فَك اإلدغام مع
َ
املطاوةةَ ،
امتناع اإلضرا ذاياً ُم ْنتَاتَ اً ةن النَّاد ،فإ ا امتن َ شة صن يف افاايف لان الدَّاةي
اإلدغام داللةَ ِّ
ُ
ومح َ
53

54
55
56

اعن ة ينة ،أعو العباد أمحد عن حم د عن املهدي عن ة يبة اد ين اإلد ي ي ال ا ِّ ت1224هاا ،البحر
املديد ،دا النتٍ العل ية ،عريوت ،ط2002 ،2م 1423 ،هاا497 /1 ،
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آل ة ران125- 124 :
آل ة ران125- 124 :
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ِّ
اإلمهال ،يف ح َّ
دل
العلَ ِّن أوجٍ ،ولان من لطائف اإلدغام ما ي ري إىل افاايفَ م
إىل امتناةة يف َ
الاك ةلال اإلظها وال َاوِّ من غري تراخ وال أتذري
املصادر واملراجع:

أنيس ،إعراهيس ،الصوات اللغوية ،دا النهضة العرعية ،مصر، 1961 ،ص .20
عرلة ،د ع ام ،ةلس الصوات العام أصوات اللغة العرعية ،مرلر اإلَّنايف ،عريوت ،د ت
ع ر ،ل ال ،ةلس الصوات اللغوية ،منتبة الجنلو املصرية ،القاهرة ،ط1979 ،5م
البيضاوي ،أعو سعيد ةبد هللا عن ة ر عن حم د ت 685ه ،أنوا التنري وأسرا التةوي  ،قيق حم د ةبد الرمحن
املرة لي ،دا إحيايف الرتاٌ العريب ،عريوت ،ط 1418 ،1ها
اياحظ ،أعو ةذ ان ة رو عن ثر ت 255ه ،البيان والتبي  ،اهلالل ،عريوت 1423 ،ها ا
ايرجاين ،ةبد القاهر عن ةبد الرمحن ت471ه ،دالئ اإلة از يف ةلس املعاين ،قيق :حم ود حم د شالر ،مطبعة
املدين ،القاهرة1992 ،م
اعن جين ،أعو الاتح ةذ ان املوصلي ت 392ه ،سر صناةة اإلةراو ،دا النتٍ العل ية ،عريوت ،ط2000 ،1م
ح ن ،ةبد الواحد ،التنافر الصويت والظواهر ال ياقية ،منتبة اإلشعاع ،مصر1999 ،م
أعو حيان الندل ي ،حم د عن يوسف عن ةلي عن يوسف ت 745ها ،البحر احملي  ،قيق صدقي حم د مجي  ،دا
الانر ،عريوت1420 ،ها
الرخم ري ،أعو القاسس حم ود عن ة رو ت 538هاا ،أساد البالغة ،قيق حم د دس ةيون ال ود ،دا النتٍ
العل ية ،عريوت ،ط1998 ،1م
_______ ،الن ا ةن حقائق غوامض التنري  ،دا النتاو العريب ،عريوت ،ط 1407 ،3ها
اعن ةاشو  ،حم د الطاهر عن حم د عن حم د الطاهر عن ةاشو التون ي ت 1393ها ،التحرير والتنوير ،الدا التون ية
للن ر ،تونس1984 ،ها
اعن ة ينة ،أعو العباد أمحد عن حم د عن املهدي عن ة يبة اد ين اإلد ي ي ال ا ِّ ت1224هاا ،البحر املديد،
دا النتٍ العل ية ،عريوت ،ط2002 ،2م 1423 ،ه ا
الاخر الرازي ،أعو ةبد هللا حم د عن ة ر عن اد ن عن اد التي ي ت 606هاا ،مااتيح الغيٍ امل َّ ال التا ري
النبري ،دا إحيايف الرتاٌ العريب ،عريوت ،ط1420 ،3ه ا
اعن منظو  ،حم د عن منرم عن ةلي النصا ي اإلفريقي ت711ه ،ل ان العرو ،دا صاد  ،عريوت ،ط1414 ،3
ها
Rogers (Henry), The Sounds of Language an Introduction to Phonetics, Publisher Taylor
and Francis, 2014.

