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ابني

المل ّخص

 ومحاوا إبضز أثضرا في تو ل ل للي، س ل ل للهال راس الضسل ل ل ل ا ل ل ل لوء عهى ابني امقاعي في س ل ل للوض ا مز

 حيث قام اباحث باس ل ل للتقضء ما وضل في ت س ل ل لليض س ل ل للوض، وعتملل عهى امن ج اوصل ل ل ل ي اتحهيهي،الالاي في ا

 وما وضل عن امقااع اصل للوتي في علل من امصل للالض و امض ع، ا مز في علل من ات اسل لليض اقليم و احليث
. ثم محاوا بيان ملى إس ام ا في لالا اسياق، اقليم و احليث

. ثم بيان لوض امقااع اصوتي و ألصو ل اهغوي في تعزيز لالات ا، وقامل الضس بااتحهيل امقاعي اكل آي
.  سوض ا مز،  الالا،  امقااع اصوتي:المفتاحية
الكلمات
ّ
Abstract
This study sheds light on the sectional structure in Surat Al-Humazah, and attempts to
highlight its impact in clarifying the semantic structure therein. It adopts the DescriptiveAnalytical Approach where the researcher inferred the interpretive accounts of "Surat AlHumazah " in number of ancient and modern interpretations, and extrapolation of phonetics
syllables in number of ancient and modern sources and references, then attempted to indicate
the extent of their contribution to the significance of the context. The study analyzed the
sectional analysis of each verse, then clarified the role of phonemic syllables and linguistic
sounds in enhancing its significance.
Key Words: Phonetics syllables, The significance, Surat Al-Humazah
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المقدمة
تبضز أرمي بحثي اموسوم بعنو ن (لالا بني امقااع اصوتي في سوض ا مز ) في إبضز لالا ابني

امقاعي في سوض ا مز  ،وبيان ملى نس ام ا امع ز مع بنيت ا الالاي  ،ف ا ابحث سيقلم لضس صوتي لالاي
في سوض ا مز .

وي لف إاى بيان ابني امقاعي اكل آي في سوض ا مز  ،ونوع امقااع اصوتي اتي ا ا اسياض في

كل آي  ،وبيان ملى نس ام ا وتالحم ا مع ابني الالاي ا ا ،و بضز أثض امقااع اصوتي في تعزيز لالا آليال
ومعاني ا ،وي لف ابحث  -أي ا -إاى بيان ملى نس ام ألصو ل اهغوي مع لالا آليال ،وبيان ملى نس ام
اه ظ اصوتي اقضآني مع لالا اسياق.
تعللل الضسال و ألبحاث اتي تناوال لالا امقااع اصوتي في اقضآن اكضيم ،من ا( :لالا امقاع

اصوتي في سوض ا هق) اهباحثين سناء اارض وحازم لنون إسماعيل ،و( انظام امقاعي ولالاته في سوض ابقض :

لضس صوتي وص ي تحهيهي ) اهباحث عالل عبل اضحمن ،و(بني امقااع اصوتي ولالات ا في سوض انازعال)
اهباحث صابضين زضقي.

ورناك علل من الضسال اتي تناوال بعض امستويال اهغوي في سوض ا مز  ،من ا( :سوض ا مز

لضس تحهيهي لالاي ) اهباحث محمل أمين اكبيسي ،و(في سوض ا مز  :لضس بالغي تحهيهي ) اهباحث أحمل فتحي
ضم ان ،و(لضس بياني في سوض ا مز ) اهباحث محمل فا ل اسامضئي .وام ي ل اباحث أي لضس تناوال لالا

بني امقااع اصوتي في سوض ا مز  ،ورو ما ن ضلل به.
ضتكز اباحث في لضسته عهى امن ج اوص ي اتحهيهي ،حيث قام في ابل ي باستقضء ما وضل في
امقااع اصوتي في علل من امصالض و امض ع ،وما وضل في ت سيض سوض ا مز في علل من ات اسيض اقليم

و احليث  ،ثم قام بتحهيل ابني امقاعي في اسوض  ،و بضز لالا امقااع اصوتي في ا.

المقاطع الصوتية وداللتها في السورة:
ِ
ِ
ب أ َّ
اْلُطَ َم ِة
َخلَ َدهُ (َ )3ك ََّّل لَيُ ْن بَ َذ َّن ِِف ْ
َن َمالَهُ أ ْ
قال تعااىَ ":ويْ ٌل ل ُك ِِّل ُُهََزةٍ لُ َمَزةٍ ( )1الَّذي ََجَ َع َم ااًل َو َعد َ
َّدهُ (ََْ )2ي َس ُ
ٍ
ِ
اْلطَمةُ (ََ )5نر َِّ
ِ ِ
َّدةٍ (")9
ص َدةٌ (ِِ )8ف َع َمد ُمَُد َ
اَّلل الْ ُموقَ َدةُ ( )6الَِِّت تَطَّل ُع َعلَى ْاْلَفْئ َدة ( )7إِن ََّها َعلَْي ِه ْم ُم ْؤ َ
ُ
(َ )4وَما أ َْد َر َاك َما ُْ َ

[ ا مز ]9-1 :
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اآلية األولى" :وْيل لِك ِّل همزٍة لمزٍة ".
تتكون آلي ألواى من ثني عشض مقاعا ،وتقاع عهى انحو آلتي:
وي

المقطع
تكوينه ص

ان

ح صحص
ص

ل

كل

ل

رل

م

ح

صح

ص

صح

ص ص
ح

ح

ص

ز
صح ص

تل

ل

ح

صح

ص

م
صح ص

زس
ح
ص

بتلأل اسوض اكضيم بكهم (ويل) ،وري تتكون من مقاعين متوساين مغهقين ،وتحمل في ثنايارا

معاني اعا ب و اخزي و اشل و العاء باا الك ( )1ف اءل في معضض اوعيل بااعقاب اشليل ،ورا يبعث في ان وس

مشاعض ا يق و النغالق ،فناسب امشاعض امنغهق م يء امقااع امغهق  ،فشيوع امقااع امغهق في ا ظ (ويل)
اء منس ما مع لالات ا امت من معاني ا يق و النغالق.
ونهحظ َّ
أن ميع أصو ل ا ظ (ويل) تص ل باا ض ،وام تت من أي صول م موس ،فااو و و اياء و االم

علرا اعهماء أصو تا م وض ( .)2واو علنا إاى بعض امعا م اهغوي او لنا َّ
أن ا ض يعني ضفع اصول أو

ِ
ِ ِ ِ
ِ
َخ َفى"[ .اه ،]7 :وو لنا ا مس رو
السَّر َوأ ْ
إعالن اقول ،ويعزز را امعنى قواه تعااىَ " :وإ ْن ََْت َه ْر ِبلْ َق ْول فَإنَّهُ يَ ْعلَ ُم ِّ
ت ْاْلَصو ِ
خ اء اكالم ،فال يكال يسمع .ويعزز را امعنى قواه تعااى":وخ َشع ِ
َِّ
سا " [اه:
َْ ُ
ََ َ
ات ل َّلر ْْحَ ِن فَ ََّل تَ ْس َم ُع إًل َُهْ ا

 ،)3( ]101فاألصو ل ام وض أعهى وأظ ض وأكثض تأثيض في اسمع من ألصو ل ام موس ( ،)4و اويل امت من
معنى اوعيل بااعقاب اشليل اه مازين و اهمازين يتاهب أصو تا م وض نبضت ا عااي ا ل تأثيض ع ٍ
ال في اسمع،

ا اب نتبار م ،وبث اخوف في ن وس م ،و حياء قهوب م من سبات ا اعميق .ورا النس ام امع ز بين ابني
اصوتي و ابني الالاي اه ظ (ويل) في سوض ا مز رو سض من أسضض إلع از اهغوي ااي ال يستايع أفص

)(1

اضزي ،محمل بن عمض بن احس للن ،م اتي

اغيب ( ات س لليض اكبيض)  ،اابع اثااث  ،ل ض إحياء اتضث اعضبي ،بيضول1999،م ،ج،23ص.312

و اقضابي ،محمل بن أحمل ألنصل ل للاضي ،ا امع ألحكام اقضآن ،تحقيق :أحمل ابضلوني و بضريم أا يش ،اابع اثاني  ،ل ض اكتب امصل ل للضي  ،اقارض،
 1991م ،ج ،30ص .111و بن عالل ،س للضج الين عمض بن عهي ،اهباب في عهوم اكتاب ،تحقيق :اش لليد عالل أحمل عبل امو ول و اش لليد عهي
محمللل معوض ،اابعل ألواى ،ل ض اكتللب اعهميل  ،بيضول1991،م ،ج ،30ص .111و بن عللاش ل ل ل ل ل للوض ،محمللل االلارض بن محمللل ،اتحضيض و اتنويض
(تحضيض امعنى اسل للليل وتنويض اعقل ا ليل من ت سل لليض اكتاب ام يل) ،ال ض اتونسل للي اهنشل للض ،تونس1911 ،م ،ج ،2ص .629و اكبيسل للي؛ محمل
أمين عو ل  ،س ل ل ل للوض ا مز لضسل ل ل ل ل تحهيهي لالاي  ،م ه

امع ألنباض اهعهوم إلس ل ل ل للالمي اعلل اخامس عش ل ل ل للض ،ام هل اضبع ،نيس ل ل ل للان  2103م،

ص.693

) (2س ل ل ل ل ل لليبويله ،عمضو بن عثملان ،اكتلاب ،تحقيق :عبلل اس ل ل ل ل ل للالم محملل راضون ،اابع اثااث  ،مكتب اخان ي ،اقارض 1911 ،م ،ج ،1ص .121
وأنيس ،إبضريم ،ألصلو ل اهغوي  ،اابع اخامسل  ،مكتب ألن هو امصلضي  ،اقارض 1976 ،م ،ص  .31وبشلض ،كمال بشلض ،عهم ألصو ل ،اابع
ألواى ،ل ض غضيب اهاباع و انشض ،اقارض 3000،م ،ص.171

) (3

ا اضبي  ،إس ل ل ل للماعيل بن حمال ،اص ل ل ل للحاح تاج اهغ وص ل ل ل للحاح اعضبي  ،تحقيق :أحمل عبل اغ وض عااض ،اابع اضبع  ،ل ض اعهم اهماليين ،

بيضول1917 ،م  ،ج ،3ص  .911و اضزي ،محمل بن أبي بكض ،مختاض اصللحاح ،تحقيق :يوسللش اشلليد محمل ،اابع اخامس ل  ،امكتب اعص لضي
 ال ض انموا ي  ،بيضول1999 ،م ،ص  ،92و بن منظوض ،محمل بن مكضم بن عهي ،اس للان اعضب ،اابع اثااث  ،ل ض ص للالض ،بيضول1992 ،م،ج ،1ص  .160وبشض ،عهم ألصو ل ،ص.176

) (4بشل للض ،عهم ألصل للو ل  ،ص .179-176وقب ا ،م لي عنال أحمل ،اتحهيل اصل للوتي اهنص (بعض قصل للاض سل للوض اقضآن اكضيم أنموا ا) ،ضسل للاا

ما ستيض ،امع ان اح اواني  ،نابهس ،فهساين  ،3011،ص.10-9
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وأبهغ اعضب أن يأتي بمثهه .قال بن كثيض في ت سيضس " :قال اخهيل :وفي معنى وي ٍل :وي "( .)1اماا ام يستعمل
اتعبيض اقضآني ا ظ (وي ) بلال من اه ظ اقضآني (ويل)؟ ورل ست ي بنيت ا اصوتي بحق الالا أكثض من اه ظ

اقضآني (ويل)؟
سنه أ رنا إاى اتحهيل اصوتي اهكهمتين بعيل عن ا ضوق امع مي بين ما ،فاكضنا سابقا َّ
أن ميع أصو ل ا ظ
أثض سمعي ٍ
(ويل) م وض ؛ أي ميع ا نبضت ا عااي وا ل ٍ
عال ،واو نظضنا إاى ا ظ (وي ) او لنارا تحتوي عهى
او ٍ
أثض

صوتين م وضين ( او و و اياء) وصول م موس ( احاء) .و اصول ام موس صول خ ي نبضته منخ

سمعي منخ ٍ
ض (.)2

و اوعيل بااعقاب اشليل يتاهب أعهى ألصو ل و وحا وأكثضرا أثض في اسمع؛ ا اب النتباس وبث اخوف

في ان وس و ستيقاظ ا من سبات ا اعميق ،ونسب او وح اسمعي في ا ظ (ويل) أعهى من ا في ا ظ (وي )؛ َّ
ألن

ميع أصو ت ا م وض  ،فاستعمل اسياق اقضآني ابني اصوتي ألحق باالستعمال من غيضرا ،حيث او أبلانارا

باابني اصوتي (وي ) انقص امعنى و نخ ض مستوى ا صاح و ابالغ في آلي .

و بتلأل كل من ا ظتي (رمز ) و(امز ) بمقاعين قصيضين م توحين ثم نت ل بمقاع متوسط مغهق .ومن

معاني ما :ا مز  :اعيب في او ه ،و اهمز  :اعيب في اغيب(.)3

ونالحظ َّ
أن تكضض امقاع اقصيض امتحضك ااي يحمل في اياته معنى احضك مضتين في كل من ا ظتي (رمز )

و(امز ) اء منس ما مع ما تحمهه اه ظتان من معاني احضك وبال ا ل في إاالق ضصاصال اعيب و ااعن
اسام في و وس اناس وغياب م ،ومؤكل ا اس امعاني .ثم اء امقاع امغهق ااي يلل عهى النغالق؛ ايشيض

ويوحي أن ا مز و اهمز صوب إلنسان يثيض مشاعض اغ ب و ا يق في ن سه فيكتم صلضس ويغهقه.

فيبلو انا َّ
أن ابني امقاعي اه ظتي (رمز وامز ) اءل في أضقى مستويال النس ام مع بنيت ا الالاي في سياق

آلي ألواى.

و اءل اه ظتان ( ا مز ) و( اهمز ) مت انستين في علل احضوف ،وحضكات ا ،وتضتيب ا ،ونوع ا ما عل احضف
ألول ،فه ظ (رمز ) بلأل بصول ا اء ،وا ظ (امز ) بلأل بصول االم .فصول ا اء صول م موس؛ أي

صول خ ي

)(1

عيش نبضته منخ

( ،)4أما صول االم ف و صول م وض؛ أي صول ظارض و

قوي نبضته

بن كثيض ،إسل ل للماعيل بن عمض بن كثيض  ،ت سل ل لليض اقضآن اعظيم ،تحقيق :سل ل للامي بن محمل سل ل للالم  ،اابع اثاني  ،ل ض ايب اهنشل ل للض و اتوزيع،

 1999م  ،ج ،1ص.213

)(2

) (3

بشض ،عهم ألصو ل  ،ص .179-176وقب ا ،اتحهيل اصوتي اهنص (بعض قصاض سوض اقضآن اكضيم أنموا ا) ،ص.10-9
ألزلي  ،مقاتل بن سل للهيمان بن بشل لليض  ،ت سل لليض مقاتل بن سل للهيمان ،تحقيق :عبل

3003م ،ج،1ص  .127و اتسللتضي ،س ل ل بن عبل

محمول شل للحاته ،اابع ألواى  ،ل ض إحياء اتضث ،بيضول،

بن يونس ،ت سلليض اتسللتضي ،مع وتحقيق :أبو بكض محمل ابهلي ومحمل باسللل عيون اسللول،

اابع  :ألواى ،منش للوضل محمل عهي بي للون ا ل ض اكتب اعهمي  ،بيضول3003 ،م ،ص .306و اابضي ،محمل بن ضيض ،امع ابيان عن تأويل

آي اقضآن ،تحقيق :الكتوض عبل

بن عبل امحسللن اتضكي ،اابع ألواى ،ل ض ر ض اهاباع و انشللض و اتوزيع و إلعالن ،مصللض 3001،م ،ج،31

ص.911-919

) (4

سل ل لليبويه  ،اكتاب،ج،1ص .121و بضريم أنيس ،ألصل ل للو ل اهغوي  ،ص  .31و اسل ل للعضن ،محمول ،عهم اهغ مقلم اهقاضئ اعضبي ،ل ض ان

للل

اعضبي اهاباع و انشض ،بيضول ،ص  .119-111وقب ا ،اتحهيل اصوتي اهنص (بعض قصاض سوض اقضآن اكضيم أنموا ا) ،ص.12-9
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عااي ( .)1فكهم (امز ) تعني تو يه اعيب اإلنسان في و ه وظ وضس( ،)2أما كهم (رمز ) فتعني تو يه اعيب
اإلنسان في غيابه وخ ائه ( .)3و اكهم امت من معنى تو يه اعيب اإلنسان في و ه وظ وضس ،تتاهب صوتا

م وض ظارض ات ي بحق باالالا  ،فناسبل الالا امت من معنى ا ض و اظ وض م يء صول االم ااي يتصش
باا ض و اظ وض .أما اكهم امت من معنى تو يه اعيب اإلنسان في غيابه وخ ائه ،فتتاهب صوتا م موسا خ يًّا

اهتعبيض عنه ،فناسبل الالا امت من معنى ا مس و اخ اء م يء صول ا اء ااي يتصش باا مس و اخ اء.

أن اتعبيض اقضآني ستعمل اصول امناسب في امكان امناسب؛ ايؤلي امعنى بصوض كامه لون
انا َّ

فيت

نقصان ،حيث او أبلل صوتا مكانه الختل امعنى ،ورا سض من أسضض إلع از اهغوي في سوض ا مز .
اآلية الثانيةَّ :
"ال ِذي جمع م ااال وعَّدده"
تتكون آلي اثاني من ثني عشض مقاعا ،وتقاع عهى انحو آلتي:
ل

اي

ج

م

ع

المقطع

ل

تكوينه

صحص صح صحح صح صح صح

ما

ان

و

صحح صحص صح

عل

لس

ل

صحص صح

صحص

اءل ابني امقاعي االسم اموصول ( َّااي) مكون من مقاع مغهق ،ومقاع قصيض م توح ،ومقاع
اويل م توح ،ونهحظ أن ميع أصو ل السم اموصول ( َّااي) تص ل باا ض ،و اء را منس ما مع امعنى

ومعزز اه ،ف ا ا ماز اهماز يحتاج إاى صيغ ا ظي تتسم بأعهى نبض صوتي  ،وتحتوي أكبض علل ممكن من
ألصو ل امتص باا ض و او وح؛ ااضق أبو ب سمعه؛ اتحايضس من ا مز و اهمز وتخوي ه من عاقبت ما اشليل .
و حتول ابني امقاعي اكهم ( مع) عهى ثالث مقااع قصيض م توح  ،و اءل راس امقااع امتحضك
تؤكل لالا احضك امستمض  ،وبال ا ل اتي تحمه ا كهم ( مع) في ثنايارا ،و اء تتابع راس امقااع اقصيض

في كهم ( مع) أي ا اتأكيل َّ
أن مع امال و اتمتع به في سبل احضم فتضته قصيض وسضيع

ل  ،ف اءل ابني

امقاعي اكهم ( مع) منس م مع بنيت ا الالاي .
كما حتول ابني امقاعي اكهم (ماال) عهى مقاع اويل م توح ومقاع قصيض مغهق ،و امقاع ااويل

ام توح في كهم (ماال) تشعضنا بسع امال ااي معه اكافض ،ثم اء امقاع امغهق ايشيض ويؤكل َّ
أن را ا مع

اهمال اغزيض و اباش و ات بض به سيكون اه نقا نغالق ون اي  ،وسيزول ويارب سلى.

) (1

سل لليبويه ،اكتاب،ج ،1ص .121و بضريم أنيس ،ألصل للو ل اهغوي  ،ص  .32وقب ا ،اتحهيل اصل للوتي اهنص (بعض قصل للاض سل للوض اقضآن اكضيم

أنموا ا) ،ص.12-9

) (2

ألزلي ،ت س لليض مقاتل بن س للهيمان،ج  ،1ص  .127و اتس للتضي ،ت س لليض اتس للتضي ،ص .306و اابضي ،امع ابيان عن تأويل آي اقضآن ،ج،31

ص.911-919

) (3

ألزلي ،ت سيض مقاتل بن سهيمان ،ج ،1ص  .127و اابضي ،امع ابيان عن تأويل آي اقضآن ،ج ،31ص.911-919

©جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي /جامعة الزيتونة االردنية 2021

25

داللة بنية المقاطع الصوتيّة في سورة الهمزة

عمران محمد نايف العجارمة

و حتول ا ظ (عللس) عهى مقاعين قصيضين مغهقين ومقاع قصيض م توح ،و اءل غهب امقااع امغهق

في اه ظ منس م مع لالات ا ،فاامبااغ في عل امال و معه و احضص عهيه يشكل عقل الى صاحبه تثيض مشاعض
ا يق و النغالق في صلضس ،احضيص بشل عهى زيال مااه وعلم نقصانه.
اكما تكضض حضف ال ل اشليل

()1

ثالث مضل في كهم (عللس) ،و اء تكضض را اصول اشليل معزز ومؤكل

لالا اه ظ  ،فأفالل شل حضص اكافض عهى مع امال و امبااغ في علس و حصائه خوفا

من نقصه ( ،)2فوقع انسيج امقاعي في آلي في أضقى غايال النس ام مع انسيج الالاي ا ا.
اآلية الثالثة" :ي ْحسب أ َّن ماله أ ْخلده"
وتتكون آلي اثااث من أحل عشض مقاعا ،وتقاع عهى انحو آلتي:
المقطع

ي

س

ب

أن

ن

ما

ل

ه

أخ

تكوينه

صحص

صح

صح

صحص

صح

صحح

صح

صح

ص

ح

ل

لس

صح

ص

ص

ح

ص

حتول ابني امقاعي اه ظ (يحسب) عهى مقاع متوسط مغهق ومقاعين قصيضين م توحين ،وتبين آلي
أن اكافض ااي مع امال وأحصاس وبخل في إن اقه في و وس اخيض؛ غهب ايقين عهى اشك عنلس في أن مااه
سيتضكه حيًّا مخهل ال يمول ( ،)3و اسياق اقضآني يتاهب ا ظ تعاي أعهى لض ال ض حان ايقين عهى اشك في
ن س اكافض ،بأن مع امال وزيالته سيخهلس في النيا ،و ستعمال را ا عل في راس آلي لون غيضس من أفعال اظن
مناسب اسياق آليال أتم مناسب (.)4

َّ
اهحضف(أن) من مقاع متوسط مغهق ومقاع قصيض م توح ،وتأاش من صول ا مز
تكونل ابني امقاعي

ااي يحمل في اياته ص ال تمنحه قو في ا ته ،فاتسم بص

) (1

اشل ( الن اض) اتي تمن

اصول قو اما تحلثه

أنيس ،ألصل للو ل اهغوي  ،ص  .32وبشل للض؛ كمال ،عهم ألص للو ل ،تحقيق :أبو بكض محمل ابهلي ومحمل باسل للل عيون اسل للول ،اابع  :ألواى،

منشوضل محمل عهي بي ون ا ل ض اكتب اعهمي  ،بيضول ،ص .311

) (2

) (3

بن عاشوض ،اتحضيض و اتنويض ،ج ،20ص .621
اابضي ،امع ابيان عن تأويل آي اقضآن،ج ،31ص  .691وأبو اسل للعول ،محمل بن مصل للا ى اعمالي ،ت سل لليض أبي اسل للعول (إضشل للال اعقل

اس ل للهيم إاى مزيا اكتاب اكضيم) ،ل ض إحياء اتضث اعضبي ،بيضول ،ج ،9ص .191و اش ل للوكاني ،محمل بن عهي بن محمل بن عبل

 ،فت

اقليض،

اابع ألواى ،ل ض بن كثيض ،ل ض اكهم اايب  -لمشل للق ،بيضول1992،م ،ج ،6ص .902و اسل للامضئي؛ محمل فا ل للل  ،لضس ل ل بياني في سل للوض
ا مز  ،م ه الضسال ال تماعي  ،امع اعهوم و اتكنواو يا في ايمن ،اعلل ( ،)17حزيضن (3001م) ،ص.113-111

) (4

سلليبويه ،اكتاب ج،1ص .10-29و امبضل ،محمل بن يزيل ،امقت للب ،تحقيق :محمل عبل اخااق عظيم  ،عاام اكتب ،بيضول ،ج ،2ص،.96

و اصللبان ،محمل بن عهي ،حاشللي اصللبان عهى شللضح ألشللموني ألا ي بن مااك ،اابع ألواى ،ل ض اكتب اعهمي  ،بيضول ،ابنان1997،م ،ج،3
ص .21و اس ل ل ل للامضئي ،لضسل ل ل ل ل بياني في س ل ل ل للوض ا مز  ،م ه الضس ل ل ل للال ال تماعي  ،امع اعهوم و اتكنواو يا في ايمن ،اعلل ( ،)17حزيضن
(3001م) ،ص.113
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من إاالق ا و ء إاالقا م ا ئا بعل حبسه و غاه( ،)1و شتمهل كااك عهى صول انون امكضض ااي يحمل في

ثناياس بعض ص ال اقو كاا ض( ،)2و امتوسط بين اشل و اضخاء( ،)3فانس مل ألصو ل اهغوي في (أن) اتي
يغهب عهي ا اابع اقو  ،مع لالات ا عهى امعنى اقوي ( اتوكيل) ( ،)4فااتوكيل يتاهب أصو تا قوي تبضزس وتظ ضس.

و اءل ابني امقاعي اه ظ (مااه) مكون من مقاع اويل م توح ومقاعين قصيضين م توحين ،و امقاع

ااويل ام توح يكسب اكهم قيم تعبيضي تت من اسع و امبااغ ( ،)5فضبما يشيض رنا إاى سع امال ااي معه
امغضوض به.
وتت من ابني امقاعي اه ظ (أخهلس) من مقاعين متوساين مغهقين ،ومقاع قصيض م توح ،و اءل راس
امقااع امغهق متناغم مع لالات ا في اسياق ،حيث توحي بأن رناك نقا إغالق و ن اء احيا ااي يظن أن مااه
سيخهلس ويلوم عمضس.
كما حتول عهى أصو ل تتسم بااص ال اقوي كصوتي ا مز و ال ل اشليلين( ،)6و اءل راس ألصو ل
اقوي منس م مع لالا (أخهلس) ومبضز ا ا ،حيث توحي بشعوض صاحب امال أن مااه سيقويه ويلوم بقائه.
اآلية الرابعة " :كَّال ليْنبذ َّن ِفي اْلحطم ِة "
وتتكون آلي اضبع من أحل عشض مقاعا ،وتقاع عهى انحو آلتي:
المقطع

كل

ال

ل

ين

ب

ان

ن

فل

ح

ط

مه

تكوينه

ص ح

ص ح

صح

ص ح

صح

ص ح

صح

ص ح

صح

صح

ص ح

ص

ح

ص

ص

ص

ص

قال اانااوي في ت سيض آلي " :بين سبحانه بعل ااك سوء عاقب را ا ارل امغضوض فقال( :كالَّ اينبا َّن

في احام ) ...و (كال) حضف ز ض وضلع ،و امضل به رنا إباال ما تورمه را امغضوض من حسبانه أن مااه سيخهلس.
و انبا :ااضح اهشيء و إلاقاء به مع اتحقيض و اتصغيض من شأنه ...و امضل بااحام رنا :اناض اشليل الشتعال
اتي ال تبقى عهى شيء إال وأحضقته .أي؛ كال ،ايس ألمض كما زعم را ا مز و اهمز من أن مااه سيخهلس ،بل

) (1
) (2

بشض ،عهم ألصو ل ،ص  ،311و اسعضن ،عهم اهغ مقلم اهقاضئ اعضبي  ،ص.167

أنيس ،ألصل للو ل اهغوي  ،ص  .31وبشل للض ،عهم ألصل للو ل ،ص  ،219و اسل للعضن ،عهم اهغ مقلم اهقاضئ اعضبي ،ص .199وقب ا ،اتحهيل

اصوتي اهنص (بعض قصاض سوض اقضآن اكضيم أنموا ا) ،ص.10

) (3

) (4

بن منظوض ،اسان اعضب،ج ،2ص 322وبشض ،عهم ألصو ل ،ص .311
ا ضريلي ،اخهيل بن أحمل ،ا مل في انحو ،تحقيق :فخض الين قباو  ،اابع اخامسل ل ل 1996 ،م،ص  .169و بن ني ،عثمان بن ني،

اهمع في اعضبي  ،تحقيق فائز فاضس ،ل ض اكتب اثقافي  ،اكويل ،ج ،1ص .11و ازمخشل ل ل للضي؛ محمول بن عمضو بن أحمل ،ام صل ل ل للل في صل ل ل للنع
إلعضب ،اابع ألواى ،تحقيق عهي بو مهحم ،مكتب ا الل ،بيضول1992 ،م ،ج ،1ص.290

) (5

محمل؛ سللناء اارض  ،وحازم انون إسلماعيل  ،لالا امقاع اصللوتي في سللوض ا هق  ،م ه

امع تكضيل اهعهوم إلنسلاني اعلل ( ،)11ام هل

( ،)30تشضين اثاني ( ،)3012ص.903
) (6

بشض ،عهم ألصو ل ،ص ،311ص  .311و اسعضن ،عهم اهغ مقلم اهقاضئ اعضبي ،ص166،1
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احق أنه و

و شتعاا ا إال

عمران محمد نايف العجارمة

اياضحن بسبب أفعااه اقبيح في اناض اتي تحام كل شيء يهقى في ا ،و اتي ال يعضف مقل ض شلت ا
تعااى" (.)1

و اءل ابني امقاعي اه ظ (كال) محتوي عهى مقاع متوسط مغهق ثم تبعه مقاع اويل م توح ،و اء ناق

امقاع اصوتي امغهق ااي فيه إيقاف اهن س ومنع االمتل ل ( ،)2منس ما مع الالا اتي تحمه ا (كال) عهى از ض و امنع

وكش اكافض عما تورمه من أن مااه سيخهلس في النيا ( ،)3ثم تبعه امقاع ااويل ام توح فصنع ت يئ الالا (اينبا َّن في
احام ) عهى ضمي اكافض ااي ظن أن مااه سيخهلس في اناض اعميق امن تح و امحام اكل ما يهقى في ا.
وضفع حضف االم امكضض امتسم بص

ا ض( )4من لض ال او وح اسمعي ال(كال) اتاضق أسماع اك اض بلالات ا

عهى ضلعه وك ه عما تورمه من أن مااه سيخهلس في النيا.
و حتول ابني

امقاعي اه ظ (اينبا َّن) عهى ثالث مقااع قصيض م توح  ،ومقاعين اويهين مغهقين،

وعززل امقااع اقصيض امتحضك

اسضيع لالا

اسضع في ضمي اكافض ااي يظن أن مااه سيخهلس في ناض

احام  ،وأوحل امقااع امغهق بمشاعض النغالق و ا يق اتي تصيب صلوض اكافضين وتابق ا.
وغهب عهى أصو ت ا ص
بلض

ا ض()5؛ اتلعم لالات ا عهى قو وسضع قاف اكافض في ناض احام  ،وتؤكل لالات ا

عااي من او وح اسمعي؛ اتقضع أسماع اكافضين ايضلعو ويض عو قبل وقوع م في ا الك و اعا ب.
ومن مظارض الق امع ز في ستعمال ابني اصوتي في آلي ستعمال اتعبيض اقضآني (نبا) في آلي  ،وعلم

ستعمال امعنى اقضيب من ا (قاف)؛ فهو قمنا بااتحهيل اصوتي اكهم (قاف) او لنارا تحتوي عهى صول م وض و حل

ورو ( ال ل) ( ،)6أما (نبا) ف ميع أصو ت ا م وض ( ،)7فاا ض و او وح اسمعي في (نبا) أعهى من (قاف) ،وتكونل
ابني امقاعي اهتضكيب (في احام ) من مقاعين متوساين مغهقين ومقاعين قصيضين م توحين.

ووصش اعقاب اشليل يحتاج إاى أا اظ شليل تحمل أعهى لض ال او وح اسمعي ،ف اء اتعبيض اقضآني باابني

اصوتي ألنسب و ألبهغ؛ ات ي بحق الالا بشكل كامل لون نقصان .و احام ري ناض

يهقى في ا وتحامه وت شمه ( ،)8فأ

اشليل اتي تكسض كل ما

ل امقااع اقصيض امتحضك اسضيع في اتضكيب لالا اسضع في تحايم كل ما

يهقى في احام وتكسيضس ،و نت ى اتضكيب بمقاع صوتي مغهق؛ ايشعضنا بشل ا يق ااي يغهق صلوض اناس ،ويابق ا
من رول ناض احام .
) (1

اانااوي  ،محمل س ل ل ل ل ل لليل ،ات س ل ل ل ل ل لليض اوس ل ل ل ل ل لليط اهقضآن اكضيم ،اابع

ألواى ،ل ض ن

ل ل ل ل ل ل ل مص ل ل ل ل ل للض اهاباع و انش ل ل ل ل ل للض و اتوزيع ،اقارض،

1991م،ج،6ص.609

) (2

قب ا ،اتحهيل اصوتي اهنص،ص.13

) (4

أنيس  ،ألصو ل اهغوي  ،ص .31

) (3

) (5
) (6
) (7
)(8

اانااوي  ،ات سيض اوسيط اهقضآن اكضيم ،ج،6ص.609

اسابق ،ن سه
إبضريم أنيس  ،ألصو ل اهغوي  ،ص .31
اسابق ،ن سه
اقضابي ،ا امع ألحكام اقضآن،ج،3ص .111و اانااوي ،ات سيض اوسيط اهقضآن اكضيم ،ج ،16ص.609
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و حتول اه ظ اقضآني ( احام ) عهى صول اااء الن اضي اشليل ام خم( ،)1ويتناسب را اصول
الن اضي في صول اااء يعزز من لالا الن اض

مع اقو و اشل و اعظم اتي تحمه ا ناض احام  ،فاامهم

و اتحايم اتي تمتهك ا ناض احام  ،وكااك ات خيم في صول اااء يعزز من فخام احام وعظمت ا ،ويضفع

صول اميم ام وض ( )2في ( احام ) من لض ال ابضوز اسمعي اه ظ ؛ اتقضيع قهوب امتورمين و امغضوضين ااين
ظنو أن ماا م سيخهلرم في النيا ،وتخوي م من ناض احام .
فظ ضل ابني

اصوتي في قواه تعااى" ك َّال اينبا َّن في احام " بأعهى مستويال النس ام مع بنيت ا

الالاي في اسياق اقضآني.

اآلية الخامسة" :وما أ ْدراك ما اْلحطمة"
وتتكون آلي اخامس من تسع مقااع ،وتقاع عهى انحو آلتي:
امقاع

و

ما

أل

ض

ك

مل

ح

ط

مه

تكوينه

صح

صحح

صحص

صحح

صح

صحص

صح

صح

صحص

حتول آلي اقضآني عهى أضبع مقااع قصيض م توح  ،ومقاعين اويهين م توحين ،وثالث مقااع متوسا

مغهق  .و ا ء الست ام في آلي اتعظيم شأن ناض احام وت ويل أمضرا( ،)3و نس مل امقااع اصوتي فيه مع

لالاته ،فاامقااع اصوتي

ااويه زلل من تعظيم شأن ناض احام وت خيم شأن ا ،ولعمل امقااع اقصيض

امتحضك لالا اشل و احضك امستمض في ناض احام  ،وعززل امقااع امتوسا امغهق مشاعض ا يق اتي

تابق اصلوض من رول ناض احام .

و حتول آلي عهى أضبع أصو ل ن اضي شليل وري ( ا مز و ال ل و اكاف و اااء) ( ،)4و نس مل راس

ألصو ل مع لالا آلي  ،فأ

ل لالا الن اض و اشل في ناض احام  ،وغهبل ص

اتضفع لض ال و وح ا اسمعي ()5؛ اتقضيع قهوب اسامعين وتخوي م من ا.

ا ض عهى أصو ل آلي ؛

اآلية السادسة" :نار َّ ِ
َّللا اْلموقدة "

مقااع ،وتقاع عهى انحو آلتي:
وتتكون آلي اسالس من سبع
ٍ

) (1
) (2
) (3

أنيس ،ألصو ل اهغوي ،ص .32وبشض ،عهم ألصو ل ،ص ،360ص .299
إأنيس ،ألصو ل اهغوي  ،ص .31
اش ل للوكاني ،فت

اقليض ،ج ،6ص .902و اص ل للابوني ،محمل عهي ،صل ل ل و ات اس ل لليض ،اابع ألواى ،ل ض اص ل للابوني اهاباع و انش ل للض و اتوزيع،

اقارض  1997 ،م ،ج ،2ص .677

) (4
) (5

اسعضن ،عهم اهغ مقلم اهقاضئ اعضبي  ،ص.167-166

أنيس ،ألصو ل اهغوي  ،ص .31
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المقطع

نا

ضل

ال

رل

مو

ق

لس

تكوينه

صحح

صحص

صحح

صحص

صحح

صح

صحص

اءل ابني اصوتي اآلي اقضآني مكون من ثالث مقااع اويه م توح  ،وثالث مقااع متوسا مغهق ،

ومقاع قصيض م توح.

قال بن عاشوض في ت سيض آلي " :و مه ( :ناض

اموقل ) و ب عن مه (وما ألضك ما احام ) ،م يل

م موع ما بيان احام ما ري ...و اف (ناض) إاى سم ا الا ؛ اهتضويع ب ا بأن ا ناض خهق ا اقالض عهى خهق
ألموض اعظيم  ...فوصش (ناض بل (موقل ) ي يل أن ا ال تزل تهت ب ،وال يزول ا يب ا"(.)1

وتوحي امقااع اصوتي ااويه ام توح اتي تحمل في ثنايارا معاني الستمضضي في آلي باستمضض توقل ناض

احام  ،واول مل شتعاا ا ،ف ي ال تخمل أبل  ،وتشيض امقااع امغهق اتي تحمل في ايات ا معاني إلغالق
إاى مشاعض ا يق اتي تغهق اصلوض من اوعيل بناض

( اقاف و ال ل) ( )2في ا ظ ( اموقل ) من شل توقل ناض
ومن مظارض الق

امع ز في ختياض ابني

امت لل  ،توقلرا باستمضض .وعززل ألصو ل اشليل

وقوت ا.
اصوتي

ألنسب في آلي  ،ختاض اتعبيض اقضآني ابني

اصوتي (موقل ) ،وام يختض امعنى امضلف ا ا ابني اصوتي (مهت ب )؛ فهو قمنا بااتحهيل اصوتي اه ظ (وقل)

او لنارا تحتوي عهى صوتين شليلين ( ن اضيين) ورما اقاف و ال ل ،وفي ا أصو ل م وض ( ،)3أما (ا ب) فتحتوي

عهى صول و حل شليل ورو اباء ،وال تتصش ميع أصو ت ا باا ض فصول ا اء في ا م موس ( .)4فه ظ (موقل )

أكثض و وحا في اسمع وظ وض في اناق من ا ظ (مهت ب ) ،وأصو ل كهم (موقل ) أكثض شل وقو من أصو ل

كهم (مهت ب ) ،و اعا ب اشليل يحتاج إاى ألا اظ ألكثض شل وو وحا في اسمع اهتخويش منه ،فناسب اسياق
اشليل ا ظ (موقل ) ،ورا من مظارض إلع از ابياني في آلي اقضآني .

"ال ِتي ت َّ
اآلية السابعةَّ :
طلِع على ْاأل ْف ِئد ِة"

وتتكون آلي اسابع من ثني عشض مقاعا ،وتقاع عهى انحو آلتي:

المقطع

ل

ل

تي

تط

ط

ل

ع

ع

ال

أف

ئ

لس

تكوينه

ص ح

صح

ص ح

ص ح

صح

صح

صح

صح

ص ح

ص ح

صح

ص ح

ح

ص

ص

ص

) (1
) (2
) (3
) (4

ص

ص

بن عاشوض ،اتحضيض و اتنويض  ،ج،20ص.610
أنيس ،ألصو ل اهغوي  ،ص ،32وعمض ،أحمل مختاض ،لضس اصول اهغوي ،عاام اكتب  ،اقارض 1997،م ،ص ،231ص.311-317
أنيس ،ألصو ل اهغوي  ،ص .32
اسابق ص  ،32ص.31
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مجلــة جامعة الزيتونة االردنية للدراســــات اإلنســانيّة واالجتمـــاعيّة ،المجلد( ،)2اإلدصدار (2021 ،)3
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (3),2021

اءل ابني امقاعي اصوتي اآلي اقضآني مكون من ست مقااع قصيض م توح  ،وخمس مقااع متوسا
مغهق  ،ومقاع اويل م توح ،وقال اانااوي في ت سيض آلي " :وقواه تعااى ( َّٱاتي ت َّ
اهع عهى ٱألفئل ) ص أخضى
من ص ال راس اناض ...أي؛ سيهقى ب ا اشقي في ناض

تعااى اموقل  ،اتي تصل إاى أعماق ألفئل و اقهوب،

فتحيط ب ا ،وتن ا إاي ا ،فتحضق ا إحضقا تاما .وخصل ألفئل اتي ري اقهوب باااكض؛ ألن ا أااش ما في ألبل ن،
وأشلرا تأاما بألنى أاى يصيب ا ،أو ألن ا محل اعقائل ازئ  ،و انيال اخبيث  ،ومنشأ ألعمال اسيئ " (.)1

غهبل امقااع اقصيض امتحضك اسضيع عهى ابني امقاعي اكهم (تاهع) ،فقل حتول عهى ثالث مقااع
قصيض متحضك سضيع  ،و اء را منس ما مع ابني الالاي اهكهم ومعزز ا ا ،فكهم (تاهع) في آلي اقضآني ت يل
اوصول إاى ألفئل بسضع و اكشش عن خبايارا و ان اا إاى منت ارا ( ،)2فعززل راس امقااع اسضيع من سضع

اوصول إاى أعماق اقهوب و اكشش عن أسضضرا اخبيث و حضق ا ،وعزز اصول اقوي ( اااء) امتسم بااشل

()3

في (تاهع) من قو ن اا اناض إاى ألفئل .
وغهبل امقااع امتوسا امغهق عهى ابني امقاعي في قواه تعااى( :عهى ألفئل ) ،و اءل راس امقااع
متناغم مع امعنى ،ف ي توحي بمشاعض ا يق اشليل و إلاباق امغهق في اقهوب من اوعيل بناض احام ،

وتشيض إاى عمق اعقائل ازئ في ألفئل ( ،)4وضبما أ

ى نت اء آلي بمقاع مغهق قيم تعبيضي تتمثل في إغالق

اناض اهقهوب ا ل انيال اخبيث و اعقائل ازئ وحضق ا إحضقا تاما.
ومن مظارض الق في ختياض اه ظ اصوتي ألنسب في آلي ستعمال اتعبيض اقضآني ابني اصوتي

(تاهع ) وعلم ستعمال اه ظ اصوتي امضلف اه في امعنى (تبهغ)َّ ،
إن اتعبيض عن وصول اناض اشليل إاى

أعماق ألفئل  ،و ان اا اقوي إاي ا ،وحضق ا بشل يحتاج إاى اه ظ ألكثض شل وقو اي ي بحق الالا عهى أكمل
و ه ،فهو قمنا بعمل مقاضن صوتي بين اه ظين (بهغ) و(اهع) من ناحي اشل او لنا كهم (اهع) ري ألكثض شل ؛

ألن ا تحتوي عهى صول شليل ،ورو ( اااء) ،وصوتين متوساين بين اشل و اضخاء ،رما ( االم و اعين) ( ،)5أما

كهم (بهغ) فتحتوي صول شليل ،ورو ( اباء) ،وصول متوسط بين اشل و اضخاء (:االم) ،وصول ضخو ( :اغين)

( ،)6فمستوى اشل في (تاهع) أعهى من (تبهغ) ،فااتعبيض اقضآني بال شك يختاض اه ظ ألنسب ل ئما.
اآلية الثامنةِ" :إَّنها علْي ِه ْم م ْؤصدة"
مقااع ،وتقاع عهى انحو آلتي:
وتتكون آلي اثامن من تسع
ٍ

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6

اانااوي  ،ات سيض اوسيط اهقضآن اكضيم ،16،ص.609
بن عاشوض ،اتحضيض و اتنويض ،ج،20ص .611و اانااوي ،ات سيض اوسيط اهقضآن اكضيم  ،16،ص.609
أنيس ،ألصو ل اهغوي  ،ص .32
أبو اسعول ،إضشال اعقل اسهيم إاى مزيا اكتاب اكضيم ،ج ،9ص .199و اانااوي ،ات سيض اوسيط اهقضآن اكضيم  ،16،ص.609
سيبويه ،اكتاب،ج ،1ص .126 -121وأنيس ،ألصو ل اهغوي  ،ص .32وبشض ،عهم ألصو ل ،ص.216
سيبويه ،اكتاب،ج ،1ص .121وأنيس ،ألصو ل اهغوي  ،ص .32وبشض ،عهم ألصو ل ،ص  ،202ص ،216ص .311
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امقاع

إن

ن

را

ع

اي

رم

مؤ

ص

لس

تكوينه

صحص

صح

صحح

صح

صحص

صحص

صحص

صح

صحص

تكونل ابني امقاعي اصوتي اآلي اقضآني من ثالث مقااع قصيض م توح  ،وخمس مقااع متوسا

مغهق ومقاع اويل م توح ،ووص ل آلي اكضيم ناض احام بأن ا مابق ومغهق عهي م بحيث ال يستايعون
اخضوج من ا ،و اء توكيلرا ب(إن) ات ويل اوعيل.

()1

ونالحظ أن امقااع امغهق ري ألكثض ظ وض في ابني امقاعي اآلي  ،و اء را منس ما مع لالا آلي
عهى إلاباق و إلغالق ،ف اس امقااع اصوتي تعزز من معنى إاباق ناض احام وغالق ا عهي م ،وقل توحي
ا ض عهى ص

امقااع اقصيض امتحضك اسضيع بسضع إاباق اناض عهي م ،وت وقل ص

ا مس في أصو ل

آلي  ،فااتأكيل عهى إاباق اناض عهى ا مازين و اهمازين يقت ي ام ارض وعهو انبض اتقضيع قهوب م وتخوي م.
وقل تشيض ألصو ل اشليل ( ا مز و ال ل)

()2

في اه ظ (مؤصل ) إاى شل إغالق اناض و اباق ا عهى

ا مازين و اهمازين بحيث ال يستايعون إلفالل من ا ،ويوحي امهم

م ضى

يق بين اثنايا اعهيا و اثنايا اس هى

()3

اص يضي في صول اصال ااي يمض من

بمشاعض ا يق اتي تابق اقهوب من رول اعا ب.

اآلية التاسعةِ :
"في عم ٍد ممَّدد ٍة ".
مقااع ،وتقاع عهى انحو آلتي:
وتتكون آلي اتاسع من ثماني
ٍ
م

مل

ل

امقاع

في

ع

م

لن

تكوينه

صحح

صح

صح

صحص صح صحص صح

لس
صحص

اءل ابني امقاعي اآلي ألخيض في سوض ا مز مكون من أضبع مقااع قصيض م توح  ،وثالث مقااع

متوسا مغهق  ،ومقاع اويل م توح.

قال اانااوي في ت سيض آلي " :وقواه تعااى( :في عم ٍل ُّممَّلل ) ص ضبع من ص ال راس اناض اشليل

الشتعال ...أي؛ إ ن راس اناض مغهق عهي م بأبو ب محكم  ،راس ألبو ب قل شلل بأوتال من حليل ،تمتل راس ألوتال
) (1

اابضي ،امع ابيان عن تأويل آي اقضآن ،ج ،31ص .933و اش ل ل ل للوكاني ،فت

اقليض،ج ،6ص  .901و بن عاش ل ل ل للوض اتحضيض و اتنويض،ج،20

ص .613و اانااوي ،ات سيض اوسيط اهقضآن اكضيم ،16،ص.609
) (2
) (3

سيبويه ،اكتاب،ج ،1ص .121وأنيس ،ألصو ل اهغوي ،ص.32
امبضل ،امقت ل ل للب،ج ،1ص .192وأنيس ،ألص ل ل للو ل اهغوي  ،ص .31وعبل اتو ب ،ضم ل ل للان ،املخل إاى عهم اهغ ومنارج ابحث اهغوي،

اابع  :اثااث  ،مكتب اخان ي بااقارض 1997 ،م ،ص.17و اسعضن ،عهم اهغ مقلم اهقاضئ اعضبي ،ص.176
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مجلــة جامعة الزيتونة االردنية للدراســــات اإلنســانيّة واالجتمـــاعيّة ،المجلد( ،)2اإلدصدار (2021 ،)3
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (3),2021

ألبو ب إاى آخضرا ،بحيث ال يستايع من بل خه ا ا كاك من ا"( .)1و آلي اكضيم تحمل امقااع امتحضك و امقاع
ااويل ام توح في ايات ا معنى امبااغ في اول ألعمل و متل لرا ،وتقوي امقااع اصوتي امغهق معنى شل

إلغالق و إلاباق عهي م بأوتال اويه

ل  ،و اء تكضض اصول اشليل ( ال ل) في آلي منس ما مع لالات ا ،فتكضضس

يقوي من شل إلغالظ عهى رؤالء ا مازين اهمازين امغضوضين بماا م.

) (1

اانااوي  ،ات سيض اوسيط اهقضآن اكضيم ،16،ص.607
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الخاتمة
احمل هلل ااي أعانني عهى إتمام را ابحث امتو ع ،وأسأاه – عز و ل – أن ي عهه خااصا او ه
اكضيم نافعا اعبالس امؤمنين ،و اصال و اسالم عهى سيل امضسهين محمل وعهى آا وصحبه أ معين.
أما بعل ،فتوصل ابحث إاى ما يأتي:


اءل ابني امقاعي ألا اظ سوض ا مز في أضقى مستويال النس ام مع بنيت ا الالاي في سياق آليال،

ورا يمثل سض من أسضض إلع از اهغوي في سوض ا مز ااي ال يستايع أفص وأبهغ اعضب أن يأتي
بمثهه.
 منحل امقااع اقصيض ام توح امتسم بااحضك و اسضع أا اظ سوض ا مز قيم لالاي تت من معاني
احضك وبال ا ل و اسضع  ،كإ ائ ا لالا اسضع في قواه تعااى( :ك َّال اينبا َّن في احام ) أي؛ سضع
اضح ا ماز اهماز امغضوض بمااه في ناض احام  ،وسضع تحايم ا اه واكل ما يهقى في ا ،و اسضع في

(تاهع) و (مؤصل ) وغيضرا من ألا اظ .و

ائ ا لالا احضك  ،وبال ا ل في ا ظتي (رمز ) و(امز )

أي؛ احضك وبال ا ل في إاالق ضصاصال اعيب اسام في و وس اناس وغياب م .وبال ا ل و احضك
امستمض في ا ظ ( مع) وغيضرا من ألا اظ في اسوض .

 وأوحى اناق باامقااع امتوسا امغهق في اسوض إاى لالالل إلغالق و اكتم و إلاباق و إلن اء و امنع،
كإعاائ ا لالا إلغالق و إلاباق و اكتم في ألا اظ( :ويل)( ،اينبان) ( ،احام ) ( ،اموقل ) وغيضرا ،اتي
تثيض مشاعض ا يق اشليل و إلاباق امغهق اهصلوض ،وكتم ا اصلوض من اوعيل باااضح في ناض احام
امن ي مز ويهمز ،ويظن أن مااه ااي ت بض به وباش فيه سيخهلس في النيا .وشل إلغالق و إلاباق في

ا ظ (مؤصل ) ت يل شل إاباق ناض احام وغالق ا عهي م .وعاائ ا لالا إلن اء في قواه تعااى ( ااي

مع ماال وعللس) أي :أن امال ااي معه اكافض وباش به سيكون اه ن اي ويارب سلى ،وعمضس ااي

يظن أن مااه سيخهلس سيكون اه ن اي  ،وأ

ل ا ظ (كال) لالا امنع و اكش.

 وأكسب اناق باامقااع ااويه ام توح أا اظ سوض ا مز قيم تعبيضي تت من معاني اسع و الستمضضي
و امبااغ و اتعظيم و ات خيم ،كإعاائ ا لالا الستمضضي في ( اموقل ) اتي ت يل ستمضض توقل ناض احام

و شتعاا ا ،ف ي ال تخمل أبل  ،و
سيخهلس ،كما أ
وت خيم أمضرا.

ل لالا اسع في ا ظ (مااه) بسع امال ااي ي معه من يظن أنه

ل لالا اتعظيم و ات خيم في قواه تعااى (ناض

اموقل ) ،اتي تزيل من تعظيم شأن ا

 وت منل اسوض اعليل من ألصو ل اشليل ( إلن اضي ) كاال ل و ا مز و اااء ،و اءل راس ألصو ل
منس م مع اشل و اقو اتي تتسم ب ا ناض احام  ،ف ي تعزز من لالا الن اض و اتحايم في ا.

 وكثضل في آيال سوض ا مز ألصو ل ام وض ا ل انبض اصوتي امضت ع ؛ ا اب نتباس ااين يقبهون
عهى معصي ا مز و اهمز ،وبث اخوف في ن وس م من عاقبت ا اشليل ؛ ايضلعو ويتوبو قبل وقوع م في
ا الك.
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 بضزل الق امع ز في ختياض أا اظ سوض ا مز  ،فاختاض اتعبيض اقضآني في ا ابنى اصوتي ألكثض شل
و ض وو وحا في اسمع اتي ت ي بحق الالا أكثض من مضلفات ا في امعنى ،ف اءل راس ابنى اصوتي
اشليل و ام وض منس م مع وصش اعقاب اشليل في اسوض .

المصادر والمراجع



اقضآن اكضيم.

ألزلي ،مقاتل بن سهيمان بن بشيض ،ت سيض مقاتل بن سهيمان ،تحقيق :عبل

محمول شحاته ،ل ض إحياء

اتضث ،بيضول ،اابع ألواى3003 ،م.
 أنيس ،إبضريم ،ألصو ل اهغوي  ،مكتب ألن هو امصضي  ،اقارض  ،اابع اخامس 1976 ،م.
 بشض ،كمال بشض ،عهم ألصو ل ،ل ض غضيب اهاباع و انشض ،اقارض  ،اابع ألواى3000،م.



بن ني ،عثمان ،اهمع في اعضبي  ،تحقيق فائز فاضس ،ل ض اكتب اثقافي  ،اكويل.

اضزي ،محمل بن أبي بكض ،مختاض اصحاح ،تحقيق :يوسش اشيد محمل ،امكتب
انموا ي  ،بيضول ،اابع اخامس 1999 ،م.



اضزي ،محمل بن عمض بن احسن ،م اتي

اغيب ( ات سيض اكبيض) ،اابع

اعصضي  -ال ض

اثااث  ،ل ض إحياء اتضث

اعضبي ،بيضول1999،م.


ازمخشضي ،محمول بن عمضو بن أحمل ،ام صل في صنع إلعضب ،تحقيق عهي بو مهحم ،مكتب ا الل،



اسعضن ،محمول اسعضن ،عهم اهغ مقلم اهقاضئ اعضبي ،ل ض ان

بيضول ،اابع ألواى ،م.٣٩٩١

اعضبي اهاباع و انشض ،بيضول.

 أبو اسعول ،محمل بن مصا ى اعمالي ،ت سيض أبي اسعول (إضشال اعقل اسهيم إاى مزيا اكتاب اكضيم)،
ل ض إحياء اتضث اعضبي ،بيضول.

 سيبويه ،عمضو بن عثمان ،اكتاب ،تحقيق :عبل اسالم محمل راضون ،مكتب اخان ي ،اقارض  ،اابع
اثااث 1911 ،م.


اشوكاني ،محمل بن عهي بن محمل بن عبل

 ،فت

اقليض ،ل ض بن كثيض ،ل ض اكهم اايب  -لمشق،

بيضول ،اابع ألواى 1992،م.


اصابوني ،محمل عهي اصابوني ،ص و ات اسيض ،ل ض اصابوني اهاباع و انشض و اتوزيع ،اقارض  ،اابع



اصبان ،محمل بن عهي ،حاشي اصبان عهى شضح ألشموني ألا ي بن مااك ،ل ض اكتب اعهمي  ،بيضول،

ألواى 1997 ،م.

ابنان ،اابع ألواى 1997،م.


اابضي ،محمل بن ضيض ،امع ابيان عن تأويل آي اقضآن ،تحقيق :الكتوض عبل

بن عبل امحسن

اتضكي ،ل ض ر ض اهاباع و انشض و اتوزيع و إلعالن ،مصض ،اابع ألواى3001،م.



اانااوي ،محمل سيل انااوي ،ات سيض اوسيط اهقضآن اكضيم ،ل ض ن

مصض اهاباع و انشض و اتوزيع،

اقارض  ،اابع ألواى 1991 ،م.
©جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي /جامعة الزيتونة االردنية 2021

35

داللة بنية المقاطع الصوتيّة في سورة الهمزة

عمران محمد نايف العجارمة



بن عالل ،سضج الين عمض بن عهي ،اهباب في عهوم اكتاب ،تحقيق :اشيد عالل أحمل عبل امو ول



بن عاشوض ،محمل ااارض بن محمل ،اتحضيض و اتنويض (تحضيض امعنى اسليل وتنويض اعقل ا ليل من

و اشيد عهي محمل معوض ،اابع ألواى ،ل ض اكتب اعهمي  ،بيضول1991 ،م.
ت سيض اكتاب ام يل) ،ال ض اتونسي اهنشض ،تونس 1911 ،م.

 عبل اتو ب ،ضم ان عبل اتو ب ،املخل إاى عهم اهغ ومنارج ابحث اهغوي ،مكتب اخان ي ،اقارض ،
اابع اثااث 1997 ،م.

 عمض ،أحمل مختاض ،لضس اصول اهغوي ،عاام اكتب ،اقارض 1997،م.


ا اضبي ،إسماعيل بن حمال ،اصحاح تاج اهغ وصحاح اعضبي  ،تحقيق :أحمل عبل اغ وض عااض ،ل ض
اعهم اهماليين ،بيضول ،اابع اضبع  ٣٩٩١ ،م.



ا ضريلي ،اخهيل بن أحمل ،ا مل في انحو ،تحقيق :فخض الين قباو  ،اابع اخامس 1996 ،م.



اقضابي ،محمل بن أحمل ألنصاضي اقضابي ،ا امع ألحكام اقضآن ،تحقيق :أحمل ابضلوني و بضريم



بن كثيض ،إسماعيل بن عمض بن كثيض ،ت سيض اقضآن اعظيم ،تحقيق :سامي بن محمل سالم  ،ل ض ايب



امبضل ،محمل بن يزيل ،امقت ب ،تحقيق :محمل عبل اخااق عظيم  ،عاام اكتب ،بيضول.



بن منظوض ،محمل بن مكضم بن عهي ،اسان اعضب ،ل ض صالض ،بيضول ،اابع اثااث 1992 ،م.

أا يش ،ل ض اكتب امصضي  ،اقارض  ،اابع اثاني 1991 ،م.
اهنشض و اتوزيع ،اابع اثاني  1999 ،م.
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رسائل ماجستير ودكتوراة
 قب ا ،م لي عنال أحمل ،اتحهيل اصوتي اهنص (بعض قصاض سوض اقضآن اكضيم أنموا ا) ،ضساا
ما ستيض ،امع ان اح اواني  ،نابهس ،فهساين .3011،

المجالت والدوريات

 محمل؛ سناء اارض  ،وحازم لنون إسماعيل ،لالا امقاع اصوتي في سوض ا هق ،م ه
اهعهوم إلنساني  ،اعلل ( ،)11ام هل ( ،)30تشضين اثاني (.)3012



اكبيسي< محمل أمين عو ل  ،سوض ا مز لضس تحهيهي لالاي  ،م ه

امع تكضيل

امع ألنباض اهعهوم إلسالمي ،

اعلل ( ،)16ام هل ( ،)1نيسان(2103م).



اسامضئي؛ محمل فا ل صاا  ،لضس بياني في سوض ا مز  ،م ه الضسال ال تماعي  ،امع اعهوم
و اتكنواو يا في ايمن ،اعلل ( ،)17حزيضن (3001م).
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