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 ءشكــــــر وثنــــــــــــا                     
َنُكمْ : قال تعاىل     .541:البقرة ﴾ِإنَّ اللَّـَه ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصير    َواَل تَنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ

 .( اسِ م للنّ اِس هلِل عّز وجّل  أشكرهالنّ  إّن أشكر) ( : ى اهلل عليه وآله وسّلم صلّ ) الرسول قال 

ياربَّنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك ال أحصي ثناءعليك أنت  
 .كما أثنيت على نفسك

 .اللَّهم إّنك دعوتَنا ملكافأة من أسدى إلينا معروفاً أو نصيحة

الّــذي كتور حممد ملياين وامتناين إىل أستاذي الفاضل الدّ  أن أتقّدم بعظيم شكريا  من دواعي اإلعت 
ـــّرم بقبــول اإلشــرا  علــى الّرســالة منحين مــن وقتــه ال،مــني ، وأفــادين بعلمــه ، وتوجيهاتــه القّيمــة ، ،و تكـ

الكـر  رآن ـة القــر  بكرم اخللق ، وحسن الّتواضع ، فجزاه اهلل عيّن وعن لغـائبة  ، إذع  ومالحظاته الصّ 
 .أوىف اجلزاء وأحسنه 

وأشـــكر اتســـاتذة اتفاضـــل أعضـــاء جلنـــة املناقشـــة الّـــذين أســـندا رـــم مهّمـــة النظـــر   تقـــو  الرســـالة  
 .ّملوه من جهد   قراءمهم للبح  وإبرازها مبا يليق هبا ، وملا حت

،التـي يّسرا   دبن بلةأمح-0-جـامعة وهران: م شكري للصرح الشـامخ، والبنـاء العظيمكما أقدّ   
، قسم الّلغـة العربيـة هبيئتيه والفنون كتوراه، وأخّص بالذِّكر كلية اآلدابلنا فرصة إمتام دراسة الدّ 

لة   ة على حـّدسواء، كما أقّدم شكري اجلزيل إىل عمـادة الّدراسـاا العليا، مم،ّ ة واإلداريّ التدريسيّ 
 .ة مطهري صفيّ : كتورةاتستاذة الدّ  عميدة الكلية

.  زاء اجلومن اإلنصا  َأن أشكر العاملني   اإلدراة ملا أبدوه من مساعدة ، فجزاهم اهلل خري 
وأدعو اهلل   اخلتام أن جيزي خريا كّل من ساهم   هذا البح  بكلمة أو دعاء أو نصيحة، واحلمد 

 .هلل ربِّ العاملني
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

املقــــدّمــة  



 
 أ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
   .العرب أفصح االكر ه  رسولهنى عل والسالم فقرأوكتب،والصالة البياَن  اإلنسان عّلم اّلذي احلمد هلله 
 :أّمابعد
،فهو مدارالتاريخ على دراسةوحب  حملّ  املختلفة ظواهره مافتئت املعجزاّلذي اهلل هوكالم الكر  القرآن 

ن زواًل صوتيًّا من لدن جربيل عليه الّسالم  عنوان  حضارة ، ودستور أّمة التنقضي عجائبه ، فقد نزل
كما مّت . حي  كان عليه الّسالم يتلو اآلياا على سّيدنا حمّمد صلى اهلل عليه وسّلم تالوة صوتّية

تبليغه إىل الّناس تبليًغا صوتيًّا كذلك، وهذه داللة واضحة على أّن اجلانَب الّصويّت ََي فُّ القرآن الكر  
إّن كلماته حياة نابضة باملعاين اجلليلة ، اّلذي أ حكم بناؤ ه ونسج ه ، وف صِّلت ْذ إ من كّل جانب،

ع املوضع املناسب له ،فغَدا الّصوا  فيه صورة  آياته ، فليس فيه صوٌا واللفٌظ والتركيٌب إاّل وقد و ضه
قال . رفيعمتمّيزة للّتناسق الفيّن ، ومظهرًا من مظاهر تصوير معانيه ، وآية من آياا إعَجازه ال

والسبيل [10] ية اآل:سورة هود ﴾ِكَتاب  ُأْحِكَمْت آيَاتُُه ثُمَّ ُفصَِّلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيرٍ  الر﴿:تعاىل
إلدراك معانيه إاّل بالتبحُّر   علم هذه الّلغة ، وكّلما أمعن املتأملون وجدوا فيه حبرًا من املعاين اليت 

ْبَل أَنَتنَفَد َكِلَماُت   ُقل لَّوْ ﴿: التنَضب ، قال تعاىل َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت رَبِّي لََنِفَد اْلَبْحُر قـَ
َنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا  [.011]اآلية : سورة الكهف ﴾ رَبِّي َوَلْو ِجئـْ
 الكر  القرآن ،يبقىبتجّدد الزمان واملكان، ومع كونهه معجزة بيانية خالدة فمعانيه م تجّددة ، 

، يشملهاالّتغيري مل الّلغةالعربيةاتصيلةاليت مي،ل تنّه مرٍّالعصورلدراسةخمتلف الظواهرالّلغويّة  دونةعلىخريم
 .لذلك انصرفت إليه جهود علماء الّلغة والبيان، فهو كتاب العربية اتّول والبيان اخلالد

إضافة إىل ذلك ظاهرة  والّلغة بوصفها ظاهرة اجتماعية ،وأداة الّتواصل الرئيسة بني البشر ، وهي
صوتّية ، ومن مّث فإّن دراسة أّي نّص أديب دراسة علمّية تستوجب البدء باتصواا بوصفها وحداا 

 .ممّيزة تَنتج  منها آال  الكلماا ذاا الّدالالا املختلفة
(  )ها لغة القرآن الكر  اّلذي ختم به الكتب،ولغة الرسولالعربية أْن جعلَ الّلغة فقـد شّر  اهلل 

 فأّي دراسة   الّلغة العربية الت عطي مثارها إاّل إذا ارتبطت بالّنص القرآين ، سلاّلذي ختم به الرّ 



 
 ب 

والقرآن الكر  مقياس الّلغة ومعيار ها اتم،ل ، وبذلك شر  البحـ    هذه الّلغة عاّمة ، و  لغة 

هتمام ،من أهلها من خالل الية واعااتوفر من الرّ الّلغة القسط َ  حي  نالته . القرآن الكر  خاّصة

املستوى : راسة من مستوياا أربعة، هيعلم الّلغة أو ما ي سّمى بالّلسانياا واليت تتناول الّلغة بالدّ 

اتساس لدراسة هاته  فاحلجر  .ر ، واملستوى الّداليل ، واملستوى الّنحويالّصويت ،واملستوى الصّ 

 .  املنطلق الرئيس لدراسة الّلغة املستوياا هو الّصوا الّلغوي ، ذلك أنّه

 اهرةبالظّـــــــــ ةالبشــــــــريّ  رةضــــــــااحل حيــــــــاة رةمنمبّكــــــــ فـــــــــتة الطويــــــــل،و  هعربتاریــــــــ نســــــــانإلا اهتموقــــــــد 

 أفراداجملتمـــــــع بــــــني الّتواصــــــليّ  ظــــــامالنّ  اكتمـــــــال   اتصــــــواا دور إىل جــــــوهره   ة،ويعودذلكوتيّ الّصــــــ

 .البشري

 منبه  تازمملاا اتصواا لعلم مّهدا اليت ةرضيةاتساسيّ ات تراثناالعريب   الّصويت الّدرس لقدكان 

اليت حتّدى هبا  اخلالدة املعجزة "الكر  القرآن" هو الصوتّية الّدراسة وّلد اّلذي اتساسي دّقة،والعامل  

 العربيةمن اتصواا التقاط نوامنيتمكّ  الباديةحتّ  إىل االرحتال إىل اتمربالعلماءالعرب ،وقدوصلالعرب

 .الكر   بالقرآن مادته الرتباط هبذاالعلم العرب اهتمام سبب أصورا،ويرجع على اتقحاح بالعر 

ي عّد الّدرس الّصويت من أهم فروع الّدراسة الّلغوية اليت الميكن جتاهلها ، وأّن أيّة دراسة لغويّة التأخذ 

صغرى اليت ت بىن عليها  تّن اتصواا هي الوحدة العّد قاصرةعتبار اجلانب الّصويت ، ت  البعني ا

 . الكلماا واجلمل والعباراا



 
 ج 

فقد تبلورا فكرة هذا املوضوع منذ املرحلة التمهيدية للماجستري إذ كان أساتذتنا اتجـالء     

 فيه يوجهوننا إىل مباح  الّلغة نظرًا ملا تتمّيز به من ثراء كبري، وخاّصة الّتاث الّلغوّي اّلذي أبدع

 .ص القرآينالعلماء   ظالل النّ 

 خالل غمارهامن خوض   لدينا رغبة توّلدا خاّصة عاّمةوالّصوتّية الّلغويّة الّدراساا ونظراتمهية

 مؤسسة صوتّية هودراسة ،وموضوعهاتثر الّداليل للّصوا الّلغوي   القرآن الكر : ـــب املوسوم البح 

 صوتيًّاودالليًّا،   الّلغوي بنيةالّنسيج   بالّتوغل املعىن استنطاق صوتّيةوداللّية ، حناول قيم على

 الكر ،وإظهار اتثر الّصويت والّداليّل، آلي القرآن الكر  ،اّلذي لغة القرآن شيٍءمن لنهل حماولةجاّدة

 .الّدراساا منه تستقى ينبوًعا ي عترب

 :مربراا أخرى محلتين على الولوج إىل هذه الّدراسة هي  إىل مجلةإضافة 
 .بأّن موضوع هذه الّدراسة مرتبط بكالم اهلل عّزوجّل إمياين  -
 .، فاليزال اجلهد فيه قليلالبح  الّصويّت حقل غيّن  -
 .الّدرس الّلساين وخاّصة اجلانب الّصويتّ  إىل ميويل-
 . اتصواا الّلغوية   الّسياق القرآين داللة إبراز أمهية -
قرآن الكر  عن غريه من كالم البشر ، فضاًل عن إظهار بيان أهم اجلوانب الفنّية اليت يتمّيز هبا ال-

 .ذلك الّتناسق الّلفظّي 
،  اجلوانب بعض عن الّل،ام شيئا،وأن متيط تضيف أن آمل الّدراسةاليت ارتيادهذه   رغبيت اشتدا

 .اتصواا العربية  وأن تكون لبنة تنضا  إىل ماسبق كتابته  
 :التايل ولدراسة هذا املوضوع طرحنا اإلشكال 
 ما املساحة الّداللية للّصوا الّلغوي ؟ 



 
 د 

هل لألصواا الّلغويّة دور   بيان دالالا القرآن ؟ املستعمل   بيان املعىن غويّ اللّ  واثر الصّ ماأ
الكر  ؟ كيف ميكن أن نستخلص الّدالالا من اآلياا القرآنية ؟ هل سامهت هذه اتصواا الّلغوية 

 تلّقي ؟  التأثري الّنفسي لدى امل

يـــه الّصـــوا حني مـــا ي ؤدّ ومـــن خـــالل هـــذه الّدراســـة حاولنـــا اإلجابـــة عـــن هـــذه اتســـئلة املطروحـــة موّضـــ
وحماولة ،خاّصـة فنيّـة مجاليّـة ميـزة مـن القـرآين التَّعبـري القرآين،ملـا  الّلغوّي من معان وإَيـاءاا   الّسـياق

دث ه   نفس متلّقيه  جمموعـة ن مـن الوصـول إىل حتقيـق كِّـوهومـا مي   ،الكشف عن اتَثر الّنفسّي اّلذي َي 
  :من اتهدا  حاولنا حصرها   ما يأيت 

 .إيالء العناية للخطاب القرآين بالّدراسة الّصوتّية -
 .الكشف عن القيمة الّداللّية للّصوا  -

 . غةالعربيةاللّ    ويتّ الصّ  ظامالنّ  اللةاملستوحاةمنالدّ  دراسة -
 فريصد نطلقاجديدا،م   لتكونوترتيبهاوتصنيفها ةالليّ الدّ  ةوتيّ الصّ  داإلشارااممنهجة،لرص معامل ترسيخ
 .الّلغويّ  رسالدّ  ،  ةالليّ الدّ  ةوتيّ الصّ  واهرالظّ 
 .هذااجلانب غة اللّ  هذه به داماتفرّ  غةالعربيةوإثراؤه،وبياناللّ  من ويتّ الصّ  خدمةاجلانب-
 .واهر الّلغوية فيها، ورصد الظّ تلّمس العالقة بني الّصوا الّلغوّي والّداللة -

﴿ِكَتاب  أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرك  لَِّيدَّبَـُّروا آيَاتِِه :التدبّر   آياا القرآن الكر  تطبيقا لقوله تعاىل  -
 [51]اآلية : سورة ص﴾ َولَِيَتذَكََّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ 

   .العربية ّلغةال   الّصويتّ  ظامالنّ  املستوحاةمن الّداللة دراسة -

 .إظهار العالقة بني اتصواا والّداللة -
 ...اإلدغام،الّتنغيم واملقاطع والنرب، اتصواا حي  القرآن الكر ،من   البنيةالّصوتّية على الوقو -

 .خمتلفة دالالا البنيةمن هذه وماتوحيه
                       .     البح    دالالا كّل تعبري قرآين وموافقتها للماّدة الّصوتّية -



 
 ه 

 . وتّيةواهر الصّ الظّ  من القرآن ماتفّردبه إثباا -

 .واقتضت طبيعة املوضوع أن نعرضه   مدخل وثالثة فصول ، بدأناه مبقّدمة وذيّلناه خبامتة      
، اء والقرّ بالغينيال،و غوينيلّ لاأهل الفكر من تناورا ليتااآلراء، أشتاا فيهنامجعفقد افتتحناه مبدخل   

 ّصواال عالقة حول القدماءواحملدثنيالعرب آراءالعلماءنا درس مثّ ،  دوا طريق الّدرس الّصويتّ اّلذين مهّ 
 .البح  نتائج فيها وخامتةمجعنا،الّداللةب

،واّلذي ينهض على أربعة مباح  ، تناولنا   "أبعاد الّصوا الّلغويّ :" فعنوانه  لالفصل األوّ  جاء
واحلر  ،الّصوا مفهومأوضحنا فيه  ،لّصوا الّلغوّي وكيفية حدوثه مصطلح ااملبح  اتّول 

أّما املبح  ال،اين  .اتصواا من حي  كيفية حدوثها   أظهرنافهوم الّصوا الّلغوّي، مثّ موالفونيم ،و ،
،  أعضاء جهاز الّنطق عند اإلنسان أشرناإىل،و جهاز الّنطق عند اإلنسان فقد تطرقنا من خالله إىل

 .لبعض اتعضاء ضيحيّ مع رسم تو 
معايري تصنيف اتصواا  ،وتناولنافيهصنيف اتصواا العربيةلتأّما املبح  ال،ال  فخصصناه 

، ففي الصوامت كان  ( صوامت وصوائت)صنيف ال،نائي رذه اتصواا مّث حتدثنا عن التّ ،العربية
وبعدها انتقلنا . نيالصوتيّ  ينوتر فة الّنطق نظرًا لوضع الأنواعها وخمارجها ، وصه  لىا عاحلدي  منصبًّ 

و  هناية ،  للحدي  عن الصوائت ، تطرقنا تنواعها ذاكرين ما ميّيز كّل صوا لغوّي عن آخر
أّما .صنيف واملعايريةبني القدامى واحملدثني من حي  التّ املبح  تطرقنا لصفاا اتصواا الّلغويّ 

مّث عّرجنا على ،  تعريفها وأنواعها:الّصوتية ماثلةتناولنافيه املفقد ،"التغرياا الصوتّية"املبح  الرّابع
 .تار عن تعريفها وأنواعها كشفناالسّ فة وتيّ املخالفة الصّ 

ويضّم بني دفتيه الّصوا الّلغوي   فواصل اآلياا القرآنية،عن  للحدي الثاني الفصل  وانعقد
مفهوم الفاصلة القرآنية  الضوء على سّلطنا،مفهوم الفاصـــلة القرآنــــية فخّصصنا املبح  اتّولل:مبح،ني

  موسيقى  يقاع الّصويتّ اإلبأّما املبح  ال،اين فيعىن .، وأهنيناه بعالقة الفاصلة القرآنية بسياقها
 لّصويّت   فواصل القرآن الكر  اإليقاع امثّ أبرزنا طرقنا من خالله ملفهوم اإليقاع ، ،وتالفواصل القرآنية

من اآلياا تطبيقّية  مناذج عرضنا التطبيقّية ،حي  لّدراسةل ّلذي خّصصناه، اأّما الفصل الثالث   



 
 و 

ا لبيان اتثر الّصويّت اّلذي محلته داللة اآلية املدروسة،من بالوقو  عند كّل موضع وحتليله صوتيًّ املباركة 

م نهينا يقاعواإل،والوقف،نغيموالتّ ،واإلدغام،واملدود،الصوتّية املقاطع،و واخلاّصة،الّصفاا العاّمة حي 

 .الّلغوّي فيها  ّصوالل الّداليل اتَثر مع بيان الفصل عند الفاصلة القرآنية، واقفني عند مناذج منها،

 .خبامتة مجعنا فيها أهّم النتائج  اليت توّصلنا إليها  ،هذاالبح ختمنا مث

 تنّه رذااملوضوع مناسب هلناأنّ  إىل التحليل والتطبيق، بدا ا مييلالّدراسةمنهًجا وصفيًّ  هذهتطلبت وقد

الشواهد القرآنية من خالل ما أفاده املفسرون  تفسريوحتليل َياول مث،الظواهراملدروسة أهم يصف

 . ون، كل حسبما يقتضيه املقامغويون والصوتيّ واللّ 

 وقد اعتمدنا   إجناز هذا البح  بعـد كتـاب اهلل تعـاىل جمموعـة مـن املصـادر واملراجـع القدميـة واحلدي،ـة

كتاب العني للخليل اّلذي ر ّتب على أساس صويّت، وكتاب سيبويه اّلذي ،كاليت تنّوعت بتّنوع فصورا 

ة ،وكـــذلك ابـــن جـــيّنّ مـــن خـــالل كتـــابني مهّمـــني   علـــم حتـــّدث فيـــه عـــن العديـــد مـــن القضـــايا الّصـــوتيّ 

: ى حـرو  العربيـةبسط فيه الكالم علـ اخلصائص، وسّر صناعة اإلعراب اّلذي: اتصواا الّلغويّة مها 

البـــن ســـينا ، فقـــد رّكـــز فيهـــا علـــى "أســـباب حـــدوث احلـــرو " وكتـــاب . خمارجهـــا، وصـــفامها، وأحوارـــا

أّمــا التفاســري فقــد اســتفدا ك،ــريًا مــن و .والتشــرَيي أك،ــر ممّــا رّكــز علــى اجلانــب الّلغــويّ  اجلانــب الفيزيــائي

 .بن عاشور لطاهر "ويرالتحرير والتن"وتفسري    ظالل القرآن الكر "تفسري سّيد قطب

الربهان   علوم "للّسيوطّي ، و" اإلتقان   علوم القرآن:" وأّما كتب علوم القرآن فلعّل أمهها  

للباقاّلين خاّصة عند الّتعرض لقضية السجع " إعجاز القرآن الكر  " للّزركشّي كما هنلنا من " القرآن

 ...البن فارس"منظور ومقاييس الّلغة البن"لسان العرب  "ومن املعاجم .  القرآن الكر 



 
 ز 

اّلذي أوضح فيه كيف بدأ الّصوا الّلغوّي إلبراهيم أنيس، "اتصواا الّلغوية: "ها مناملراجع احلدي،ةأما

وخاّصة صوا اإلنسان وأعضاء الّنطق للّصوا مفصاًل، مّث أقسام الّصوا واليت تتمّ،ل   اتصواا 

. واتصواا الّلينة وتوزيع اتصواا على حسب املخارج  اجملهورة واملهموسة واتصواا الساكنة

وصف فيه اتصواا،منها الّصوا الّلغوي،تصنيف بشر ، حممد لكمال "علم اتصواا"وكذا

اتصواا وبيان احلركاا ومن الّظواهر الّصوتّية املقطع والنربوالتنغيم ،مّث استخدم رموزًا توضح 

لرمضان عبد الّتواب، اّلذي تناول فيه كيفية "البح  الّلغوي  واملدخل إىل علم الّلغة ومناهج".احلركاا

حدوث الّصوا اإلنساين ومكوناا جهاز الّنطق وخمارج اتصواا مّث أصواا العّلة ،ودراسة الّصوا 

تمحد خمتار عمر ، باإلضافة إىل بعض املراجع اتجنبية واملقاالا املنشورة   اجملالا "الّلغوّي 

 .والرسائل اجلامعية 

خاّصة   ،  الّدراساا الّصوتّيةاملتعّلقة باملراجع واملصادر  قّلة   هذاالبح ،فقدمت،ّلت وبالنسبةلعوائق

 هذه إالّأنّ اجلانب التطبيقّي   إذ اقتصرا   حتليلها للنصوص القرآنية على الّناحية اتسلوبية ،

 . كر ال القرآن خدمة وهي غايتنا اتمسى بلوغ وغريهازادتنا   العقباا

و  اخلتام ينبغي يل أن أشكر أستاذي الدكتور حممد ملياين ، وذلك ملا تفّضل به من دعم       
وتوجيه ، وأشكر له تفهمه ورحابة صدره وتعاونه ، فقد أفدا من توجيهاته ودقيق مالحظاته ، 

 .فجزاه اهلل  عيّن خري اجلزاء 
اقشة فمهما طال شكرهم فال أبلغ ما يستحقون  ملا جنة املناتَفاضل أعضاء اللّ  ةساتذاتا مّ أ      

 عوة أّوالذ قبورم الدّ لوه من عناء وبذلوه من جهد م  سالة، وملا حتمّ رم من فضل العلماء   تقو  الرّ 



 
 ح 

ا من اجلود منهم بإبداء املالحظاا اليت سأمحلها أومسة أفتخر هبا َتهنّ  مثّ  ، وقراءمهم للبح  ثانيا

العلم،  اىل ش علة تنري درب طالب،فهم بعد اهلل تع   منزها عّما ال يليق بهالبح واساتذة جعلأ

 . زاءاجلفجزاهم اهلل خري 

هذه هي رساليت اليت ال أزعم أهّنا كاملة ، فالكمال هلل وحده  ، وحسيب أيّن بذلت ما استطعت    

كانت غري ذلك فيشفع   وإنقبول فإن كانت كذلك فاحلمد هلل ،بذله  من أجل أن ترقى إىل املستوى امل

إيّن : " قال  بليغا حني(ه251ا)لقاضي الفاضل عبدالرحيم بن علي البيساينّ ا يل أيّن بشر،وكـم كان

لو غ رّي هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا : رأيت أنّه  اليكتب إنساٌن كتابًا   يومهه إاّل قال   غده 

ذا لكان أمجل وهذا من أعظم العرب ، وهو لكان ي ستحسن ، ولو ق ّدم هذا لكان أفضل ولو ت رك هـ

 " .دليل على استيالء النقص على مجلة البشر 

 .لت وإليه أنيبفسبحان من تفّرد بالكمال ، وتّنزه عن الّنقص،وما توفيقي إالّ باهلل عليه توكّ 
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 :وتيّ الصّ البحث -أوال

 عمــــــر رةمنفتةمبّكــــــ و لقــــــد أدرك الّدارســــــون القــــــدامى علــــــى اخــــــتال  توجهــــــامهم العلمّيــــــة ، 
 املعول عليه ، واعتربوه اتساس  حقيقة دور الّصوا   الّلغة ، فاهتموا به ةالبشريّ  ارةضاحل
، من ذلـك مـا أ ثـر عـن  وملا كان اتمر كذلك فقد عين أصحاب كّل لغة بأصوامها منذ أقدم العصور   

 نمتّكـ حيـ  ، بلغـتهم قـةاملتعلّ  ةالصـوتيّ  اتمـور بعـض   البحـ    ةجـادّ  حمـاوالا إلغريـقا قـدماء
   عنصـر كـلّ  َيدثـه ذيالّـ ثـرات أسـاس علـى تصـنيفها مـن ةالصـوتيّ  العناصـر تـأملهم بعـد غـةاللّ  علمـاء
  . (1)"( Les voyelles ) والصوائت( les consonnes )الصوامت بني زواميّ  كما،   امعالسّ  أذن
ة مسـتفيدين   ذلـك ة وصـفيّ احلضارة اإلغريقية ، فدرســوا لغتهم دراسة صـوتيّ فقد عنواباليونانيون أّما   

 تبلـــورا إىل نظريـــاا جديـــدة حـــول ليهـــا دراســـامهم حـــّت غويـــة الـــيت ســـبقتهم، وبنـــوا عمـــن البحـــــــــوث اللّ 
فقـــد اصـــطبغت اجلهـــود الّلغويـــة عنـــدهم بطـــابع اجلـــدل والفلســـفة الســـائدتني   ذلكـــم .ةغويّـــاهرة اللّ الظّـــ

العصــر   فــاهتموا بدراســة ومناقشــة قضــايا جوهريــة ، فأصــبحت الّدراســاا الّلغويــة جــزءا مــن التفكــري 
 .(2)"الفلسفي 

ــــانيون وعــــف احلــــر  صــــوا ال :" (م .ق483-455)رســــطوأيقول ،لتحليــــل الصـــــويتّ اا ا عميًقــــوعيًــــ وااليون
ا ال ا يصـدر أصـواتً احليوان أيًضـ د، ذلك تنّ يتجزأ،وهو صوا معني ومن طبيعته   تركيب صوا معقّ 

تتجزأ، ولكـن ال أطلـق عليهـا اسـم احلـرو ، وتتـألف اتنديـة مـن حـرو  صـائتة، ومتوسـطة، وصـامتة 
ـــــــــوعً ذي ميلــــــــك صــــــــوتً ئت هــــــــو الّــــــــواحلــــــــر  الصــــــــا. ســــــــان، أو تقــــــــارب   ا دون حركــــــــة   اللّ ا مسمـ

ــ.الشــفتني ســان والشــفتني ا بفضــل هــذا التقــارب   اللّ ا مســموعً ذي ميلــك صــوتً واحلــر  املتوســط هــو اّل
 . (3)". ..صوا  امت ال ميلك أيّ واحلر  الصّ ،

_________________ 
 .11م، ص1891 (/ط.د)عبد الفتاح البركاوي ، مؤسسة الرسالة ، األردن ،: داء القرآنيوفن األغة العربيةمقدمة في أصوات اللّ ( 1) 

 .11ص.م1898(/ ط.د)دار الثقافة ، دار البيضاء ، المغرب،تمام حسان ،: مناهج البحث في اللغة : نظر يُ  (5)

 (4) -Histoire de Linguistique dés origines au 20éme siècle : George Mounin.P86. 
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مـــن أوىل اتمـــم الـــيت وصـــفت ة، فهـــم وتيّ ســـاعا وأعمـــق أثـــرا   آرائهـــم الّصـــا ارنـــود فكـــانوا أك،ـــر اتّ أّمـــ 
فقــاموا بدراســة معّمقــة ودقيقــة (1)". اتصـــواا الّلغويّــة وصــفا دقيقــا مــن ناحيــة الّنطــق   تــاريخ اإلنســانّية

الّلغة ارندية احلدي،ة،وقد تطورا هذه  وهي الّلغة ارندية اليت ت عّد أصـل.(Sanskrit)لّلغة السنسكرتية 
ة لغـة الكتـب املقّدسـة ارنديـة، قبـل وترتبط ارتباطا وثيقا بالّلغاا الفيديّ ،الّلغة عن رجة هندية منقرضة 

ومت،لــــــــــــت هــــــــــــذه اجلهــــــــــــود لــــــــــــدى .(2)"أن تتطــــــــــــّور إىل جمموعــــــــــــة مــــــــــــن الّلغــــــــــــاا ارنديــــــــــــة احلدي،ــــــــــــة
اّلذي ي عّد أبا للّدرس الّصوتـّي فـي .(3)("Ashtadhyayi)ىكتاب املسمّ صاحب(Panini)*بانيين"الباح 

العامل منذ حوايل أربعة آال  سـنة مـن خـالل جهـوده ودراسـاته الصــوتّية املبنيـة علـى الّلغـاا ارنديـة أم 
 .(1)"ه سيبويه به فيما بعـدخرى، حّت شبّ اتبشرية الغاا لّ ال

 ةعمليّـ أسـاس علـى ال التصويت ةعمليّ  أساس على يقوم تصنيفا اتصواا آنذاك العلماء فصنّ  كما
  : ةوتيّ الصّ  راسةالدّ    ممهإسهاما أبرز فكانت ، يوالتلقّ  االستماع

 إدخـال دماغي ="موردهانيا "، حنكي="وتالفيا" ، حلقي ="هيا كانتا":إىل حروفهم ارنود مقسّ   -
 .شفوي =أوستهيا،  أسناين="دانتيا"(احلنك أسفل إىل طرفه ورفع ساناللّ  ظهر

 . احلرو  بني زالتمييّ    املدّ  ةخاصيّ  عرفوا -
    . ويتالصّ  التمييز   دور را اليت والبنوية ةالنغميّ  العناصر اجدّ  دقيقة بكيفية لواحلّ  -
 .ةخاصّ  فيزيائية فيزيولوجية كظاهرة واوالصّ  ، ةعامّ  فيزيائية ظاهرة واالصّ  بني الفرق إىل انتبهوا -

___________________ 

 .69-61، ص1881أحمد حساني  ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : سانياتمباحث في اللّ  (1)

 .128ص م،1898(/ط.د)لبنان،اجحي ،دار النهضة العربية، بيروت،عبده الرّ :غة في كتب العربية  فقه اللّ ( 2)

 .313 – 312ص م،1/1899طمصر،عالم الكتب ، القاهرة ،، أحمد عمر مختار:  غوي عند العربالبحث اللّ (3)

. إذ يعود إلى القرن السادس أو الخامس قبل الميالد, ر دائرة المعارف البريطانيةكما تقدّ , ه األقدم في العالملعلّ , بانيني نحوي هندي(*)
 .(11صم،1991(/ط.د)، ،دائرة الشؤون الثقافية ، العراقالعربي دراسة في أصوات المدّ  :غويةفي األصوات اللّ :ظر نيُ )
 .22ص، 1/1882طلبنان،بيروت،،اللبناني،دار الفكر ،عصام نورالدين:غويةعلم األصوات اللّ ( 1)
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 ةالسـمعيّ  فااالّصـ مـن واملخاطـب ماملـتكلّ  يدركـه مـا وهـو ، ملـدلول احلامـل واالّصـ وبـني ، بـالكالم
 . (1") املدلول لفهم تكفي اليت ةوتيّ الصّ 

قراءة  فإنّ ، قة من اإلتقان ة بتلك الدّ غويّ دراسة اتصواا اللّ ذي دفـع ارنود إىل الّ  فإذا كان الفيدا هو
 . (2)"  غةالقـرآن هي التـي جعلت علماء العربية القدماء يتأملون أصواا اللّ 

وراء هـذا هـو احلفـا   افع الـرئيسالعرب القدامى بالّلغـة العربيـة منـذ فجـر اإلسـالم وكـان الـدّ  هتملقد ا  
ـــّدين اإلســـالمي   والتحريـــف  علـــى القـــرآن الكـــر  مـــن الّلحـــن إالّ أنّـــه بعـــد دخـــول شـــعوب ك،ـــرية   ال

إثر الفتوحاا اإلسالمية ، اختلط الّلسان العريب ، فباتت الّلغة العربية   خطر وكان مـن آثـار  احلنيف
فأصــاب الّلغـة العربيــة  ، القـرآن الكـر  قــراءة هـذا االخـتالط فشــو الّلحـن وتسـرّبه إىل اتلســنة خاّصـة  

أصوامها كما أصاهبا   حنوها وصرفها ودالالمها ، وهو ما حدا ببعض اجلهابـذة مـن العلمـاء إىل درء   
 .للحفا  على الّنطق السليم تصواا العربية  علماء القراءاا هذا اخلطر ،  وخاّصة

بكســر الم  (3)"﴾  َوَرُسـولُهُ  َأنَّ اللَّـــَه بَـِريء  مِّـَن اْلُمْشــرِِكينَ ﴿أّن أعرابيـا قـرأ اآليــة القرآنيـة الكرميـة ويـروى
ا مـّس حركـة الـالم، وهـي صـوا، حلنـا صـوتيّ  ها، يفهـم منهـا أّن حلـن اتعـرايب كـانرسوله بدال مـن ضـمّ 

تن يضــع نقــط ( ه21ا)فنشــأ عــن هــذا خطــأ   الّداللــة، وهــو حلــن كــان حــافزا تيب اتســود الــدؤيل 
فمــي حبــر  فــانقط نقطــة علــى  تــين قــد فتحــتإذا رأي"قولــه للكاتــب، وهــو يتلــو عليــه  إنّ  مثّ ،  اإلعــراب

نقط نقطـــة بـــني يـــدي احلـــر ، وإذاكســـرا فمـــي فاجعـــل النقطـــة حتـــت اأعـــاله، وإذا ضـــممت فمـــي، فـــ
ـــــأاحلر ،فـــــإن  ـــــك غّن ـــــ،(1)"النقطـــــة نقطتـــــنيل فاجعـــــ( تنوينـــــا)ة تبعـــــت شـــــيئا مـــــن ذل ـــــدلّ إمّن ـــــا  علىأنّ ا ي أب

 ى،فحينسمّ (Vowel) دثون بالصائتيه احملذي يسمّ وتالّ الحظ أثر الشفتني   نوعية الصّ اتسود
___________________ 

 .38ص/2، ج1عبد الرحمان حاج صالح  ، مجلة الّلسانيات ، مج : مدخل  إلى الّلسان الحديث :نظر يُ (1)

 .128اجحي ، صعبده الرّ : غة في كتب العربية فقه اللّ  (2)
 [23]اآلية: سورة التوبة ( 3)
 .99صمد مختار عمر،حأ: البحث الّلغوي عند العرب( 1)
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طـــق، و  هـــذا احلركـــاا القصـــرية فتحـــة وضـــمة وكســـرةاعتمد علـــى شـــكل الشـــفتني ووضـــعيهما عنـــد النّ 
هذا اتساس   التنقيط عضوي فيزيولوجي يعتمـده  إنّ  ة من خواصاحلركاا، مثّ ة مهمّ يإشارة إىل خاص

د الدؤيل كان له سـبق التفكـري أبا اتسو  دليل على أنّ  نقط املصحف إنّ ".(1)" احلدي  ويتّ رس الصّ الدّ 
ورذا اهتدى إىل .له تـارة   القـرآن وتارة   غريه   اجملتمع حوّ  اذي كان سائدحن الّ   وضع موانع للّ 
ـــــ ــــــاب ضـــــوابط داللّي ـــــىن عليهـــــا العلمـــــاء إىل أن نضـــــجت   كتـ ـــــواة أوىل ب ــــــوأولية ميكـــــن اعتبارهـــــا ن ة ول

صـــل بالصـــوتياا أوثـــق علـــى لغـــة القـــرآن، فهوصـــنيع متّ  إذن، إن كـــان يهـــد  إىل احملافظـــة.(2")ســـيبويه
 .وافع إليهاحملافظة على أصواا العربية سليمةذي قام به من الدّ نقط اإلعجام الّ  لة،كما أنّ الصّ 

 القـرن   ومنظريـه ومؤسسـيه رائديـه بذكر إالّ  يتمّ  ال العرب عند ويتّ الصّ  رسالدّ  عن احلدي  ولعلّ     
محـد الفراهيـدي أفقد كان اخلليل بـن . الفراهيدي أمحد بن اخلليل إىل فيه يادةر ال تعزى إذ ، للهجرة ال،اين

ذي ف كتـاب العـني الّـغوية فـألّ ذين عنوا بدراسة اتصواا اللّ من أوائل العلماء العرب الّ  (هـ  012ا ) 
العــني ه بــدأ بصــوا تنّــ،( العــني ) ى كتابــه ة   خمــارج اتصــواا وصــفامها فســمّ فيــه آراءه الصــوتيّ  بــ ّ 

ة ل دراســة صــوتيّ علــى أصــالة علمــه ، فهــو صــاحب أوّ  ة تــدلّ ل مــادة صــوتيّ جنــد أوّ   و  مقدمتــه املــوجزة
فقــــد أيّــــد علــــم اتصـــواا احلــــدي  ك،ــــريا ممـّـــا ذهــــب  .عنـــد العــــرب  ة   تــــاريخ الفكــــر الصــــويتّ منهجيّـــ
  ".(3)"إليه

 لتوصّ  حتّ  غويّ وا اللّ ية الصّ د على استنتاج أمهه املرهف وذكائه املتوقّ حبسّ اخلليل  أدركقد ل   
رة املســتعملة ة املتطــوّ ســتعانة بــاتجهزة العلمّيــالل إليــه مــن نتــائج ومــا ابتدعــه وابتكــره دون اإىل مــا توّصــ

 .حدي،ا

___________________ 

 .91ص ،م8/1891مصر،ط،القاهرة ، دار المعارف،كمال بشر : غة علم اللّ  دراسات في(1)
.122ص م،1898/ 1طمصر،مصرية،النجلو ألمكتبة ابراهيم أنيس ،إ: األصوات الّلغوية( 2)  

.21فرح الفاضلي ، موقع مقاالتي ،ص: نشأة الدرس الصوتي عند العرب (3)  
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من اتبواب ما لو شئنا :"قائال  غةللّ  ةالضطالعه باملفاهيم املعرفيّ ا أورد ابن يعيش   مقدمته إبراز  فقد 
 تــــبعهم ومــــن تالمذتــــه مــــن وجاءمعاصــــروه.(1)"عيف لفعلنــــاالّضــــو  القــــويّ  فيــــه  يســــتويأن نشــــرحه حــــّت 
يـــــأيت    احلـــــدي ، ويتّ الّصـــــ رساالدّ هبعتدّ يةصـــــوتيّ  حقـــــائق ووصـــــلواإىل هذاامليـــــدان   هاأقرّ فاســـــتفادواممّ 
قـة فكـان دقيقـا   الدّ مّيزباستلهم أفكـار اخلليـل وصـاغها بشـكل يتفقد "،(هـ081ا )سيبويه مقدمتهم

ة الـيت درسـها دراسـة واعيـة اتصـواا وخمارجهـا فضـال عـن الظـواهر الصـوتيّ  صـفااحتليالته وتقسيماته ل
هــذا الرجــل تقســيمه  فمــن إبــداعاا .ة عــن إدراك عميــق تســباب تلــك الظــواهر وأبعادهــا الصــوتيّ  تــنمّ 

احلـــرو  العربيـــة إىل حـــرو  أصـــول وحـــرو  فـــروع وهـــذا يّتفـــق إىل حـــّد كبـــري مـــع حـــدي  الصـــوتيني 
 .(2)"ا الصوتّية والصور الصوتّية احملدثني عن الوحدا

 ةصـوتيّ  حقـائق إىل ووصـلوا امليـدان هـذا   هأقـرّ  اممّـ فاسـتفادوا تـبعهم ومـن تالمذتـه مـن معاصروه وجاء
 .سيبويه يأيت   مقدمتهم ، احلدي  ويتّ الصّ  رسالدّ  اهب عتدّ ي

على يـد اإلمـام أيب الفـتح بـن و  القرن الرّابع ارجري أخذا الّدراسة الصوتّية مرحلة االستقالل       
  كتابــه ســّر صــناعة اإلعــراب ، فقــد تنــاول فيــه توضــيحاا وشــروحا جعلتــه املصــدر ( هـــ451ا)جـيّن 
 . الوا  

 :وتتلّخص مباح،ه الصوتّية   ما يلي 

 .عدد حرو  املعجم وترتيبها  -

 .وصف خمارج احلرو  وصفا تشرَييا دقيًقا  -

 .  وتقسيمها إىل أقسام خمتلفة بيان الّصفاا العاّمة للحرو  -

 (.3)"نظرية الفصاحة   الّلفظ املفرد وأهّنا راجعة إىل تأليفه من أصواا متباعدة املخارج-

____________________ 

 .22ص/1ابن يعيش ، ج: شرح المفصل ( 1)

 .22صنشأة الدرس الصوتي عند العرب ، فرح الفاضلي ، ( 2)

 .11ص،2 / 1975  ،طلبنان بيروت، ،العربي الكتاب دار جار،النّ  علي محمد :تحقيق بن جني ، ثمانع الفتح أبو :الصناعة   سرّ  (3)
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احتــوى علــى مــادة توجــد البــن جــين كتــب أخــرى تضــمنت جهــوده منهــا كتــاب اخلضــائص الــذي و    
 .صوتّية غّنية

 الّلغوي ابن سينا  و  القرن اخلامس ارجري تقّدم البح  الّصويّت خطوة إىل اتمام مبا أبدعه العامل

مـــن مـــنهج تفـــّرد بـــه   كتابـــه أســـباب حـــدوث الّصـــوا ، الّـــذي حتـــّدث فيـــه عـــن الّصـــوا  (ه358ا)
باإلضافة إىل اهتمامه بالّناحيـة الفسـيولوجية ، وخاّصـة مـا  ( الّناحية الفيزيائّية)اإلنساين كظاهرة طبيعّية 

 غـوينياللّ  مـن سـبقه مـن يـذكرها مل صـطلحاامب أحباثـه زافتميّـ ،(1)" يتعلّـق بتشـريح احلنجـرة والّلسـان
 . اتعضاء وظائف علماء حبدي  أشبه حدي،ه وكان ، حاةوالنّ 

 علمـاء ذلـك   شـاركهم فقـد ختصصـامهم بشت الّلغة علماء على مقصورة اتصواا دراسة تكن ومل  
    .غة والبال والقراءاا القرآنية التجويد

ة ، حيـ  راسـاا الصـوتيّ اتوفر   تلـك الدّ  نية ، فكان رم احلظّ أّما علماء التجويد والقراءاا القرآ  
قـد  و  .غويـة وبيـان صـفامها كتاب أو نظم لعلـم التجويـد يبـدؤ ه صـاحبه مبخـارج اتصـواا اللّ   أصبح كلّ 
  أغنتهذه العلوم  أنّ ممّا حذى ببعض الدراسني بقورم بة  ة الصوتيّ ك،ر احتفاًء باملادّ اتا بأهنّ  صنفت

خاصــة بـــاتداء صــطلحاا م علــم التجويــد، فوضــعوا  قعيــدلت رس الصــويتّ الــدّ ب بــدأوا .الصــويتّ رس الــدّ 
،ومنهــــــا صــــــفاا phonology"وظــــــائف اتصــــــواا لــــــمع" بـــــــ ي عــــــر للقــــــرآن الكر ،فيمــــــا  الصــــــويتّ 
ــدَّةو  كــارمس:احلـرو  ني واالحنــرا  واللّــ كاملــدّ  ،وغــري ذلـكالرخاوة والتوسُّـط، واالســتعالء واجلهر،والشِّ
أبرزهــا مــا  ولعــلّ ".(.2")،مثّ أحكــام الســكت والوقــف خفــاءتكريــر والتفشــي واالســتطالة واإلدغــام واإلوال

املشـهور،وله   هـذا البـاب أك،ـر مـن أثـر،من ذلـك كتابـه املقـر  ( ه844ا) وضعه اإلمام ابن اجلزريّ 
االبتـداء،وآخر التمهيد   علم التجويدوقد تناول فيه كل مسائل التجويـد وضـم إليهـا بابـا   الوقـف و 

 (.3")د  معرفة الظاء ومتييزها من الضا
____________________ 

 .112براهيم أنيس ، صإ: غويةاألصوات اللّ  (1)

 ..23www.alukah.netصمحمد الطيان ، : ريادة العرب المسلمين في علم األصوات (2)

 116 ، صم2221-ه1121/ 1، مؤسسة الرسالة ،بيروت ، طغانم قدور الحمد :تحقيق ، بنالجزريّ محمد :التمهيد في علم التجويد(3)
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فهــم عرضــوا لفصــاحة الكلمــة "ة ، راســاا الصــوتيّ أّمــا علمــاء البالغــة فقــد أســهموا بقســط كبــري   الدّ 
  ( هــ522ا)وقـدزاداجلاحظ (1")حبسـب املخـارج ، وائـتال  احلـرو  ، لبيـان حسـن التـأليف وقبحــه

، *،غـةاللّ م علـى حيـ  تكلّـ. موضـع أك،ـرمن   ةالصـوتيّ  راسـةالدّ    يـةالعنا من " والتبيني البيان " كتابه
وأشار أيضـا إىل البنـاء الصـويّت للكلمـة العربيـة ، ،( 2)"وا ونسج الكلمة العربية وترّدد احلرو  فيهاوالصّ 

اق فأّما   افـت : " ر  بالتنافر والتالؤم حي  قال ما ع  :أّي   وإىل ما يأتلف   نسجها وما اليأتلف 
بتقـــد  ، والتـــأخري ، والـــزاي التقـــارن القـــا  ، وال الطـــاء  احلـــرو  ، فـــإّن اجلـــيم التقـــارب الظـــاء ، وال

فصـال مفـردا ( هـ322ا)وسّر الفصاحة حي  عقد اخلفاجي .(3")..الظاء وال السني والضاد وال الذال
حـدِّها واختالفهـا م فيـه علـى لألصواا تكلم فيـه علـى ماهيتهـا وإدراكهـا، وفصـال مفـردا للحـرو  تكلّـ

ــــ( 1")تناورــــا موضــــوع تــــأليف احلــــرو  وتنافرهــــا وخمارجهــــا وصــــفامها، مثّ  م ،وإعجــــاز القــــرآن حيــــ  تكّل
 .(6)"على صفاا احلرو  وعالقتها بفواتح السور( هـ314ا)الباقالين 

 
 
 
 

____________________ 
 .16ص م،1/2222طلبنان،، دار الفكر المعاصر،بيروت،غ عبد العزيز الصيّ :  وتي المصطلح الصّ  (1)
الشــخا األْلثــغ يجــد صــعوبة فــي نطــق األصــوات : وقيــل. أن يجعــل الــراء علــى طــرف لســانه المــا أو يجعــل الصــاد ثــاء: ثغــة قيــلاللّ : ثــغاللّ (*)

ل، قـد ينطـق الشـخا فعلـى سـبيل المثـا. وقـد ينطـق أصـواتًا أخـرال بـدالً منهـا، أو ينطقهـا بشـكٍل ُمَشـوَّه(. ز)والــ ( س)الصفيرية، مثل صوتي الــ 
األلثغ حرف السين في كلمة مدرسة ثاء فيقول مدرثة بدالً من مدرسة واثتثالم بدالً من استسالم، وهكذا،كما يمكن أن ينطق شخا ألثغ آخر 

 ،لفــيمحمـد جبـر األ:  قيـقتح ،لهــرويا:اهــر فـي غريـب ألفـاا الشـافعيالزّ : نظـريُ  ).بشـكل مشـوه، بحيـث يكــون صـوتًا ال صـفيريًا( س)الصـوت 
 .129ص،هـ 1388 /1ط،الكويت،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

 ـ 89أحمد عمر مختار ، ص: غوي عند العربالبحث اللّ  : نظريُ (2)
 .98ص/1ج،م1889-ه1119(/ط.د)مصر،عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجي،القاهرة ،: تحقيق الجاحظ ،: البيان والتبيين (3)
 .21ص/ ـ1ص ،م1863 -هـ 1/1392، طمصر ،عبد المتعال الصعيدي،مكتبة محمد صبيح : تحقيق  ،الخفاجي: الفصاحة سرّ  (1)
 .86أحمد عمر مختار ،ص: غوي عند العربالبحث اللّ : نظر يُ (6)
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غـــة وملِّ شـــتامها واســـتنباط غـــة، واجتهـــدوا   مجـــع أصـــول اللّ قـــاموا نهـــد هائـــل   دراســـة اللّ  فـــالعرب     
ع املفـــــاهيم الـــــيت أتـــــوا هبـــــا ومقارنتهـــــا بـــــبعض املفـــــاهيم ه باإلمكـــــان تتّبـــــا أنّـــــة، بـــــل رأو أحكامهـــــا العاّمـــــ
 .(1)"  اتلسنيةاملعاصرة

هكذا فليس جديدا القول بسبق العرب إىل تأصيل الّصوا الّلغوّي منذ القـدم ، يقـول إبـراهيم أنـيس و 
ن أهّنـا جليلــة القــدر ولقـد كــان للقـدماء مــن علمـاء العربيــة حبــوث   اتصـواا الّلغويــة شـهد احملــدثو :" 

. وقد أرادوا هبا خدمة الّلغة العربية والّنطق العريب ، والسيما   التتيل القرآين . بالنسبة إىل عصورهم 
ولقــرب هــؤالء العلمــاء مــن عصــور النهضــة العربيــة ، واّتصــارم بفصــحاء العــرب كــانوا مرهفــي احلــّس ، 

 .(2)"ا أثار دهشة املستشرقني وإعجاهبمدقيقي املالحظة ، فوصفوا لنا الّصوا العريب وصفً 

فريادة العرب القدماء  هذا اجملال ، وما توّصلوا إليه من نتائج ،ممّا دفع مجلة من الّلغويني الغربيني إىل 
ومل يســبق الغــربيني   هــذا العلــم إالّ قومــان مــن :"  فقــد قــال املستشــرق اتملــاين اإلعــتا  هبــذا التفــّوق
 .(3)"العرب وارند  أقوام الشرق ومها أهل

منـذ القـرن ال،ـامن املــيالدي  : " أّمـا جـورج مونـان فقـد اعـت  أيضـا نـودة الّصــوا عنـد العـرب  قـائال 
كــان علمــاء الّلغــة   البصــرة يســعون إىل وصــف لغــتهم وصــًفا صــوتًيا ، وســواء أوجــدوا تلقائيًــا علًمــا 

تبســوا هــذا العلــم عنــه ، فتلــك مشــكلة علــى لألصـواا جــديرا بــأن يــذكرنا  بالعالمــة بــانيين ، أم أهّنــم اق
 .(1)"حدة ، ولكن البد لنا أن نعت  بوجود هذا العلم   اتصواا وأنّه علم فّذ ممتاز 

____________________ 

 .11م، ص1899 /2نهاد  الموسى ، دار البشير، األردن، ط: نظرية النحو العربي(1)

 .26براهيم أنيس ، صإ: غويةاألصوات اللّ (2)

  -ه1414/  2،طمصر،القاهرة،مكتبةالخانجي،عبدالتواب رمضان:ترجمة :برجستراس، تعليق : غة العربية طور النحوي للّ التّ ( 3)
 .11ص،م1994

 .129،صم1892سوريا، ،دين القاسم،مطبعة جامعة دمشقترجمة بدر ال،جورج مونان:تاريخ علم الّلغة من نشأتها حتى القرن العشرين(1)
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السنســـكريتية :ني مهـــاإّن علـــم اتصـــواا قـــد شـــّب   خدمـــة لغتـــني مقدســـت:"مل فـــريثويقـــول العـــا     
 . (1)"والعربية 

و  العصــر احلــدي  ظفــرا الّدراســاا الصــوتّية حبيــز وافــر مــن اتمهيــة عنــد علمــاء الّلغــة املعاصــرين ،   
 نتـائج دقيقـة   جمـال وعّدوه املدخل الرئيس اّلذي تقوم عليه بقية املستوياا الّلغوية ، فقـد توّصـلوا إىل

اتصـــواا الّلغويـــة ، مرتكـــزين   ذلـــك علــــى مـــا أّسســـه العلمـــاء القــــدماء ، الـــيت مّهـــدا رـــم الطريــــق 
وحممـود السـعران  أم،ال إبراهيم أنـيس، ومتـام حسـان، وكمـال بهشـر،للوصول إىل تلك احلقائق العلمّية ، 

 . (2)"غريهمو 

لـى هـذه الّدراسـاا التاثيّـة ع ة الّدرس الصـويّت ، لتظهـر مكانـةاهتمام العلماء هبذا اجملال ،أّكد أمهي    
 .فهم معانيه الّداللّية الّدرس الّلغوي الّصويّت ، بغية

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 .121أحمد مختار عمر ، ص: البحث الّلغوي عند العرب (1) 

 .29اللغة العربية ، ماليزيا ، ص د أمين ، مجلةأحمسميه دفع اهلل : غة العربية المشكالت الصوتية في تعلم اللّ ( 2)
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:األثر الّداللي  -ثانيا  
إّن مــــن أهــــّم ماشــــغل العلمــــاء القــــدماء واحملــــدثني ، تلــــك العالقــــة القائمــــة بــــني الّصــــوا الّلغــــوي     

ثــارا حورــا تســاؤالا "قضــية التــزال حمــّل خــال  إىل يومنــا هــذا بــني الفالســفة وعلماءالّلغــة،،والّداللــة
أهــي الّصــلة الطبيعّيــة ؟ فتكــون معهــا داللــة اتلفــا  علــى معانيهــا ذاتيــة ، مبعــىن أّن كــّل ّصــوا  عــّدة ،

يرمز إىل معىن ،فتكسب اتلفا  داللتها من خالل جرس أصوامها ، وينشأما يسّمى باملناسبة الطبيعيّـة 
مــــوزا لغويّــــة أم أّن هــــذه الّصــــلة اصــــطالحّية مصــــطنعة ؟ فتكــــون اتلفــــا  ر .بــــني اتصــــواا والــــّدالالا

 .(1)"اصطالحّية تنفي التالزم الدائم والطبيعي بني الّصوا والّداللة
يـــرتبط علـــم الّداللـــة بـــالك،ري مـــن العلـــوم ، ومنهـــا علـــم اتصـــواا   فاجملـــال اليـــزال خصـــبا للبحـــ      

 .والّدراسة ،واليوجد مستوى من مستوياا الّلغة ، إالّ ويدور   فلك الّداللة
مصـطلح الّداللـة مـن  يشتقّ و ، (Meaning)املعىنّ ،ويقابلها   املصطلح الغريب ،" اللة واملراد بالدّ     
وقـد دلّـه .، ودلّـه علـى الّشـيء ، يـدلُّ دالّ وداللـة ، فانـدّل ، سـّدده إليـه ...هـدى : وتعـين (دلّ )صيغة 

مـــا ٌيســـتدّل بـــه ، : ل عرفتـــه ، والـــّدلي: علـــى الطريـــق يدلّـــه َداللـــًة ودهاللـــًة ود لولـــًة ، ودللـــت هبـــذا الطريـــق 
ظـاهرة مركبـة ، فيهـا فعـل اإلدالء للّداللـة ، وفيهـا ّ: اللة   معناها االصـطالحي والدّ .(2)"والّدليل الّدال

 ع إىل أصنا  تكون مب،ابة اتنظمة املتمّيزة ، وتصنيفها يه ، مثّ إهّنا تتنوّ فاعل ذلك الفعل ، وفيها متلقّ 

 فهاعرّ و " .(3) "دة بني فعل اتداء بالّداللة ، والعقل املدرك ملضموهناهذا يرجع إىل طبيعة العالقة املعقو 
 يتناول ذيالّ  غةاللّ  علم من الفرع ذلك" أو "املعىن يدرس ذيالّ  العلم" أو "املعىن دراسة" ابأهنّ  بعضهم
 علـى قـادرا يكـون حـّت  مـزالرّ    توافرهـا الواجـب الشـروط يـدرس ذيالّـ الفـرع أو ذلـك "املعـىن نظريـة
 . (1) "املعىن "محل

____________________ 

 .  399م، ص2228، عمان ، األردن ، جاهد ، دار أسامة عبد الكريم م: علم الّلسان العربي ( 1)

 يد،المكتبة التوفقية،القاهرة ،مصر،ياسر أبو شاوي ومجدي فتحي السّ  :تحقيقأبو الفضل جمال الدين بن منظور ، :لسان العرب (2)
 .311ص/1ج

 م 1/2212دار عالم الكتب والحديث ، إربد ، األردن ، ط: سعاد بسناسي : ة فراديّ إلة في المباني اوتيّ والصّ  ةالليّ الت الدّ التحوّ : نظر يُ (3)

 . 11 م،ص3/1882طمصر،،قاهرةالكتب،ال أحمدمختارعمر،عالم:اللة الدّ  علم(1)
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بـه إىل معرفـة الشـيء ، كداللـة اتلفـا   ما يـ َتوصَّـل": بأهّنا ( هـ352ا ) اتصفهاين الراغب دقد حدّ و 
 .  (1)"والعقود   احلسابة الكتاب، و اإلشاراا ، والرموزوداللة على املعىن

 الشيء كون" :هي "اللةالدّ " لفظ   قوله ، التعريفاا   ( ـه802ا )"اجلرجاين الشريف" ويذكر  
   .(2)"املدلول :هو وال،اين ّدال،ال: هو لاتوّ  والشيء آخر، بشيء العلم به العلم من يلزم حبالة

 كلّ  على حتتوي اإمنّ  فقط، الكلمة مدلول على الكلمة داللة تقتصر ال" :زكريا ميشال" ويقول    
 داللة تتضمن ال الواقع،   الكلماا، تنّ  وذلك غوي،اللّ  اقالسيّ  ضمن خذهاتتّ  قد اليت املعاين
 وبنيتها مفردامها بداللة اجلملة داللة أيضا وترتبط فيه، ترد ذيالّ  اقالسيّ    داللتها خذتتّ  بل مطلقة
    الللدّ  يكون وال مدلول، وعلى دال على حتتوي معلوم، هو كما لغوية، إشارة كلّ  إنّ  ...التكيبية
 .(3)"را معىن فظةاللّ  نتتضمّ  مل ما غةاللّ    وجود ةصوتيّ  مقاطع من مكونة لفظة تية أو
 هو اللةالدّ  علم موضوع أنّ  خالرا من ويبدو املعىن، دراسة فكرة عن التعاريف هذه خترج ال    

 من نظاما بوصفها غةاللّ  على التكيز مع لغوية، غري أم كانت لغوية للمعىن، احلاملة والرموز العالماا
 إىل غةاللّ  دارسو يسعى لذا نفسها، غري شيئا مت،ل اتهنّ   رموز نفسها الكلماا أنّ  ذلك الرموز،
 وانتهاء اتصواا، من بدءا ة،الكالميّ  السلسلة إنتاج من ماملتكلّ  قصد هو ذيالّ  املعىن على  الوقو 

 .التكيب وقواعد الصر  بالبناء مرورا باملعجم،
الصـوتّية ، والصـرفّية ، والنحويّـة ، واملعجميّـة، والسـّياقّية :)تتحّدد الّداللة من خالل عـّدة مسـتوياا    

ويتقـــّدمها املعـــىن الّصـــويت الّـــذي يبـــنّي  ،(1)"يلة كـــّل هـــذه املســـتوياا الّلغويـــة وذلـــك أّن املعـــىن هـــو حصـــ
 .املالمح الّداللّية لألصواا 
____________________ 

القاهرة ،المطبعة الفنية الحديثة ،لحسين بن محمد الراغب األصبهاني ، مكتبة األنجلو المصرية ا:المفردات في غريب القرآن(1)
 .(دلّ ) ،مادة191ص/1،ج م 1892مصر،،
 .128صم ،1978 (/ط.د)لبنانالصلح،بيروت، الجرجاني،مكتبةلبنان،ساحةرياض الشريف: التعريفات (2)
 م 1982 -ه 1402 /1 طلبنان،،، بيروتراساتللدّ  الجامعة المؤسسة،زكريا ميشال: العربية  غةاللّ  وقواعد والتحويلية األلسنةالتوليدية(3)
 . 140 ص،
 .191م، ص2221 (/ط.د)مصر،، القاهرة ، دار غريب محمد محمد داود،: غةالحديث اللّ العربية وعلم (1)
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 اتصـواا طبيعـة خـالل فمـن أديب، نـص تيّ  الّدالليّـة الّدراسـة جوانـب أهـم مـن الصـوتّية الّداللة ت عدّ 
 مـن سـتمدت الـيت هـي" :الصـوتّية الّداللـة و الّنص، هذا معىن على الّتعر  ميكن فيه املستخدمة الّلغوية
 تتحّقـق" .الكلمـة داللـة فهـم   كـربى أمهيـة رـا غويـةاتصـواا اللّ  أنّ  يعـين وهـذا(1)"اتصـواا طبيعـة
 و الرئيسية، الصوتّية بالعناصر تسّمى و املفردة الكلمة أصواا جمموع تأليف نطاق   الصوتّية الّداللة
 إىل ترمـز الـيت الكلمـة حـرو  منهـا يشـكل و( ...ا ب، أ، ) اتنديـة بـاحلرو  رـا يرمـز الـيت هـي
 .(2)"أعجمي معىن

 (ه 392 ا)جين ابن مةالعالّ  منهم و القدم، منذ العرب غويوناللّ  عرفه اللةالدّ  من وعالنّ  هذا و   
 :فيها قال حي  الالا،الدّ  أقوى عنده وهي " فظيةاللّ  اللةبالدّ  " ةالصوتيّ  لةالداّل  من وعالنّ  هذا يمسّ 
 ثالث ىعل الضعف و ةالقوّ    اهنّ أ إالّ  مؤثر، مراعا معتدا الئلالدّ  هذه من واحد كلّ  أنّ  اعلم"

 من موعةجم أو واحد لغوي جلذر ةصوتيّ  تقليباا جين ابن أجرى كما(3)"  فظيةاللّ  فأقواهن مراتب

 اجلـذر:ذلـك منها،م،ـال املهمـل واسـتبعد املفيـد املعـىن ذاا الكلمـاا جمموعـة منهـا اسـتخرج اجلـذور،
 أنّ  الكلماا هذه على املالحظ ،و( كلم كمل،، ملك ) منها استخرج ذيالّ  ،( ك ل، م، ) غوياللّ 
 ترتيـب اخـتال  نتيجـة داللتهـا اختلفـت لكـن و اتصـواا،   اتفاقهـا رغـم ةخاّصـ داللـة منهـا لكـلّ 
 .(1) "ال،الث الكلماا   ( ك ل، م، ) اتصواا هذه

 اتلفـا  بـني االسـتبدالية املقـابالا باسـتخدام فونيمـاا،ال مواقع تغيري على ةالصوتيّ  اللةالدّ  تعتمد   
 :ذلك م،ال و املعىن،   اختال  ذلك و اتلفا ، هذه معاين   تغيري أو تعديل َيدث حي 

____________________ 

 .11م، ص1972 /3ط أنيس،مكتبةاألنجلومصرية،مصر، براهيمإ: داللةاأللفاا(1)

 .19م، ص2/2226مصر،ط،محمدعكاشة،دارالنشرللجامعات:  اللةالدّ  علمضوء في غوياللّ  التحليل:نظر يُ (2)

 .329ص/1،ججني عثمان بن أبوالفتح:الخصائا(3)

 .169-169ص/2،جالمصدر نفسه :نظريُ (1)
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 هنا من ضحيتّ  و مباشرة، الكلمتني معىن يتغرّي  البالدّ  النون فبمجرد استبدال ( َكادَ  و َكانَ ) كلميت
 .(1) "آخر حلر  استبداليا يكون مقابال أن ميكن العربية غةاللّ    حر  كلّ  أنّ 

 ذيالّـ واالّصـ انطالقـامن إليه هوتوجّ  باملعىن توحي اليت الكلماا كبريمن كم على غةالعربيةتشتملفاللّ 
 ةالتعبرييّـ اإلَيائيـة ميزة القدرة فيه ضحتتّ  ذيالّ  القرآن الكر  ة خاصّ  اللةبالدّ  يوحي موسيقي جرس له
 .(2)"غوياللّ  النسيج ومؤتلفة  وألفاظهامفردة غةاللّ  أصواا  

 .ة ، من حي  دقّتها أو من حي  تنوعها أو من حي  توجيه مقاصدهافالّصوا له قيمة دالليّ   

وقـد تبـنّي لغـري واحـد . وا مبعانيـه ارتباطًـا وثيًقـااللـة، ارتبـاط الّصـمن إعجاز القرآن وتفّرده الرائـع   الدّ 
ة مـــن ركـــن أســـاس   بنـــاء التعبـــري القـــرآين،   مواضـــععدّ  ويتّ صـــرين، أّن اجلانـــب الّصـــمـــن القـــدماء واملعا

 .(3)"التنـزيل

 .ويهد  البح  من ذكر هذه املسألة اإلشارة إىل أّن كالّ من الّصوا والّداللة دور   إبراز املعاين   
ثبـوا  علـى مجيعـا يطبقـون دواكـا وأهلهـا العربيـة علمـاء من لفيفا بأنّ "املزهر    حصرّ يوطي السيّ جند و  

 .(1)" تلفا  واملعاينا بني املناسبة

دالً كبـــريًا   الـــّدرس فقضـــية ربـــط الّصـــوا بـــاملعىن قضـــية قدميـــة قـــدم التفكـــري الّلغـــوي ، وقـــد أثـــارا جـــ
جنـــــــــد .(6)"إذ متتـــــــــّد جـــــــــذورها إىل فالســـــــــفة اليونـــــــــان م،ـــــــــل ســـــــــقراط وأفالطـــــــــون وأرســـــــــطوالّلغـــــــــوي ،
 ذ كان إهفالطونإعلى وجود عالقة محيمة بني الكلمة ما تدلُّ عليه،َأصرَّ ( م.ق431ا)إهفالطون

____________________ 

 .169-169ص/2السابق، جالمصدر :نظريُ (1)

 .ه2/1131عيسى زاده ، مجلة الحضارة اإلسالمية ، ع: داللة األصوات في القرآن الكريم (2)

 .1و6، ج12مجلة العرب ، دار اليمامة ، السعودية ، مج ،قاصد ياسر الزيدي : اإليحاء الصوتي في تعبير القرآن ( 3)

دار الكتــــب ،فــــؤاد علــــى منصــــور :، تحقيــــق(ه811ت) ين بــــن عبــــد الرحمــــان الّســــُيوطيجــــالل الــــدّ  :غــــة وأنواعهــــا المزهــــر فــــي علــــوم اللّ (1)
 . 18صم ،1/1889ط لبنان،،ة،بيروتالعلميّ 

 .12صبراهيم أنيس،إ:داللةاأللفاا (6)
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 ما العر  نتاج غةاللّ ":يقول ذيالّ ،ني اتلفا  ومعانيها، َأو بني اَتصواا وداللتها يرى الصلة وثيقة ب
 وجـود عدم ىلإ فقد ذهب( م.ق 455)أَّما تلميذ ه أرسطو . (1)"طبيعي بشكل تنشأ ال اتمساء دامت
ســـم العلـــى عاتقـــه نقـــض هـــذه النظريـــة وحتطـــيم مقولـــة أ ســـتاذه   املناســـبة بـــني ا اخـــذ،آبينهما عالقـــة
 .(2)واملسّمى

 بعضـهم قال حي  اللة الدّ ب واالصّ  عالقة   ونيناليونا عرفها اليت املواقف ذاا فلهم ارنود أّما    
 هنـاك كـان كما الطبيعية، العالقة إنكار إىل آخرون ذهب بينما طبيعي، وبشكل العالقة هذه بوجود
 .(3)"الرأيني بني وسطا وقف من ارنود علماء من

 أمحــد بــن اخلليــل بيــنهم مــنعلمــاء العــرب فقــد كــان رــم اتثــر الرائــد   هــذا اجملــال ا الأَّمــ      
 هـذا طرق من لأوّ  الفراهيدي أمحد بن اخلليلف" .وسيبويه، وابن دريد وغريهم ،(ه012ا)الفراهيدي
أَقـــام جســـرا مـــن العالقـــة بـــني الّلفـــظ وداللتـــه، فتالحظـــه يضـــاعف أحـــر   فـــي كتابـــه العـــنيف املوضـــوع،
فقـــد تـــابع أســـتاذه علـــى هـــذا وربـــط بـــني  (ه081ا)أّمـــا ســـيبويه (1")ملضـــاعفة املعـــىن وامتـــدادهالكلمـــة 

الّصــوا واملعــىن، َأو بــني الّلفــظ واملــدلول، ومــن اتم،لــة الــيت ذكرهــا، مصــدر فعــالن، ومــا   ألفاظــه مــن 
فـتح البـاب  ذيلقد كانت هاتان اإلهشـارتان مب،ابـة الضـوء اتخضـر الّـ (6")داللة على احلركة واالضطراب

 القـدامى غوينياللّ  رواد من حبق عدّ ي   ذيالّ  ،( ه415ا)جين ابن اأمّ   .مصراعيه ملن جاء بعدمها على
 ومعناه واالصّ  بني لةالصّ  لفكرة املتحمسني غوينياللّ  في طليعةفكان  ة،الصوتيّ  اللةالدّ  دراسة  

____________________ 

 .19صم،1889 (/ط.د)،عالم المعرفة ، الكويت،أحمدعوض  :جمةروبنز،تر :  الغرب في غةاللّ  علم تاريخز موج (1) 

مكتبــــــــــــــة النهضــــــــــــــة ،ق بــــــــــــــن حفــــــــــــــين اســــــــــــــحإعبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــدوي، ترجمــــــــــــــة : تحقيــــــــــــــق :رســــــــــــــطوأمنطــــــــــــــق  :يُنظــــــــــــــر (2)
 .12ص/1،جم1819،(ط.د)مصر،،القاهرة،المصرية

 .1،صعمرأحمدمختار :اللةعلمالدّ (3)

 .92ص / 9جم،1819 (/ط.د)،مطبعة العاني، بغداد،الدكتور عبد اهلل درويش: قتحقي،الخليل بن أحمد: كتاب العين: يُنظر(1)

،دار الجيل ،  عبد السالم هارون: تحقيق عبد السالم محمد هارون،: ، تحقيق وشرحألَبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه :كتاب ال: يُنظر  (6)
 .   219ص /2، جم1881/ 1ط لبنان،بيروت،
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   فصول را أربعة عقد إذ .اليّل ويت الدّ أنفع ما ق دِّم   اجملال الصّ  ة منيّ فكانت آراؤه ومباح،ه الصوت
 :هي ،اتربعة والفصول ،(1)"اخلصائص كتابه

 .املباين اتصول واختال  املعاين تالقي -

 .اتكرب اإلشتقاق-

 .املعاين لتصاقب اتلفا  تصاقب-

 .املعاين أشباه اتلفا  إمساس-

  .عليه الالدّ  واملعىن واالصّ  بني املناسبة تؤكد العربية غةاللّ  من ك،رية أم،لة وأورد

 لـه بـالقبول اجلماعـة وتلقتـه وسيبويه، اخلليل عليه هنبّ  وقد لطيف، شريف موضع هذا أنّ  اعلم :"بقوله
 صـر،" :فقـالوا ومـدا، اسـتطالة اجلنـدب صـوا   واتومّهـ مكـأهنّ " :اخلليـل قـال .تهبصـحّ  واالعـتا 
 :الفعـالن علـى جـاءا الـيت املصـادر   سـيبويه وقـال .صرصر :فقالوا تقطيعا البازي واص   واوتومهّ 
 تـوايل امل،ـال حركـاا بتـوايل فقـابلوا والغ،يـان، والغليـان، ، النقـزان حنـو واحلركـة، لإلضـطراب تـأيت اإهّنـ

  .(2)"اتفعال حركاا
 واالّصـ غمـار إىل قتطـرّ  اوإمّنـ   والـوزن فـظاللّ  حـول أفكـار مـن سـبق مبـا جـيّن  ابـن يكتـفه  ومل

 الفعلـني بـني فقـارن ، احلـدث وصـوا فـظاللّ    احلـر  بـني الـربط حـاول حيـ  ، الواحـد
 والق،ّـاء كـالبطيخ  الرطـب آلكـل يسـتعمل مْضـاخلَ  أنّ  مفادهـا بنتيجـة وخـرج ،"مِضـوقَ " "مِضـخَ "
 موضـع  و (3)"الشـعري ابـة  الدّ  قضـمت :حنـو اليـابس لبالّصـ تكـل مْضـالقَ  يسـتعمل حـني   ،

 وأغلـظ احلـاء مـن صـوتا أوىف اخلـاء أن اعتبـار علـى "خْضـوالنَّ "" حْضـالنَّ "بـني جـين ابـن فـرق آخـر
 املاء نسيابأ   ةالقوّ  داللة را فكان

____________________ 

 .162ص/2، جأبو الفتح عثمان بن جني:لخصائا ا(1) 
   161ص/2،جالمصدر نفسه(2)

 .169ص/2ج: المصدر نفسه (3)
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 خيالـه أعمـل حني الفكرة هبذه إعجابه ذروة جين ابن وبلغ ،(1")الضعف داللة احلاء محلت نيح على
 فقـال ، الواحـدة الكلمـة أصواا ترتيب على بناء احلدث وترتيب واالصّ  جرس بني لةالصّ  الستنباط

 تشـبه لصـحلها واحلـاء ، اترض علـى الكـفّ  خفقـة بصـومها تشـبه لغلظهـا فالبـاء " : حبـ  الفعـل  
 . (2")التاب   والب  للنف  وال،اء ، اترض   غارا إذا وحنومها الذئب وبراثن اتسد البخم
 اليت للحرو  ةوتيّ الصّ  اخلاصية بني املقابلة   وآراؤه قة،بالدّ  الغالب   سمتاتّ الرجل  فمباح     
  .ةاملعنويّ  احلر  وظيفة إىل تشري وداللتها اتلفا  منها فتتألّ 

 مساء تفقد وضع كتابه االْشتقاق على أساس هذه النظرة كتعليله ( هـ450ت)بن دريد أّما ا     

 .(3")اتعالم والقبائل   اجلزيرة العربية وبيانه ملعاين االشتقاقاا  

بــني  فقــد اســتطاع العــرب أن يعرفــوا داللــة الّصــوا ، ورأينــا كيــف أّن ابــن جــين متّكــن مــن التميّيــز     
فوجــد اتوىل تــدّل علــى أكــل الرطــب أمــا ال،انيــة فتــدّل علــى أكــل " م وقضــم خضــ:"داللــة الكلمتــني 

اليــابس والّــذي ميّــز بينهمــا هــو اخــتال  صــفاا كــّل مــن اخلــاء والفــاء ، فالقــا  شــديد واخلــاء رخــو ، 
 ".نضح ونضخ" وكذا   اختال  الكلمتني

 عـن یرجـوا مل هملكـنّ  لتهـا،ودال اتصـواا بـني العالقـة ناقشـوا مسـألة العرب،فقـد احملـدثون مـنأّما    
 أصواا وداللة الطبيعة، أصواا داللة عن حدي،هم   املتقدمني فأعادوا مقولة عموما  املتقدمني آراء

 :م،ل من اخلفاء على الغني وداللة ،"املرح"و"السماح" :م،ل من السعة احلاء على كداللة :احلرو 

 اللة املعنوية ت سَتمد من طبيعة اتصواا ، وي طلقلدّ ا": فهذا إهبراهيم أنيس يقول ."الغروب"و "الغياب"
____________________ 

 169.ص/ 2، ج جني عثمان بن أبوالفتح:الخصائا (1)

 .113ص/2جالمصدرنفسه ،( 2)

 .89 ،صم 1813(/ط.د)لبنان،، بيروت،يمي، مؤسسة  بدران مصطفى الشو : أحمد بن فارس، تحقيق: غةاحبي في فقه اللّ الصّ : يُنظر(3)
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تأليف أصواا احلـرو  واحلركـاا لـه ": يضا باح  آخر يقول أوم،له  .(1)"ةاللة الصوتيّ عليها اسم الدّ 
دثـــه  عنـــد املوســـيقي الّــ فاإليقــاع الـــداخلي لأللفـــا ، واجلــوّ . دور هــام   إهثـــارة االنفعــال املناســـب ذي َي 

 .(2)"ناسبةة املطق ، يـ َعدُّ من أَهم املنبّهاا امل،رية لالنفعاالا اخلاصّ النّ 
 صفة لكلّ  أنّ " معتربا وإَياءاته واالصّ  بني العالقة تلك إىل أشار قد قطب دالسيّ  أنّ  كما

 مجاال وحتدث املوسيقية، النرباا منزلة تنزل املختلفة احلرو  وأصواا صوا، احلرو  صفاا من
 .(3)"واالصّ  تنويع عنه ينتج انفسيّ  انفعاال حتدث كما السامع أو القار  نفس   توقيعيا

 للتعبري وسيلة احلرو  أصواا من ذاختّ  ذامها،وقد   كامنة داللة اتصواا حسن بأنّ  اسعبّ  يرىو    
 احلـواس ذلـك   خـذامتّ  اخلـارجي بالعـامل مرتبطـة احلاجـة هـذه ة  فكانـتواملعنويّـ ةاملاديّـ احلاجـة عـن

 :ةاإلنسانيّ  واملشاعر

 (و،ي غ،  ، ط، ش، س، ج، ب، ينة،واللّ  هموزةامل اتلف) من كلّ  ذااختّ  البصرية ةفاحلاسّ  -
 .املعنوي وأدائها كيفيتها عن خالرا من لتعرب

 . )ر ل، (صوتني احلرو  أصواا من ذااختّ  :ةالذوقيّ  ةاحلاسّ  أما -

 .) م ك، د، ذ، ث، ا،(من كل اختذا مسيةاللّ  ةواحلاسّ  -

 .)ق ز، (من كلّ  ذااختّ  ةالسمعيّ  ةواحلاسّ  -

 .) ع ه، خ، ح،( ةحللقيّ ا ةوالشعوريّ  -
 .تؤديه ذيالّ  اليلالدّ  املستوى على وذلك التعبريية اإلَيائية القدرة ميزة را غويةاللّ  اتصواا هذه

____________________ 
 .11،صنيسأبراهيم إ:  داللة األَلفاا ( 0)

 .18 ،ص1/1891،ط،بيروت،لبنانراساتجامعية للدّ مجيد عبد الحميد ناجي،المؤسسة ال :ساليب البالغة العربية ألة فسيّ سس النّ ألا(2)

 .19ص،م0188،(ط.د)،الجزائر،شهاب الخالدي،دارال عبدالفتاح صالح :دقطبعندالسيّ  يصويرالفنّ نظريةالتّ (3)
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 .(1)("و ص،ض ن ،)ةوالشعوريةغرياحللقيّ -

، بني    ومن علماء الغرب،جند فندريس، فهو يرى أنّه من احلمق أن حنكم بوجود عالقة ضروريّة  
 .(2)"أصواا الكلمة ، وداللتها،غري  منكر أّن بعض اتلفا ،أقدر على الّتعبري بأصوامها من غريها 

أّي ؛أّما العامل الّلغوي دي سوسور، فينّص على أّن العالقة بني الّدال واملدلول ، عالقة اعتباطية     
 .(3)"أهّناليست طبيعية

 االسـتعمال أنّ  ذلـك العربيـة  غـةاللّ    وداللتـه واالّصـ قـة بـنيالعال إنكـار نسـتطيعال اتخـري و      
 هبـذه ونيقـرّ  ،وحـدي،ا قـدميا العـرب علمـاء مـن العديـد آراء أنّ  ذلـك إىل أضـف عليـه، يـدلّ  العـريب
 . مقصودة ة،دالليّ  عالقة ، هي القرآين النظام   اللةوالدّ  واالصّ  بني العالقةف،(1)"العالقة

 

  

 

 

 

 
____________________ 

 .211، ص1889عّباس حسن ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، : خصائا الحروف العربية ومعانيها (1)
ــــــــــــــــــــة :نظــــــــــــــــــــريُ (2) ــــــــــــــــــــب عبــــــــــــــــــــد الحميــــــــــــــــــــد الدو :اللّغ اخلي،ومحمــــــــــــــــــــد القصــــــــــــــــــــاص،مكتبة األنجلــــــــــــــــــــو فنــــــــــــــــــــدريس جوزيف،تعري

 .231،صم1862(/ط.د)مصر،المصرية،القاهرة،
 .99م ، ص1896(/ط.د)، ترجمة يونيل يوسف عزيز ، دار آفاق عربية ، بغداد ،نال فردي دي سوسور: علم الّلغة العام :نظريُ (4)
 .م3/2211، العدد 19كمال المقابلة ،مجلة المنار ، مج: ت اءافي القر  ة لصوت المدّ الليّ قيمة الدّ ال(3)
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 :الفصل األّول                      

وت الل غوي  أ بعاد ال}                            {ص 

 :ويتضمن أ ربعة مباحث 

وت الل غوي  وكيفية حدوثه:  املبحث ال ول            .الص 

 .هجاز الن طق عند االإنسان: املبحث الثاين          

 . تصنيف ال صوات العربية: املبحث الثالث          

ابع            . التغريات الصوتي ة: املبحث الر 
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 :ل المبحث األّو                          
 

وت الل غوي  وكيفة حدوثه }                     {الص 

 :وفيــــــــــــه        

وت واحلرف والفونمي : أ وال             . مفهوم الص 

وت الل غوي وكيفية حدوثه:  اثنيا             .مفهوم الص 

 .وت الل غويخصائص الص  : اثلثا           

 

 

 

 



 صّوت اللّغويّ ل                                                                                                                    أبعاد الالفصل األوّ

 

 
22 

 :والحرف والفونيم وتمفهوم الصّ -أوال

إّن اتصــواا الــيت تــدخل   عمليــة الّتواصــل الّلغــوي اإلنســاين ختتلــف عــن غريهــا   حيــ  إّن هنــاك   
أصواتًا لغوية وأصواتًا غري لغويـة كالصـفري واتنـني واحلفيـف والـّدوّي وغريهـا ، وللّتمييـز بينهمـا البـد مـن 

 .  لّصوا مبفهومه العام والّصوا الّلغويّ الّتمييز بني ا

 .وقبل تناول اتصواا الّلغوية البد من التفريق بني الّصوا واحلر  والفونيم    

 :مفهوم الّصوت  -1

 :الّصوت لغةً  -

وَأجرســـوا ... الّصـــوا نفســـه: واجلَـــْرس. مصـــَدر الّصـــوا اجملـــروس واجلَـــْرس"اجلَـــْرس : لغـــة الّصـــوا     
ـــي وحنـــوه. َضـــربوا: َرس، أيّ اجلَـــ ويقـــال : واجلمـــع أصـــواا (1)"إذا صـــوَّا كصـــوا اجَلـــَرس: وَأْجـــَرس احلَْل

. الّصـوا صـوا اإلنسـان وغـريه: ابـن الّسـكيت . صاا َيصوا صوتًا ، فهو صـائت ، معنـاه صـائهح 
 .(2)"أّي شديد الّصوا:الصائح ، ورجل صّيت :والّصائت 

صـــّوا فـــالن :"  تعريفـــه للّصـــوا (  ه012ا)د الفراهيـــديوجـــاء   كتـــاب العـــني  للخليـــل بـــن أمحـــ
كّل ضـرب مـن اتغنيـاا .وصاا يصوا صوتًا فهو صائت مبعىن صائح . بفالن تصويًتا ، أّي دعاه 
 .(4)"حسن الّصوا : ورجل صائت حسن الّصوا شديده ، ورجل صّيت . صوا من اتصواا 

 غري عام وهو... فهوصائت صوتًا صواالشيء ي صاا مصدر الّصوا( :"ه 415ا)جيّنّ  ابن قال
 تُ وْ صَ ْاأَلْصَواِت لَ  أَْنَكرَ  ِإنَّ  ﴿ : تعاىل اهلل وصوا احلمار، قال الرجل صوا مسعت يقال ، خمتصّ 
 

__________________ 

 .61ص/1الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ج: العين( 1) 

 (.صوت) مادة.192ص/9،ج أبو الفضل جمال الدين بن منظور: لسان العرب( 2)

 .121ص/ 2الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ج: العين (3)
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 .تّن ذبذباا صوته ترفضها اتذن   أقبح اتصواا صوا احلمري :أيّ ؛ (2)"(1)"﴾ْالحِميرِ 
 .(3)"إذا استقام : إنصاا اتمر :" كما يدّل مصطلح الّصوا   الّلغة على االستقامة ،   قورم 

 : الّصوت اصطالحا -

. صــطالحية ، تّن الّلغــة مــاهي إالّ أصــواا   أدائهـــا وا لــه عالقــة بالّلغــة مــن الناحيــة االالّصــ   
 (1)"…شكل كروّي، ونقش عرضي يأخذه ارواء فيؤدِّيه"هو :إخوان الّصفا فالّصوا حسب 

قــرع َيــدث مــن ارــواء إذا صــدمت اتجســام بعضــها بعضــاً، " هــو: الّصــواوورد عــنهم أيًضــا أّن       
ني ذينــك اجلســمني حركــة عرضيةتســّمى صــوتاً، بــأّي حركــة حترّكــت، وتّي جســم صــدمت، فتحــدث بــ

فالّصــوا العــام هــو الّصــوا الطبيعــّي ، " خــاص وعــام : والّصــوا نوعــان .(6)"ومــن أّي شــيء كانــت
وهــــذا اتخــــري الّــــذي ي ــــدرس مــــن خــــالل . (1)"والّصــــوا اخلــــاص   اصــــطالحنا هــــو الّصــــوا الّلغــــويّ 

الّصوا اإلنساين الیرج عن الّصـوا الطبيعـّي مـن حيـ  أنّـه أثـر مسعـّي ينشـأ " ن النصوص اتدبّية لك
من اّتصال جسم بآخر   جهاز الّنطق اّلذي ميّ،ل مصدر الّصوا   الوسط الّناقل للّصـوا كمـا هـو 

 .(9)"  علم الطّبيعة إىل جهاز استقبال الّصوا ، وهو اتذن

 ا ، ويتحّقق نتيجة مؤثّر خارجي أو داخلي َيّس به اإلنسانفالّصوا ظاهرة طبيعّية مدركة مسعيّ      

  حي  أّن هذا اإلحساس ت،ريه اضطراباا تتمّ،ل   االهتزازاا التمّوجّية ، اليت تنتقل عرب ارواء إىل
____________________ 

 [.19]اآلية : سورةلقمان (1)

 .23ص/ 1ج،م1896/ 1طسوريا،،دمشق ،دار القلم ،حسن هنداوي  :تحقيق، بن جّنّي أبو الفتح عثمان : سّر صناعة اإلعراب( 2)

 316ص،م1964 -هـ1384/(ط.د)، مصر،لقاهرة ،االدارالمصرية،عبدالسالمهارون:تحقيق،أبو منصور محمد األزهري:تهذيب الّلغة (3)

 .89ص/3جلبنان،وت، ، بير فاء ، دار بيروت خوان الصَّ إ: رسائل إخوان الصفاء وخالَّن الوفاء، إلخوان الصَّفا  (1)

 .89ص/ 3المصدر نفسه ، ج( 6)

 .29م، ص1881-ه1111 مصر،القاهرة ،غفار هالل ، مكتبة وهبة ،حامد عبد ال: غة العربية أصوات اللّ ( 1)

 .32ص: المرجع نفسه ( 9)
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ظـاهرة مسعيّـة أومـدرك مسعـّي ، ونعـين بالظـاهرة : "أذن الّسـامع   ومـن هنـا ميكننـا القـول إّن الّصـوا هـو
 .(1)"اجلانب اّلذي يهتّم به هو حاّسة الّسمع...أنّه شيء متغرّي متبّدل 

. كـان   من أّي سببٍ  ةٍ وبقوّ بسرعةٍ فعة ارواء د   ج  متوّ  ه القريب  سبب  ":الّصواأّن (هـ358ا)ويرى ابن سينا
ريٌّ ، مثّ إن  بـل كأنّــه سـبب أك،ــ  ا للّصــواه ا كليًّـيكـون ســببً  الّ أ عســاه   القـرعه  فيــه مـن أمــره  والّـذي ي شـتط  

 .(2)"لوجود الّصوا  املالصقَ  كان سببا كلّيا فهو سبب بعيد ، ليس السببَ 

، فعبارة متوج ارواء  للظاهرة الفيزيائية من منظور علميّ  همدى إدراك يّتضحمن خالل تعريف ابن سينا 
ارـواء ،  ئـاايجز وا إمّنـا هـي حركـة حركـة الّصـ ة، وتشري إىل أنّ وا املوجيّ الصّ  طبيعةتلقي الضوء على 
 .دث هذه املوجةذي َي  ة تأثري العامل الّ دة مرتبطة بقوّ اليت تندفع بقوة حمدّ 

 .(3)"جنس لكّل ما وقر   أذن الّسامع " وعّر  الّصوا أيّضا بأنّه    

ارــواء املنضــغط عــن قــرع جســمني، إيــاه ا ا معتــربً ا دقيًقــتعريًفــ (هـــ215ت)اتصــفهاين  وقــد أعطــى الراغــب
 .ضرب باليد كصوا العود وما جيري جمراه-: انومها ضرب

 .(1)"ضرب بالفم   نطق وغري نطق-

وا ظــاهرة فيزبائيــة نامجــة عــن اهتــزاز جســم حمــدثا تذبــذباا   الّصــ راســاا املخربيــة أنّ وقــد أثبتــت الدّ 
 تصــل آلـــة التلقـــي الــيت قـــد تكـــون طبيعيـــة  ذراا ارــواء احملـــيط   شـــكل موجــاا تنتشـــر   ارـــواء حـــّت 

 . (6)"تذن ، أو اصطناعية تقوم مقام اتذن كا

____________________ 

الجزائر، ،مكتبة الرشـــاد،بسناســـي ســـعادو اســـة تحليليـــة تطبيقيـــة،مكي درار،در ج الوزاريّـــة للجامعـــة الجزائرية،المقـــّررات الصـــوتّية فـــي البـــرام( 1) 
 .3، ص2/2221ط

 /3 ط،غةالعربية،دمشق،ســوريااللّ  مجمـع مطبوعـات،ويحــى ميـر علــم  انلطيّـمحمـد ا :تــح،أبـو علـي بــن سـينا  : أسـباب حـدوا الحــروف( 2)
 .    61ص،م1983

 .319ص/3ج،م1888 -هـ 1122 /2،طلبنان،بيروت ،دار الجيلأبو الحسين أحمد بن زكرياء بن فارس ،: مقاييس الّلغة : يُنظر(3)

 .299ص .م2221(/ط.د)يد كيالني،دار المعرفة،بيروتمحمد س :قيقتح ،اغب  األصفهاني الرّ : المفردات في غريب القرآن  (1) 

 . 26ص،(ط .د(/ )ت.د)،تونس،دار النشر ،عبد الفتاح إبراهيم : مدخل في الصوتيات( 6)
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، نتيجـة لطرقـه أو احتكاكـه مـا أّن الّصـوا أثـر مسعـّي متولّـدعن اهتـزاز جسـم"كـي حسـام الـدين  ويرىـز
اا   ارـــواء ، تتشـــّكل اتمـــواج الصـــوتّية حمدثـــة فمـــن خـــالل االحتكـــاك تتولّـــد اضـــطراب(1)"نســـم آخـــر

 . أصواتا مسموعة

سلســلة مــن التتابعــاا الســريعة لتضــاغطاا وختلخــالا متتاليــة   : ها بأنّــوا أكوســتيكيًّ   الّصــيعــرّ و
 .(3)"قدم   ال،انية (001)تنتقل عرب ارواء بسرعة  ويتكون من موجاا(2)"ارواء

، فهــو اإلحســاس بالســمع النــاتج مــن دخــول التتابعـــاا (ولوجيالفســي)حيــ  اتثــر الســمعي  أّمــا مــن
، واملوجــاا (مــن الناحيــة الفســلجية)الســريعة للتضــاغطاا والــتخلخالا   ارــواء إىل اتذن البشــرية، 

مع أن يهيــا اتذن البشــرية واملــخ لإلحســاس بالّســمــن نــه د الــذي ميكّ ة تقتصــر علــى مــدى الــتدّ الســمعيّ 
 .(1)"هريتز ويقال له مدى السمع 20000ىل إهريتز   20 وميتد هذا املدى من حوايل

جهــاز  )عــن تلــك اتعضــاء الــيت يطلــق عليهــا اســم ة وا هــو اتثــر الســمعي الــذي يصــدر طواعيــفالّصــ
ز صـوتاً مـن آخـر،   ذي يصدر عـن اتعضـاء هـو  الـذي جيعلنـا منيّـ، وهذا االنطباع السمعي الّ (طقالنّ 
ق طـــق مت،ـــل العنصـــر اتول، واتثـــر الســـمعي املتعلّـــ، فأعضـــاء النّ (تـــبك)  ( لبـــاءاالكافوالتـــاء و : )حنـــو
ا أذن املسـتمع الــيت تتلقـى تلــك أّمــ،(6)"وا مـن حيــ  انتقـال موجاتــه   ارـواء مي،ــل العنصـر ال،ـاينبالّصـ

فالّصــوا   انتقالــه مــن املــتكّلم إىل .(1)"ل العنصــر ال،الــ غويــة تشــكّ ا مــن الناحيــة اللّ الذبــذباا، فإهّنــ
 .(9):"مع يتّم وفق عملّية فيزيائّية تتضمن ثالثة عناصر أساسية هيالّسا

____________________ 

 .32م، ص1/1882طمصر،زكي حسام الدين ، مكتبة أنجلو المصرية ، : الّداللة الّصوتية دراسة لغويّة لداللة الّصوت ودوره في الّتواصل (1)

 .21 المرجع السابق ، ص: نظريُ (2) 

 .32ص،م2222(/ط.د)،دار غريب  ،القاهرة ،كمال بشر:لم األصوات ع: نظر يُ (3) 

 .191 ،ص 2221 / 1طأربد، األردن،خلدون أبو الهيجاء، عالم الكتب الحديث ، :معيغوي ووضوحه السّ اللّ  وتفيزياء الصّ في : يُنظر (1)

 . 61ص كمال بشر ،:األصوات علم :نظريُ (6)

 .21صم،1893(/ط.د)، بغداد ، العراق ، منشورات دار الجاحظ ،  العطيةإبراهيم خليل  :عند العرب  وتيفي البحث الصّ ( 1)

 .21ص، م 1997 -ه1119(/ط.د)مصر،،القاهرة ،أحمد مختار عمر  ، عالم الكتب : غويوت اللّ دراسة الصّ  (9)
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 .وجود جسم   حالة تذبذب-

كمـا )لوسـط الناقـل غازيـا وجود وسط تنتقل فيـه الذبذبـة الصـادرة عـن اجلسـم املتذبـذب ،قـد يكـون ا-
ل اكانتقـــ)ا ا صـــلبً ،أو جســـمً ( كتواصـــل احليوانـــاا البحريـــة فيمـــا بينهـــا)،أو ســـائال (  حالـــة الصـــوا 
 (.ة هاتفيا من خالل السلكالذبذباا الصوتيّ 

فعنـد متـوج ارـواء ووصـوله إىل الّصـماخ َيـرك ارـواء الرّاكـد داخلـه ، وجود جسم يستقبل الذبـذباا ، -
ب الّســمعّية املنتشــرة داخلــه فيحــدث الّســمع ، ويبــنّي أثــر الطــرق الّشــديد علــى اتذن مــن فيهــّز اتعصــا
 .ويبنّي كذلك اختال  ترّدد الّصوا بني العلو واالخنفاض. وقوع الّصوا 

طــــــق النّ  وا علــــــى أثـــــر مسعــــــي   حـــــني يــــــدلّ الّصـــــ طـــــق، إذ يــــــدلّ مــــــن النّ  وا   عمومــــــه أعـــــمّ والّصـــــ
 . (1)"(*)عالقة التضمن"ا العالقة بينهما فهي للكالم وأمّ ة املركبة على املقاطع الصوتيّ 

 .مفهوم الحرف -2

شــقاه ، وحــر  الســفينة : وحرفــا الــرأس ...الطــر  واجلانــب:" احلــر    الّلغــة هــو :  الحــرف لغــة-
َرَفة : واجلبل   .(2)"جانبهما ، واجلمع  أحر  وحرو  وحه

وكّل كلمة بنيت أداة . احلر  من حرو  ارجاء :" أّما اخلليل بن أمحد فقد عّر  احلر  بقوله    
إخل ...حّت ، هل ، بل : وإن كان بناؤها حبرفني أو أك،ر م،ل . عارية   الكالم لتفرّقه تسّمى حرفًا 

 .(3)"الناقة الّصلبة ت َشبَّه  حبر  اجلبل: واحلر . وحر  الّسفينة جانب شّقها 

 .(1)"ّل شيء حّده وطرفهاحلر  من ك: "وورد   القاموس احمليط قوله 
____________________ 

 .89ص ،م1881(/ ط.د)،الجزائر،الجامعية المطبوعات ديوانأحمد حساني، : سانياتمباحث في اللّ (1)

عن   بيبمغني اللّ :نظريُ .)إشراب لفظ معنى لفظ آخر، وإعطاؤه حكمه ؛ لتصير الكلمة تؤدي معنى الكلمتين:implicationالتضمن(*) 
 .(29م، ص3/1892لبنان ، طمازن مبارك ومحمد على حمد اهلل، دار الفكر ،بيروت ،:ابن هشام عبد اهلل يوسف ،تحقيق :اريبكتب األع

 .11ص/ 8ابن منظور ، ج: لسان العرب (  2)

 .  326ص/1مد الفراهيدي ، جلخليل بن أحا:العين    (3)

 .911صم،2212-ه1131/ 2حي ُمراد،مؤسسة المختار،القاهرة، طي: تحقيق بادي ، ا الفيروزمحمد بن يعقوب:القاموس المحيط( 1)
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احلر  هو كّل شيء طرفه وشفريه وحّده، ومنه حر  اجلبل وهو أعاله احملّدد، :"وجاء   الّصحاح    
ـر  فَِإْن َأَصابَُه خَ  َوِمَن النَّاِس َمن يـَْعُبُد اللَّـَه َعَلٰى َحْرفٍ ﴿:واحلر  واحد حرو  الّتهّجي، قوله تعاىل  يـْ

ــــهِ  َيا َواآْلِخــــَرةَ  اْطَمــــَأنَّ ِب نـْ ــــد  ــــِه َخِســــَر ال ــــٰى َوْجِه ــــَب َعَل ــــة  انَقَل َن ــــَك ُهَواْلُخْســــَراُن  َوِإْن َأَصــــابـَْتُه ِفتـْ ِل ذَٰ
وهـــذا مت،يــل للّـــذين " .(2)"قــالوا علـــى وجــه واحـــد وهــو أْن يعبــده علـــى الّســراء دون الّضــراء(1)"﴾اْلُمبِــينُ 

مذبـذبني   قلـق واضـطراب ، كاإلنسـان الـذي يكـون علـى  نل يكونـو اليعبدون اهلل على ثقة ويقني، بـ
 .(3)"طر  من اجليش فإن أحّس بظفر استقّر وإالّ فرّ 

حـــّد الشـــيء "أينمـــا وقعـــت   الكـــالم ي ـــراد هبـــا  ".( .ر.ح)فـــريى أّن مـــادة (هــــ315ا)أّمـــا ابـــن جـــيّن 
يــت حــرو  املعجــم حروفًــا ، ومــن هنــا مس ّ  ...إمّنــا هــو حــّده وناحيتــه مــن ذلــك حــر  الشــيء، ه تــوحدّ 

تهّنـا   وذلـك أّن احلـر  حـّد منقطـع وغايتـه وطرفـه كحـر  اجلبـل وحنـوه وجيـوز أن تكـون مسيـت حروفًـا
فقـــدثبت مبـــا قـــدمناه معرفـــة : "مث قـــال .(1)"جهـــاا للكلـــم ونـــواح كحـــرو  الشـــيء وجهاتـــه احملدقـــة بـــه

مـــــا ووّضـــــحت حقيقتهمـــــا الّصـــــوا مـــــن احلـــــرو  وكشـــــفنا عنهمـــــا مبـــــا هـــــو متجـــــاوز لإلقنـــــاع   باهب
واا مـن اسـتمرار وتواصـل فهنا   هذا املوضع يشري ابن جيّنّ  إىل ما ينـتج مـن نطـق اتصـ(6)"ملتأملهما
 . وامتداد

 . وقد ذكر بعض الباح،ني أّن احلر   عند ابن جيّنّ شبيه مبا ي عر    الّدراساا املعاصرة  بالفونيم   

صــطالحي لــه عالقــة وطيــدة بالّصــوا ، فهــو عنــد القــدماء الّصــوا ، اال احلــر    املعــىن:  الحــرف اصــطالًحا  -
ــه ابــن ســينا  ــز هبــا عــن صــوا آخر :" بقولــه (ه358ا)ورــذا عرّف حلــّدةه م،لهــه   ااحلــر  هيئــة للّصــوا عارضــة يتمّي
 قاطع تعرضفاحلرو  هي م:"الئيعّر  احلرو  بأهنا مقاطع، قاف(ه 225)القرطيبُّ أّما .(1)"وال،قل متيزَا   املسموع

____________________ 

 .  [11]اآلية : سورة الحج  (1)

 (.ف.ر.ح)، مادة 2/2229طلبنان،دار المعرفة ، بيروت،اإلمام إسماعيل بن حماد الجوهري ، : معجم الّصحاح ( 2)

 .292ص/2، جم1891 /1ط ،لبنان، دار القرآن الكريم ، بيروت ،الصابوني  محمد عليّ : صفوة التفاسير ( 3)

 .11-13ص/ 1، جأبوالفتحعثمان بنجني:  سّر صناعة اإلعراب( 1)

 .21ص/ 1المصدر نفسه ، ج(6)

 .126بن سينا ، صأبو علي الحسين  :أسباب حدوا الحروف  (2)
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 .(1)"للصوا اخلارج مع النـََّفس ممتدًّا مستطياًل، فتمنعه عن اّتصاله بغايتهه

احلــر    كــالم :" تجــزاء الكــالم حروفــا بــأنّ ســبب تســمية العــرب ( ه322ا))*(وقــد فّســر اخلفــاجي
ومسّيـت احلـرو  ...السـيف إمّنـا هـو حـّده وناحيتـه  به حّد الشيء وحّدته ومن ذلـك حـر  العرب ي راد

 .(2)"حروفا تّن احلرو  حّد منقطع الصوا 

ـــا احملـــدثون فكـــانوا أك،ـــر دقّـــة    حتديـــد املصـــطلح ، حيـــ  جعلـــوا احلـــر  مســـاويا للصـــورة الرمز  ة يّـــأّم
احلــر  هــو ذلــك الرمــز الكتــايب : "  رمضــان عبــد التــوابيقــول . وا املنطــوق املســموع الكتابيــة للّصــ

الّــذي يّتخــذ وســيلة منظــورة ، للتعبــري عــن صــوا معــني ، أو جمموعــة مــن اتصــواا اليــؤدي تبادرــا   
 .(3)"الكلمة إىل اختال  املعىن

ى مقطـــع مـــن مقـــاطع احللـــق والّلســـان احلـــر  هـــو صـــوا معتمـــد علـــ:" ويقـــول فرحـــاا جرمـــانوس    
 .(1)"ويسّمى ذلك املقطع حرفًا هجائًيا. والشفتني 

 :الفرق بين الّصوت والحرف  -

فأّمــــا : " أّن العالقـــة بــــني الّصـــوا الّلغـــوي واحلـــر  عالقــــة تـــراد  ، فيقـــول(ه441ا)اجيّ يـــرى الّزّجـــ
معــىن مــن معــاين اتمســاء واتفعــال ة ، والمقتنــة وال دالّــة علــى توافقــاحلــر  املعجــم فهــي أصــواا غــري م

 .(6)"واحلرو  إالّ أهّنا أصل تركيبها

 واحلر  هيئة للّصوا: " فقد فّرق بني لفظي الّصوا واحلر  قائالً ( هـ358ا)أّما ابن سينا      
____________________ 

 .91، صم1/1889، األردن ، طغانم قدور الحمد ، دار عمان : القرطبّي ،تحقيق عبد الوهاب :الموضح في التجويد ( 1)

هـ أخذ األدب عن أبي العالء المعري ، مات مسموما بلقعة عزاز 123هو األمير عبد اهلل بن محمد بن سعيد بن سنان  أبو محمد الخفاجي، ولد عام  )*(
 .  (122، ص1كلي،جلزر خير الدين ا:األعالم :ينظر) .هـ ، له كتاب سّر الفصاحة  وكان ممن يقولون بالصرفة 111سنة ،في حلب

 61فاجّي ، صعبد اهلل بن محمد بن سنان الخ:   سّر الفصاحة (5)

 .93م ، ص1889/  3ط مصر،رمضان عبد التواب ، مكتبة الجانجي ، القاهرة ،: المدخل إلى علم الّلغة ومناهج البحث الّلغوي( 3)

 .29م ، ص1886/  2ط ،لبنانروت ،بيجرمانوس فرحات ،مكتبة ناشرون ، : بحث المطالب في علم العربية ( 1)

 .61م،ص1892-ه1122/ 1طلبنان،ن مبارك ، دار النفائس ، بيروت،ماز : أبو القاسم الزجاجي، تحقيق : اإليضاح في علل النحو : يُنظر  (6)
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 .(1)"عارضة له يتمّيز هبا عن صوا آخر م،له   احلّدة وال،ّقل متيزا   املسموع

اعلم أّن الّصـوا َعـَرض یـرج "لفرق بني الّصوا واحلر  حينما  يقول ا(هـ313ا)ابن جيّن َيددو      
مــــع الــــنـََّفس مســــتطيالً مّتصــــالً حــــت يعــــرض لــــه   احللــــق والفــــم والشــــفتني مقــــاطع ت،نيــــه عــــن امتــــدادهه 

حبســــــب اخــــــتال   أينمــــــا عــــــرض لــــــه حرفــــــاً،وختتلف أجــــــراس احلــــــرو  املقطــــــع واســــــتطالتهه، فيســــــّمى
ــد  لــه   تــرى أنّــك تبتــد  الّصــوا مــن أقصــى حلقــك مثّ تبلــغ بــه أّي املقــاطعأال…مقاطعههــا شــئت، فَتجه
 .فابن جيّنّ يفّرق بني الّصوا واحلر  من خالل الّصوا الناتج عن وضع أعضاء الّنطق.(2)"َجْرساً مَّا

مـــا خـــرج مـــن الفـــم إن مل يشـــتمل علـــى حـــر  : " فـــّرق بينهمـــا قـــائال فقـــد (ه100ا)يوطيّ أّمـــا الّســـ
 .(3)"وافص

غ إىل القــول  يصــف إبــراز الفــرق بــني املصــطلحني، فقــد ذهــب عبــد العزيــز الصــيّ  واحــاولف وناحملــدث أّمــا
فقيمة الرمـوز أو ، (1)"طق وتصويره حيل أو وسائل كتابية تستخدم لتم،يل النّ  :"بعض احملدثني احلرو 

الكتابـــة ليســـت مـــن  إذ إنّ ، (6)"ر تفـــاق الع ـــالاحلـــرو  إذن ليســـت قيمـــة ذاتيـــة طبيعيـــة مســـتمدة مـــن ا
ز رـذه و ة، والكتابة رمأصواا لغويّ  غة جمموعة غة أقدم من الكتابة،والكتابة عرض واللّ غة، فاللّ جوهر اللّ 
 .(9)"وهذا هو الفرق بني الصوا واحلر  (1)"اتصواا

وم،ـــل اتصـــواا و احلـــرو    عالقـــة كـــّل منهـــا بـــاآلخر م،ـــل :"ويقـــول متـــام حّســـان   هـــذا الّصـــدد  
 تّن احلر  عنوان على عدد...لطالب والصفو  ، فالطالب حقيقة مادية و الّصف وحدة تقسيميةا

____________________ 

 .12ص ،أبو علي بن سينا  : أسباب حدوا الحروف (1)

 .21ص/1، ج أبوالفتحعثمان بنجني: سّر صناعة اإلعراب ( 2) 

 .29ص/ 2جم،1882-ه1/1111ط،،دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنانلّسُيوطي ين بن عبد الرحمان اجالل الدّ :األشباه والنظائر( 3)

 .91كمال بشر ، ص: دراسات في علم اللغة  (1)

 .22 م، ص1،1819طالقاهرة ، مصر ،،دار الكاتب للطباعة والنشر، فهمي حجازي : غة العربية عبر القرون اللّ (6)

 .63ص م،2/1891كتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ، طدار النظريات في اللغة العربية ، أنيس فريحة ،( 1)

 222،ص2222/  1ط لبنان،دار الفكر المعاصر،بيروت،،  يغعبدالعزيز الصّ  : راسات العربيةوتي في الدّ المصطلح الصّ (9)
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أي أّن الّصوا والطالـب حقيقتـان ماديتـان . من اتصواا و الّصف م،له عنوان على عدد من الطلبة 
 .(1)"قسمان من نظام يضّم غريمها من اتقسامواحلر  والّصف 

فالّصوا سلسلة مـن الذبـذباا اروائيـة واحلـر  إيقـا  رـذا الصـوا وقطـع لـه  وعليـه فـاحلر  منتهـى 
 .الصوا وغايته 

وعليــه فإنّــه ي نظــر ، احلــر  رمــز ووســيلة كتابيــة ت ســتخدم لتم،يــل الّنطــق وتصــويره " ويــرى كمــال بشــر أنّ 
أّما الّصوا فهـو اتثـر الّسـمعي أو احلـدث الّنطقـي الـذي يصـدر . لكتابة اإلمالئية إليه   إطار نظام ا

 .(2)"طواعية عن أعضاء الّنطق ويدرس   إطار النظام الّصويت لّلغة

أّمـا احلـر  فهـو ذلـك الرمـز . أّما رمضان عبد التواب ، فهو يرى بأّن الصوا هو ذلـك الـذي نسـمعه 
 .(3)"قةالكتايب الذي يّتخذ وسيلة منطو 

وبعد هذا العرض تبنّي أّن الدرس الّلساين احلدي  يعتمد على احلر  مقابل الّصوا   كونه هيئة     
ــــه ــــا الّصــــوا فيعــــّد مــــادة احلــــر   وبالتــــايل فالّصــــوا . ل واحلــــر  جمموعــــة مــــن العناصــــر احملسوســــة أّم

 .هواتصل

 .الفونيممفهوم  -3

اا الّلســــانية احلدي،ــــة مصــــطلًحا ثال،ــــا، وهــــو إىل جانــــب مصــــطلحي الّصــــوا واحلــــر  جنــــد   الدراســــ
اّلذي يعّد أساس التحليل الفونولوجي احلدي ، وكان أّول ظهور للمصطلح حسب أمحد خمتار  الفونيم

 منوهـو  .(1)"  اجتماع اجلمعية الّلغوية الفرنسـّية  (Defrich desgenete)من قبل م 0814عمر سنة 
 :أيّ  (احلر ) يقابل "،...ا الكالسيكياتصو علم ا  املصطلحاا اليت مل تكن موجودة 

____________________ 

 .91ص. م1898(/ط.د)،،مصريئةالمصريةالعامةللكتابالهان  ، تمام حسّ : الّلغة العربية معناها ومبناها (1)

 .19كمال بشر  ، ص:دراسات في علم الّلغة (2)

 .93م ، ص1889/  3، مكتبة الجانجي ، القاهرة ، طبد التوابرمضان ع :المدخل إلى علم الّلغة ومناهج البحث الّلغوي (3)
 .118أحمد عمر مختار ، ص: دراسة الّصوت الّلغوي: نظريُ ( 1)
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 .(1)"غة العربيةمز الكتايّب    اللّ الرّ 

احلــــدي  ، وقــــد تــــرجم   الــــدرس العــــريب  )*((Phonology)واعتــــرب أســــاس التحليــــل الفونولــــوجي      
، ( صــوتية)، و( صــوا جمــرد)، و(الفــظ )، و( وحــدة صــوتّية: )حاا منهــا احلــدي  إىل عــّدة مصــطل

 .(3)وع ّرب إىل فونيم وفونيمة . (2)"(صومت )، و( صوا)و

" وهـذه الوحـدة الصـوتية تبعـ  .(1)"أصغر وحـدة صـوتية عـن طريقهـا ميكـن التفريـق بـني املعـاين"فالفونيم
محل صـوا (  ته ، وضربَت ، وضربت  ضرب: ) ولنا ففي ق،  اختالفاا صرفّية وحنويّة ومفهومّية وداللّية

ــــت اتوىل علــــى الشــــخص املــــتكّلم ، وال،انيــــة علــــى املــــذّكر ( التــــاء )  املتحــــّرك معــــاين حنويّــــة خمتلفــــة دّل
مـررا )، و( رأيت ذا الفضل)، و( ذو الفضل )جاء : ، و  املخاطب ، وال،ال،ة على املؤنّ،ة املخاطبة 

معـىن معجميـا أي اسـم الـذاا للـذكور ، ومعـىن حنويـا أي حـاالا  حتمل ذو ، ذا ، ذي( بذي الفضل
ورــذا جنــد مصــطلح الفــونيم أوســع داللــة عنــد املعاصــرين مــن مــدلول احلــر   .(6)"الرفــع والنصــب واجلــّر 

 .  العربية   تنّه يشمل احلر  واحلركة

 أهم العوامل  عدّ ما ي  غة ويت للّ ذو طبيعة صوتية وتقعيد التكيب الصّ الفونيم " ويرى عمر خمتارأنّ 

 الفونيم  جمموعة أصواا،  أنّ  :"أّما  متام حسان فريى . (1)"داغة نطقاً جيّ م للّ الكتساب املتعلّ 
____________________ 

 . 91 -93 م، ص1889/ 3،مكتبة الجانجي،القاهرة  ،طرمضان عبد التواب: غوي غة ومناهج البحث اللّ المدخل إلى علم اللّ (1) 

، وهو العلم اّلذي يهدف إلى دراسة أثـر الّصـوت الّلغـوي فـي تركيـب الكـالم (ِعْلُم وظائف األصوات)؛ أي (phonology)" ونُوُلوجيالفُ )*(" 
 .؛ وذلــك مــن خــالل اســتنتاج القواعــد العامــة التــي تضــبط الظــواهر الصــوتّية المتعّلقــة بالّصــوت اإلنســاني، والقــيم التعبيريــة لهــا(نحويــاً وصــرفياً )
 (36ص/89غة العربية ، القاهرة ، جصادق أبو سليمان ، مجلة مجمع اللّ : غة عند القدماء والمحدثينماع في اللّ لسّ ا:نظريُ )

 .116ص م،1883-ه1/1113مؤسسة الّرسالة ، بيروت،لبنان، ط،عبد الصبور شاهين : غة العام في علم اللّ : يُنظر (2)

 .69صم،1/1882دار الفكر اللبناني، ، بيروت ، لبنان، ط، لدينعصام نور ا:غوية ئف األصوات اللّ علم وظا: نظر يُ (3)

 .123ص م،2221-ه1126/ 1طمصر،،مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،حسام بهنساوي:وات علم األص: يُنظر ( 1) 

 .12ص ،م1891لبنان،ريمون طحان  ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، :األلسنية العربية( 6)

 .236أحمد عمر مختار  ، ص:الّلغوي  دراسة الّصوت  (2)



 صّوت اللّغويّ ل                                                                                                                    أبعاد الالفصل األوّ

 

 
32 

ــــــة  وأّن هــــــذه ــــــادل املواقــــــع مــــــا دامــــــت منتمي ىل فــــــونيم واحــــــد وذا أعضــــــاء متعــــــددة إاتصــــــواا ال تتب
(Phonems) ويــدعى أحــد هــذه اتعضــاء عضــواً رئيســاً إذا  ، كــالنون وقــد يكــون ذا عضــو واحــد كاليــاء

 .(1)"بقية أصوامها ،وي   مقابلكان أك،ر وروداً فياالستعمال كصوا النون اللّ 

 :فونيم بعض اخلصائص املمّيزةلل نتسنتج ااالتعريف ههذخالل ومن 
 .ة أصغر وحدة صوتيّ  الفونيم -
 .هذه الوحدة الصوتية الصغرى را قدرة على التمييز بني املعاين املعجمية للكلماا  -
فحني توضـع جنبـا إىل "،رىقدرمها على متييز املعاين تظهر من خالل تقابلها مع بقية الوحداا اتخ -

 .(2)"فالكلمة مثّ اجلملة )*((Morpheme) جنب تشكل وحداا داللية أكرب منها هي املورفيم
   معجمية فائدة وله الكتابة، أنظمة بتشكيل صلمتّ  هامّ  عملي تطبيق الفونيم فكرة أنّ  -

 .(3)"مكان صوا آخر صوا إبدال
 :ونيم فهناك مصطلحاا جيدر بنا أن نعرفها وإذا عرفنا الف.أّن الفونيم مفهوم صويت  -

____________________ 

 .169 م ،ص1898تمام حسان ، درا الثقافة ، دار البيضاء ، المغرب ، : غة في اللّ  مناهج البحث:نظر يُ (1)

ذه الوحدة إلى وحدات هو أصغر وحدة في بنية الكلمة تحمل معنى ، أو وظيفة نحوية ، واليمكن أن تقسم ه: Morphemeالمورفيم ) )*(
وأن يكـون الوحـدة الدالليـة الصـغرال يمكننـا مـن التمييـز بـين المـورفيم المعجمـي والمـورفيم .أصغر منها دون االنتقال إلى المستوال الفونولوجي 

مضارع وله معنى ثـان وهـو : ب مورفيم يشير إلى أّن فعل ذه( يـــــــ. )مورفيم يفيد انتماء الحدا للزمن اآلتي ( : ســـ.)سيذهبون : مثل .النحوي 
مــورفيم ( : ذهــب) .مــورفيم يفيدتصــريف الفعــل فــي المضــارع المرفــوع مــع ضــمير نضــمائر الجمــع( : ون". )هــم"إســناد الفعــل للضــمير الغائــب 

لقــاهرة ، م، ا2229دار الفــتح ، .نــور الهــدال لوشــن: مباحــث فــي علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي : نظــر يُ  )( .معجمــي يفيــد معنــى الــذهاب
 (.112-111ص

، أّي اّلذي ( المورفيم الحرّ )األول : أّماالمورفيم عند علماء الغرب يعبر به عن أصغر وحدة لغوية ذات معنى ، وقسّموا هذه الوحدة إلى نوعين 
، وهـو الّـذي اليمكـن ( المقيـدالمـورفيم ) والثـاني ...رجل  ، نـام ، جبـل ، كبيـر ، إلـى ، حضـارة : يمكن استعماله كوحدة مستقّلة في اللغة نحو 

والواو والنون ، للداللـة (. ولدان)األلف ، والنون للداللة على المعنى المثنى : استعماله منفردا بل يجب اتصاله بمورفيم حّر أو مقيد ، وأمثلته 
اصــرة ،  عــالم المعرفــة ، المجلــس أضــواء علــى الدراســات اللغويـة المع: نــايف خرمـا (".) معلمــون)علـى معنــي الجمــع والتــذكير ، كمـا فــي كلمــة 
 (.291م ، ص1899الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، 

 .291أحمد عمر مختار ، ص:دراسة الّصوت الّلغوي: نظر يُ (2)

 .المرجع نفسه والصفحة نفسها(3)
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 كـوني أن وميكـن ، املعـىن يغـري ال تغيـريه الفـونيم عناصـر مـن عنصـر وهـو: (Allophone)اتلوفـون  -
 معينـة مواضـع دهحتـدّ  إجباريا يكون أن وميكن أخرى، إىل بيئة من والقا  اجليم صور كتعدد اختياريا
 (اهلل) اجلاللـة لفـظ   الـالم تفخـيم آخـر وم،الـه عنصـر حمـلّ  عنصـر َيـلّ  أن جيـوز فـال الّسـياق،  

 . (1)"غريه إىل اليتعداه معرو  موضع ذلك من لكلّ  إذ وترقيقها

التنوعـاا الّصـوتية الـيت  يتوقـف اسـتعمال كـّل منهـا أساسـا علـى :" يوباي اتلوفون بقولهوعّر  مار     
 ( 2)"وعلى اتصواا اجملاورة له ( إخل..آخرا –وسطا  -أوال)موقعه   الكلمة 

 والتحليـل للقيـاس یضـع أنْ  لـه ميكـن الـذي البسـيط املفـرد غـوياللّ  واالّصـ وهـو : (phone) فـون-
 .(3)"اتصواا معلو  معامل   اآليل

  :وت والفونيمالفرق بين الصّ  -

أحــدمها حمــل اآلخــر  غــة نفســها ويظهــران   اإلطــار الصــويت نفســه، وإذا حــلّ إذا كــان الصــوتان مــن اللّ 
اليت را صور صـوتية ( كاجليم)دون أن ينتج اختال    املعىن، فهذان الصوتان صورتان لفونيم واحد 

معطشـة قريبـة ( مجيـل)خرى دون تغيري   املعىن كنطـق اجلـيم   ات حملّ  حداها أن حتلّ متعددة ميكن إل
عنــد القــاهريني (g)فســها خاليـة مــن التعطــيش وقريبــة مــنمـن الشــني عنــد الشــاميني ونطقهــا   الكلمــة ن

ونطقهـــــــا قريبـــــــة اىل الوصـــــــف الصـــــــويت عنـــــــد علمـــــــاء التجويـــــــد   قـــــــراءة القـــــــرآن فيمـــــــا نـــــــدعوهباجليم 
 .(6)"الفونيم صوا ، وليس كّل صوا فونيما:" لوشن  أنّ  وترى نور اردى.(1)الفصيحة

____________________  

 .106 ص،م 1996(/ط.د)سوريا،،دارالفكر،دمشق قدورأحمدمحمد :سانياتمبادئاللّ : نظريُ (1)

  .99صم،1893 ،ليبيا ، منشورات جامعة طرابلسأحمد مختار عمر ،: ماريو باي ، ترجمة :أسس علم الّلغة  :نظريُ (2)
 .92ص حساني،أحمد :سانياتاللّ  في مباحث:نظريُ (3)

  .122 أحمد محمد قدور ،ص: سانياتمبادئ اللّ :نظر يُ (1)
  .121نور الهدال لوشن  ، ص : غوي غة ومناهج البحث اللّ مباحث في علم اللّ (6)
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 .وكيفية حدوثه وت الّلغويالصّ  مفهوم -ثانيا 

 .غويوت اللّ الصّ -1

جتماعيـــة اســـتعمال الصـــوا لتحقيـــق ة، واالفســيّ ة، والنّ قتضـــي بالضـــرورة العضـــويّ إّن الطبيعــة اإلنســـانية ت
لذا فالّصوا الّلغوي   حياة التاث العريب ليس جديدا ، فاّلذي ي،بته حقل البحـ   .عملية التواصل 

كتـاب "الّلغوي أّن اخلليل بن أمحد هو أّول َمن وضع الّصوا الّلغوي ، وهذا ماجاء   كتابه املشـهور 
وجاء من بعده سيبويه ، مثّ ابن جيّن ، وغريمهـا مـن جهابـذة الّلغـة . فكان بذلك الرائد واملؤسس" العني
وهكــذا فلــيس جديــًدا القــول بســبق العــرب إىل تأصــيل الّصــوا الّلغــوي واضــطالعهم بأعبــاء . العربيــة 

 .املصطلح الّصويت منذ القهدم 

فهـو يعـّر  (ه522ا )اجلـاحظ ضـوا  للّصـوا الّلغـوّي، عرّ تمن بينعلماء الّلغة العربية القدماء الّلذين و  
ولـن تكـون . ذي يقـوم بـه التقطيـع ، وبـه يوجـد التـأليف آلة النطق ،و اجلوهر الّـ :"بأنّهوا الّلغوي الصّ 

والتكــون احلــرو  كالمــا إالّ وا ، حركــاا الّلســان لفظــا وال كالمــا موزونــا وال من،ــورا إالّ بظهــور الّصــ
معـا ، علـى اعتبـار " الّصـوا "و"احلـر  "  يقصد اجلـاحظ هنـا بلفـظ الّصـوا .(1)"بالتقطيع واتليف 

 .أنّه أساس بناء الّلفظ والكالم

 عـرضٌ  واّصـال" :قـائالً  معرفا الّصـوا الّلغـوي(هـ415ا)بنجيّن وبعد اجلاحظ جند صاحب اخلصائص ا
ـــــنّ ع یـــــرج مـــــ يـــــه عـــــن امتـــــداده يعـــــرض لـــــه   احللـــــق والفـــــم والشـــــفتني مقـــــاطع ت،ن حـــــتّ  الَ تصـــــفس مال

" ...اتلف أجراس احلرو  حبسـب اخـتال  مقاطعهـا،وختى املقطع أينما عرض له حرفً واستطالتهفيسمّ 
(2). 

____________________ 

-ه1119 (/ط.د)مصر،عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة،: تحقيق وشرح : الجاحظعثمان عمرو بن بحر : التبيينو البيان (1)
 .69ص/1م، ج1889

 .21ص/ 1ج، يّ بن جنّ أبو الفتح عثمان : صناعة اإلعراب  سرّ (2) 



 صّوت اللّغويّ ل                                                                                                                    أبعاد الالفصل األوّ

 

 
35 

عــن تلــك  اأثــر مسعــي يصــدر طواعيــة واختيــار  "لّصــوا الّلغــوي علــى أنّــه فقــد نظــروا إىل ااحملــدثون ا أّمــ
و املالحـــظ أّن هـــذا اتثـــر يظهـــر   صـــورة ذبـــذباا معّدلـــة . طـــق اتعضـــاء املســـماه جتـــاوزا أعضـــاء النّ 

وا الّلغــوي وضــع أعضــاء ويتطلــب الّصــ. يصــاحبها مــن حركــاا الفــم بأعضــائه املختلفــة وموائمــة  ملــا 
ا مـا كـي َيصـل علـى الّنطق   أوضاع معّينة حمـّددة أيضـا ومعـىن ذلـك أّن املـتكّلم البـّد أن يبـذل جمهـودً 

 .(1)"اتصواا الّلغوية

إنّه حني يتكّلم املتكّلم نالحظ : قائالوا الّلغوي لصّ ا  عرّ يالذي متام حسان د أيًضا من احملدثني وجن
ّكه اتسفل وشفتيه ولسانه ، ونالحظ كـذلك أّن أثـرا مسعيـا معينـا يصـل إىل فأنّه يقوم حبركاا خاصة ب

هذا اتثر السمعي ال يبـدو   مظهـر ذبذبـة . آذاننا فنفهم أنّه مرتبط هبذه احلركاا اليت   فم املتكلم 
ها من صفارة اإلنذار أو من صـفارة القطـار ، وإمّنـا هـي معّدلـة مستمرة طويلة غري معّدلة ، كاليت نسمع
 .(2)"مبقدار ما يصاحبها من حركاا الفم

ا عـن أعضـاء هـوأثر مسعـي يصـدر إراديًـ :" وا الّلغـوي بقولـهلّصـا فقـد عـّر  منا  مهدي حممدأّما    
 .(3)"ا حمّددة وحركاا معينة رذه اتعضاءب أوضاعً الّنطق ، وهو يتطلّ 

ما يصدر من اإلنسان من صوا ميكن أن يقال إنّه صوا لغـوي، فاجلهـاز النطقـي لإلنسـان  ليس كلّ 
قــادر علــى إنتــاج أصــواا ك،رية،كمــا أنّــه قــادر علــى إنتــاج أنــواع مــن الضــجيج والضوضــاء،ولكي يكــون 

 .(1)" وا لغويًا،جيب  أن يكون حامال ملعىن معني وينقلرسالة حمددة من عقل إنسان إلىآخرالصّ 

____________________ 

 .11كمال بشر ،ص: غة العام علم اللّ (1)
 .91تمام حسان  ، ص: مناهج البحث في الّلغة  (2)

 .29صم،1889/ 1طلبنان،عالم الكتب ، بيروت، مناف مهدي محمد الموسوي  ، : ة غويّ علم األصوات اللّ (3)
 .39ص م ،1889-ه1118(/  ط.د)مصر،لكتب ، القاهرة،عالم ا ،أحمد مختار عمر: ترجمة ، ماريو باي : غةأسس علم اللّ ( 1)
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 .كيفية حدوا الّصوت الّلغوّي   -2
عنــدما يســتعد اإلنســان للكـالم العــادي، فيستنشــق ارــواء، فيمتلــيء بــه صــدره "غــوي وا اللّ َيـدث الّصــ

م فــإّن عضــالا الــبطن تــتقلص قبــل النطــق بــأول مقطــع صــويت، مث تــتقلص قلــيال ،وإذا أخــذ   الــتكلّ 
نتجـــة لألصـــواا ،  القفـــص الصـــدري حبركـــاا ســـريعة تـــدفع عضـــالا

 
ارـــواء إىل أعلـــى عـــرب اتعضـــاء امل

ة مضـبوطة إىل أن ينتهـي اإلنسـان مـن اجلملـة اتوىل ، يئـل عضالا البطن تقلصامها   حركة بطوتواصه 
 للنطــــق باجلملــــة التاليــــة افــــإذا فــــرغ منهــــا فــــإّن عمليــــة الشــــهيق متــــأل الصــــدر ثانيــــة وبســــرعة، اســــتعداد

 .(1)"وهكذا

تبعــا حلركــة ارــواء وعملهــا   أعضــاء النطــق  وا الّلغــوية إنتــاج الّصــويوضــح رمضــان عبــد التــواب عمليّــ
إّن ارــواء اخلــارج مــن الــرئتني ، إّمــا أن يصــاد  جمــراه مســدودا انســدادا تامًّــا، عنــد أيــة نقطــة   :"بقولـه 

ســدادا ن، الا ى  طريقــه تضــييًقا   اجملــر  ّمــا أْن يصــاد إاجلهــاز النطقــي مــا بــني احلنجــرة والشــفتني ، و 
فيــه، حبيــ  يســمح هــذا التضــييق للهــواء بــاملرور ، ولكــن هــذا ارــواء َيتــك بنقطــة التضــييق هــذه أي أّن 

وتقتضـــي . الكـــالم َيـــدث عـــادة عنـــد عمليـــة الـــزفري ، وذلـــك بـــأن تعـــتض اتعضـــاء الصـــوتّية ممـــّر ارـــواء
بالنسبة لعملية الشهيق حت تصـبح الفـتة الـيت يسـتغرقها الـزفري  عملية الكالم إطالة الزمن اّلذي تتم فيه
 .(2)"من ثالثة إىل عشرة أم،ال فتة الشهيق

أحــداث متتاليــة متابطــة يقــود بعضــها إىل بعــض  ةة إصــدار الصــوا الّلغــوي عــرب  ســوتنــتظم عملّيــ   
ة ، وهـذه املراحـل أواتحـداث  تتم الدائرة بني املتكلم والسامع   أبسط موقف من املواقـف الّلغويـحّت 

 :(3)"بتتيب وقوعها هي

 .م قبل وأثناءهة اليت جتري   ذهن املتكلّ ة والعملياا العقليّ فسيّ اتحداث النّ  -

 .طقل   أصواا ينتجها ذلك اجلهاز السمعى جهاز النّ ة إصدار الكالم ، واليت تتم،ّ عمليّ -
___________________ 

 .111ص،أحمد مختار عمر : غوي وت اللّ دراسة الصّ ( 1)

 .29رمضان عبد التواب ، ص: غة ومناهج البحث الّلغويالمدخل إلى علم اللّ : نظريُ (2)

 199ص،(ت.د()ط.د)لبنان،،بيروت،هضة العربية عران  ،درا النمحمود السّ :  علم الّلغة مقدمة للقارئ العربي( 3)
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لســامع، بوصــفها ناجتــة عــن حركــاا أعضــاء املوجــاا والذبــذباا الصــوتية الواقعــة بــني املــتكلم وأذن ا-
 .اجلهاز النطقي

 .العملياا العضوية اليت یضع را اجلهاز السمعي بوصفها ردة فعل مباشرة لتلك املوجاا-

 .العملياا الّنفسّية واتحداث اليت جتري   ذهن السامع عند مساعه للكالم-

 :خصائا الّصوت الّلغوي -ثالثا
ي من جممل التغرياا احملتملة اليت حتدث   جهاز النطق من غري حتديد وا الّلغو حتدد خصائص الصّ 

 :مجمل هذه التغرياا جتتمع   سبع نقاط،فلصوا بعينه

ولكن معظم ، مصادر حركة ارواء متعددة وكذلك االجتاهاا :مصدر حركة ارواء واجتاهها 1-
 .اتصواا يتم إنتاجها هبواء رئوي متجه إىل اخلارج

ا لفتحة املزمار ثالثة أوضاع، وعلى هذا يكون الصوا إمّ ): اتوتار الصوتية)املزمار وضع فتحة  2-
 .اا وال مهموسً ا، أو ال جمهورً ا، أو جمهورً مهموسً 

للطبق اللني وضعان، فهو إما أن يكون مغلقا أو مفتوحا، فإن كان مغلقا ":وضع الطبق اللني 3-
 .(1)"أنفيا يكون الصوا فمويا، وإن كان مفتوحا يكون الصوا

 .حتديد عضو اإلنتاج املتحرك4-
ومعظم ، أعضاء إنتاج الصوا الّلغوي فيها املتحرك وفيها ال،ابت . حتديد عضو اإلنتاج ال،ابت 5 -

اتعضاء ال،ابتة متصلة بالفك اتعلى غري القابل للحركة،واملتحركة تستقر على اجلزء اتسفل أو على 
د اتصواا اع العديدة احملتملة لألعضاء ال،ابتة واملتحركة، تتعدّ وباتوض.(2)"الفموي أرضية التجويف

 .طقالّلغوية الصادرة عن جهاز النّ 

 يتحدد العائق ودرجته بتحديد مركز العضو الفعال بالنسبة للعضو ال،ابت،:نوع العائق ودرجته6-
____________________ 

 . 132-132ص،أحمد مختار عمر:  غويوت اللّ دراسة الصّ ( 1)

 .المرجع نفسه(2)
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 :وحتت هذا االحتماالا التالية. ويدلنا على كيفية التدخل   جمرى ارواء، ومدى هذا التدخل
 .وهو مينع مرور ارواء منعا تاما: غلق تام -
 .يتضمن الضرب السريع أو التذبذب لعضو فّعال ضد عضو ساكن: غلق متقطع-
تيار ارواء أن مير باستمرار خالل الفم، مع صعوبة  تطرفا، وتسمح ل أّما باقي أنواع التدخل فأقلّ  -

 .ك،رية أو قليلة

 .(1)"سان َيدد نوع الصوا من حي  التفخيم والتقيقإّن وضع مؤخر اللّ :سانوضع مؤخر اللّ 7- 
طق، واليت بسببها تنتج خمتلف اتصواا دد خمتلف أوضاع أعضاء النّ هذه النقاط السبعة هي اليت حت   

ماا النطقية الفيزيولوجية، هي اخلصائص املميزة هذه السّ  وكلّ . حتديد لصوا بعينه الّلغوية، من غري
 .(2)"طقوا الّلغوي عن غريه من اتصواا اليت تصدر عن جهاز النّ للصّ 

 (:جهاز السمع)جهاز االستقبال الّصوتيّ  -1

واصـل ال ك والتّ حاسـة السـمع لـدى اإلنسـان أهـم احلـواس اخلمـس   عمليـيت اإلدرا لقد ثبت علميـاً أنّ 
ة الـيت ال ا احلاّسـذي ميتلـا بـآال  اتصـواا لـيالً وهنـاراً، وأهّنـه الّـا مـع الكـون كلّـوإمّنـ،مع غريه فحسب 

إلدراك احملسوســـاا مـــن ا ليســـت آلـــة إهّنـــفومـــن مثّ (3)"   حالـــة نـــوم اإلنســـانف عـــن العمـــل حـــّت تتوقّـــ
 فينابت عن العقل   بعض اتحيان قدفراك املعقوالا من املعاين أيضاً ا إلدوإمنّ اتصواا فقط

ـــــوِبِهُم اْلِعْجـــــلَ :حنو قولـــــه تعـــــاىلاتشياءورفضـــــها، قبـــــول ُل َنا َوُأْشـــــرِبُوا ِفـــــي قـُ ـــــاُلوا َســـــِمْعَنا َوَعَصـــــيـْ  ﴿َق
ُر اللَّـِه يَْأتِيُكم بَِلْيـٍل َتْسـُكُنوَن ِفيـهِ :تعـاىل وقوله،(1)"﴾ ِبُكْفرِِهمْ   إنّ .(6)"﴾ َأفَـاَل تـُْبِصـُرونَ  ﴿َمْن ِإلَـٰه  َغيـْ
 يكن احلدي  طق وحتديد وظائفها، فلمالنّ نصبا على أعضاء كان اهتمامها م  ة احلدي،ة وإنْ راساا الصوتيّ الدّ 

___________________ 

  .133أحمد مختار عمر ، ص :  غويوت اللّ دراسة الصّ  (1)

 .12م، ص2221-2226تير ، رضا زالقي ، رسالة ماجس: دراسة مخبرية  -شديدة في العربية الفصحىلالصوامت ا(2)

 .29ص  ،1/1882ط مصر،،ين ، مكتبة األنجلو المصرية كريم زكي حسام الدّ : يةوتّ اللة الصّ الدّ : نظريُ (3)

 [.83]اآلية:البقرة سورة  (1)

 .[91]اآلية : القصاسورة  (6)
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لكن ،هوا وإدراكال   استقبال الصّ مع ملا له من دور فعّ عن جهاز السّ  عن هذا اجلهاز منفصالً 
إنتاج :أيّ   اتصواا الوظيفي يهتمون بدرجة كبرية باجلانب التصوييت الك،ري من الدارسني لعلمه 

مع،وهذه الطريقة ليست   ذلك جانب السّ  ويهملون..احلنجرة،الفم)اتصواا من قبل اتعضاء 
 .(1)"...صحيحة

 الصـوتية اإلشـاراا تلـتقط عمالّسـ وأداة الصـويت االسـتقبال مت،ـل جهـاز اتذنمع أمهية عظمـى، فـوللسّ 
 اهلل قدرة ىتتجلّ  ،املركزيّ  العصيّب  اجلهاز إىل طريقها   اتعصاب غور تسرب حركة إىل وحتورا

 أن لـه ميكـن ال وبدونـه اإلنسـان مسـرية   التـوازن حتقيـق اتوىل : مهمتـان اتداة رـذه تكـون أن تعاىل
 الصـور ومحـل ويتالّصـ االسـتيعاب   فـتكمن ،انيـةال ةاتدائيّـ مهمتهـا اأّمـ ، اليـومي عيشـه   يسـتمر
(2)" اهنبشأ وأحكامه أوامره وإصدار حتليلها بغية الدماغ إىل إليها املرسلة ةالسمعيّ 

 . 
 وهي  ،حركة إىل وحتورا الصوتية اإلشاراا تلتقط السمع وأداة الصويت االستقبال جهاز اتذن مت،ل و

  : التالية اتجزاء من مكونة
 جـانيب علـى اتذن مـن الظـاهر اجلـزء هـوالصـوان و  مـن اخلارجيـة اتذن تتـألف : الخارجيـة األذن -
 واالّصـ تركيـز   أثـرا لـه أن ويظهـر ، َيركـه احليوانـاا وبعـض اإلنسـان لـدى يتحـرك ال وهـو ، الوجـه
 تعتـربفالطبلـة  أمـا   (3)"معـني صـوا لسـماع احليـوان ينصـت عنـدما واضـحا ذلـك ويبدو استقباله حال
 االهتـزازاا اسـتقبال بوظيفـة يقـوم مـرن دائـري شـفا  رقيـق غشـاء ، إذ تتكـّون مـن أهـم اتجـزاء مـن

 وهو  ماخصل الطبلة بالصوان عن طريق الصّ وتتّ .  (1)"اخلارجية اتذن طريق عن إليه املوصلة ةالصوتيّ 
 ة بدور حجرةقناة ضيقة تستخدم مب،ابة ممر مسعي يقوم إىل جانب توصيله مبوجاا اتصواا إىل الطبل

 

____________________ 
(1)24 - Cours de linguistique generale :  F.Sausure,P 
 .91ص،م1/1898طعمان،األردن، دارصفاءللنشر، عبدالقادرعبدالجليل:  غويةاللّ  األصوات(2)
 .  45صم،1881-ه1111/  2،مكتبة وهبة،القاهرة ، مصر، طعبدالغفارحامدهالل: غةالعربيةاللّ  أصوات(3)
 .91، صعبدالقادرعبدالجليل: غويةاللّ  األصوات(1)
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أّمــا القنــاة الســمعّية ، فتتمّ،ــل   نقــل الّصــوا ، اّلــذي مجّعــه الّصــوان إىل . (1")رنــني تضــخم اتصــواا
 .ويقوم هذا اتخري بنقل االهتزازاا الّصوتّية إىل اتذن الوسطى( 2)"غشاء الطّبلة 

 النافـذة إىل اخلارجيـة اتذن مـن الصـوتية الطاقـة بنقـل طىالوسـ اتذن تقـوم: الوسـطى األذن  -
 وهـي السـمع عظيمـاا مـن الوسـطى اتذن وتتكـون ، الداخليـة اتذن بدايـة تشـكل الـيت البيضـاوية
 ةــليـــــالداخ اتذن ايةـــها محــــوظائف مــــأه من ،(3)"  سندانـــــوال ، ابـــــالركو  طرقةــامل: عظيماا ثالث
  بتحريـك اتخـرى تقوم حني على الطبلة بإيقا  اتوىل العضلة تقوم نأب ،العلوّ  البالغة صوااتن ام  

 كميـة زيـادة فهـي الوسـطى لـألذن ال،انيـة اتساسـية الوظيفـة اأّمـ البيضـاوية، النافـدة عـن بعيـدا الركـاب
 . (1)"الداخلية اتذن إىل تنقل اليت اتكوستيكية الطّاقة

 

 وسـفليّ  علـويّ  إىل ممقّسـ وهـو ، بسـائل مملـوء عظمـي جتويـف عـن عبـارة وهـي :الداخليـة األذن-
 حلـزوين جسـم علـى َيتـوي السـماع ةعمليّـ   املهـم وهـو السـفلي واجلـزء رقيـق غشـاء بينهمـا يفصـل
  :(6")وهي قنواا ثالث إىل ينقسم املدخل من فراغ عن عبارة والقوقعة ، القوقعة ىيسمّ  الشكل قمعي
 . القناةالقوقعية 1-
 . قناةالطبلة 2-
 .قناةدهليز 3-

الّتوازن ، وعملية الّسمع املّتصلة بالّنظام : املسؤولة عن عمليتني حيويتني "وتعترب اتذن الداخلّية  
الّسمعي املتمّ،ل   حتويل املوجاا الّصوتّية اليت تصل إىل اتذن الّداخلّية إىل إشاراا كهربائية وتبّ،ها 

 والعصب،كون اتذن الّداخلّية من القوقعةوتت.(1)" املّخ عرب العصب الّسمعيإىل مراكز الّسمع العليا  
____________________ 

 .38أحمد عمر مختار ، ص: غوي وت اللّ دراسة الصّ : نظر يُ ( 1)  
 .28سعاد بسناسي ، ص: الّسمعيات العربية في األصوات الّلغوية (2) 

 .219صم،2226-ه1121(/ط.د)عالم الكتب،القاهرة،،عبدالعزيزمصلوح:إلنتاج إلى اإلدراكصوتيات الّلغة من ا والكالم معدراسةالسّ (3)
 .  262ص: السابقالمرجع (1)

 .  28 ص،البهنساوي حسام:األصوات علم(6)

 .28ص،م1/2212دار أم الكتاب ، مستغانم ، الجزائر،طسعاد بسناسي ،: الّسمعيات العربية في األصوات الّلغوية (1)
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 وأهم عضو فيها ، هي القوقعة   فعند وصول.(1)"وهبما تتحقق عملية اإلتزانالّسمعي  ، 
 يتحّرك الّسائل الكيميائّي جتاوبا مع املّوجاا الّصوتّية وتقوم اتطرا " الّصوا إىل اتذن الّداخلّية 

ــة تصــل إىل مراكــز الّســمع   الــّدماغ ،حيــ  يــتمّ   العصــبّية بتحويــل ذلــك الّتحــرك إىل شــحناا كهربائّي
 .(2)"فهمها على أهّنا صوا ما

 
 
 

 
 

 . شكل القوقعة والعصب الّسمعي-                                    
 
 
 
 
 

____________________ 

 .32، ص  السابق المرجع( 1)

 .31، ص سعاد بسناسي: الّسمعيات العربية في األصوات الّلغوية ا( 2)
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(1) 

 -جزاء اتذنشكل توضيحي ت -                                     
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 :كيفية استقبال الّصوت-2

ـــوان اتذن لينتقـــل بعـــد     تبــدأ عمليـــة التقـــاط اتذن للّصـــوا اإلنســـاين بوصــول املوّجـــه الصـــوتية إىل صه
ذلــك عــرب الّصــماخ إىل الغشــاء الطبلــي الّــذي يتــأثّر بــه فيهتــّز اهتــزازاا تتناســب مــع هــذه املوجــاا ،     

ذن الوســطى بــدور الوســيط الّــذي تنتقــل عــربه اهتــزازاا الطبلــة إىل القوقعــة   اجلــزء اتســفل و تقــوم ات
مــن اتذن الداخليــة و هنــا يهتــّز مــا بالقوقعــة مــن الســائل التيهــي و هــو َيــرك بــدوره أطــرا  اتعصــاب 

وم دركاااليت تّتصل باملراكز السمعّية   املّخ ليقوم بعد ذلك بتمجة هذه االهتزازاا إىل معان 
"(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 ،م1891 (/ط.د)مؤسسة الرسالة ، األردن ،عبد الفتاح عبد العليم البركاوي ،: غة العربية وفن األداء القرآني مقدمة في أصوات اللّ : نظر يُ (1)
 .12ص
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 :المبحث الثاني                                 

 

 {هجاز الن طق عند االإنسان}                                 

 :وفيــــــــه         

 . مفهوم هجاز الن طق عند االإنسان:  أ وال          

 .طق عند االإنسانأ عضاء هجاز الن  : اثنيا          
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- شكل توضيحي تعضاء الّنطق  -
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 .جهاز الّنطق عند اإلنسان مفهوم: أوال

 أنّ "إراديــــا عــــن اإلنســــان، وحتديــــدا مــــن أعضــــاء النطــــق، واحلقيقــــة  غويــــة املختلفــــةتصــــدر اتصــــواا اللّ 
ا دقــــد تعــــدّ  اإلنســــان ال ميلــــك عضــــوا خمتصــــا بــــالكالم وحــــده،وما نســــميه أعضــــاء النطــــق أو الكــــالم

ا وظيفتهـــــــا اتساســـــــية فهـــــــي حفـــــــظ حيـــــــاة وظيفتهـــــــا رـــــــذا الغـــــــرض   فـــــــتة متـــــــأخرة مـــــــن تاریـــــــه،أمّ 
اتوىل أساسـية تتم،ـل   : وفضال عن هذا فـإّن للجهـاز النطقـي لـدى اإلنسـان وظيفتـني . "(1)اإلنسان

ىل ومـا إوتوصيل املاء إىل اجلهـاز ارضـمي العملياا احليوية الفيزيولوجية كالّتنفس ، والّشم ، والذوق ، 
 .ذلك 

 .(2)"أّما الوظيفة ال،انية فتعّد ثانوية تتم،ل   إنتاج وحداا اتصواا الّلغوية    

ا تدرس أساسا هذا اجلهاز، وخمتلف هنّ إبه الصوتياا النطقية، إذ  وهذا الفرع من البح  ختتصّ 
 .غويللّ اتعضاء املشكلة له، وطريقة عملها، وأوضاعها املختلفة، واليت ينتج تبعا را الصوا ا

غوي العريب القد  تجل التعر  على كيفية تناول العرب رذا اجلزء من الدرس واملتتبع للتاث اللّ 
م قد أفاضوا   احلدي  عن جهاز النطق وخمتلف أعضائه منذ فجر الدراساا الصويت  يرى أهنّ 

 .غوية اتوىل عندهماللّ 

بآالا وأدواا أخرى    اه  شبها إيَّ بداية، م  ق إىل وصف هذا اجلهاز إمجاال   التطرّ  لكن ابن جينّ 
 كما جيري الصوا یرج فيه مستطيالأملس ساذجا شبه بعضهم احللق والفم بالناي فإنّ ":قوله

 الصوا   اتلف غفال بغري صنعة، فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي املنسوقة وراوح بني 

 يشبه صاحبه، فكذلك إذا قطعالخروقها صوا  هاعمله، اختلفت اتصواا ، ومسع لكّل خرق من

 الصوا   احللق والفم باعتماد على جهاا خمتلفة،كان سبب استماعناهذه اتصواا

____________________ 

ـــــــــة ولهجاتهـــــــــا (1) ـــــــــوب ، معهـــــــــد البحـــــــــوا والدّ :العربي ـــــــــد الرحمـــــــــان أي ـــــــــةراســـــــــات عب  .31م ، ص1891(/ط.د)القاهرة ،مصـــــــــر،،العربي
 19ص/1ج ،أحمد الفراهيدي الخليل بن: العين (2)

http://www.atida.org/forums/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24544#_ftn1
http://www.atida.org/forums/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24544#_ftn1
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وهو هبـذا يقـارن بـني جهـاز النطـق وآلـة النـاي حمـاوال تقريـب آليـة عمـل أعضـاء النطـق إىل   (1)"املختلفة
 .اتفهام

وهـذا هــو  (2)"آلـة احلـرو "ه هـو باذي مـن اتقـدمني بــإطالق اسـم علـى جهـاز النطـق كلّــاسـت د اتويتفـرّ 
وقــد . للداللــة علـى جهــاز النطـق إمجــاال" خمــارج احلـرو " بــ  وا عنــهاملعـىن الــذي اعتـاد القــدامى أن يعـربّ 

 .ذي یـرج منـهعضـوواحلر  الّـ طق،وعمـل كـلّ يكـون إطالقهـا عنـد التفصـيل   ذكـر خمتلـف أعضـاء النّ 

كـرا عنـد ابـن ا وردا ك،ريا عند العـرب القـدامى بأحـد املعنيـني السـابقني، فقـد ذ  وميكن أن نالحظ أهنّ 
 ين املوصــليّ وضــياء الــدّ  (6)("هـــ202ا ) وأيب البقــاء العكــربيّ (1)" (ه248ا ) والزخمشــري  (3)"جــين
 .وغريهم ...(9)" (ه100ا ) يوطيّ والسّ  (9)( "ه 850ا )والقلقشندي  (1)( "ه 241ا )

ويت على اختال  اجتاهامهم مجلـة صـاحلة مـن رس الصّ ذين عنوا بالدّ غويون الّ ذكر اللّ "وبصورة عامة فقد 
إيـرادهم هـذه  طق عند اإلنسان   أثناء وصفهم للمخارج وحتديدهم للصفاا، ويالحـظ أنّ أعضاء النّ 
رس، ورمبــا  ا للــدّ ة الــيت تكــون موضــوعً طــق مســتقال عــن املــادّ قصــد معــني لإلملــام نهــاز النّ بيت اتعضــاء يــأ

خبلـق  صـلاليل الواسـع املتّ لفهم احلدي  عن هذه اتعضاء، من خالل ذلك احلقل الدّ اكان وراء ذلك 
 .(8)"اإلنسان

 

____________________ 

 .8 -9ص  /1، ج  جني عثمان بن أبوالفتح: صناعة اإلعراب سرّ (1)

 .261ص  /3ج ، هـ1369 (/د،ط)محمد الزفزاف، مطبعة حجازي ، القاهرة،: االستراباذي ، تحقيق:  افيةشرح الشّ  (2)

  .16ص  /1ابن جني، ج  : سر صناعة اإلعراب(3)

ـــــق: المفصـــــل فـــــي صـــــنعة اإلعـــــراب  (1)   .611، ص 1883 /1بيـــــروت ، ط ،دار ومكتبـــــة الهالل ، علـــــى بـــــوملجم: الزمخشـــــري ، تحقي

 .111ص  /2،ج 1886 /1ط دمشــق،دار الفكر،،غــازي مختــار طليمــات:أبــو البقــاء العكبري،تحقيــق:بــاب فــي علــل البنــاء واإلعــراباللّ (6)

 .166ص  /1ج ،1886(/ط.د)،كتية العصـرية، بيـروتالم،محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيقضياء الدين الموصلي،:المثل السائر(1)

 291ص  /2،دمشــق، ج 1دار الفكــر،ط ،يوســف علــى طويــل: أحمــد بــن علــى القلقشــندي، تحقيــق: عة اإلنشــاء صــبح األعشــى فــي صــنا(9)

  .19،ص 1ج ،م 1889 /1فؤاد على منصور،ط :دار الكتب العلمية،،بيروت، تحقيق:يوطيجالل الدين السّ : المزهر في علوم اللغة(9)

 .92ص  م،2212طدار الفكر المعاصر ،بيروت ، لبنان ،أحمد محمد قدور ، :غويرس اللّ سانيات وآفاق الدّ اللّ  (8)

http://www.atida.org/forums/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24544#_ftn5
http://www.atida.org/forums/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24544#_ftn6
http://www.atida.org/forums/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24544#_ftn6
http://www.atida.org/forums/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24544#_ftn7
http://www.atida.org/forums/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24544#_ftn7
http://www.atida.org/forums/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24544#_ftn12
http://www.atida.org/forums/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=24544#_ftn12
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 :عند اإلنسان طقالنّ جهاز أعضاء : ثانيا 

ق   اإلنسـان حتتــاج ة النّـ، فعمليّــطـقى جهـاز النّ صـدر اتصـواا الّلغويــة جهـاز   اإلنسـان يســمّ ي       
 ذه اتعضـاء متتــدّ طـق ، وهــا رــا مـن وظــائف أساسـية غــري النّ مبـشـتاك ك،ـري مــن اتجهـزة واتعضــاء اإىل 

 . طقمن الرئتني إىل الشفتني،ولكّل واحد من هذه اتعضاء وظيفة أساسية غري النّ 

م صـورة ومن املعرو  أّن ابن جين هو أّول من عرض جلهاز النطق فشّبهه بالناي وبـوتر العـود ليقـدّ     
وتقسيمها إىل أصواا ة الطبيعية إلنتاج الكالم ، وليوضح تقسيم اتصواا حبسب املخارج عن العمليّ 

صامتة وأخرى متحركة ، وهذه الصورة اليت قّدمها أبوالفتح ت عّد خ طـوة متقدمـة جـّدا   الـدرس الّلغـوي 
، لكّنهــا مت،ــل لــدينا صــورة صــحيحة للتطــور العلمــي عنــد العــرب ، نقصــد تطــور املــنهج تّن البــدء كــان 

 .(1)"غوية إذ كان صادرا عن االتصال املباشر بالظاهرة اللّ   ا سليمً 

ولقد اصطلح احملدثون من علماء اتصواا على تسمية اتعضاء اليت تشتك   عملية النطق بأمساء   
 .(2)("طقجهازالنّ : )فيقول ،( جهاز)عّدة ، فبعضهم يستخدم كلمة 

 .(1)"(جهازالكالم)،أو(6)"(ويتاجلهازالصّ )،أو(1)"(جهازالتصويت)،أو(3)"(طقياجلهازالنّ )أو

 .(9)( "ةاتعضاء الصوتيّ )،أو(9)"(طقأعضاء النّ )فيقول ( أعضاء)ستخدم كلمة وبعضهم ي  

 ة ، فعرفوا أجزاءه لقد درس الّلغويون اجلهاز النطقي إذ متكنوا من الّتوصل إىل معلوماا جّد علميّ   
____________________ 

 11-12العطية ، ض إبراهيم خليل:  وتي عند العرب في البحث الصّ ( 1) 

 .11تمام حسان ، ص : غةناهج البحث في اللّ م( 2)

 .91ص ،كمال بشر :األصواتعلم ( 3)

 .19ص،م1966(/ط.د)تونس،صالحالقرمادي :ترجمةكانتينو ، جان  : دروس في علم أصوات العربية (  1)

 .16ص مصر،،ومحمد القّصاص، مكتبة األنجلو المصريةترجمة الدواخلي فندريس ، جوزيف: غةاللّ (  6)

 .61ص:  جع نفسهر الم(1)

 . 11ص ،إبراهيم أنيس   : غويةاألصوات اللّ ( 9)

 .12عبد الرحمان أيوب  ، ص  : غةأصوات اللّ ( 9)
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 .عضوا عضوا مبساعدة علم التشريح 

 طق البشري من اتجهزة العضوية اليت تعمل بشكل متناسق إلصدار أصواايتألف جهاز النّ    

 :من ثالثة أقسام رئيسية،(1)"الكالم

 وعضـالا الصـدري القفـص يشـمل ذيوالّـ(: (L'appareil respiratoire نفسـيالتّ لجهاز ا -
 تيـار ينـتج ذيالّـ وهو والرئتني، واحلجاب احلاجز، ائيةرو ا والشعب ئيةرواا القصبة إىل باإلضافة البطن
 .(2")اتصواا إلصدار الالزم اءرو ا

 ذي يشغله القلب  هو اجلزء الّ تقع الرئتان على جانيب خط املنصف و :(Lungs)  الرئتان -

منتصـف التجويـف الصـدري ومهـا كتلتــان خمروطيتـان مـن مـادة اســفنجية عظيمـة املرونـة يغطيهمـا غشــاء 
 .(1)"اتساسيةذي يعترب مادة الصوتوذكر بعض علماء التجويد الرئة اليت تقوم بدفع ارواء الّ .(3)"بلوري

 

 

 

 

____________________ 

-Dictionnaire de linguistique:J. Dubois.librairie Larousse.1973. (1)  

 .13خليل إبراهيم عطية ، ص: في البحث الصوتي عند العرب : نظر يُ (2)

 .92ص، سعد مصلوح:  مع والكالم دراسات السّ (3)

دار ، عبــد الصــبور شــاهين وعــامر الســيد عثمــان : تحقيــق،  إلمــام شــهاب الــدين القســطالنيا: لفنــون القــراءات لطــائف اإلشــارات :يُنظــر (1)
 .193ص/1ج، م1892 -هـ 1382 /1القاهرة،مصر،ط،النشرالمجلس األعلى للشئون اإلسالمية
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 -شكل توضيحي ملكوناا الرئة -                                                

فهـي .(1)"ق،ى قصبة احللـوتقع القصبة اروائية حتت احلنجرة ، وتسمّ : Trachea))القصبة الهوائية -
ف مـــن حلقـــاا غضـــروفية غـــري كاملـــة قنـــاة غضـــروفية خماطيـــة تلـــي احلنجـــرة مباشـــرةمن اتعلـــى، وتتـــأل

صــلة ببعضــها الــبعض بواســطة نســيج غشــائي خمــاطي، وهــي مغلقــة مــن طرفهــا ســتدارة مــن اخللــف متّ إلا
 .(2)"ة أو فتحة احلنجرةاتعلى بواسطةتضخم مزدوج وهو ما ي سّمى باتوتار الصوتيّ 

غ القصـــبة اروائيـــة مـــن جزئهـــا اتســـفل إىل شـــعبتني،كل شـــعبة تـــرتبط برئـــة، وتنتهـــي مـــن اتعلـــى تفـــرّ وت
بـاحلنجرة، وتكـون للصـوا مب،ابـة فـراغ رنـان، وال سـيما إذاكـان الصـوا عميقـا، وغضـاريفها حبليـة مــن 

ىل تــــان تـــــدخالن إقســـــم مــــن أســــفلها إىل فــــرعني رئيســـــني مهــــا الشــــعبتان اللّ نوت. اتمــــام ومــــن الــــداخل
 .(3)"الرئتني

 نفسيلسان املزمار واحلنجرة مها خط دفاع أمامي للقصبة اروائية، يقوم حبمايتها ومحاية اجلهاز التّ 
____________________ 

 .89غانم قدوري الحمد ، ص:ة عند علماء التجويد راسات الصوتيّ الدّ (1)
 .11فندريس  ، ص:غةاللّ (2)

 .122ر عمر  ، صأحمد مختا : غويوت اللّ دراسة الصّ (3)
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 . (1)" من تسلل اتجسام الغريبة كف تاا الطعام أو قطراا املاء أثناء البلع 

وهو عبارة عـن عضـلة مسـطحة تفصـل التجويـف الصـدري عـن :(diaphragme)الحجاب الحاجز -
جتويــف الـــبطن ، ويشـــبه قبـــة غـــري منتظمـــة تــربز إىل أعلـــى الصـــدر ، وعنـــدما تـــنخفض عضـــلة احلجـــاب 

ذي يسـبب دخـول ارـواء إىل الـرئتني ملعادلـة ع جتويف الصدر فيتخلخل الضغط الداخلي الّـاحلاجز يّتس
الضغط املنخفض ، وعندما يكتمل االستنشاق ترختي العضالا ويقل حجم الصدر ، فيتم زفري ارواء 

 .(2)"ذي بواسطته تتم عملية الّنطقالّ 

تضم الـوترين الصـوتيني اللـذين رمـا طق، و وهي من أهم أعضاء جهاز النّ  (:les larynx)لحنجرةا-5
ى بــاجلهر أو ارمــس، فهــي تقــع   قمــة القصــبة اروائيــة، ة الــيت تســمّ القــدرة علــى إنتــاج النغمــة الصــوتيّ 
نفس وإلخراج صل ببعضها، حبي  ميكن تجزائها القيام باحلركة الالزمة للتّ تتكون من عّدة غضاريف تتّ 

 (3)": ليت تتألف منهابعض اتصواا املختلفة، وأهم الغضاريف ا

 .يأخذ شكل حلقة : غضرو  اجلزء اتدىن-

 .يعر  اجلزء البارز منه بتفاحة آدم، عريض بارز من اتمام: الغضرو  الدرقي-

فهمــــا قــــادران علــــى احلركــــة بواســــطة نظــــام العضــــالا وميكنهمــــا أن ينزلقــــا وأن : الغضــــروفان اررميــــان-
 ووظيفة. )*(لصمةى املزمار أو الغَ سان يسمّ يء أشبه باللّ ويقع فوق احلنجرة ش. يستديرا وأن يتأرجحا

ــهــذا اللّ  ــنفس كّلــســان محايــة احلنجــرة وطريــق الّت حــال أنّــه  ة بلــع الطعــام، ويبــدوعلى كــلّ ه   أثنــاء عملّي
 :أساسيتني احلَنجرةبوظيفتني وتقوم.(1)"سان املزمار   تكوين اتصواا بصورة مباشرةلّ لالدخل 

____________________ 

 .92سعد مصلوح ، ص : مع و الكالمدراسات السّ ( 1)

 .32، ص موسويمناف مهدي  : علم األصوات الّلغوية (2) 

 .121أحمد مختار عمر  ، ص : غويوت اللّ دراسة الصّ ( 3) 

ت )أبو علي القالي :في الّلغة البارع : نظريُ ). اللَّحم الذي بين الرأس والعُنقأو سان واقع فوق الحنجرة تحمي الحنجرةنوع من اللّ : الغلصمة)*(
 (.169ص ،(ت.د(/)ط.د)لبنان،،بيروت،دار الحضارة العربية ،بغداد  (361

 .136، صكمال بشر: علم األصوات (1) 
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 أثنـاء   إليهمـا غريـب جسـم أيّ  لتسـلّ  مـن الـرئتني  إىل واءرا ممر َيمي الذي الصمام بدور تقوم  -
 .البلع

 احليوانـاا وبـاقي اإلنسـان ىلـد ّد احلنجـرة مصـدر الطاقـة الصـوتّيةحيـ  تعـ التصـويت ةبعمليّـ تقـوم -
 .(1)"بالرئتني زةهاجمل

 

 

 

  
 

 -رسم توضيحي للحنجرة-                                                    

 

 

___________________ 

 .52 صم،2222طمصر،،معيةدار المعرفة الجا دةفارعوآخرون،اشح :المعاصرة غوياتاللّ  في مقدمة :نظريُ (0)
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ة ومهـا ليسـا   هي احلبـال الصـوتية أو اتوتـار الصـوتيّ  :( Les cordes vocales)الوتران الصوتيان -
احلقيقـــــة وتـــــرين وعلـــــى هـــــذا فالكلمـــــة وترليســـــت دقيقـــــة إهّنمـــــا   احلقيقـــــة شـــــفتان أو شـــــريطان مـــــن 

طــق املتحركـــة، دان مــن أعضــاء النّ ومهــا أشــبه بشــفتني منهمــا بــوترين، وهــذان الــوتران ممتــ.(1)"العضــالا
 (2)":ورماالقدرة على اختاذ أوضاع متعددة تؤثر   اتصواا الكالمية، وهذه اتوضاع أربعة وهي 

قد ينفرج الوتران الصوتيان انفراجا ملحوظـا ، حبيـ  يسـمحان للـّنفس أن : " نفسالوضع اخلاص بالتّ -
ى   االصــطالح َيــدث   هــذه احلالـة مــا يســمّ .  ميـّر مــن خالرمــا دون أن يقابلــه أي اعـتاض أومــانع

 .(3)"وتسّمى اتصواا اليت تنطلق حينئذ اتصواا املهموسة ،" اجلهر " مقابل " ارمس " ويت الصّ 

ن أو ينطبقـــان انطباقـــا جزئيـــا ، حبيـــ  يســـمح ايتضـــام الـــوتر : "وضـــعهما حالـــة تكـــوين نغمـــة موســـيقية-
ينــتج مــا يعـــر   ومــن مثّ . يغلقهمــا بســرعة وانتظــام فــائقني ا أن يفتحهمــا و مــللهــواء املنــدفع مــن خالر
ـدث نغمـة موسـيقية ختتلـف   الدرجـة والشـّدة . ة بذبذبة اتوتار الصوتيّ  وت عـر  هـذه . وهي ذبذبـة حت 

 .(1)"النغمة باتصواا اجملهورة

ر ،   حالة الوشوشة تكون اتوتار   وضع يقرب من وضعها حالة اجله: وضعهما حالة الوشوشة -
لكــن مــع فــارق مهــم ، هــو تصــلبها وجتمــدها حبيــ  متنــع حــدوث أيــة ذبذبــة ، واملعــرو  أّن اتصــواا 
 اجملهورة   الكالم العادي ، تصري أصواتًا مسرّة   حالة الوشوشة ،   حني تبقى اتصواا املهموسة

لكــالم   ل ري ، ومهمــا يكــن اتمــر ، فلــيس مــن شــأن رجــال اتصــواا أن يعرضــوايــعلــى حارــا دون تغ
 .(6)"حالة الوشوشة 

____________________ 

 .121أحمد مختار عمر ، ص : غويوت اللّ دراسات الصّ ( 1)

 .131محمود الّسعران ، ص :  غةعلم اللّ ( 2)

 .131كمال بشر  ، ص: علم األصوات ( 3)

 .131المرجع نفسه ، ص(1)

 .139كمال بشر  ، ص: علم األصوات ( 6)
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قـــد ينطبـــق الـــوتران الصـــوتيان انطباقـــا تامـــا لفـــتة زمنيـــة قصـــرية : " مهـــزة القطـــع وضـــعهما حالـــة تكـــوين-
االنفـــراج املفـــاجا الـــذي يعقبـــه  لـــكذ،حبيـــ  اليســـمحان مبـــرور ارـــواء مـــن وإىل الـــرئتني إىل أن َيـــدث 

 . (1)"هذا الصوا ما نسميه مهزة القطع. يصحبه صوا انفجار ، نتيجة الندفاع ارواء أو 

 :فيمايليها إجياز  ة،ميكنمّ مهطقيةن   وظائف الصوتيني للوترين

 .والياءوالواو ورةكالدالهاتصواتاجمل  املصاحبةلنطقهرنغمةاجل إنتاج الوترانب يقوم-

 .العربية مهزةالقطع عندنطق وذلك اانفجاررم فجأة ليسمع ينفرجان امثاتامًّ اءسدّ رو ا طريق انيسدّ -

(2)راءا صوا عندنطق اوذلكنهمواءبيرليمرا نيقتبا-
. 

 

  -ن الصوتينييشكل توضيحي للوتر   -                              

 

    

____________________ 

 .139كمال بشر  ، ص: علم األصوات  (1) 

 107 سعدمصلوح،ص:والكالم  معدراسةالسّ  :نظريُ (2)
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عن نسيج غضـرو  م،لـ  وهو عبارة ، (1)"الغلصمة"يسميه بعض من علماء الّلغة بــــ : لسان املزمار -
َيمي طريق التنفس  اووظيفته اتساسية أن يكون صمام ،(2)"الشكل أقرب ما يكون إىل ورقة الشجر 

 .(3)"  أثناء عملية البلع

 يهـاوف املرنان دور تلعب اليت: (Les cavités supra glottiques ) المزمار فوق التجاويف -3
 علـى ملتيشـ ذيالّـ والفـم  واتنـف البلعـوم جتـاويف :مـن نوتتكـو  اللغويـة، اتصـواا معظم إنتاج يتم
 .(1)"والشفتني واتسنان سانواللّ  واحلنك والعلوي السفلى الفك
ى هذا اجلزء بـالفراغ فإنّه اجلزء الذي بني احلنجرة وأقصى احلنك، وقد ي سمّ (: les pharynx)احللق -

 .(6)"سان واجلذر اخللفي للحلقاللّ  احللقي أو التجويف احللقي ، وهو الفراغ الواقع بني أقصى

 

 -للتجاويف رسم توضيحي -
__________________ 

 .136عران  ، صمحمود السّ :غة علم اللّ (1)
 .61عبد الغفار حامد هالل  ، ص: غة العربية أصوات اللّ ( 2)

 .19إبراهيم أنيس ، ص: األصوات الّلغوية (3)

 .128م، ص 2003 /16طالجزائر،، الجامعية المطبوعات عيسى ،ديوان حنفيبن :غوي اللّ  فسالنّ  علم في محاضرات :نظريُ (1)
 .139كمال بشر ، ص: علم األصوات (6)
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أقصاه ووسطه وأدناه، ويفهم من قورم أّن أقصى احللق خمـرج : ويقسمه علماء العربية إىل ثالثة أقسام 
 .(1)"للهمزة واراء، أهّنم جيعلون احلنجرة من احللق

وهــو " ويشــار إليــه أحيانــا باحلنــك اتعلــى ، أو ســقف احلنــك ، أو ســقف الفــم ، (:(Palateاحلنــك-
 .(2)"سان   أوضاعه املختلفة و الذي يّتصل به اللّ العض

 (3)": هيوينقسم احلنك إىل ثالثة أقسام

وهـــي حلـــم رقيـــق َيـــيط باتســـنان   أصـــورا ويقـــع خلفهـــا : مقـــدم احلنـــك أو الل،ـــة أو أصـــول ال،نايـــا-
 .مباشرة

وهـو جـزء ثابـت غـري متحـرك : أو النطـعأو وسط احلنك أو الطبق الصلب أو الغـار  لباحلنك الصّ  - 
 احلنـك بـني ما الفاصل احلدّ  إىل  عرّ التّ  وميكن. يقع بني الل،ة واحلنك اللني ، وهو متقدم باجتاه الفم 

 غطبالّضـ التاجـع مث احلنـك، مقدمـة علـى سـاناللّ  بطـر  أو باتصـبع غطبالّضـ نياللّـ واحلنـك لبالّصـ
  .(1)"غطللضّ  احلنك نسيج يستجيب حّت  الوراء إىل تدرجييا

 :كاآليت هيو  ،لغوية وظائف ةعدّ  لبالصّ  للحنك

 .والياء والشني كاجليم :غويةاللّ  اتصواا من لعدد خمرج فهو -

  االألصـو  املصـاحب الـرنني أنّ  يعينوهـذا الـرنني  عمليـة إحـداث   مباشـرة بصـورة اهميسـ كمـا -
  .(6") مهوحج الصلب احلنك شكل باختال  یتلف

____________________ 

.133ص/ 1سيبويه ، ج :الكتاب( 1)  
.19إبراهيم أنيس  ، ص:  غويةاألصوات اللّ ( 2)  
 .61قدور  أحمد محمد ، ص: مبادئ الّلسانيات : نظر يُ ( 3)

.13، صمصلوح سعد  والّسمع دراسة الكالم:نظر يُ ( 1) :  
 .18صم،1/2223دار وائل،عّمان، ط استيتية، سميرشريف:غوية  اللّ  األصوات:نظريُ (6)
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ـــني - ـــذي َيـــّدد حبركتـــه نوعيـــة : أو أقصـــى احلنـــك أو الطبـــق احلنـــك الّل وهـــو اجلـــزء الرخـــو املتحـــرك ، اّل
 علماء فبعض (الفم سقف) احلنك تقسيم   اختال  وهناك .الّصوا اّلذي یرج من الفم أو اتنف

 :أقسام ثالثة إىل مهيقسّ (2)" مضهوبع اللني، واحلنك الصلب احلنك  (1)قسمني إىلنه يقسمو  اتصواا
:ضـهموبع ، (احلنـك أقصـى) نياللّـ احلنـك احلنـك، وسـط ،ـة،اللّ  أو احلنـك مقـدم

 أربعـة إىل مهيقّسـ (3)
 .نياللّ  احلنك عن مستقال قسما ةّلهاال وجيعلون السابق بالتقسيم فيأخذون أقسام،

وهو جتويـف يـدفع ارـواء مـن خاللـه عنـدما يـنخفض احلنـك : ( cavité nasale )نفيالتجويف ات -
ة الـزفري اللني فينفتح الطويل أمام ارواء اخلارج من الرئتني ليمر من طريق اتنف، وتربز من خـالل عمليّـ

 . (1) "بعض اتصواا كامليم والنون العربيتني

 فراغا يعترب أو الرنان بالدور ويقوم املزمار فوق يقع وهو:( cavité buccale ) الفموي التجويف –
 لالتسـاع وقابليتـه لسـعته نظـرا اتصـواا مجيـع تقويـة علـى تسـاعد الـيت طـقالنّ  أعضـاء أهـم ومـن

(6)"والضيق
 .  

" نيوهي زائدة متحركة صغرية متدلية إىل أسفل مـن الطـر  اخللفـي للحنـك اللّـ (:La luette)الّلهاة -
 وظائف بعدة ّلهاةال وتقوم .( 9) "القا  العربية كما ينطقها جميدو القراءة اآلن ، ورا دخل   نطق( 1)

 :نطقية

____________________ 

 .11ص،(ت.د) (/ط.د)، مصر ،القاهرة ،الشباب مكتبة، شاهين الصبور عبد :، تعريب مالبرج برتيل: الصوتيات  :نظريُ ( 1)

 .132ص ، مصلوح سعد: الكالم  و معالسّ  دراسة( 2)

 .19ص أنيس ، ماهيإبر  : غويةاللّ  األصوات :نظريُ ( 3)

  .112كمال بشر ، ص  : علم األصوات  (1)

 .126أحمد مختار عمر  ، ص: غوي وت اللّ دراسات الصّ ( 6)
 .11ص،م 2229-ه 1128(/ط.د)دار الحديث ،القاهرة،مصر،إبراهيم نجا، : التجويد واألصوات( 1)
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. 

 إلنتـاج ذاوهـ واء،رـا تيـار أمـام اتنـف جمـاري لتفـتح الرافعـة  نكيـةاحل ويـةّلهال العضـالا ترختـي -
 .والنون امليم كصويت اتنفية اتصواا

 البلعـوم جـدار باجتـاه واخللـف اتعلـى إىل نياللّـ احلنـك فريتفـع احلنكيـة، ويـةّلهال العضـالا تنقـبض
 الفمويـة اتصـواا إلنتـاج ضـروري الغلـقوهـذا  البلعـومي يّلهـو ال بالغلق العملية هذه ىتسمّ  الداخلي،
  . (1) "والكا  كالتاء

 

 
 .شكل يوضح الّلهاةعند اإلنسان 

طـــــق، وَيتـــــوي علـــــى عـــــدد كبـــــري مـــــن العضـــــالا وهـــــو مـــــن أهـــــم أعضـــــاء النّ  (: langue)ســـــاناللّ  -
الــــــيت متكنّــــــه مــــــن التحــــــرك ، واالمتــــــداد ، واالنكمــــــاش ، والتلــــــوي إىل أعلــــــى أو إىل اخللــــــف، وهــــــذه 

مكنـــــت االتصـــــال بأيـــــة نقطـــــة مـــــن الفـــــم ، فنـــــتج عـــــن حتركاتـــــه املختلفـــــة عـــــدد   الســـــهولة   التحريـــــك
 كبري من اإلمكاناا الصوتية   اجلهاز النطقي ، والغرابة بعد هذا إذاكان امسه ي راد  

____________________ 

 .139 بشر،ص كمال  :  األصوات علم(1)
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 فهطر  وميتد املزمار والبلعوم، المي ولسانال بالعظم جذره ويرتبط.(1)"كلمة الّلغة عند ك،ري من الشعوب
 ويقـال   العربيـة ، (2)"اتسـفل بالفـك السـفلي حهسـط يتصـل كمـا القواطـع السـفلى، حـت اتمـام إىل

فهذه اخلاصية تسـاعده علـى الّنطـق . (3)" اللسان العريب أو لسان العرب ويقصدون بذلك الّلغة العربية 
لّصـــوا املضـــموم يتاجـــع مـــؤّخره للـــوراء ، ويرتفـــع   اجتـــاه ينطـــق با"الصـــحيح للحـــرو  فمـــ،ال عنـــدما 

  .(1)"أقصى احلنك اتعلى

 ثالثـة   یتصـرها وبعضـهم رئيسـة، أقسـام أربعـة إىل سـاناللّ  احملـدثون الصوا علماء بعض يقسم    
 :هي اتقسام وهذه ،ساناللّ  أقصى مع اجلذر داجمني أقسام

 لتجويـف اتمـامي اجلـدار يشـكل ذيالّ  اجلزء وهو (: La racine de la langue)سان اللّ  جذر -
  .الراحة وضع   ساناللّ  يكون عندما البلعوم،

 .نياللّ  للحنك تهمؤخر  أو ، املقابل اجلزء وهو (:Dos de la langue ) ساناللّ  أقصى -

  .للحنك الصلب املقابل اجلزء وهو (:Milieu de la langue )سان للّ وسط ا-

   .(6)" ،ةاللّ  يقابل ذيالّ  اجلزءهو  و ( : Plat de la langue)سان اللّ  طر  -

 (1):"وقد قّسمه سيبويه إىل أربعة أقسام 

____________________ 

 .21واب  ، صرمضان عبد التّ  : غةمدخل إلى علم اللّ ال( 1)

 . 135 ص ، مصلوح سعد: الكالم  و معالسّ  دراسة :يُنظر ( 2)

 .139، صبشر  كمال  : علم األصوات( 3)

إعداد مكي درار ، رسالة ماجستير ، إشراف خليل إبراهيم العطية ، جامعة وهران ، : الحروف العربية وتبدالتها الّصوتّية في كتاب سيبويه(1) 
 .12م ، ص1891-م1896

 .131 ص ، مصلوح سعد :الكالم و معالسّ  دراسة :يُنظر (6)

 .133ص/1، ج ألَبي بشر عمرو بن عثمان  سيبويه : الكتاب ( 1)
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 .ني الرخوسان أو مؤخره ، وهو اجلزء املقابل للحنك اللّ أقصى اللّ -

 .سان ، وهو اجلزء املقابل للحنك الصلبوسط اللّ -

 .سانوهو اجلزء املقابل لل،ةطر  اللّ -

 .سان، وهو اجلزء املقابل لألصداغ جانب اللّ -

سان ،فلسان القوم لغتهم ، و  القرآن الكـر  غة نفسها اللّ طق ، أطلق على اللّ مهية الّلسان   النّ وت   
فـَُيِضل  اللَّـُه َمن َيَشاُء َويـَْهِدي َمـن   َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه لِيُبَـيَِّن َلُهمْ ﴿: قال تعاىل 

 (2)"﴾ُمِبين ِبيّ َعرَ  بِِلَسانٍ ﴿:تعاىل أيضا  هلوقو . (1)"﴾ َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ   َيَشاءُ 

سـان ، سان وطر  اللّ سان ، ووسط اللّ أقصى اللّ : سان إىل ثالثة أقسام هي مون اللّ ا احملدثون فيقسّ أمّ 
 .سان سان، أو ذلقه   طر  اللّ دخلون هناية اللّ وي  

 
 -رسم توضيحي يبنّي شكل الّلسان وأقسامه-

 

____________________ 

  [21]اآلية : سورةابراهيم (1)
 [.186]اآلية : سور الشعراء (2)
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وهنــاك أســنان عليــا، "طــق ال،ابتــة   اجلهــاز النطقــي ،وهــي مــن أعضــاء النّ : les dents))اتســنان -
وأســنان ســفلى، واتســنان تتخــذ مواضــع يعتمــد عليهــا عنــد نطــق بعــض اتصــواا كمــا   التــاء والــدال 

 :ولألسنان قسمان . (1)"م،ال

 .اجالتّ  ويسمى  :ظاهر قسم -

  .نالسّ  جذر ىويسمّ  ،ةاللّ  منغرس   وهو:  ظاهر غري مقس-

سان م،ال كما   نطق الـدال ة   عدد من اتصواا ، فقد يعتمد عليها اللّ وظائف مهمّ  ولألسنان   
   .(2)"طق بالفاءالسفلى حال النّ  ةاس ، كما تقع اتسنان العليا فوق الشفوالتاء عند بعض النّ 

تتخــذان أوضــاعا خمتلفــة عنــد نطــق  طــق املتحركــة املهّمــة ،ن أعضــاء النّ مــ:  (les levres)الشــفتان -
وقد تنفرجـان ويتباعـد  اتصواا املختلفة ، وقد تنطبق الشفتان انطباقا تاما تسمحان للهواء باخلروج ،

مـ،ال ، وَيـدث االنفـراج الكبـري   ك،ـري "البـاء"وَيدث االنطباق التام   نطـق"ّد حمابينهما إىل أقصى 
  .(3)"اتصواا اتخرى صواا كالكسرة العربية م،ال ومع بعضمن ات

   مـذكور عـاطف أمجلهـا فااالّصـ مـن نملـة تـازمت اأهّنـ طقـيالنّ  اجلهـاز أعضـاء علـى املالحـظو     
    :التالية النقاط

 هاةواللّ  الصوتيان، الوتران  :فهي املتحركة اتعضاء أما يتحرك، ال ثابت اتعضاء هذه أك،ر -

  .والشفتان سانواللّ 

 يصـدران مـافإهنّ  والنـون املـيم صـويت باسـت،ناء الفمـوي التجويـف عـن تصـدر غويةاللّ  اتصواا معظم -
 .اتنفي التجويف عن

____________________ 

 .112محمود الّسعران ، ص: غة علم اللّ ( 1)

 .18،ص كمال بشر:علم األصوات  (2)

 .112المرجع نفسه، ص( 3)
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 حمددا، تأثريا اتصواا إصدار على يؤثر اتعضاء هذه من عضو توىمس على خلل حدوث -

(1)متاما النطق يتعذرف الصوتيني الوترين   اخللل كان إذا أما
.  

 است،ناء بال كّلها الكالم عملية   أمهيتها مدى تلك اليت ذكرا سابقا هي أعضاء الّنطق ، يظهر    

ــنتــاج الّصــوا الّلغــوي إلبصــورة دقيقــة إلتتكامــل فيمــا بينهــا  ، اتمهيــة   تفــاوا ومــع   ة متــام عملّي

 .ة احلدي،ة لكتونيّ رها الّلغويون احملدثون مبساعدة الوسائل اإلواصل ، فهي أعضاء صوّ التّ 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

____________________ 

 .11 ،صم1987 (/ط.د)مصر،مدكور ،دارالثقافة،القاهرة، عاطف: والمعاصرة التراا غةبيناللّ  علم :ظرنيُ (1)
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 :المبحث الثالث                               
 

 {تصنيف ال صوات العربية}                                 

 :وفيــــــــه     

 .معايري تصنيف ال صوات العربية: أ وال          

 .  يف الل غة العربية( السواكن)ال صوات الصامتة: اثنيا          

 .يف الل غة العربية (احلراكت)ال صوات الصائتة: اثلثا         

 .                                                                                   صفات ال صوات يف الل غة العربية: رابعا          
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 . األصوات العربية معايير تصنيف:  أوال

ية اليت تصل للمتكلم نتيجة لعملية الكالم اسم الصوا يطلق علماء اللغة على اآلثار السمع   
 :وتصواا أّي لغة عّدة تقسيماا ، ولكن أساسها التقسيم ال،نائي املعرو ، الّلغوي 

 (...ح - ج-   ث - ا  -ب) :م،ل،(CONSONNES) )*(أو الساكنة *اتصواا الصامتة -

 هواء من خترج اتهنّ  وذلك ، اروائية و احلر  اسم اخلليل عليها أطلق وقد، اتصواا الصائتة -     
 (1") )هاةاللّ  أو احللق أو ساناللّ  مدارج   تقع أن دون اجلو 

 باحلرو  اهامسّ  فقد جيّن  ابن اأمّ .
   فهي.(VOYELLES )احلركاا أو أصواا العّلة أو أصواا الّلنيوتسّمى أيًضا  ،(2) "وتةاملصّ 
  :(3)العربية
 /ـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــ/ والكسرة / ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ/ الضمة و /ـــــــَــــــــــــــــــــــــــــــــ / الفتحة-
 .بفتحة مسبوقة ألف وهي / :اــــــــــــــــــــَــــــــــــــــ ـ / الطويلة الفتحة و

 .بضمة مسبوقة واو وهي /:ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ و/ ـ    الطويلة والضمة
 بكسرة مسبوقة ياء هي و /  : يـــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــ  / الّطويلة الكسرة و

خاصيتني ذلك بالتكيز على و زة را، على طبيعة اتصواا وخواصها املميّ  قسيم قائم التأساس هذا و 
 :نيتمهم

 .ةوضع اتوتار الصوتيّ  -
 .طريقة مرور ارواء -

____________________ 

 (.23برجستراسر ، ص: الّتطور النحوي للغة العربية: يُنظر . )مّمن سّمى هذا الصنف باألصوات الصامتة المستشرق األلماني برجشتراسر )* (

 (.16األصوات الّلغوية ،إبراهيم أنيس، ص: نظريُ .) ومّمن سّمى هذا الصنف باألصوات الساكنة إبراهيم أنيس *()

 .69ص/1ج، الفراهيدي أحمد بن الخليل : العين : نظريُ  (1)
 .121ص/3، ج جني عثمان بن الفتح أبو :  الخصائا : نظريُ  (2)

 .181، ص الدين نور عصام : الّلغوية األصوات علم :نظريُ  (3)
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توتار الصوتية تكون غالبا   وضع الذبذبة عند النطـق معا، و جد أّن ا لتقسيمنيوبالنظر   هذين ا    
وينبـين أيضـا علـى   .(1)" باحلركاا، وأّن ارواء   أثناء النطق هبا ميّر حرا طليقا من خـالل احللـق والفـم

وجـــود حـــبس أو تضـــييق   جمـــرى ارـــواء عنـــد النطـــق بالصـــوامت، وعـــدم وجـــود أي حـــبس أو "أســـاس 
   .(2)"هذا هو اتساس املعول عليه ك،ريا لدى أك،ر الدارسنيتضييق عند النطق بالصوائت، و 

ي عّد هذا التصنيف أوليا وأساسيا تصواا أية لغة، تليه تصنيفاا أخرى تتعني من مجلة اخلصائص 
م الصوامت والصوائت بدورها إىل جمموعاا جزئية، هبا ي عر  بناء فتقسّ . اليت تتميز هبا اتصواا 
 .الفنولوجي الّلغة الصويت ونظامها

اتصواا : "وقد عر  العرب قدميا هذا التصنيف، فقّسموا اتصواا إىل صوامت وصوائت      
الصامتة يطلقون عليها احلرو ، وهذه احلرو  هي اليت أولوها عناية خاصة، ووجهوا إليها معظم 

ليت نظروا جهودهم وحبوثهم الصوتية، فهي اليت أخضعوها للتصنيف والتقسيم دون احلركاا، وهي ا
لكن هذا ال يعين بالضرورة إمهارم لدراسة  .(3)"فيها نظرا جادا من حي  خمارجها وصفامها املختلفة

ال نعدم أن نع،ر على أقوال متناثرة هنا وهناك، تشري إىل شيء من خواص احلركاا "احلركاا متاما فـ
رك احلر  يت كذلك على رأيهم تهّنا حت  وتقلقله، أو كما قال بعضهم  وصفامها، فاحلركاا إمّنا مس 

تهّنا جتذبه حنو احلرو  اليت هي أجزاؤها، فالفتحة جتذبه حنو اتلف، والكسرة حنو الياء، والضمة  
هذا التفسري كما نرى أقرب إىل أن يكون تعليال لتسميتها باحلركاا من كونه بيانا  حنو الواو، ولكن
 .(1)"وتوضيحا خلواصها

 أصواا)أنيس إبراهيم عند فهما" قسم لكلّ  عديدة تقسيماا ونعلماء العرب احملدث وضعو 

___________________ 
  .162-118كمال بشر ، ص  : علم األصوات (1)

 . 698ص، أحمد محمد قدور : سانياتمبادئ اللّ  (2)
 . 163كمال بشر، ص  : علم األصوات( 3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .166، صالسابق المرجع (1)
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 أصـواا) حسـان متـام وعنـد ،(وصـوائت صـوامت) السـعران حممـود وعنـد ،(لـني وأصـواا سـاكنة    
 حـرو ) القرمـادي صـاح وعند (وحركاا صامتة أصواا)بشر كمال وعند ،(ةعلّ  وأصواا صحيحة
 وعنـد (وصـوائت صـوامت)خنلـة أمحـد عنـد و ،(وعلـل سـواكن) عمـر خمتـار أمحـد وعنـد ،(وحركـاا
 حـرو  )صـاح الرمحـان احلـاج عبـد وعنـد (متحركـة وأصـواا صـامتة أصـواا)التـواب عبـد رمضـان
 .(1)" (مصوتة وحرو  جوامد،

 بعـض وضـع   إالّ  القـدامى غـوينيلّ ال تقسـيم عـن ك،ـرياً  یتلـف ال احملـدثني الّلغـويني تقسـيم إنّ       
 بينهـا الفـرق وحتديـد لنطقهـا املسـتغرق الـزمن مـع الصوائت خمرج حتديد ةدقّ    أو ةالعلميّ  املصطلحاا

  .الصوامت وبني

وميكن تشبيه عالقـة الّصـائت بالّصـامت ، بـالروح مـن اجلسـد   وأقـل منهـا ، تشـبيهه بالعضـالا      
هنا ،  اجلسد ، فإذا كنا النتصّور جسما حّيا بال روح ، والجسما متحركا بال عضالا ، فإنّه الميكننا

 .(2)"أن نقّر بوجود صامت منطوق ، بدون صائت يعمل على إجياده وحتريكه

 .غة العربيةفي اللّ (السواكن )األصوات الصامتة  : ثانيا

 : مفهوم األصوات الصامتة -0

الّصوا اجملهور، أواملهموس ، الّـذي َيـدث أثنـاء الّنطـق بـه اعـتاض :"تعّر  اتصواا الصامتة بأهّنا   
ـــل الـــدال، أو كـــان أو عـــائق    جمـــرى ارـــواء، ســـواء أكـــان االعـــتاض كـــامال  كمـــا   نطـــق صـــوا م،

وهـي اتصـواا  ،(1)"ةيسّميها بعـض احملـدثني اتصـواا احلبسـيّ و(3)"...االعتاض جزئيا كما   الشني 
 طق إعاقة خفيفة أو طق هبا وإعاقته   أحد مواضع النّ َفس عند النّ الناجتة عن حبس تيار النّـ 

___________________ 

 .18 ، ص1993 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،:بوحوش رابح : البوصيري لبردة غويةاللّ  البنية (1)

م، 2223-2222إعداد مكي درار ، إشراف عبد المالك مرتاض ، رسالة دكتوراه الدولة ، : الوظائف الصوتية والّداللية للصوائت العربية (2)
 .199نيا، صالسا -جامعة وهران

  .82كمال بشر  ، ص: علم الّلغة العام ( 3) 

  . 112 ،ص(ت.د/) 1،دار العربي ، بيروت، لبنان،طمحمد األنطاكي : غةالوجيز في فقه اللّ  (1)
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واتصــواا الــيت ينطبــق عليهــا هــذا التعريــف هــي احلــرو  ارجائيــة ال،مانيــة والعشــرون   . (1)" شــديدة
.  . غ-ع. .ط.ض. ص. ش. س. ز.ر.ذ.د.خ.ح.ج.ث. ا.ب.أ: ) هــــــــــيو اللغــــــــــة العربيــــــــــة، 

 (.ي.و.ه.ن.م.ل.ك.ق

 :أنواع األصوات الصامتة  -2

 : هي  ،رئيسة ةثالث أسسصّنف علماء اتصواا الصوامت بناء على وقد     

    .الصوتّية اتوتار يةوضع -

 .املخارج مواضع الّنطق أّي  -

  .(2")طق النّ عند واملوانع اليت تعتضه ر ارواء و مر حالة  -

 :الصوتيةتصنيف الصوامت باعتبار وضع األوتار  - 5-0

أصــواا  طــق إىلة النّ اتصــواا الصــامتة حبســب ذبذبــة اتوتــار أو عــدم ذبــذبتها أثنــاء عمليّــ  صــّنفت   
وذكـــر كمـــال بشـــر أّن هنـــاك تصـــنيفا ثال،ـــا وهـــو  ،(Sourds)، وأصـــواا مهموســـة  (sonores)جمهـــورة
 .(3)"ورةالمهموسة وال جمهأصواا 

ة مرور ارواء مـن الـرئتني حبيـ  يسـمحان قد ينفرج الوتران الصوتيان بعضهما عن بعض خالل عمليّ  -
يتذبــذبان ، فمــا َيــدث   هــذه احلالــة ميكــن  ال لــه بــاخلروج دون أن يعــتض طريقــه أي شــيء، ومــن مثّ 

( لـــوتريننقـــول هـــذا صـــوا مهمـــوس وذلـــك مـــا ينـــتج عـــن غيـــاب اهتـــزاز ا)أن نصـــطلح عليـــه بـــارمس 
   .  ، ق  .ط  .ص  .س ، ش  .خ  .ح  .ث .ا: )هــــي ،غــــة العربيــــةواتصــــواا املهموســــة   اللّ 

 . (1)"صوتا 05= هـ  .ك 
___________________ 

  . 112، ص  عران لسّ محمود  ا:مقدمة للقارئ العربي غة علم اللّ (0)

 .213كمال بشر ، ص: علم األصوات : يُنظر(2)

 .193فسه  ، صالمرجع ن: يُنظر (3)

 .199كمال بشر  ، ص  : علم األصوات( 1) 
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طـق فيضـيق الفـراغ   هـذه قد يقتب الوتران الصوتيان بعضهما من بعض أثناء مرور ارواء وأثنـاء النّ  -
 راحلالة بينهما حبي  يسمح مبرور ارواء ولكن مع إحداث اهتزاز وذبذباا سريعة منتظمة رذه اتوتا

نقول هذا صـوا جمهـور وذلـك مـا ينـتج عـن اهتـزاز الـوترين )ى باجلهر  ما يسمّ ففي هذه احلالة َيدث 
 واتصواا الصامتة اجملهورة كما ننطقها اليوم   لغتنا العربية( طق ببعض اتصواا ني أثناء النّ يالصوت

( ولـد وحـوض) و الـواو    حنـو ب، ح ، د ، ج ، ذ ، ر ، ض ،   ، ع ، غ ، ل ، م ، ن ،: هي
الكتشا  جهـر الصـوا وذلـك بـأن متسـك حنجرتـك .  (1)"صوتا02( =يتك ، بيت )حنو    والياء

فســتحس اهتــزازا   احلالــة اتوىل، ( ذ ، س)برفــق بإهبامــك وســبابتك ، مثّ انطــق علــى التــوايل الصــوتني 
 .وذلك لتحرك عضالا احلنجرة   حالة الّصوا اجملهور

مــزة إىل اتصــواا اجملهــورة وأخرجوهــا مــن اتصــواا وقــد أضــا  علمــاء العربيــة الطــاء والقــا  وار   
 .(2)"ذي قالوا ال يوافق نطقنا احلايل رذين الصوتني املهموسة ، وهذا الّ 

قــد ينطبــق الــوتران انطباقــا تامــا فــال يســمح مبــرور ارــواء إىل احللــق مــدة هــذا االنطبــاق ومــن مث ينقطــع  -
ذي كـــان نفجـــاري نتيجـــة النـــدفاع ارـــواء الّـــالـــنفس مث َيـــدث أن ينفـــرج هـــذان الـــوتران فيخـــرج صـــوا ا

وا هـو مهـزة القطـع ، فهمـزة القطـع العربيـة إذن صـوا صـامت ام، هـذا الّصـحمبوسا حاال لالنطباق التّ 
 . (3)"ال هو مهموس وال هو باجملهور

ظـــاهريت اجلهـــر وارمـــس بكـــل اقتـــدار معتمـــدين علـــى وا وصـــففقـــد أّمـــا علمـــاء اتصـــواا القـــدماء      
موا اتصــواا إىل جمهــور ومهمــوس تقســيما دقيقــا غــة وإحساســهم الفطــري بأصــوامها ، وقّســتــذوقهم للّ 
 ة ، ومل قوا بني اتصواا اجملهورة واملهموسة ، مل يشريوا إىل وضع اتوتار الصوتيّ حني فرّ و  ، اتفق مع

____________________ 

  . 191ص ،كمال بشر : علم األصوات ( 1)

 .166ص: نفسه  رجعالم( 2) 

 .82، ص(ط .د(/ )ت.د)تونس،دار النشر،عبد الفتاح إبراهيم   : مدخل في الصوتيات :يُنظر(3) 
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ارسـون احملـدثون ، بـل كـان اعتمـادهم حتديـد اجلهـر وارمـس ، كمـا فعـل الدّ   يعتمدوا على أوضاعها  
ر كمــــا يــــذكر أّن تعريفــــامهم للجهــــ  . (1)"ســــيبويه ، ورّددهــــا مــــن جــــاء بعــــده  علــــى مصــــطلحاا ذكرهــــا

ّــــــــ ســــــــم بالصــــــــعوبةتتّ " وارمــــــــس  ــــــــد إىل حــــــــّد أن ــــــــة علــــــــى والتعقي ــــــــيس مــــــــن الســــــــهل التعــــــــّر  بدّق           ه ل
 .(2)"مقاصدهم 

عتمــاد   موضــعه ومنــع حــر  أشــبع اال: "وا اجملهــور بقولــه الّصــ(هـــ081ا)وقــد عــّر  ســيبويه     
حـر   "ه املهمـوس  بأنّـوعـّر   .(3)" وا عتماد عليـه وجيـري الّصـ ينقضي االالنفس أن جيري معه حّت 

   . (1 )"فس معه  جرى النّ عتماد   موضعه حّت االأضعف 

عتمـاد    موضـعه ، وَمنَـَع الـنَّفَس أن حـرٌ  أ شـبَع اال: " أّمـا ابـن جـيّن فعـّر  الّصـوا اجملهـور قـائال ً    
  .(6)"عتماد وجيري الّصواجيري معه حّت ينقضي اال

بـأّن سـيبويه ومـن تبعـه مـن القـدماء علـى " مـن مجلـة مـا ذكـره سـيبويه وقد استنتج إبـراهيم أنـيس         

 م أغفلـوا الـوترين الصـوتيني ، فقـد ذكـر سـيبويه اتصـوااعلم حقيقي بطبيعـة اجملهـور واملهمـوس مـع أهّنـ

 القا ، ) فق   هذا مع ما أثبتته التجارب احلدي،ة فيها ثالثة أحر نها واتّ جملهورة واملهموسة ، وعيّ 

 
____________________ 

  .332ص/  1ج ، 1881 ،مصر  ،وزارة األوقاف  ،محمد عبد الخالق عطية : تحقيق  ،المبرد  أبو العباس محمد بن يزيد: المقتضب  (1)

 .99كمال بشر ، ص: غة العام لّ لعلم ا( 2) 

 .131ص/  1ج ، ألَبي بشر عمرو بن عثمان  سيبويه : الكتاب ( 3) 

 .131ص/ 1ج: المصدر نفسه (1)

 .12ص/1، ج جني عثمان بن الفتح أبو: سّر صناعة االعراب ( 6)
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عليهمـا  يشـري إىل أمـرين نـصّ  (2)"عتمـاد   موضـعهحـر  أشـبع اال"سـيبويه فقول .(1)"(وارمزة والطاء،
 .وا املشبع ، والوضوح السمعيالصّ : احملدثون ومها 

بعـــض اتصـــواا مـــن حيـــ  اجلهـــر  وخنلـــص مـــن هـــذا أنّـــه وقـــع خـــال  بـــني اتقـــدمني واحملـــدثني     
وارمس، فارمزة ،والقا  ، والطاء ، عند القدماء جمهورة وعند احملدثني مهموسة ، فارمزة قد وصفها 
القـــدماء بأهنـــا جمهـــورة ، بينمـــا أغلـــب احملـــدثني وصـــفوها بأهنـــا مهموســـة ، ورمبـــا يرجـــع ذلـــك اخلطـــأ مـــن 

وهناك سبب أخر وهو التقـارب   النطـق .(3)"جمهورة القدماء إىل أهنم ينطقوهنا متلوة بفتحة ، والفتحة
ولعل اعتبار القا  مهموسا عند احملدثني يعود إىل قرب نطق الكا  " السيد ي، وهذا ما أكده البشر 
 .(1)"العربية فهو مهموس

 .تصنيف األصوات تبعا للمخارج  -2-5

صـــوٍا موضـــع یـــرج منـــه ، ي َســـمَّى  ، ولكـــل( جهـــاز النطـــق)غـــة أصـــواٌا ت ْصـــدهر َها آلـــة النطـــقإنَّ اللّ    
املخــرج ، ودراســة خمــارج احلــرو  مــن املوضــوعاا اتساســية الــيت ع ــين هبــا علمــاء اللغــة العربيــة وعلمــاء 

ن ، وهــي موضــع عنايــة علمــاء اتصــواا الّلغويــة احملــدثني أيضــاً ، وهنــاك توافــق علــى  و التجويــد املتقــدم
 ك،ري من تفاصيل هذا املوضوع بني الفريقني

 : مفهوم المخرج -2-1- 2

اسم مكان من الفعل خرج یرج، مبعىن برز من مقرِّه وانفصل ، فيكون املخرج موضـع : املخرج لغة    
  .(6)"اخلروج

____________________ 

 .121-123إبراهيم أنيس  ، ص : غوية األصوات اللّ ( 1)

 .131ص/ 1، ج  ألَبي بشر عمرو بن عثمان  سيبويه : الكتاب( 2)

 .116كمال بشر ، ص  : علم األصوات (3)

 .193، ص المرجع نفسه ( 1)
 ( .خرج ) . 93ص/3ج ، ر أبو الفضل جمال الدين بن منظو  : لسان العرب( 6)
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موضـع خـروج " أو هـو  ،(1)"املوضـع الـذي ينشـأ منـه احلـر : " واملخرج اصطالحاً عنـد املتقـدمني     
عــّر  عــدد مــن دارســي اتصــواا احملــدثني و ، (3)"نــدهاملقطــع الــذي ينتهــي الصــوا ع" ، أو (2)"احلــر 

النقطـة " أو هـو ،(6)"أو التقـارب( التالقـي ) موضـع التَّمـاسِّ " ، أو هـو (1)"مكـان النطـق" املخرج بأنه 
 .(1)"الدقيقة اليت يصدر منها أو عندها الصوا

لـدى املـؤلفني مـن بعـدهم غة العربية القدماء هذا املصطلح مث أصبح متـداوال وقد استعمل علماء اللّ     
ليــل بــن أمحــد يعطــي عــّدة مصــطلحاا مرادفــة رــذا حيــد ، إذ جنــد اخلو ، غــري أنّــه مل يكــن االصــطالح ال
ــــه العــــني ، وهــــي  ،        " احليــــز "طلح مصــــاســــتعمل احليــــز ،واملبــــدأ ، واملدرجــــة ، وقــــد : الوصــــف   كتاب

 مصـطلح يـذكر الفراهيـدي دمحـأ بـن ليـلاخل جنـدكمـا   .(9)"فلـم يكـن رـا حيـز ت نسـب إليـه :"  قولـه 
 و أحيـاز رـا حاًحاصـ حرفـا عشـرون و  سـة منهـا حرفا، عشرون و تسعة العربية   ":قوله   املدرج
 من خترج اتهنّ  جوفا يتمسّ  و ارمزة، و ينةاللّ  اتلف و الياء، و الواو :هي و  جو   و أحر  مدارج،
 هـي اإهّنـ هـاة،اللّ  مـدرج مـن ال و احللـق، خمـارج مـن وال سـان،اللّ  مـدارج مـن مدرجـة   فال تقـع  اجلو 
    .(9) " ارواء   هاوية

" وهنا جند اخلليل بن أمحد الفراهيدي قد صّنف اتصواا العربيـة وفـق خمارجهـا مسـتعمال مصـطلح    
ا ضمَّ حرفاً ، " خمرج"عوض مصطلح " حيز  وهو هبذا املعىن أوسع  من املخرج، تنَّ املخرج رمبَّ
____________________ 

 البحوا دار مكرم، سالم العال عبد  :،تحقيق (ه811)جالل الّدين بن عبد الرحمان الّسُيوطي :همع الهوامع  ( 1) 
 .   229ص/ 2ج، م1979(/ط.د)،تالعلمّية،الكوي

إبــراهيم َعطـوه َعـوض ،دار الكتــب  :، تحقيـق (ه116)أبـو القاســم شـهاب الـدين المعـروف بــأبي شـامة :المعـاني  مـن حــرز األمـاني  إبـراز( 2) 
 . 913، ص(ت.د(/)ط.د)العلمّية ،بيروت ، لبنان، 

  . 123ص/  12، ج (ت.د) (/ط.د) ،لبنان،بيروت ،الكتب عالم،(ه113) بن يعيش الّدين موفق :شرح المفصل  (3)

 .  91ص، تمام حسان :  غة مناهج البحث في اللّ ( 1) 
 .  119ص، محمود السعران :يمقدمة للقارئ العرب غةعلم اللّ ( 6)
 .  192ص ،كمال بشر: علم األصوات   (1)
 .16ص/ 1الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ج:  العين( 9)

 12 ص/  8 ج ،المصدر نفسه  (9) 
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ا أك،ر، أمَّا احلَيِّز فال بدَّ أن َيتوي علـى جمموعـٍة مـن احلـرو  حـت ي طلَـق عليـه هـذا  واحداً فقط ورمبَّ
  .االسم

هـذا : " ،   قولـه "املخـرج " أّما سيبويه فقد استفاد مما جاء به معّلمه ، إالّ أنّه استخدم مصـطلح 
ومـــن أقصــى اللســـان ومافوقــه مــن احلنـــك اتعلــى خمـــرج " ،  (1)"بــاب عــدد احلـــرو  العربيــة وخمارجهــا 

 .   (2)"القا  

اعلــم أنَّ الّصــوا َعــَرض :"كمــراد  للمخــرج قولــه  املقــاطع: فقــد اســتعمل مصــطلح  ابــن جــينّ أّمــا   
َیــرج مــع الــنـََّفسه مســتطيالً مّتصــالً حــت يـَْعــرهَض لــه   احللــقه والفــمه والشــفَتني مقــاطع  تـ ْ،نهيــهه عــن امتــدادهه 

ـــــه حرفـــــاً، وختتلـــــف أجـــــراس  احلـــــرو  حبســـــب اخـــــتال   واســـــتطالتهه، فيســـــّمى املقطـــــع ـــــَرض ل أينمـــــا َع
ـد  لـه  مثَّ تَبلغ بـه أيَّ . أال ترى أنََّك تبتد  الصَّوَا مهن أقصى حلقهكَ … اطعههامق املقـاطعه شـئَت، فَتجه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .(3)" َجرسا ّما

ب القــدماء جنــد أهّنــا تــوحي إىل نقطــة ومبالحظتنــا رــذه املصــطلحاا الــيت اســتخدمها علمــاء العــر      
التضييق أو االنسداد اّلذي َيدث عندها حبس للهواء حبي  ينتج الّصوا الّلغوي اّلذي نسـمعه ومنـه 

  .يصبح احلر  ميزانًا ت عر  به ماهيته
ذي تعـتض فيـه وليس هناك تعارض بني هذه التعريفاا ، وهي تشتك   اإلشـارة إىل املوضـع الّـ      
  .وا من موضع االعتاض أو منفذ آخر وا ، سواء خرج الصّ لنطق إلنتاج الصّ آلة ا

 

 
____________________ 

 .132ص/ 1، ج ألَبي بشر عمرو بن عثمان  سيبويه: الكتاب (  1)

 .131ص/ 1ج: المصدر نفسه ( 2) 

 .21 ص/1ج، جني عثمان بن الفتح أبو: سّر صناعة اإلعراب(  3) 
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 :القدماء العربية علماء عند تاألصوا مخارج -2-2-2
غويـة  وميكـن أن نستحضـر   لقد اهتم الك،ري من الدراسني اتقدمني بتحديد خمارج اتصـواا اللّ     

 ا)الفراهيــدي  خلليــل بـن أمحــداهـذا املقــام بعــض النمــاذج الــيت تركــت صــبغة علــى هــذا اجملــال  فهــذا 
 حسـب العربيـة تصـواا تصـنيفه   تتم،ـل االألصـو  علمية لدراسة قّدم من أّول اّلذي ع دّ ( ه 175
 هحّسـ مـن انطالقـا الصـوتية خمارجهـا علـى احلـرو  فرتـب واملخـارج، لألحيـاز وفقـا أو هبـا، النطـق هيئة
 :التايل النحو على "العني" معجم   العربية تصواا ترتيبه فجاء باملوسيقى، الواسع وعلمه املرهف
 -و/م-ب- /ن-ل-ر/ث-ذ- /ا-د-ط/ز-س-ص/ض-ش-ج/ك-ق/غ-خ-ه -ح-ع
 ايحصـح حرفـا وعشـرون  سـة :منها حرفا رونوعش تسعة العربية    :"اخلليل يقول.    (1)"   ي-أ
 تهنـا جوفـا ومسيـت ارمزة، أو اللينة، واتلف والياء الواو :هي و  ،و ج    أحر  و ومدارج، أحياز را
 هاة،اللّ  مدرج من ال و احللق، ارجمد من ال و اللسان، مدارج من مدرجة   تقع فال  اجلو  من خترج
   (.2) "  اجلو  إالّ  إليه بتنس حيز را نو يك فلم ارواء   هاوية هي اإمنّ  و
  .(3)"   :يلي كما  احلرو  هذه اخلليل مقسّ  قد و

 احللق من مبدأمها تن والغني واخلاء واراء، واحلاء والطاء، العني : احللقية اتصواا -
 .هاةاللّ  من مبدأمها تن  والكا  القا  :اللهوية اتصواا -
 .الفم شجر من مبدأها تنّ  والضاد والشني اجليم  :الشجرية اتصواا -
 .ساناللّ  أسلة من مبدأها تنّ  والزاي والسني الصاد  :اتسلية صوااتا -
 .اتعلى الغار نطع من مبدأها تنّ  والّدال والتاء الطاء  :النطعية اتصواا -
 .،ةاللّ  من مبدأها تنّ  ال،اءو  والذال الضاد  :،ويةاللّ  اتصواا -
 .ساناللّ  ذلق من مبدأها تنّ  والنون والالم الرّاء  :الذلقية اتصواا -

____________________ 

  .  53 ص /1 ج ي ،اهيدالفر  أحمد بن الخليل:  العين ( 1)
 .11 ص /8 ج ،المصدر نفسه (2)
 .12 ص / 9، جنفسه،المصدر (3)
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 .الشفة من مبدأها تنّ  وامليم والباء الفاء  :الشفوية اتصواا -
 ملا التحديد هذا موافقة ذلك على دليل وخري ة،بدقّ  احلرو  خمارج حتديد   برع فاخلليل    
 بن ي اللّ  قال وقد املتخصصة، واملخابر اآللية واإلمكاناا الوسائل انعدام رغم العلم إليه توصل
 إياها، ذواقة كان" :هبأنّ  خمارجها على للحرو  تقسيمه   املبتكر أستاذه بصنيع نوهام   املظفر
 أدخل العني فوجد ،أغْ  ،أعْ  ،أحْ  ،أاْ  ،أبْ  :حنو احلر  يظهر مث باتلف، فاه يفتح كان هوأنّ 

  .(1)" الكتاب أول فجعلها احللق   احلرو 
 :التايل النحو على خمارجها حسب بيةالعر  تصوااا برتّ فقد سيبويه  أّما ، هذا فيما یّص اخلليل   
 ولكنّـه. و م ب   /ث ذ  /ص س ز/ا د ط/ر ن ل /ض ي ش ج/ك ق /خ غ/ح ع/أ ه ء
 خمـرج اسـقطمخمرجا  عشر ستة املخارج عدّ  فسيبويه. بعض اتصواا  ترتيب   اخلليلمعلمه  الفخ
 احللق، أقصى من ارمزة مع اتلف فجعل والشفتني سانواللّ  احللق خمارج على ووزعها اجلوفية  احلرو 
 هبـذا وقسـمها.  الشـفتني مـن املديـة غـري املـدّ  واو و سـاناللّ  وسـط مـن املديـة غـري اليـاء مـع املـدّ  ويـاء

  :قائال التتيب
  (2):" ثالثة منها فللحلق

 .واتلف واراء ارمزة خمرج فأقصاها -

 .واحلاء العني : خمرج احللق أوسط ومن -

 .واخلاء الغني : فمال من خمرجا وأدناها -

 .القا  : خمرج اتعلى احلنك من فوقه وما ساناللّ  أقصى ومن -

 .الكا  : خمرج اتعلى احلنك من يليه ومما قليالً  ساناللّ  من القا  موضع من أسفل ومن -
_____________________ 

  .52 ص /1ج ،:دياهيالفر  احمد بن الخليل : العين (1)
  .131ص/ 1، ج  مرو بن عثمان  سيبويهألَبي بشر ع : الكتاب( 2)
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 . والياء والشني اجليم : خمرج اتعلى احلنك وسط وبني بينه ساناللّ  وسط ومن  -

  .الضاد : خمرج اتضراس من يليه وما ساناللّ  حافة لأوّ  بني ومن -

  نك اتعلىاحل من يليها ما وبني بينها وما ساناللّ  طر  منتهاها إىل أدناها من ساناللّ  حافة ومن -

 ال،نايـا فويـق ما وبني بينه ساناللّ  طر  ومن .الالم : خمرج وال،نية والرباعية والناب الضاحك فويق وما
 .النون : خمرج

 .الراء : خمرج الالم إىل الحنرافه قليالً  ساناللّ  ظهر   أدخل هأنّ  غري النون خمرج ومن -

 . والتاء والدال ءالطا : خمرج ال،نايا وأصول ساناللّ  طر  بني ومما -

 .والصاد والسني الزاي : خمرج ال،نايا فوق وما ساناللّ  طر  بني ومما -

 . وال،اء والذال الظاء : خمرج ال،نايا وأطرا  ساناللّ  أطرا  بني ومما -

 . الفاء : خمرج اتعلى ال،نايا وأطرا  السفلى الشفة باطن ومن -

 . واووال وامليم الباء : خمرج الشفتني بني مما -

 . اخلفية النون : خمرج اخلياشيم ومن -

  حـاالا قليلـة ،  ارسـني اليـوم   تصـنيف اتصـواا إالّ وليس مـن خـال  بـني سـيبويه، وبـني الدّ     
 : هذا التباين يرجع إىل عدد من اتسباب أمهها  تنّ  ميكن التجاوز عن أك،رها 

حــدود فاصــلة فصــال تامــا بــني بعــض هــذه  التقــارب والتــداخل بــني خمــارج النطــق ، فلــيس هنــاك-     
فإنّــه مــن اجلــائز أن ت نســب جمموعــة مــن اتصــواا إىل خمــرج معــني ، وينســبها باحــ    ومــن مث املخــارج

مـن ثالثــة ( ل ن ر)فسـيبويه كـان يَعــّد (1)"صـل بــه ، ومتـداخل معــه ، آخـر إىل خمـرج قريــب منـه ، أو متّ 
 .احدخمارج، بينما عّدها م عظم احملدثني من خمرج و 

_____________________ 

 .181ص ،كمال بشر : علم األصوات ( 1) 
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 ، فإّن سيبويه،" الضاد" فإّن بعض اتصواا قد تغري نطقها ، ومن ذلك خمرج : تطور اتصواا  -

ســان ال يشــاركه غــريه   خمرجـــه ، وغــريه مــن علمــاء العربيــة ، والتجويــد ، جيعلــون خمرجـــه مــن حافــة اللّ 
 . (1)"، بناء على طريقة نطقه   قراءة القرآن    زماننا( ا د ط)دثني من خمرج ويعده أك،ر احمل

ارســني قـد يكــون جانــب مــن التبــاين راجــع إىل اخلطــأ   حتديــد خمــرج عــدد مــن اتصــواا ، فــإّن الدّ -  
وا ، وقد يكون ذلك التحديد غري تتفاوا خربامهم ودّقة مالحظامهم ، فرمبا حّدد بعضهم خمرجا للصّ 

  . (2")يح ، أو غري دقيق  صح

 تناول ذيوالّ  "اإلعراب صناعة سرّ "  هكتاب ألف الذي (ه 392 ا) جين ابنوبعد سيبويه جاء      
 جلهـاز وصـفه عنـد اجملـال هـذا   جـين ابـن عبقريـة وتظهـر والوظيفيـة العضـوية الناحيـة مـن واالّصـفيه 
 اذًجاس مستطيالً  فيه یرج واالصّ  فإنّ  اي،بالنّ  والفم احللق بعضهم شبه:" بقوله اإلنسان عند النطق
 املنسـوقة النـاي خـروق علـى أناملـه الزامـر وضـع فـإذا صـنعة، بغـري الً ْفـغ   فلـات   واالّصـ جيـري كمـا
 قطـع إذا فكـذلك صـاحبه يشـبه ال صـوا منها خرق لكل  ومسع اتصواا اختلفت ،عمله بني وراوح
 .تلفـة كـان سـبب اسـتماعنا هـذه اتصـواا املختلفـةباعتمـاد علـى جهـاا خم والفم، احللق   الصوا
 الوتر آخر حصر فإن صوتا، له مسعت مرسل وهو ضربه إذا الضارب فإنّ   العود وتر أيضا ذلك ونظري
 أصبعه أدىن كلما كذلك مثّ  ،االثنني غري مسعتَ  قليالً ا أدناه فإن آخر صوتا أدى يسراه أصابع ببعض

،واخلَْفقـة كاحللق التم،يـل هـذا   فـالوتر...فـة ، إالّ أّن الصـوامن أول الـوتر تشـكلت لـك أصـداء خمتل
 كجريـان حمصـور  غـرياًل ْفـغ   فيـه واالّصـ وجريـانباملْضـراب عليـه كـأول الصـوا مـن أقصـى احللـق، 

 (.3)" الساكنة اتلف   واالصّ 
 فالبد من  ، املخارج وتعدد احلرو  وصف   واخلليل سيبويه قاله عما به یرج مل جيّن  ابن فصنيع  

 مثّ َيّدد ابن جيّن خمارج اتصواا  .أن يكون قد استفاد منه وزاد عليه بفضل إحساسه املرهف واحلاذق
 

_____________________ 

 .98ص، م2222،بغداد ،منشورات المجمع العلمي  ، قدوري الحمد  غانم :  المدخل إلى علم أصوات العربية ( 1) 

 .181ص ،كمال بشر : علم األصوات ( 2)

   ..28-29 ص/1 ج، جني ابن : اإلعراب  صناعة سرّ  (3)
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 (1)" :الصامتة فيقول 
 .اعلم أّن خمارج هذه احلرو  ستة عشر 

 :منها   احللق 
 

 .أورا من أسفله وأقصاه خمرج ارمزة واتلف واراء-  
 .من وسط احللق خمرج العني واحلاء-
 .خلاءومما فوق ذلك مع أول الفم خمرج الغني وا -
 .ومما فوق ذلك من أقصى الّلسان خمرج القا -
 .ومن أسفل من ذلك وأدىن إىل مقدم الفم خمرج الكا -
 .من وسط اللسان ،بينه وبني وسط احلنك اتعلى خمرج اجليم والشني والياء-
 .ومن أول حافة الّلسان ومايليها من اتضراس خمرج الضاد-
 منتهى طر  الّلسان، من بينها وبني ما يليها من احلنكومن أول حافة الّلسان من أدناها إىل -

 .اتعلى، فما فويق الضاحك والناب والرباعية وال،نية، خمرج الالم 
 .ومن طر  الّلسان بينه وبني ما فويق ال،نايا خمرج النون-
 .ومن خمرج النون غري أنّه أدخل   ظهر الّلسان قليال الحنرافه إىل الالم خمرج الراء-
 .بني طر  الّلسان وأصول ال،نايا خمرج الطاء والدال والتاء ومما-
 .ومما بني ال،نايا وطر  الّلسان خمرج الصاد والزاي والسني-
 .ومما بني طر  الّلسان وأطرا  ال،نايا خمرج الظاء والذال وال،اء-
 .ومن باطن الشفة السفلى وأطرا  ال،نايا العليا خمرج الفاء -
 .ج الباء وامليم والواوومما بني الشفتني خمر -
هـذا املخـرج للنـون إضـا  ميكـن االسـتغناء عنـه واالكتفـاء بـاملخرج . ومن اخلياشيم خمرج النون اخلفيفـة-

 .التاسع 
____________________ 

 .61ص/1المصدرالسابق ، ج(1) 
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ا مـن أقصـى فابن جيّن قد تأثّر بطريقة اخلليل بن أمحد   ترتيب خمـارج اتصـواا الصـامتة تصـاعدي    
 . احللق إىل الشفتني 

 حـدوث أسـباب" رسـالته  (ه 428ا (سـينا ابـن تعـرضفقـد  ارجـري، اخلـامس القـرن   اأّمـ    
 :أنيس إبراهيم يقول وا،للصّ  والفيزيائي العضوي باجلانب قتتعلّ  جوهرية قضايا إىل "احلرو 

 الصـوتية الدراسـة مـن طرفـا تعـاج اهّنـأ انتباهنـا اسـتعى سـنواا بضـع منذ الرسالة هذه على وقفنا وملا"

 .العربية علماء عن وأم،اله سيبويه عالج عن بينا اختالفا یتلف فريدا عالجا غويةاللّ 

 نـهك   إىل أشـار حـني الطبيعـة، بأسـرار العـامل حـدي  رسـالته   سـينا ابـن حـدي  جـاء فقـد

كالمـه  زومتيّـ سـان،واللّ  احلنجـرة أجـزاء وصـف حـني املشـرح الطبيـب وحـدي  وأسـبابه،.الصـوا
 من العربية أصواا برتّ  سينا فابن. (1)" فيها يشتك العربية علماء من غريه أنّ  نعر  ال مبصطلحاا

 :يلي كما اخلارج إىل الداخل

 الضــاد، الشــني، اجلــيم، الكــا ، القــا ، الغــني، اخلــاء، احلــاء، العــني، ارــاء، ارمــزة،
 البـاء، الفـاء، الـراء، الـالم، الظـاء، الـذال، ال،ـاء، الـدال، التـاء، الطـاء، الـزاي، السني،الصـاد،

 الــواو والكــربى، الصــغرى اتلــف  :املصــوتاا الصــامتة، اليــاء الصــامتة، النون،الــواو املــيم،
 .والكربى الصغرى والكربى، الياء الصغرى

 ليلاخلك  غةاللّ  علماء من سبقه ومن سينا ابن به قام ما بني فروقا فمن خالل ما ع رض سابقا جند   

  :أمهها النقاط من نملة العربية تصواا سينا بن  فقد متّيز ترتيب الطبيب  جينّ  وابن وسيبويه 

 أصواا من ليست اتلف أن باعتباره جين وابن سيبويه فعله امل خالفا وارمزة اتلف جماورته عدم -  
 .احللق
 .ذلك   سيبويه خمالفا القا  على الكا  قدم-   
 .الصوامت من انتهائه بعد ما إىل والياء الواو أبعد-  

_________________ 

 .139ص ، أنيس ماهيبر إ :  غويةاللّ  األصوات (1)
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 (.والطويلة القصرية) العلة بأصواا خمارجها من انطالقا العربية أصواا قائمة أمت-   
 .(1)" نفيةات صفة   اشتاكهما نتيجة خمرجهما اختال  رغم متتاليني والنون امليم وضع -   

 

 ملخارج تقسيمهف (ه 833 ا)اجلزريّ فنجد أحد العلماء البارزين هو بن  القرآنية القراءاا جمال   امّ أ
 ( 2)":التايل لتتيبا على جاء اتصواا

 :ال،الثة املدّ  حرو  خمرج وهو :واحد خمرج وفيه  :اجلو  -    
 .مفتوحاإال  قبلها ما يكون وال  :اتلف
 .مضموما إاّل  قبلها ما يكون وال  :الساكنة الواو
 .قبلها ما املكسور :الساكنة الياء
 :بقوله املخرج هذا إىل اجلزريّ  ابن أشار وقد
 تنتههي للهواء َمدّ  ح رو  هي *  وأختاها     اجَلو  فألف  

 :وهي أحر  ستة منه خترج خمارج ثالثة وفيه  :احللق -  
 .واراء للهمزة  :احللق أقصى-     
 .واحلاء للعني  :احللق وسط -     
 .واخلاء للغني :احللق أدىن -     
 :يلي كما مقسمة حرفا عشر ل،مانية خمارج عشرة وفيه  :سانللّ ا - 

 :ساناللّ  أقصى -    
 .للقا   :اتعلى احلنك من فوقه وما احللق يلي مما ساناللّ  أقصى-       
 .للكا   :اتعلى احلنك من يليه وما قليال لسانال من القا  خمرج أسفل من ساناللّ  أقصى-       

____________________ 

 .49 ص ،  م2002 -ه1/1122ط القاهرة، الكتب، ، عالم عمر مختار أحمد :  والمجتمع غةاللّ  و أنا(  1) 

 ،لبنان،ةالعلميّـ الكتـب دار علـي محمـد الّضـّبع،: تصـحيح ومراجعـة،(ه933) الجـزريّ  بـن محمـد بـن يوسـف :العشـر القراءات في النشر (2)
 .198 ص/1ج،(ت.د) (ط.د (،بيروت
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 .والياء والشني للجيم  :اتعلى احلنك وسط وبني بينه ساناللّ  وسط -
 :ساناللّ  حافة -
 نـدع اتميـن ومـن اتك،ـر، عنـد اتيسـر اجلانـب مـن العليـا اتضـراس مـن يليـه ومـا سـاناللّ  أول -    
 .للضاد :اتقل
 .لالم  :اتعلى احلنك من يليها ما وبني بينهما، وما طرفه منتهى إىل أدناها نم ساناللّ  حافة -     

 :ساناللّ  طر  -
 .اتسنان ل،ة من َياذيه ما مع للنون قليال الالم خمرج أسفل ساناللّ  طر -       
 .الراء یرج قليال الالم أسفل الظهر إىل مائال ساناللّ  طر  -      
 .والتاء والدال للطاء  :اتعلى احلنك جهة إىل مصعد العليا ال،نايا ولأص مع ساناللّ  طر  -      
 .والزاي والسني للصاد  :والسفلى العليا ال،نايا أصول مع ساناللّ  طر  بني من -      
 .وال،اء والذال للظاء :العليا ال،نايا وأطرا  ساناللّ  طر  بني من -      
 :خمرجان ورما  :الشفتان -
 .للفاء  :العليا ال،نايا وأطرا  السفلى الشفة نباط من -   
 .املدية غري والواو وامليم للباء  :الشفتني بني ما -   
 :واحد خمرج له  :اخليشوم  -
 :ـــل الغنة منه ویرج  :اتنف أقصى  -    
 .مشددة النون كون أو إقالهبا، أو إخفاءها أو إدغامها حال التنوين، أو الساكنة النون -      
 . ( 1) مشددة كوهنا أو الشفوي واإلخفاء الشفوي اإلدغام حال ةالساكن امليم-       

ماجـاء بـه  مـع طفيفـة اختالفـاافيـه  املخـارج حبسـب ّلغويـةال ألصواال اجلزريّ  ابن تقسيملقد جاء    
 علـى ربيـةالع علمـاء مـن اتول الرعيـل تركيـز إىل عـزى ي   ذلـك ولعـلّ  وسـيبويه، بن أمحد  اخلليل كّل من 
 ال،اقب، وفكرهم الراجح، بعقلهم ذلك متكنوااملساعدة على  الوسائل انعدام فرغم اجملردة، املالحظة

__________________ 
 .199 ص ،  الجزريّ  ابن : العشر القراءات في النشر: نظريُ  (1)
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 هـو املخـارج ددع أنّ  إىل العلماء مجهور بوذه. وصفامها  اتصواا خمارج حتديد إىل الدقيق ونظرهم 

 . به خاص خمرج  حر  لكلّ  وعشرون تسعة

  :المحدثين العرب علماء عند األصوات مخارج -2-2-3

 حساسة وآالا أجهزة  مبساعدة وذلك قةوالدّ  واملوضوعية ةالعلميّ  بطابع الصوتية الدراسة طبعت     

 اجلهـاز حقيقـة تكشـف لـيتا املختربيـة واتجهـزة الفوتوغرافيـة واتجهـزة الصـوتية املخـابر جانـب إىل

 جمملهـا   فـقتتّ  احلدي،ـة العربيـة غويـةاللّ  الدراسـاا وتكـاد . والوظيفيـة الفيزيولوجيـة الناحية من الصويت

   :(1)اتصواا ملخارج التايل التصنيف على

 أما الباء( . ولد:   م،ل )الباء وامليم والواو: وهي   العربية "  (2)"(BiLabiaL):  أصوات شفوية -

فهــــي صــــوا شــــديد جمهــــور م رقــــق، يــــتّم ن طقــــه بضــــم الشــــفتني ،ورفــــع الطبــــق ، ليغلــــق مــــا بــــني احللــــق 

 :ون طق هذه اتصواا على النحو اآليت  .(3)"والتجويف اتنفي ، مع ذبذبة اتوتار الصوتّية 

 
 
 
 
 

_____________________ 

 49 ص حسان، تمام: ومبناها  اهامعن العربية غةاللّ  : نظريُ  (1)

 .111نور الهدال لوشن، ص: غوي غة ومناهج البحث اللّ مباحث في علم اللّ ( 2)

م، 1889-ه3/1119رمضان عبد الّتواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، ط: المدخل إلى علم األصوات ومناهج البحث اللّغوي (3)

 .12ص
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 الشديدة  اجملهورةيصف علماء اتصواا حر  الباء بأنّه من اتصواا الصامتة  :الباء صوت-

ارـــواء أوال  ميـــرّ .مـــن حـــرو  القلقلـــة  الـــيت جتمـــع بـــني الشـــّدة واجلهـــر، ويٌعـــّد (1)" الشـــفوية االنفجاريـــة
ينحـــبس عنـــد الشـــفتني  الفـــم حـــتّ  يتخـــذ جمـــراه   احللـــق مثّ  بـــاحلنجرة ، فيحـــرك الـــوترين الصـــوتيني ، مثّ 

تنفرجــان  ن أوال حــني احنبــاس ارــواء عنــدمها ،مثّ طــق بالبــاء تنطبــق الشــفتامنطبقتــني انطباقــا كــامال ، فللنّ 
 :ويكون نطقها على الشكل التايل . ( 2)"فجأة فيسمع صوا الباء

 

 
 
 
 
 

 
 
 
(4) 

 
 
 
 
 
  

___________________ 
 .199عران، صالسّ  : غة مقدمة للقارئ العربيعلم اللّ (1)

 .11ابراهيم أنيس  ، ص: األصوات الّلغوية (2)

 .12، صموسويمناف مهدي :ّلغوية علم األصوات ال(3)
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َيـبس حبسـا  تنطبق الشفتان انطباقا تاما عنـد النطـق بصـوا املـيم فيقـف ارـواء أيّ :  صوت الميم -
ني ، فيتمكن ارواء الصاعد من الـرئتني مـن املـرور عـن طريـق اتنـف تاما   الفم ، وينخفض احلنك اللّ 

ية عنـــد النطـــق بصـــوا املـــيم ، فـــامليم صـــوا بســـبب مـــا يعتيـــه مـــن ضـــغط ، وتتذبـــذب اتوتـــار الصـــوت
 .(0) "جمهور -متوسط بني الشّدة والّرخاوة مرقق -شفوي أنفي

 

 

  (5) 

 

  

 

____________________ 
 .319، ص كمال بشر:  علم األصوات (1)

 .12مناف محمد الموسوي  ،ص: غوية علم األصوات اللّ (2)
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طــق لــه جمهــور مرقــق  ، ينطــق مــن أقصــى الّلســان والشــفتني ، باختــاذ أعضــاء النّ  صــوا: صــوت الــواو-
 طـق بـه تضـمّ تتك هـذا الوضـع بسـرعة إىل حركـة أخـرى ، ومـع النّ  الوضع املناسب لنوع من الضمة ، مثّ 

بأهّنـا شـبه  ،سـني يصـفون الـواوار وبعـض الدّ ،(1)"الشفتان ، ويسـّد الطريـق إىل اتنـف برفـع احلنـك اللّـني 
 .ركة ح
 
 

 
 (2) 

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 .119،صم 1889-ه1119(/ط.د)،،الرياض،المملكة العربية السعوديةدار المريح ،فياضسليمان :استخدمات الحروف العربية(1)

 .39مناف محمد الموسوي ، ص:  غويةعلم األصوات اللّ (2)
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 لشفة السفلى باتسنان فهو نتيجة اّتصال ا(LabiodentaL):  أصوات أسنانية شفوية-

 .(1)"وهذا الصوا يتم،ل   الفاء ق جمرى ارواء ، يّ العليا لتض

طق به خبلق صلة بني الشفة ق، يتم النّ و هو صوا شفوي أسناين رخو مهموس مرقّ :  صوت الفاء -
ار ؤخر الطبــق وإلصــاقه باجلــدار اخللفــي للحلــق، و فــتح اتوتــالســفلى و أطــرا  ال،نايــا العليــا، ورفــع م ــ

النحـو اآلتــــي  ونطقـه علـى.(2)"ة إىل درجة ال يكون معها جهر، بل يكـون معهـا تـنفس مهمـوسالصوتيّ 
: 

 
(3) 

 

 

 

_____________________ 

 .91تمام حسان  ، ص:  غةمناهج البحث في اللّ (1)

 .126، صالمرجع نفسه ( (2)

 .11مناف محمد الموسوي  ، ص:  غوية علم األصوات اللّ (3)
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سـان بـني وتنطـق بوضـع طـر  اللّ  ( Interdental):  سنانية أو أصوات مـا بـين أسـنانيةأصوات أ-
 ةاتسنان العليا والسفلى بصورة تسمح مبـرور ارـواء ولكـن مـع حـدوث احتكـاك ، وهـي   العربيـة ثالثـ

 :ونطقها على النحو اآلتــي،( 1)"الذال وال،اء و  الظاء: "صوااأ

يتم نطقه بوضع طر  الّلسان حبيـ  . (5)"اكي جمهور مفخمصوا بني أسناين احتك:صوت الظاء -
يلتصق بأطرا  ال،نايا العليا مع مؤخر الّلسان   اجتاه الطبق وتقريبه من اجلدار اخللفـي للحلـق ، وسـّد 

ة تضييًقا يسمح يلتصق باجلدار اخللفي للحلق ، وتضييق اتوتار الصوتيّ  اجملرى اتنفي برفع الطبق حتّ 
وينطــق صــوا الظــاء خطــأ   الّلهجــاا العاميــة املصــرية كمــا .(3)"فيهــا ينــتج عنهــا اجلهــربوجــود ذبذبــة 

 .وهو النظري املفخم لصوا الذال. ز لـْم –ظ ْلم : لوكانت زايًا مفخمة ، م،ل 

 
(1) 

____________________ 
 .191كمال بشر  ، ص: علم األصوات(1)

 .91سليمان فياض ،ص:استخدمات الحروف العربية  ( 2)
 .21-26ص،م1888-ه1122 /1طمصر،،مكتبة اآلداب ، القاهرة ،حازم على كمال الدين : األصوات  دراسة في علم( 3)
 .69مناف محمد الموسوي  ، ص:  غوية علم األصوات اللّ ( 1)
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ســان ينطــق بوضــع طــر  اللّ . صــوا احتكــاكي جمهــور مرقــق يصــدر ممــا بــني اتســنان :صــوت الــذال 
أطـــرا  ال،نايــا العليـــا والســفلى ، وبصـــورة تســمح مبـــرور ارــواء مـــن خــالل منفـــذ  طــق بـــه ، بــني حــال النّ 

 . (1)"ماح للهواء باملرور ضيق ، فيحدث االحتكاك ، مع السّ 
 –ذهـب : هجاا العامية، واستعيض عنه بصـوا الـدال ، حنـو وقد فقد صوا الذال من بعض اللّ    

 . (2")زلك  –ذلك : دهب ، أو الزاي ، م،ل 
 .ا الذال هو النظري اجملهور لصوا التاء املهموسوصو     

 
(3) 

 

 

 

____________________ 
 .61سليمان فياض  ،ص: استخدمات الحروف العربية  ( 1)
 .16رمضان عبد التواب ، ص:  المدخل إلى الّلغة ومناهج البحث الّلغوي ( 2)
 .69مناف محمد الموسوي  ، ص: غوية  علم األصوات اللّ (3)
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سان بـني أطـرا  ال،نايـا ينطق بأن يوضع طر  اللّ . صوا رخو مهموس مرقق أسناين :لثاءصوت ا -
ســان مســتويا، ويرفــع الطبــق ليســّد ، حبيــ  يكــون هنــاك منفــذ ضــيق للهــواء، ويكــون معظــم جســم اللّ 

اجملرى اتنفي، بـأن يلتصـق باحلـائط اخللفـي للحلـق، ويـتم ذلـك كلّـه، مـع عـدم وجـود ذبذبـة   اتوتـار 
 –ثعلــب : ة ، واســتعيض عنــه فيهــا بالتــاء ، م،ــلهجــة العامّيــوصــوا ال،ــاء قــد فقــد   اللّ  (.0)"ةيّ الصــوت

 .(2)"سابت –ثابت : تعلب أو بالسني ، م،ل 
 .والنظري اجملهور لصوا ال،اء ، هو صوا الذال 

 

 
(3) 

 

 

 

____________________ 
 .16-11د التواب ،صرمضان عب: المدخل إلى الّلغة ومناهج البحث الّلغوي  ( 1)

 .الصفحة نفسها.المرجع نفسه( 2)

 .61مناف محمد الموسوي  ، ص:  علم األصوات الّلغوية ( 3)
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ســان وطرفــه مــع وذلــك عنــد اتصــال حــّد اللّ  ( alveolaire  Apicale:)أصــوات أســنانية لثويــة-
عة أصـواا تشـكل نـوعني   هـذا املخـرج إنتـاج سـب ، ويـتمّ (وهي أصواا ال،نايا: )اتسنان العليا والّل،ة 

 :من اتصواا 

 (.ةانفجاريّ )الدال والتاء والضاد والطاء -

 : ل على الشكل اآلتــيونطق هذه اتصواا يتم،ّ .( 1")( استمرارية)السني والزاي والصاد -

يتم نطقه بـأن يلتقـي طـر  الّلسـان بأصـول . (2")ق صوا ل،وي انفجاري جمهور مرقّ : صوت الّدال -
ينفصـل  ني فـال ميـّر ارـواء إىل اتنـف ، ويضـغط ارـواء مـّدة مـن الـزمن مثّ ا ، ويرتفع احلنك اللّـال،نايا العلي

ة تضيقا يـؤدي إىل اهتـزاز هـذه العضوان انفصاال فجائيا حمدثا صوتا انفجاريا مع تضييق اتوتار الصوتيّ 
 .وهو النظري اجملهور للتاء املهموس.(3)"اتوتار عند مرور ارواء هبا

 
(1) 

____________________ 
 .11،صم1891(/ ط.د)دار الكتاب اللبناني،بيروت،،ريمون طحان : األلسنية العربية (1)

 .63سليمان فياض  ،ص: استخدمات الحروف العربية ( 2)
 .29حازم على كمال الدين ،ص : دراسة في علم األصوات ( 3)
 68مناف محمد الموسوي ، ص:  غويةعلم األصوات اللّ (1)
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سـان بأصـول و  نطقه يلتقـي طـر  اللّ . (1)"صوتأسناين جمهور مطبق ل،وي انفجاري:ت الضادصو  -
ال،نانيا العليا ومقدم الل،ة ، ويضغط ارواء مّدة مـن الـزمن ينفصـل فجـأة تاركـا نقطـة االلتقـاء ، فيحـدث 

ســان حنــو و  نقطــة يرتفــع مــؤخر اللّ . صــوا انفجــاري جمهــور ، ينفــتح معــه الــوتران الصــوتيان ويهتــزان
احلنك اتقصى ، ويتأخر قليال حنو اجلدار اخللفي للحلق ، ويكون الّلسان مقعـرًا بارتفـاع أقصـاه وطرفـه 

 . (2)"وتقعري وسطه ، فيحدث  اإلطباق

 

(3) 

 

 

 

 

 

____________________ 
 .166محمود السعران  ، ص:  مقدمة للقارئ العربي ( 1)

 .91ن فياض   ،صسليما: استخدمات الحروف العربية  ( 2)

  .12مناف محمد الموسوي ، ص: غوية  علم األصوات اللّ ( 3)
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يقـف ارـواء وقوفـا . (1)"قمهمـوس مرقّـ( انفجـاري )صوا أسناين ل،ـوي شـديد " هو :  صوت التاء -
،ة ، ويضغط ارواء سان بأصول ال،نايا العليا ومقدم اللّ طق بالتاء عند نقطة التقاء طر  اللّ تاما حال النّ 

ســان فجــأة تاركــا نقطــة االلتقــاء   فيحــدث صــوا انفجــاري وال تتذبــذب ينفصــل اللّ  ة مــن الــزمن مثّ مــدّ 
 .(2)"طق بالتاء ة حال النّ اتوتار الصوتيّ 

 

 

 

 (3) 

 

 

 

 

____________________ 

 .166محمود السعران  ، ص:  غة مقدمة للقارئ العربي علم اللّ (1)

 .218، صعلم األصوات(2)

  .22مناف محمد الموسوي   ، ص:  ت الّلغوية علم األصوا(3)
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 أسـلة التصاق عن عبارة نطقها. (1)"صوا مهموس أسناين مطبق انفجاري مفخم : الطاءصوت  -
 وسط فيتقعر ، الطبق حنو مؤخرته ارتفاع مع ، العليا اتسنان على ساناللّ  ذلق وارتكاز  ،ةباللّ  ساناللّ 
 أسـلة  مهـبط مثّ  ، سـاكنني الصـوتيان احلـبالن ويظـل ، الفـم خـارج إىل منفـذاً  ارـواء جيـد وال ، سـاناللّ 
(2)"الطاء صوا فينتج ، ذلقه وكذلك ساناللّ 

 .مهموسة احملدثني وعند ، جمهورة القدماء عند والطاء ،
 

 

 (3) 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 .166، صمحمود السعران : للقارئ العربي  غة مقدمةعلم اللّ (1)

 .18القماطي،ص محمدمنصف: وظائفها األصوات و (5)

 .12مناف محمد الموسوي  ،ص: غوية علم األصوات اللّ (4)
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سـان ينطـق بـه بوضـع طـر  اللّ ، (1)"صوا أسـناين ل،ـوي رخـو مهمـوس مرقـق"وهو :  صوت السين -
حبي  يلتصق باتسنان السـفلى، و مقدمـه حبيـ  يلتصـق بالّل،ـة، مـع رفـع الطبـق حبيـ  يلتصـق باجلـدار 

ي للحلــق، ليســّد اجملــرى اتنفــي   طريــق ارــواء اخلــارج مــن الــرئتني مــع خفــض  مــؤخر الّلســان، و اخللفــ
 .(2)"ة   وضع الّتنفس املهموسفتح اتوتار الصوتيّ 

 

 

 

 (3) 

 

 

 

 

____________________ 

 .129تمام حسان  ، ص :  غةمناهج البحث في اللّ ( 1)

 .الصفحة نفسها. المرجع نفسه ( 2)

 .16مناف محمد الموسوي ، ص:  غوية األصوات اللّ علم (3)
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سـان   اجتـاه نطقـه بوضـع طـر  اللّ  يـتمّ . رخـو جمهـور مرقـق(1)"ل،ـوي حنكـي صـوا: صوت الـزاي -
،ـــة العليـــا ، مـــع رفـــع الطبـــق جتـــاه احلـــائط اخللفـــي للحلـــق ، فيســـّد اجملـــرى اتســـنان ، ومقدمتـــه مقابـــل اللّ 

 .ونظري الزاي صوا السني  .(2)"ة   اتوتار الصوتيّ هذا مع وجود ذبذبة  اتنفي ، ويتم كلّ 

 

(3) 

 

 

 

 

 

_____________________ 
 .12سليمان فياض  ،ص: استخدمات الحروف العربية (1)

 .19رمضان عبد التواب ، ص:  غة ومناهج البحث اللغوي المدخل إلى اللّ (2)

 .11اف محمد الموسوي ، صمن: غوية  علم األصوات اللّ (3)
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وينطـق بـنفس الطريقـة الـيت ينطـق ، (2)"ل،ـوي حنكـي(1)"صوا رخو مهمـوس مفخـم:صوت الصاد  -
هبــا صــوا الســني مــع فــارق واحــد ، وهــو أّن مــؤخر الّلســان يرتفــع حنــو الطبــق ارتفاًعــا يقربــه مــن اجلــدار 

 .( 3)"اخللفي للحلق أثناء الّنطق بالصاد ، وهذا االرتفاع الَيدث مع السني

 

 

(1) 

 

 

 

_____________________ 

 .19رمضان عبد التواب  ، ص:  غوي غة ومناهج البحث اللّ المدخل إلى اللّ (1)

 .92سليمان فياض  ،ص:  استخدمات الحروف العربية (2)

 .28حازم على كمال الدين  ،ص : دراسة في علم األصوات (3)

 .11مناف محمد الموسوي ، ص: غوية  اللّ علم األصوات ( 1)
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  هذا  ،ة ، ويتمّ سان مع اللّ صال طر  اللّ وتنطق باتّ (  (Aveolaire liquides:  أصوات  لثوية-
 :املخرج إنتاج ثالثة أنواع من اتصواا

 .النون اتنفية -

 .الالم اجلانبية -

 :ونطق هذه اتصواا على النحو اآلتـي .(1)"رة اء املكرّ الرّ  -

 .(2)"صوا هزّاز رنّان له صدى قوّي  يّتسم بأنّه"والنون 

، ففــي الّنطــق بــه ينــدفع ارــواء مــن (3)"صــوا أســناين ل،ــوي جمهــور أنفــي مرقــق" وهــو:صــوت النــون -
يّتخــذ جمــراه   احللـق أوال ، حــّت إذا وصــل إىل احللـق هــبط أقصــى   الـرئتني حمرًكــا الــوتريني الصـوتيني ، مثّ 

هببوطه فتحة الفم ويتسرب ارواء إىل مكان التجويف اتنفي حمدثا   مروره نوعا  احلنك اتعلى فيسد
 .(1)"من احلفيف اليكاد يسمع 

(6) 

____________________ 

 .311، ص أحمد مختار عمر: غويوت اللّ دراسة الصّ (1)

 .م2211-ه1/1132، ط ، أربد،األردنالحديثفخرية غريب قادر ، عالم الكتب : تجليات الّداللة اإليحائية في الخطاب القرآني (2)

 .112سليمان فياض  ،ص: استخدمات الحروف العربية (3)
 11ابراهيم أنيس ، ص: غوية األصوات اللّ ( 1)
 .91مناف محمد الموسوي  ،ص: غوية علم األصوات اللّ (6)
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ارـواء ، وفـتح  غلق املسرب اتمامي لتيار يتمّ . (1)"صوا أسناين ل،وي جانيب جمهور :صوت الالم  -
ــمســرب بــديل علــى جــانيب اللّ  ذي ســان ، ويظــل تيــار ارــواء مســتمرا   الســريان دون توقــف ، اتمــر اّل

 .(2)"الطريق اتمامي مغلقا مّدة نطق الصوا ة ، ويظلّ الجيوز معه عّد هذه اتصواا وقفيّ 

(3) 

 

 

 

 

 

____________________ 
 .319، ص كمال بشر : اتعلم األصو (1)

 .163إبراهيم أنيس  ، ص: األصوات الّلغوبة(2)

 .12مناف محمد الموسوي ،ص: علم األصوات الّلغوية (3)
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الّلسـان مسـتخًيا   طريـق  يـتك نأبـ ينطـق(1)مكـر جمهـور ل،ـوي حلقـي  صـوا وهـو: صـوت الـراء -
الّل،ـــة ضـــرباا مكـــررة وتكـــون اتوتـــار ارـــواء اخلـــارج مـــن الـــرئتني ، فريفـــر  الّلســـان ، ويضـــرب طرفـــه   
 اتصـواا أنّ  اخلليـل، ذكرهـا وقـد. (2)"الصـوتّية   حالـة تضـييق ممـا جيعلهـا مهتـز عنـد مـرور ارـواء هبـا 

 ةانفجاريّـ ليسـت ذلـك فـوق وهـي مع،الّسـ   اتصـواا أوضـح مـن تعـدّ ( والـراء النـون املـيم، الـالم،)
 .ةوالاحتكاكيّ 

 

 

 

(3) 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 .      62، ص جني عثمان بن أبوالفتح:صناعةاإلعرابسرّ و .121،ص تمام حسان:غةاللّ  في البحث مناهج:نظر يُ ( 1)
 .32حازم على كمال الدين ،ص: دراسة في علم األصوات  (2)

 .91مناف محمد الموسوي ، ص:  غوية علم األصوات اللّ (3)
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وهـــي احلـــرو  الـــيت .(1)"أخـــرون غاريـــة أماميـــة ، ومساهـــا :(PaLataLes) أصـــوات غاريـــة أو نطقيـــة-
ــــه أو وســــطه للحنــــك اتمــــامي أو الغــــارتتكــــون مــــن مالمســــة ســــطح اللّ  ــــاج . ســــان أو مقدمت ــــتم إنت وي

وقــد مسّاهــا العــرب القــدماء باتصــواا الشــجرية .( 2) "اليــاء والشــني واجلــيم : اتصــواا الصــامتة التاليــة
 :اا على النحو اآلتـي ونطق هذه اتصو . (3)"نسبة إىل شجرة الفم 

 ضـدسـان طـق بـه بوضـع طـر  اللّ النّ  و هو صوا غـاري رخـو مهمـوس مرقـق، يـتمّ : صوت الشين  -
باجلـــدار  يلتصـــق ســـان ورفـــع الطبـــق حـــتّ ســـنان الســـفلى، ومقدمـــه ضـــّد الغـــار، مـــع خفـــض مـــؤخر اللّ ات

 .(1)"ة   وضع تنفس مهموسذلك مع فتح اتوتار الصوتيّ  كلّ   اخللفي للحلق، و يتمّ 

(6) 

___________________ 

 .11ص ،ريمون طحان :  األلسنية العربية( 1)

 .319أحمد مختار عمر  ، ص:  غويوت اللّ دراسة الصّ (2)

 .191كمال بشر ، ص:  علم األصوات(  3)

 .128تمام حسان ، ص:  غة مناهج البحث في اللّ ( 1)

 .96مناف محمد الموسوي ، ص: غوية  علم األصوات اللّ (6)
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ل،ــــوي حنكــــي انفجــــاري (1)"و صــــوا اجلــــيم جمهــــور جيمــــع بــــني الشــــّدة والرخــــاوة: صــــوت الجــــيم  -
يّتخـذ جمـراه   احللـق  ن بأن يندفع ارواء إىل احلنجرة فيحرك الوترين الصوتيني، مثّ ،يتكوّ (2)" احتكاكي 

ء يكـــاد و الفـــم حـــّت يصـــل إىل املخـــرج، و هـــو عنـــد التقـــاء وســـط الّلســـان بوســـط احلنـــك اتعلـــى التقـــا
ذا انفصـل العضـوان انفصـاال بطيئـا، مسـع صـوا يكـاد يكـون انفجاريـا هـو ، فـإينحبس معه جمـرى ارـواء

اجليم العربيـة الفصـيحة، فانفصـال العضـوين هـذا أبطـأ قلـيال منـه   حالـة اتصـواا الشـديدة اتخـرى، 
 .(3)"ةى اجليم العربية الفصيحة صوتا قليل الشدّ ورذا ميكن أن تسمّ 

 

 

(1) 

 

 

 

____________________ 
 .61رمضان عبد التواب ، ص: غوي  غة ومناهج البحث اللّ المدخل إلى اللّ (1)
 .12،صسليمان فياض :  الحروف العربية  استخدمات(2)
 .91ابراهيم أنيس ، ص: غوية األصوات اللّ (3)

 .91مناف محمد الموسوي ، ص: غويةعلم األصوات اللّ ( 1)
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، يــتم إنتاجــه عــن طريــق ارتفــاع مقدمــة  (1)"هــور مرقــق وســيط مــائع صــوا حنكــي جم:صــوت اليــاء -
طــق أثنــاء مــروره ، مــع ســان حنــو وســط احلنــك اتعلــى ارتفاعــا يــؤدي إىل احتكــاك ارــواء بأعضــاء النّ اللّ 

راســني يصــفون وبعــض الدّ .(2)"ة تضــيقا يــؤدي إىل اهتزازهــا أثنــاء مــرور ارــواء هبــا تضــيق اتوتــار الصــوتيّ 
 .(3)"شبه حركة ا الياء بأهنّ 

 
(1) 

 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 .121سليمان فياض  ،ص:  استخدمات الحروف العربية ( 1)

 .32-31حازم على كمال الدين ، ص: دراسة في علم األصوات (2)

 .121سليمان فياض ،ص: استخدمات الحروف العربية  (3)

 .99مناف محمد الموسوي ،ص: غوية  علم األصوات اللّ (1)
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ارتفـــاع مـــؤخر الّلســـان حـــّت يتصـــل بـــالطبق فيســـد اجملـــرى أو يضـــيقه  :(VeLaires)أصـــوات طبقيـــة-
ونطق (2)"الكا  والغني واخلاء: وهي   العربية الفصحى . ( 1)"تضييقا يؤدي إىل احتكاك ارواء هبما 
 :هذه اتصواا على النحو اآلتــي 

تكــون صــوا الكــا  بــأن يعــتض ،ي(1)" ، حنكــي مرقــق(3)"مهمــوس شــديد صــوا:الكــاف صــوت-
،  اتعلىيلتقي بأقصى احلنك   حتّ  ارواء اخلارج من الرئتني اعتاضا تاما ، وذلك برفع أقصى اللسان

يطلـق ســراح اجملــرى ارــوائي بــأن  يضــغط ارــواء مثّ  ء إىل اتنــف ،ذي يرفــع هــو اآلخــر ليمنــع مـرور ارــواالّـ
ــــدفع ارــــواء خــــالل الفــــم حمــــدثیفــــض اللّ  ــــا ســــان فين ــــوتران . ا   اندفاعــــه صــــوتا إنفجاري اليتذبــــذب ال

 .(6)"الصوتيان أثناء نطق الصوا

(1) 

____________________ 

 .98تمام حسان  ، ص:  مناهج البحث في اللغة ( 1)

 .191كمال بشر ، ص:  علم األصوات ( 2)

   .29ص   :أنيسهيمابرا:  اللغوية  األصوات(3)
  .122،صسليمان فياض  :استخدمات الحروف العربية  (1)

 .161محمود السعران  ، ص: علم الّلغة مقدمة للقارئ العربي  (6)

 .98مناف محمد الموسوي  ،ص:  علم األصوات اللغوية (1)
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، يـتم نطقـه برفـع مـؤخرة الّلسـان ، حـّت يّتصـل بـالطبق ، (1)"صوا رخو جمهور مرقّـق :صوت الغين -
سان والطبـق ،   نقطـة تالقيهمـا ، و  الوقـت نفسـه يرتفـع باللّ  اّتصاال يسمح للهواء باملرور ، فيحتك

 .(2)"الطبق ، ليسّد اجملرى اتنفي ، مع حدوث ذبذباا   اتوتار الصوتية 
 .(3)"وقد عّد سيبويه وغريه من القدماء ، صوا الغني من أصواا احللق

 

(1) 

 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .61رمضان عبد التواب  ، ص: غوي  بحث اللّ غة ومناهج الالمدخل إلى اللّ (1)
 ,الصفحة نفسها.المرجع نفسه( 2)
 .الصفحة نفسها. المرجع نفسه( 3)
  .18مناف محمد الموسوي ،ص: علم األصوات اللغوية  ( 1)
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ســان ، حبيــ  يكــاد يلتصـــق وينطــق برفــع أقصــى اللّ  (1)"صــوا رخــو مهمــوس مرقــق:صــوت الخــاء -
وال . نــاك فــراغ ضــيق يســمح للهــواء بــاملرور ، مــع حــدوث احتكــاك بأقصــى احلنــك ، وحبيــ  يكــون ه

 .(2)"ة حال النطق بهتتذبذب اتوتار الصوتيّ 

(3) 

 

 

 

 

 

___________________ 

 .61رمضان عبد التواب ، ص:  غوي غة ومناهج البحث اللّ المدخل إلى اللّ ( 1)

 .62سليمان فياض  ،ص: استخدمات الحروف العربية  ( 2)

  .62مناف محمد الموسوي ،ص: األصوات اللغوية  علم ( 3)



 صّوت اللّغويّ ل                                                                                                                    أبعاد الالفصل األوّ

 

 
015 

 ســـان مبنطقـــة اللهـــاة مـــعويـــتم إنتاجهـــا عـــن طريـــق اتصـــال مـــؤخر اللّ : (UvuLaire)أصـــوات لهويـــة-
 ، وهي   العربية صوا (انفجاري)ني بصورة التسمح مبرور ارواء ، يعقبه تسريح فجائي له  الطبق اللّ 

 :النحو اآلتـي  ذا الصوا علىونطق ه.(1)"القا : واحد هو

يلتصـق  ، ينطـق برفـع مـؤخر الطبـق ، حـتّ شـديد( 2)"صوا مهموس رـوي انفجـاري:صوت القاف  -
هاة واجلـدار اخللفـي صل  باللّ يتّ  سان حّت اجملرى اتنفي ، ورفع مؤخر اللّ  باجلدار اخللفي للحلق ، ليسدّ 

مث ينفجـر بعـد انفصـال العضـوين  ة ، فينحبس ارواءللحلق ، مع عدم حدوث ذبذبة   اتوتار الصوتيّ 
 .(3)"املتصلني
وقد ك، ر اجلدل حول صوا القا  بني علماء الّلغة القدماء واحملدثون ، فالفاء عند القدماء صوا    

متــام : أّمــا احملــدثون ، فعــّدوه صــوتا مهموســا ، ومــنهم .ســيبويه ، والــّداين ،وابــن جــيّن : جمهــور ،ومــنهم 
 .ل بشرحسان ، وإبراهيم أنيس، وكما

(3) 

__________________ 

 121-123إبراهيم أنيس  ، ص : غويةاألصوات اللّ ( 1)

 .161محمود الّسعران  ، ص: مقدمة للقارئ العربي(2)
 .66رمضان عبد الّتواب ،ص: غة ومناهج البحث اللغوي المدخل إلى اللّ ( 3)
 .92مناف محمد الموسوي  ،ص: علم األصوات الّلغوية   (1)
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سان من اجلذر إنتاجها عن طريق تقريب جذر اللّ  ويتمّ ( (Phyaryngales: لقيةأصوات ح-
، وهي   العربية احلاء (استمراري)احللقي للحلق ، بصورة تسمح مبرور ارواء مع حدوث احتكاك

 :ونطق هذين الصوتني على النحو اآلتـي .(1)"املهموسة والعني اجملهورة

مرقق ، يتم نطقه بتضييق احللق عند لسان املزمار ، ونتوء العني صوا رخو جمهور :  صوت العين -
ة لسان املزمار إىل اخللف ، و  الوقت نفسه يرتفع الطبق ، ليسد اجملرى اتنفي ، ومهتز اتوتار الصوتيّ 

والعني   الّلغة العربية مت،ل مشكلة حقيقية لغري العرب، و من النادر أن . ،فتسبب جهر الصوا(2)"
منهم نطقها بصورة صحيحة، و احلق أّن تكوين العني فيه غموض مل يّتضح لنا تفسريه يستطيع واحد 

بعد ، و هي أقّل اتصواا االحتكاكية احتكاكاً، و لعّل هذا هو مادعا علماء العربية إىل عدم ذكرها 
وعدها واحدا من تلك اتصواا اليت أطلقو عليها اسم اتصواا ( االحيكاكية)مع اتصواا الرخوة 

 .(3)"املتوسطة 
 

(1) 

___________________ 

 .131ص/ 1، ج سيبويه : الكتاب( 1)

 .66رمضان عبد الّتواب ، ص:  المدخل إلى علم الّلغة ومناهج البحث الّلغوي( 2)
 .321، صعلم األصوات  : علم األصوات ( 3)
 .93مناف محمد الموسوي ، ص: علم األصوات الّلغوية ( 1)
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جملـرى ا ،يتكـون بـأن يضـيق(2)"رخـو مرقـق(1)"صـوا حلقـي احتكـاكي مهمـوس  احلاء:  صوت الحاء-
طــق باحلـاء، حبيــ  َيـدث مــرور ارــواء احيكاًكـا و ال تتذبــذب اتوتــار ارـوائي   الفــراغ احللقـي عنــد النّ 

ة حـــال الّنطـــق بـــه فاحلـــاء مـــن اتصـــواا العربيـــة ذاا الصـــعوبة علـــى غـــري العـــرب، وك،ـــري مـــنهم الصـــوتيّ 
 .(3)"ا لو كانت خاء أو هاءينطقوهنا كم

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

___________________ 
 .11سليمان فياض  ،ص: استخدمات الحروف العربية ( 1)

 .61رمضان عبد التواب ،ص: غة ومناهج البحث اللغوي المدخل إلى اللّ (2)

 .323، صكمال بشر :علم األصوات  (3)

  91مناف محمد الموسوي ، ص: علم األصوات اللغوية (1)
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اتصواا  ى مزمارية نسبة إىل املزمار ، ويتم إنتاج هذهوتسمّ (Laryngales: ) أصوات حنجرية-
  . (1)"بغلق فتحة املزمار ، فينتج صوا ارمزة ، أو بتضيقها فيحدث صوا اراء

 خمـرج   وااختلفـ غويـوناللّ غـري أّن بعـض   صـوا حنجـري شـديد مهمـوس منفـتح: الهمـزة صـوت-
 ابـراهيم الـدكتور يقـول لكـن مهموسـة، اإهّنـ بـل :قـال مـن ومـنهم جمهـورة اإهّنـ :القـ مـن فمـنهم ارمـزة،
 اتوتار وضع أنّ  إذ" الراجح الرأي وهو.(2) " باملهموس هو وال باجملهور هو ال شديد، صوا" :أنيس
 .(3)"بارمس يسمى ما بوجود بالقول يسمح ال هبا طقالنّ  حال الصوتية

 

ى مزمارية نسبة إىل املزمار ، ويتم إنتاج هذهاتصواا وتسمّ (Laryngales: ) أصوات حنجرية-
 .(1)"بغلق فتحة املزمار ، فينتج صوا ارمزة ، أو بتضيقها فيحدث صوا اراء

(1) 

___________________ 

   .116كمال بشر ، ص: علم األصوات (1)

    90 أنيس،ص اهيمابر : غوية اللّ  األصوات(2)

     .112بشر، ص  الكم: غةالعام اللّ  علم (3)
 12مناف محمد الموسوي  ،ص: علم األصوات الّلغوية (1)
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طـق بـه يظـل املزمـار ،عنـد النّ (1)"احتكاكي مهمـوس مرقـق حنجري فاراء العريب صوا:صوت الهاء -
منبســطا دون أن يتحــّرك الــوتران الصــوتيان ، و لكــن انــدفاع ارــواء َيــدث نوعــا مــن اخلفيــف يســمع   

داخـل املزمـار، و يّتخــذ الفـم عنـد النطـق بارـاء وضــعا يشـبه الوضـع الـذي يتخـذه عنــد أقصـى احللـق أو 
  ،و ة ة اخلاّصــني و ارــاء عــادة صــوا مهمــوس جيهــر بــه   بعــض الظــرو  الّلغويّــالنطــق بأصــواا الّلــ

ت هذه احلالة يتحّرك معها الوتران الصوتيان كما يسمع رذه اراء اجملهـورة نـوع مـن احلفيـف لـواله لكانـ
طــق بارــاء اجملهــور تنـدفع مــن الــرئتني كميــة كبــرية مــن هـذه ارــاء أقــرب إىل صــوا لــني عـادي ، وعنــد النّ 

ارـــواء أكـــرب ممـــا ينـــدفع مـــع اًواا اتخـــرى فيتتـــب عليـــه مســـاع صـــوا حفيـــف خمتلطـــا بذبذبـــة الـــوترين 
مهمــوس م،ــل ة اخلاصــة ، فهــو يهمــس إذا وليــه صــوا جيهــر بــه   بعــض الظــرو  الّلغويّــ. (2)"الصــوتني

 .(3)( "يهدر)وجيهر إذا وليه صوا جمهور م،ل ( يهفو)

  (1) 
 

 

 

 

_________________ 
 .111سليمان فياض  ،ص: استخدمات الحروف العربية (1)
 .82صابراهيم أنيس ، : األصوات الّلغوية ( 2)
 .98المرجع نفسه ، ص(3)
 .66مناف محمد الموسوي  ،ص: علم األصوات اللغوية  ( 1)
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كتّمـام حّسـان ، إبـراهيم أنـيس ، كمـال بشـر حممـود السـعران ه املخـارج مـاأقرّه علمـاء الّلغـة احملـدثون  هذ
م،ـل اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي ، سـيبويه ، ابـن جـيّن ،  ، أّما ما أقـرّه العلمـاء العـرب القـدماءوغريهم  

 .ا   عددهاجاء مغايرً  ابن سينا وغريهم 

راســاا احلدي،ــة   هــذا اجملــال ، فمــاهي إالّ امتــداد ملــا جــاء بــه علمــاء الدّ لت إليــه وبــالرغم إىل مــا توّصــ
 .العرب القدماء وهذا باعتا  علماء الغرب املتخصصون   علم الصوتياا 
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 -شكل توضيحي ملخارج احلرو  -                                   
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 : الهواءتصنيف الصوامت باعتبار كيفية مرور  -2-3

سيكون النظر   اتصواا الصامتة   هذا القسم اتخري عرب إعادة ما َيدث ملمر ارواء من      
عوائق أو موانع متنع خروج ارواء منعا تاما جزئيا ، أو ما َيدث له من تغيري أو احنرا  فيخرج من 

العتبار إىل جمموعاا جانيب الفم أو اتنف ، وبناء على ذلك قسم علماء أصواا الصوامت هبذا ا
 :فرعية حسب طبيعة الصوا وميزته إىل 

تتشكل حببس جمرى ارواء املندفع من الرئتني حبسا تاما   plosives):  ) األصوات االنفجارية-
موضع من املواضع ، وينتج عن هذا احلبس ، أو الوقف، أن يضغط ارواء ، فيندفع ارواء حمدثا صوتا 

الباء، والتاء، والدال ، والطاء ،والضاد ، والكا  ، والقا  ،  ):ه اتصواا مت،ل هذو (1)".انفجاريا 
 .(2)"اتصواا الشديدة ويطلق عليها.(وارمزة 

جمــرى ارــواء  وهــو الصــوا الرخــو عنــد ، تتشــكل بتضــيق(  fricatives: ) األصــوات االحتكاكيــة-
." اء خروجـــه احتكاكـــا مســـموعااخلـــارج مـــن الـــرئتني   موضـــع مـــن املواضـــع ، حبيـــ  َيـــدث ارـــواء أثنـــ

الفــاء ،وال،ــاء ، والســني ، والصــاد ، والشــني ، واخلــاء ، واحلــاء ، وارــاء ، وهــذه : واالحتكاكيــة هــي (3)
 القــدماءو .والــذال ، والظــاء ، والــزاي ، والغــني ، والعــني ، وهــي صــوامت جمهــورة . صــوامت مهموســة 
 .(1)"يطلقون عليها الرخوة 

 وهي اتصواا اليت يتم نطقها بغلق اجملرى وحبس ارواء  Affricatives: األصوات المركبة-

____________________ 

 163عران ، صمحمود السّ :غةعلم اللّ (1)

 .212كمال بشر ، ص:علم الّلغة العام : نظر يُ (2)

 .189كمال بشر  ، ص: علم األصوات (3)

 .131ص/1، جسيبويه  :الكتاب(1) 
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فيتسرب ارواء ببطء حمدثا احتكاكا ، ولذلك مساها بعضهم احنباسية  نقطة الغلق مث فتحه تدرجييا
ومسّاها (1)."وتضيق واحتكاكا أوقفل( وقف)احتكاكية أو وقفاا احتكاكية،فهي مركبة من احنباس

فهي تشتك مع الوقفاا االنفجارية   خاصية (3)"ومسوها أيضا نصف وقفية،(2)" آخرون مزجية،
 .(1)"كما ينطقها القراء اجليم الفصيحة : هو العربية صوا مركب وحيد غةاحنباس ارواء،و  اللّ 

مي،لها   العربية صوا الراء ، وقد مساه علماء العربية بصوا    (vibrantes): األصوات المكررة-
 طق وتكرار خروجسان   مواضع النّ التكرار ، إشارة إىل تكرار ضرباا اللّ 

 .(6)"حه ملرّاا متتالية ارواء ، بسبب غلق جمري ارواء وفت

ى   كتب ، وتسمّ (1)"مي،لها   العربية صوا الالم (LATERALS)األصوات الجانبية أو المنحرفة-
،ة دون أن يكون هذا سان على اللّ إنتاجه بانطباق طر  اللّ  التاد  احلر  االحنرا  ، وهو الالم ويتمّ 

وهناك الك،ري . (9)"سان أو منهما مجيعا نيب اللّ تّن ارواء يتسرب منحرفا من جا احلاجز حاجزا كليا 
 واحد ويسموهنا احلرو  ر  اجلانيب واحلر  املكرر   قسمارسني جيمعون احلمن الدّ 

 

 

 .118أحمد مختار عمر  ، ص: غويةوت اللّ دراسة الصّ ( 1) 

 .18عبد الفتاح إبراهيم  ، ص:مدخل في الصوتيات (2)

 .118ختار عمر  ،صأحمد م:غوي وت اللّ دراسة الصّ ( 3)

 .189-189كمال بشر ،ص: علم األصوات ( 1)

 .221المرجع نفسه ، ص(6)

 .213المرجع نفسه ،ص( 1) 

 .92عبد الفتاح إبراهيم  ، ص:مدخل في الصوتيات (9)
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تّن رـا شـبها باحلركـاا (2)"ويزيـد عليهـا آخـرون احلـرو  اتنفيـة ويسـموهنا أشـباه احلركـاا ،(1)"املانعة 
نفتــاح وحريــة مــرور ارــواء ، وإن كانــت احلركــة مــن جــانيب الفــم   حالــة الــالم ومــن الفــم مــن جهــة اال

 . (3)"وبشكل متقطع   حالة الراء ، ومن اتنف   حالة امليم والنون

وتتكون الصوامت الغناء بأن َيبس ارواء حبسا تاما    (Nasale):  األصوات األنفية أو الغناء-
 . (1)"ني فيتمكن ارواء من النفاذ عن طريق اتنفنك اللّ موضع الفم ولكن یفض احل

 .وسنتطرق إليها الحقا.(6)"اء والواويوتتم،ل   ال: أنصاف الحركات -

وجنــــد هــــذا أيضــــا عنــــد الك،ــــري مــــن الدارســــني   العصــــر احلــــدي  ، الّــــذين يــــذهبون إىل تصــــنيف      
م إْن و جــد فهــو   توزيــع هــذه الصــوامت اتصــواا الصــامتة وفــق املعــايري الســابقة ، واالخــتال  بيــنه

 .وعددها وفق كل معيار 

 

 

 

 

____________________ 

 .19ريمون طحان ، ص:  األلسنية العربية( 1) 

 .     222كمال بشر،ص: علم األصوات  ( 2)

 .221ص: المرجع نفسه (3)

 119محمود السعران  ، ص:غة علم اللّ  (1)

 223ص ،كمال بشر:  علم األصوات  (6)
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 :اتصواا هبذا االعتبار إىل ثالثة أقسام  مواقد قسّ أما علماء العرب القدماءف

ــ- وحتــدث بــأن ي صــاد  ارــواء اخلــارج مــن الــرئتني جمــراه قــد انســد انســدادا تامــا  :ةيدداألصــوات الّش
غط أعلـــى مـــن ضـــغط ارـــواء اخلـــارجي فيتجمـــع خلـــف نقطـــة االنســـداد ويكـــون ضـــغطه عـــادة مـــن ضـــ

لعضــوان اللــذان احنــبس ارــواء خلفهمــا انفصــاال مفاجئــا فينــدفع ارــواء حمــدثا صــوتا فينفصــل بعــد ذلــك ا
البــاء ، التــاء ، والــدال ، والطــاء ، والضــاد ، والكــا    ):هــي هــذه اتصــواا ،و (1). "شــديدا انفجاريــا
 . (2)( "أجدا طبقك  أو أجدك طبقت:) ،ومجعوها   قورم  (والقا   واجليم

وا الرخو هو الذي الينحبس ارواء   جمراه حبسا تاما ، وذلك بأن الص:   األصوات الرخوة-
يضيق النفس جمرى باقتاب عضوين من أعضاء آلة النطق حنو بعضها   خمرج احلر  دون أن يقفال 
اجملرى ، فيحدث النفس   أثناء مروره مبخرج الصوا حفيفا مسموعا ،ختتلف نسبته تبعا لنسبة ضيق 

 السني  والزاي ":هي ، احلدي،ة صواا الرخوة   العربية كما تربهن عليها التجاربإّن ات. (3)"اجملرى

 . (1)"والصاد والشني والذال وال،اء والظاء والفاء واراء واحلاء واخلاء والغني

إّن ارواء   بعض اتصواا حينما ميّر مبجراه ال يالقي (: بني الشّدة والرخوة) األصوات المتوسطة-
 إّما تّن جمراه خاٍل من هذه املعوقاا كما   الواو والياء ، أو تّن جمراه   الفم. احتكاكا احنباسا أو 

 يتجنب املرور بنقطة االنسداد و التضييق كما   الالم ، أو تّن التضيق غري مستقر على حاله كما

_______________________ 

 .99تمام حسان ، ص: غة مناهج البحث في اللّ ( 1)

 .92-18ص/1ابن جني  ، ج: صناعة اإلعراب سرّ (2)

 22كانتينو، ص : غة  دروس في علم أصوات اللّ (3)

 .26إبراهيم أنيس  ، ص:غوية األصوات اللّ (1)
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الواو : فاتصواا املتوسطة هي  (1)"  الراء ، أو ملرور ارواء باتنف كما   صويت امليم و النون 
أخرجوا منها اتلف ، واختلفوا   العني ، فبعضهم جعلها من .والياء والالم والراء وامليم والنون 

 . (2)"اتصواا الرخوة

مدى قدرة  بنّي اجملال ، يتواملتتبع ملا وصل إليه علماء الّلغة    القد  واحلدي  من نتائج   هذا      
،ومن ليال جّداعلمائنا   القد  على الوصف الدقيق لألصواا،وما اختلفوا فيه مع املتأخرين ت عّد ق

 :مجلة هذه االختالفاا 

 .عّد العرب القدماء صوا اجليم صوتا شديدا ، بينما عدها احملدثون من اتصواا املركبة -

عّد القدماء صوا الضاد من اتصواا الرخوة ، أّما عند احملدثني فهي صوا انفجاري أيّ من  -
 .اتصواا الشديدة

املتوسطة ، بينماينظر إليها احملدثون على أهّنا صوا عّد القدماء صوا العني من اتصواا  -
لعّل السّر   هذا هو ضعف ما يسمع را " يقول إبراهيم أنيس ،احتكاكي أّي من اتصواا الرخوة

 .(3)"من حفيف إذا قورنت بالغني

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 .99تمام حسان ، ص: غة مناهج البحث في اللّ (1)

 .122مال بشر  ، صك: علم األصوات( 2)

 . 11إبراهيم أنيس، ص:  األصوات الّلغوية ( 3)
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 .غة العربية في اللّ (الحركات )األصوات الصائتة - اثالث

صـــنيف الســـابقة لألصـــواا ، والـــيت باســـتعمارا ميكـــن  أن ن قّســـم اتصـــواا مـــن خـــالل معـــايري التّ      
ا الّلغويـــة ، ورـــا دور اليقـــل عـــن دور ، وهـــي النـــوع ال،ـــاين مـــن اتصـــواالّلغويـــة إىل صـــوائت وصـــوامت 

،ورا مصطلحاا أخرى وصفها علماء الّلغة كاتصواا الّلينة عند إبراهيم (الساكنة)اتصواا الصامتة
 . أنيس ،ومسّاها متام حسان بالعلل  ،ومنهم من مّسها باحلركاا 

تكوينـــه أن ينـــدفع  أنّـــه الصــوا اجملهـــور الـــذي َيـــدث  ": ه احملـــدثون َيـــّددكمـــا الصـــائت  فالصــوا   
ارواء   جمرى مستمر خالل احللق والفم وخالل اتنف،أو معهمـا  أحيانـا ، دون أْن يكـون مثَـة عـائق 

دث احتكاكا مسموعا    .(1)"يعتض جمرى ارواء اعتاضا تاما،أو تضيق جمرى ارواء من شأنه أن َي 

 جمهـور ، رنيـين ، وسـطي مـويف صـوا :" بقولـه الصـائت الصـوا اخلـويل علـي حممـد الـدكتور يعـر  
 ، أماميـاً  فيكـون ، الفـم   اللسـان وضـع علـى نوعـه ويتوقـف ، النفس لتيار إعاقة دون يصدر ، عادة
 ، طـويالً  أو اريً قصـي ويكـون . منخفضاً  أو ، متوسطاً  أو عالياً  الصائت ويكون . خلفياً  أو ، مركزياً  أو
  .(2)"رمدو  ريغ أو اً مدور  ويكون . مركباً  أو بسيطاً  يكون كما

حيـ  عـدوها  ، كالصـوامت اواضـحً  اهتمامـا تنـل هـا مللكنّ   احلركـاا صـطلحمل  العـرب تنبـه  وقـد     
 لسـنا": ي بشر كمالكما أهنم مل َيددوا را رمزا خاصا هبا  يقول    ،م،لها مستقلة وليست تابعة را ،
  وا دّ عـ  فقـد هبـا الالئقـة العنايـة ركـااباحل يعنـوا مل القـدامى العربيـة علمـاء أنّ  نقـرر حـني احلقيقـة جنـاوز

 فأصـول م،لهـا، مسـتقلة وليسـت رـا، تبـع فهـي الصـامتة، لألصـواا  تعـرض عارضـة، أشـياء احلركـاا
 فهـي احلركـاا اأّمـ اتسـاس، هـي اتصـواا وهـذه الصـامتة، اتصـواا مـن مكونـة عنـدهم الكلمـاا
  .(3) " فقط الوزن أو الصيغة تعدل أن اشأهنّ  من أصواا

____________________ 
 121ص ،عرانمحمود السّ : غة  علم اللّ ( 1)
 ،  .89صم،1891-ه1/1122،مطابع الفرزدق الّتجارية،السعودية، ط الخولي علي دمحمّ  : األصوات علم معجم(  2) 
  .126، صبشر كمال : العام غةاللّ  علم (3)
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  هؤالء أنّ  بالذكر واجلدير ،اتصواا من فالصن هبذا القدامى غوينياللّ  اهتمام ي،بت الواقع أنّ  إالّ   
 طقالنّ    الصامتة اتصواا وبني بينها بالفرق علم على كانوا كما ، اتصواا هذه معىن أدركوا قد
ّد امل حرو  أبعاض احلركاا أنّ  اعلم:"وهذا ابن جين َيّدد اتصواا الصائتة بقوله  ،(1)فااوالصّ 
 :وهي ثالث، احلركاا فكذلك ثالثة احلرو  هذه أنّ  فكما ، (واووال والياء اتلف:)وهي ،والّلني
 كان وقد ،(الواو بعض والضمة الياء، بعض والكسرة اتلف بعض فالفتحة والضمة، الفتحةوالكسرة)

 وقد الصغرية، الواو والضمة الصغرية، الياء والكسرة الصغرية، اتلف الفتحة ونيسمّ  متقدموا النحويني
  .(2)"مستقيمة طريق ذلك على   كانوا
 تصنيف األصوات الصائتة  -0

 :وقد تصنف الصوائت حسب العوامل التالية 

 .طقأوضاع أعضاء النّ -

 .درجة انفتاح املمر اروائي -

 .وا عمل بعض اتعضاء على جهر الصّ  -

 :لتصنيف الصوائت هي  وهناك حالتان أساسيتان

        .سان داخل الفموضع اللّ -               

 .شكل الشفتني-               

سان حنو مقدمة احلنك، أو هبط حنو قاع الفم حتدث الصوائت إذا ارتفع اجلزء اتمامي من اللّ  -
 .( Antérieures)والكسرة الفتحة   َيدث كما  .اتمامية

 .  ( Postérieures) سان   مؤخرة احلنك حتدث الصوائت اخللفيةإذا جتمع اللّ  -
_____________________ 

  .9ص /1 ج ، جني عثمان بن الفتح أبو : اإلعراب صناعة سرّ : نظريُ  (1)
  .19ص / 1 ج : المصدر نفسه (2)
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 Centrales) -سان منزلة بني املنزلتني السابقتني حتدث الصوائت املتوسطةأواملركزيةاللّ  إذاشغل-

médianes) 

 .(Arrondies) إذا قامت الشفتان حبركة مستديرة حتدث الصوائت املستديرة-

 .(1)" (étirées) وإذا اختذا شكل انفتاح أفقي حتدث الصوائت املنفرجة-

 :األصوات الصائتة أنواع -2
 :إىل املستغرق الصوا زمن حبسب الصائتة اتصواا متقسّ    
 والياء( يدعو) م،ل والواو( نال) م،ل اتلف ال،الثة املدّ  حرو  :وهي ،طويلةال ألصواتا-2-0   
 (.ضيالقا)م،ل
 ،(أْحَسنَ )،لم والنون السني فتحة :حنو الفتحة ال،الثة احلركاا :وهي ،قصيرةاألصوات ال-2-5  

 عهْلم، ،نْ مه ) ،لم واحلاء العني كسرة :حنو والكسرة ،(أ ضيف) ،لم ارمزة ضمة :حنو والضمة
ْلم  .(2)("حه
 (3):"بنيوقد فرق الّلغويون  
     ( .   احلركاا )القصرية الصوائت-
  :  (املدّ  حرو  )الطويلة لصوائتوا
 .الّطول-
 .الكمية-
 .   طقالنّ  طريقة-
 

____________________ 
 .99-91،ص أحمد حساني: سانياتمباحث في اللّ  (1)

 .13ص ،تمام حسان  : غةاللّ  في البحث مناهج( 2)
 .278 ص،  الدين نور عصام: الّلغوية األصوات لمع (3)
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 :العربية الصوائت خصائا -3
 غاااللّ  متعلم على مبكان الصعوبة من جتعلها اليت املميزاا ببعض الصوامت عن الصوائت تتميز 

 : وهي ، نطقها جييد أن (1 ")اتجنبية
 خافتـة تبـدو الـيت الصـامتة لألصـواا خالفـاً  صـفامها بكامل تسمع حبي  طق،النّ  عند امالتّ  الوضوح -
 .(2)"معالسّ  على ت،قل وقد
 " هأنّ  ذلك(3")فيه أواخلطأ نطقها تغيري إىل يؤدي ذيالّ  اتمر املختلفة  غاااللّ    الصوائت شيوع -
 غةاللّ  رجاا إنّ  بل  نياللّ  بأصواا طقالنّ  كيفية   أخرى مع غاااللّ  من لغة تشتك تكاد ال

 .(1)"هجاااللّ  هذه من رجة كلّ  زمييّ  اختالفاً  فيها لتختلف الواحدة
 َيرك ما فمنها الصوامت اأمّ  ، طقالنّ  عند ةالصوتيّ  اتوتار را تتحرك هورة،جما بأهنّ  الصوائت متتاز -

 .(6")َيركها ال ما ومنها ةالصوتيّ  اتوتار
 . (1)"فيها واضحا اخلطأ بروز إىل يؤدي ذيالّ  اتمر ، كبرية بنسبة الكالم   الصوائت دتتدّ  -
 الصائت واالصّ  هذاهبا  زيتميّ  اليت فةصّ فال ئق،عا أيّ  يعتضه أن دون الطّبيعي جمراه   فسالنّ  ميرّ  -
 .(9)" سبيلها تعتض اليت ةالعضويّ  احلواجز من جمراها خلو و والفم، احللق من فسالنّ  مرور كيفية هي
 

____________________ 

 .28 ص ،أنيس إبراهيم : غويةاللّ  األصوات : نظريُ  (1)

 .99 صار حامد هالل، عبد الغف:  العربية غةاللّ  أصوات : نظريُ  (2)
 .99 ص ، المرجع نفسه :نظريُ (3)
 .28 ص ، أنيس إبراهيم :  غويةاللّ  األصوات (1) 
 .99 ص، عبد الغفار حامد هالل:  العربية غةاللّ  أصوات :نظريُ  (6)
 .32 ص ، ابراهيم أنيس : غويةاللّ  األصوات :نظريُ  (1)

 .91، صحساني أحمد: الّلسانيات في مباحث :نظريُ  (9)
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  -جدول صفاا الصوائت العربية -     

 

 

 

 

 -الصوائت 
 صفامها

 واو ضمة ياء كسرة ألف  فتحة

 + +- - - -  متأخر
- - - -  + + متوسط
- -  + +- -  متقدم
 + + + +- -  عال

- - - -  + + منخفض
 + +- - - -  مدور
 + + + +- -  منغلق
- - - -  + + منفتح
-  +-  +-  + قصري
 +-  +-  +-  طويل
- - - -  + + خفيف
 + + + +- -  ثقيل
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 :الصوائت أشباه -

 :أيّ  وظيفيا صامتة أصواا اأهنّ " ذلك توالصوائ الصوامت بني وسطى حلقة اتصواا هذه مت،ل  
 والتاء كالباء الصامتة، اتصواا سائر شأن ذلك   شأهنا الكلمة، بنية   ودورها موقعها حي  من
 واتداء طقالنّ  حي  من الصائتة اتصواا أو باحلركاا ما شبه عن تفصح  هاولكنّ  .إخل... وال،اء
 .للشفتني اخاصً  وشكالً  سانلّ ل  اخاصً  اوضعً  بتتطلّ  فهي. (1) "الفعلي

 والياء اتلف) الطويلة احلركاا من يقرهبا ما وهذا كبري بانفتاح متتاز "والواو الياء" أصواا فأشباه    
 عليها وأطلق.(2)"نياللّ  أصواا أشباه" بعضهم اهامسّ  كما احلركاا بأشباه يتمسّ  لسببا رذا (والواو
 أو والياء، الواو نطق نرى افإنّ :" يقول أحدهم( برجشتاسر )فهذا ،(3)"الصوائت أشباه" آخرون
 مطابقة  والكسرة الضمة بنطق اخلاصة تلك مطابق بنطقهما، اخلاصة طقالنّ  أعضاء أوضاع باتحرى

 :أنّ  بعضهم أقرّ  كما(1)"الصامتة بني ال الصائتة احلرو  أو احلركاا بني والياء الواو فتعدّ  ة،تام
   منها وجند أحيانا، احلر  بدور تقوم ةبركم أو بسيطة حركاا هي احلركاا أو احلرو  أنصا "

 كرهت"والواو الياء" نياللّ  وصويت احلركاا بني الكبري للشبه نتيجة ،(6)"والياء الواو :مها نوعني العربية
 .(1)"للحركاا مضارعة نياللّ  حرو  تنّ  " اجتماعهما العربية

 ،(و عد)   الضمة أو بالفتحة املتحركة كالواو املدّ  لغري والياء الواو   احلركاا أنصا  لتتم،ّ  -
 "شعيْ "   نةالساك والياء ،"ي لقي"   بالضمة أو بالفتحة املتحركة وكالياء ،"دعوْ "   الساكنة والواو
  احلركة حالة   املتحركة الصوامت معاملة ةالتميزيّ  ةالصوتيّ  الناحية من احلركاا أنصا  عاملوت  

____________________ 
 345 ص بشر، كمال :األصوات علم (1) 
 43 ص ، أنيس إبراهيم :غويةاللّ  األصوات (2) 
 197 ص ، عرانالسّ  محمود: غةاللّ  علم (3)
 .46 ص ، برجشتراسر :العربية غةللّ  لنحويا طورالتّ  (1)
 .63ص.م3/1882،ط،تونسالمطبعة العربيةصالح القرمادي،:تقديمالبكوش، يبالطّ :من خالل علم األصوات الحديث العربي صريفالتّ (6)

 . 16 ص /1 ج ، بن يعيش الّدين موفق :المفصل شرح (1) 
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    غوينياللّ  أنّ  إليه اإلشارة جتدر وما ،(ص) السكون حالة   الساكنة الصوامت ومعاملة ،(ح ص)

 أصواا طبيعة إىل الصوامت أقرب (املائعة اتصواا)والنون والراء وامليم الالم من كال عدوا احملدثون
 أطلق ورذا احلفيف، من نوع أي را يسمع يكاد وال مع،السّ    وضوحا أك،ر أهنا جهة من ني،اللّ 

  .(1) نياللّ  أصواا أشباه تسمية بعضهم عليها

   .في الّلغة العربية صفات األصوات -رابعا

 خروج كيفية فهي اصطالحا اأمّ  ،(2)"والنعت احللية" اهنّ أ على لغة فةالصّ  تعر  :مفهوم الّصفة  -1
احلـر  ت عـر  ماهيتـه وكميتـه بـاملخرج    أّي أنّ  (3)وغريمهـا وارمـس ة،كاجلهرالصـوتيّ  احيـةالنّ  مـن احلـر 

ولوالهــا لكانــت  ّصــفة، فالّصــفة هــي الــيّت متّيــز بعــض احلــرو  املشــتكة   املخــرجكمــا ت عــر  هيئتــه بال
 . احلرو  املشركة حرفًا واحًدا 

 :أنواع الّصفات  -2
صفاا )را  ضدّ  الصفاا و ، ( صفاا عاّمة) صفاا اليت را ضد: نيقسم إىل فااالصّ  تنقسم    
 (.خاّصة

 . ي الّصفاا اليت وردا   شكل أزواج متعاكسةوه: (التي لها ضدّ ) العاّمة  فات الصّ  -2-0

علـى أسـاس ذبذبـة الـوترين   ومهموسـة جمهـورة إىل الصـامتة اتصـواا غـةاللّ  علمـاء قسـم قـدو     
 . (1) الصوتيني وعدمها 

 

 
____________________ 

 .22صأنيس ، ماهيإبر : غويةاللّ  األصوات :نظريُ  (1)
 (.ف ص و )،مادة 315 ص / 15 ج ، ين بن منظورأبو الفضل جمال الد:  العرب لسان (2)

 .69ص اإلبراهيمي، طالب خولة:سانيات اللّ  في مبادئ :نظريُ  (3) 
 .22 ،صإبراهيم أنيس  :غوية األصوات اللّ  (1)
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  :الجهر والهمس -2-0-0
 هو اهتزاز اتوتار الصوتّية عند : ،و  اصطالح الصويت املعاصر (1)"هو اإلعالن: لغة الجهر -

 .الّنطق بالّصوا
، أّما اصطالحا هو عدم اهتزاز اتوتار الصوتّية عند مرور ارواء هبا  (2)"اإلخفاء :  لغة الهمس -

 حظا نالت وارمس اجلهر ظاهريتف ، (َسَكَت َفَحَ،ه  َشْخصٌ :) جيمعها قورم  .أثناء الّنطق بالّصوا
سيبويه على أّن الّصوا  فقد اصطلح ،القدامى العربية علماء طر  من راسةوالدّ  البح  من وافرا
 عليه اإلعتماد ينقضي حّت  معه جيري أن فسالنّ  ومنع موضعه   اإلعتماد أشبع حر " :اجملهور
 واخلياشيم الفم   رما يعتمد قد وامليم النون أنّ  إالّ  الفم  احللق   اجملهورة حال فهذه،واالصّ  وجيري
 وأنت،معه فسالنّ  جرى حّت  موضعه   اإلعتماد أضعف فحر  املهموس وأما،  غنة فيهما فتصري
   .(3)"النفس يرْ جَ  مع احلر  دافردّ  اعتربا إذا ذلك تعر 

 :"واختلف القدماء واحملدثون   عّدة اتصواا اجملهورة ، فهي لدى سيبويه تسعة عشر صوتاً هي 
لنون والراء والطاء والدال والزاي ارمزة واتلف والعني والغني والقا  واجليم والباء والضاد والالم وا

  إذ أخرجوا منها     حني هي لدى احملدثني ستة عشر صوتاً ّ  .(1")والظاء و الذال والياء وامليم والواو
 .(6)"(ارمزة واراء والقا ) 

 اراء واحلاء واخلاء والكا  والسني:)أّما عّدة اتصواا املهموسة فهي لدى سيبويه عشرة وهي 
 
 

____________________ 
 .99ص/1ج،(ت.د/)2، مكتبة طيبة ، المدينة المنورة ،ط عبد الفتاح المرصفي:   القارالء إلى تجويد كالم الباريهداية :يُنظر ( 1) 

 .الصفحة نفسها.المصدرنفسه (2)

 .4 31ص /4 ج ، يه سيبو  : الكتاب :يُنظر (3) 

 .المصدرنفسه ، الصفحة نفسها :نظريُ  (1)

 .  89، ص تمام حسان:غة  حث في اللّ مناهج الب (6)
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، إذ زادوا عليهـا (2)"اثنـا عشـر صـوتاً    حني هـي لـدى احملـدثني، (1)" والشني والتاء والصاد وال،اء والفاء
 (1)"ولدى آخرين ال مهموسة وال جمهورة(3)"أّما ارمزة فهي لدى بعضهم مهموسة. الطاء والقا  

 . (.6)" ل،ويةوالزوجان معا من اتصواا اتسنانية ال
 برهن االستقراء على أّن نسبة شيوع اتصواا املهموسة   الكالم التكاد تزيد على اخلمس  وقد    

، وترجـــع (1)"أو عشــرين   املئـــة منـــه ،   حـــني أّن أربعـــة أ ـــاس الكـــالم تتكـــون مـــن أصـــواا جمهـــورة 
جهـدا   إخـراج الـّنفس أك،ـر  اتسباب كما يقول علماء الّلغة ، إىل نطـق اتصـواا املهموسـة يتطلّـب

 .(9)"ممّا يتطّلب نطق اتصواا اجملهورة
  :الشّدة والّرخاوة - 2-0-5
 حالة على ، أيّ  وعدمه فسالنّ  جريان على أساسا مبين ورخوة شديدة إىل العربية اتصواا ميتقس   
 .طقالنّ  مواضع عند ارواء مرور

 فظ بهوا أن جيري معه عند اللّ  منع الصّ حّت  هو حر  اشتد لزومه ملوضعه ،وقوي فيه: الشديد -
 

 وعندما يندفع الّنفس من الرئتني ،ينحبس جمراه عند الشفتني حلظة من الزمن اللتقائهما التقاًء ، (9)"

دث صوتا انفجاريا،م،ل الباء    ، وهذا ( باا)حمكما،وعندها تنفصل الشفتان انفصاال فجائيا ، َي 
 .(8)"ية ، يقابله الّصوا الشديد عند علماء العرب القدماءالنوع  من اتصواا االنفجار 
____________________ 

 . 131ص/  1جسيبويه ، : الكتاب : نظر  يُ  (1) 

  321م،ص1892 (/ط.د)،دار الرشيد،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم،العراق،حسام النعيمي:هجية والصوتية عند ابن جنيراسات اللّ الدّ (2)

 . 89تمام حسان،ص:  غة مناهج البحث في اللّ : نظر يُ  (3)

 .191السعران   ، ص: لغةعلم الّ ( 1)
 .111تمام حسان، ص:  مناهج البحث في الّلغة (  6)
 12براهيم أنيس  ، صإ: غويةاألصوات اللّ  (1)

 .122ص:  السابقالمرجع  (9) 

 131ص / 1ج ،الكتاب  :سيبويه( 9)
 .23، ص ابرهيم انيس :األصوات الّلغوية  (8)
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 الشديدة واحلرو  .(1)" ال یرج معه صواة الشتداد احلر    موضع خروجه حّت ولقب بالشدّ 
 واجليم، والطاء، والقا ، والدال، والتاء، الباء، :أصواا مثانية أيّ   (طبقك أجدا)   مجعت مثانية

 والقا ، والكا ، لطاء،وا والضاد، والدال، والتاء، الباء، :فهي احملدثني عند أما .وارمزة والكا ،
    .(2)"أيضا مثانية وهي وارمزة

وا مــع احلــر  لضــعف جريــان الّصــ:و  االصــطالح . ني اللّــ: غــة ة ، ومعنــاه   اللّ ضــد الشــدّ  :الرخــو
فيكـــــــــون الـــــــــّنفس قليـــــــــل   الرخـــــــــو اجملهور،ويكـــــــــون ك،ـــــــــريا   الرخـــــــــو .(3)"االعتمـــــــــاد علـــــــــى املخـــــــــرج

وحروفها هي . احملدثون على تسميتها باتصواا االحتكاكيةوهذه اتصواا ما اصطلح .(1)"املهموس
 .واخلاء والضاد والصاد والشني والسني والظاء والذال وال،اء الفاء: 

هي و ،(6)"( احتكاكية وال انفجارية ليست)تكون بني الشديد والرخو وهناك أصواا متوسطة   
وتسّمى عند احملدثني  .(1)"اءوأضا  بعضهم إليها الواو واليلن عمر، : جيمعها قولك   سة
 .(9)"اتصواا املائعة"بــ

 : اإلطباق واالنفتاح- 2-0-3

الصاد، الضاد، الطاء، :  يصري كالطبق له، وحروفهسان إىل أعلى احلنك حّت ارتفاع اللّ : إلطباقا -
  وهذه احلرو  اتربعة إذا وضعت لسانك   مواضعهن انطبق لسانك من: "قال سيبويه. (9)"والظاء

__________________ 

أحمـد حسـن فرحـات ،دار عّمـار ، : ، تحقيـق ( ه139)محمـد مّكـي أبـي طالـب القّيسـي : الّرعاية لتجويـد القـراءة وتحقيـق لفـظ الـتالوة ( 1) 
 .119ص ،م1881-ه1119/ 3األردن، ط

 .6 9ص،(ت .د )الجزائر، ، الجامعية المطبوعات ديوان ،دراقي زبير: غةاللّ  فقه في محاضرات :نظريُ   (2)
 . 131ص/  1سيبويه، ج: الكتاب ( 3)

 .123ص/1،ج2221/ 1لّرافعي ،دار الكتاب العربي ، بيروت ،لبنان، طا محمد صادق: تاريخ آداب العرب ( 1)
 .21 ص ، أنيس إبراهيم :غويةاألصوات اللّ  (6)
 .91أحمد حساني،ص:  مباحث في الّلسانيات ( 1)
  .21م أنيس  ، صإبراهي: غويةاألصوات اللّ ( 9)

 .191صم،2228(/ط.د)دار الهدال ، الجزائر  محمد رديني ،:  غة العام فصول في علم اللّ ( 9)
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وا سـان ترفعـه إىل احلنـك ، فـإذا وضـعت لسـانك فالّصـمواضعهن إىل ما حاذى احلنك اتعلـى مـن اللّ 
وا ا ينحصـر الّصـمها فإمّنـا الدال و الزاي وحنو سان واحلنك إىل موضع احلرو ، وأمّ حمصور فيما بني اللّ 

وا، ســان، وقــد بـ ــنّي حبصــر الّصــإذا وضــعت لســانك   مواضــعهن، فهــذه اتربعــة رــا موضــعان مــن اللّ 
 ولوال اإلطباق لصارا الطاء داال، والصاد سينا، والظاء ذاال،  وخلرجت الضاد من

سـان يأخـذ إىل أّن اللّ  وي شري علمـاء اتصـواا احملـدثون.(1) "تنّه ليس شيء من موضعها غريها الكالم
 بني فرق وهناك.(2)"شكالً مقعرا   حالة اإلطباق ، فريتفع من طرفه ، ويتصعد من أقصاه 

 مؤخرة ارتفاع هي،و الطبق  خمرج   النطق هي صلة،فالطبقية من بينهما ،، يةق والطبقاطباال
 نقطة   ماهب رواءا احتكاك إىل يؤدي تضييقا يضيقه أو رىجملا فيسد بالطبق يتصل حت اللسان

 اجتـاه   سـاناللّ  مـؤخرة ارتفـاع فهـو اإلطباق اأمّ  ا،مهلذا مقصودة عضوية حركة بالتايل فهي التقائهما،
 . (3)"الطبق غري آخر خمرج   طقالنّ  جيري حني   به، صليتّ  ال حبي  الطبق
يــت هــذه احلــرو  وإ  ســان إىل أعلــى احلنــك، وحروفــه عــدا الســابقةعــدم ارتفــاع اللّ :  االنفتــاح - مّنــا مس 

ســان طــق هبــا، وال تنحصــر الــريح بــني اللّ ســان ال ينطبــق مــع الــريح إىل احلنــك عنــد النّ تّن اللّ "باملنفتحــة 
 . (1) "سان و احلنكبل ينفتح ما بني اللّ  واحلنك

 

 

 
_____________________ 

 .131ص/1، ج ألَبي بشر عمرو بن عثمان  سيبويه :الكتاب  ( 1) 

 .128كمال بشر  ، ص: ألصواتعلم ا( 2)

 .38 ص ،تمام حسان: غوياللّ  البحث مناهج: يُنظر  (3)

 . 123ص أبي طالب القيسي ، مكي محمد: لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوةعاية الرّ ( 1)
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 :اإلذالق واإلصمات -3 -2-0
      أّن احلرو  الذلقاعلم : "سان وخفته، وقد وصفها اخلليل بن أمحد بقولههي طالقة اللّ : الذالقة

يت هذه احلرو  ذلقا تّن الذالقة   املنطق وإمنّا مس ّ ،( ر، ل، ن،  ، ب، م:) والشفوية ستة، وهي 
، (ن ر ل:)سان والشفتني،ومها مدرجة هذه اتحر  الستة،منها ثالثة ذلقيةإمّنا هي بطر  أسلة اللّ 

، خمرجها من بني الشفتني (  ب م:) ةشفويحرو  ثالثة  سان من طر  غار الفمخترج من ذلق اللّ 
 حاح إالّ   هذه اتحر  ال،الثة فقط، والينطلقال تعمل الشفتان   شيء من احلرو  الصّ . خاصة

 سان وسهلت عليه  فلما ذلقت احلرو  الستة، ومذلقهن اللّ ... سان إالّ بالراء و الالم والنوناللّ 

 . (1) "ام يعرى منها أو من بعضهاناء اخلماسي التّ املنطق ك،را   أبنية الكالم، فليس شيء من ب

تهّنـا أصـمتت أن ختـتص بالبنــاء  هـي احلـرو  الـيت اليكتفـى هبـا   تركيـب الكلمـاا : اإلصـمات  -
ــــتةه، : هــــي واحلــــرو  املصــــمتة.( 2) "ســــان علــــى اللّ )*(عتياصــــها إذا ك،ــــرا حروفــــه ال حــــرو   احللــــقه السِّ
ا هـو مـنخفٌض الســني القــا  والكـا  واجلـيم والشــني، وحـرو   وسـطه اللِّسـان ممـّـ وحـرو  أقصـى الفـم

الظــاء وال،ــاء  التــاء والــدال والطــاء، وحــرو  أدىن مــن حــرو  الفــم والــزاي والصــاد، وحــرو  أدىن الفــم
 .ومن جنس الفم الواو والياء. والذال والضاد

 : واالستفالاالستعالء -2 -2-0

و احلرو  املستعيلة سبعة  (3)"طق ،سان إىل أعلى احلنك عند النّ هو ارتفاع مؤخرة اللّ : االستعالء -
 فأربعة منها فيها مع استعالئها إطباق، وهي."الصاد، الضاد،  الطاء ،الغني، القا ، اخلاء: هي 
__________________ 

 .62ص/2الخليل بن أحمد  ، ج: العين( 1) 

 ،مكتبة الشروق الدولية مجمع الّلغة العربية ،: المعجم الوسيط   .)خفي معناه وصعب فهمه ، فهو عويا : عاص الكالم : عتياصها ال)*( 
 (.م1/2221ط

 .61ص/2ج:  السابقالمصدر ( 2)

 .92-91ص، عبد الفتاح المرصفي: هداية القارالء إلى تجويد كالم الباري  ( 3) 
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ا قيل وإمنّ "(1)"، أما اخلاء والغني والقا  فال إطباق فيها مع إستعالئها(ظاءالصاد، الضاد، الطاء، وال:)
 .(3)"وأشّد هذه احلرو  استعالًء هي القا (2)"تهنا حرو  استعلت إىل احلنك اتعلى مستعلية

،وتســّمى (1)"ســان أســفل   قــاع الفــم ، وهــي مــا عــدا احلــرو  املســتعلية يكــون وضــع اللّ االســتفال  -
 .سان اليعلو هبا جهة احلنكتّن اللّ  يت هذه احلرو  باملستفلة ومسّ ،(6)"أصواا اإلخنفاض"أيضا بـــ

 .(1)" (زاوية حاّدة) فاتصواا املستفلة م،ل السني، إذا مت،ّلنا خروجها من الفم جندها ترسم 

تعظـــيم التفخـــيم صـــفة متولـــدة عـــن صـــفيت االســـتعالء ، واإلطبـــاق ، :  التفخـــيم والترقيـــق-2-0-1
خ ، ص ، ض ، ط ،   ، : )ع أصــواا االســتعالء واإلطبــاق مفخمــة دائمــا   العربيــة ، وهــي فجميــ
أسـفل املسـتفلة اليـاء ، وبعـض احلـرو    العربيـة تفخـم    ، وأقواها تفخيما الطـاء ، كمـا أنّ (غ ، ق

 . (9)"الالم والراء  :ق   سياقاا أخرى ، وهذه اتصواا ، هي ة وترقّ سياقاا صوتيّ 

اتثر السمعي الناشا عن تراجع مؤخرة الّلسان ، حي  إّن فراغ البلعوم " هو التفخيم : يمالتفخ -
 . (9)"الفموي يضيق عند نطق الّصوا 

هو اتثر السمعي الناشا عن عدم تراجع مؤخرة الّلسان حبي  يضيق فراغ البلعوم الفموي : الترقيق -
 .الراء،والالم ، واتلفوحروفه عدا حرو  اإلطباق و (8)"عند الّنطق بالّصوا 

____________________ 

 .91إبراهيم نجا، ص: التجويد واألصوات  ( 1)

 .226ص/1، جأبو العباس محمد بن يزيد المبرد: المقتضب ( 2)

 .121ص/1الّرافعي ، ج  مصطفى صادق: تاريخ آداب العرب( 3)

 .81صم،بيروت ،لبنان،2221-ه1121/ 1نم قدور الحمد،مؤسسة الرسالة،طغا:تحقيقبن الجرزي،شمس الدين محمد :التمهيد في علم التجويد  (1)

 .29ابن سنان الخفاجي ،ص: سّر الفصاحة( 6)

 .88، صم5/511ط دار األديب ،الجزائر ،مكي درار ، : المجمل في المباحث الصوتية من اآلثار العربية ( 1)

  .82ص ،ابن الجرزيّ : التمهيد في علم التجويد( 9) 

 .116صم،1/2222ط،لبنان،دار الفكر المعاصر،بيروت عبد العزيز الصيع ، : لح الّصوتي في الّدراسات العربية المصط( 9)

 .162المرجع نفسه ،ص(8)
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 (1)":فااالصّ  ههذ عن " (ه844-120)يّ ره زَ اجلَ  ابن" ويقول
 . لْ ق   دَّ لضٍّ ا و ةٌ تَ مَ صْ م   حٌ ته فَ نْـ م   *             لٌ فه تَ سْ م   و وٌ خْ ره  وَ  رٌ هْ جَ : اتـ هَ افَ صه 
 تْ كَ بَ  طٍ قَ  دْ جه أَ :   ظ  فْ لَ  َهاد  يْ ده شَ *             تْ كَ سَ  صٌ خْ شَ  ه  ،َّ حَ فَ  : اهَ وس  م  هْ مَ 
 .رْ صَ حَ ْظ قه  طٍ غْ ضَ  صَّ خَ : وٍ لْ ع   ع  بْ سَ وَ *             رَ مَ ع   نْ لَ  : ده يْ ده والشَّ   وٍ خْ ره  نْيَ بَـ  و
 هْ قَ لَ مذْ ال   و   ر  احل   : بِّ ل   نْ مه  رَّ فَـ  و      * ْه        قَ بَـ طْ م   : اءٌ ظَ  اء  طَ  ادٌ ضَ  اد  صَ  و

نْي  :َصفهيـْر َها   ق ْطب   َجٍد ،  واللَّني  :قـَْلَقَلٌة *          َصاٌد َوزَاٌي سه

َنا ، وانـَْفَتَحا  َله َما ، واالحْنهرا   *         َواو  ويَاءٌ س كِّ  ص حَِّحا:قـَبـْ

 اْسَتطهلْ :الشِّني  ، َضاًدا :وللتـََّفشِّي *          الالَّمه والرَّاء، وبهَتْكرهيرهج عهْل 

 : (لها التي ال ضدّ ) الخاّصةالصفات  -2

طق به ساكّنا، وحرو  القلقلة عند علماء التجويد  سة اضطراب احلر  عند النّ  :القلقلة-2-0
احلر   واشتطوا حلصول القلقلة  .ال، وتشمل الطاء، القا ، اجليم، والدّ (2)"طبق جد"جتمع   

 سان  تهّنا يصحبها ضغط اللّ : " عنه الرضىي حي  قالة واجلهر فيه، وهذا ما عرّب اجتماع الشدّ 

وا املتصعد من الصدر، وهذا الضغط الّتام مينع خروج ذلك خرجها   الوقف مع شّدة الصّ 
یرج صومها  سان وحتريكه عن موضعه حّت ب احتجت إىل قلقلة اللّ اطَ وا،فإذا أردا بياهنا للمخَ الصّ 

 . (3)"فتسمع

 
____________________ 

أيمن رشدي سويد ، دار نور المكتبات، جّدة : محمد بن يوسف بن الَجزرّي  ،تحقيق : القرآنية اآليات تجويد معرفة في ةالجزريّ  المقدمة (1)
 69، المملكة العربية السعودية،ص

 .122، ص أبي طالب القّيسي يمكّ  محمد :لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوةعاية الرّ ( 2)

 . 329ص م،2229-ه2/1129دار عّمار  ، عمان ، ط ،الحمد غانم قدوري : ة عند علماء التجويدراسات الصوتيّ الدّ ( 3)
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قلقل الشيء : إذ ي قال. ويبدو أّن تسمية هذه الظاهرة بالقلقلة ترتبط باملعىن الّلغوي ارتباطا وثيقا"
 (1) "اء التجويد هذه التسمية على ذلك املعىنقلقلة إذا حرّكه، فحمل علم

 :وهناك نوعان من القلقلة 

 .وا أو احلر    أّول الكلمة القلقلة الصغرى ، وحتدث عندما يكون الصّ 

 . (2)"وا   آخر الكلمة القلقلة الكربى، وحتدث عندما يكون الصّ 

" حروفه السني،الزاي،والصادصوا زائد یرج من بني الشفتني شبيها بصفري الطائر،و :الصفير-2-5
 لها بني ال،نايا تسمع سان ممّ ة مع الريح من طر  اللّ ذي یرج بقوّ ، وحقيقة الصفري أنّه الّلفظ الّ  (3)

: وهي ،فةز هبذه الصّ وهناك   الّلغة العربية ثالثة أصواا تتميّ .  (1) "حسًّا ظاهًرا   السماء
 . (6)" (س ص ز )

سان و احلنك، وانبساطه   اخلروج عند شار خروج الريح بني اللّ وهو ك،رة انت" :التفشي-5-4
،ة اليت وَيتل خمرجها مساحة كبرية من منطقة الغار واللّ . وهي صفة خاصة بالشني(1) ،"طق هباالنّ 

  (9)" دة ، متفشية   الفمطق صادرا من لفظة متعدّ سان ، فيكون أثر االحتكاك   النّ يّتصل هبا اللّ 
_____________________ 

 .23، ص  بن الجرزيّ  محمد بن يوسف :التمهيد في علم التجويد ( 1) 

 231ص ، 1882/ 1ط بيروت ،لبنان، الدين، دار الفكر اللبناني ، نورعصام : غوية علم األصوات اللّ ( 2) 

 292صم،12/1881دار العلم للماليين ، بيروت ،لبنان،ط صبحي الصالح،: غة  دراسات في فقه اللّ ( 3)

 .128، ص أبي طالب القّيسي يمكّ  محمد: لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة عاية الرّ (  1)

 128  - 129ص ،م2221 (/ط.د)،مصر ،القاهرة ،محمد محمد داود  ، دار غريب :غة الحديثة العربية وعلم اللّ ( 6)

 .112، ص قّيسيأبي طالب ال يمكّ  محمد: لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة عاية الرّ ( 1)

 .126برتيل مالمبرج، ص: الصوتيات( 9)
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وهو صفة لصوا الالم، وقد وصفه سيبويه بأنّه حر  منحر    جممل حدي،ه  :نحرافإلا-2-3
ومنها املنحر ، وهو حر  شديد جرى فيه الصوا الحنرا  : "عن صفاا احلرو ، حي  قال

وليس یرج ... ، وهو الالم الشديدة رو وا كاعتاض احلوا، ومل يعتض على الصّ سان مع الصّ اللّ 
  .(1) "سان فويق ذلكوا من موضع الالم، ولكن من ناحييت مستدق اللّ الصّ 

ومنها املكرر، وهو حر  شديد جيري فيها الصوا لتكريره واحنرافه إىل : "وقد حتّدث سيبويه بقوله
 . (2) "وهو الراء وا فيه،مل جيره الصّ ،ر وا كالرخوة، ولو مل يكرّ الالم، فتجاىف للصّ 

وهو اراء، وذلك ملا  ةومن احلرو  املهتوت: "بن جين صفة للهاء حي  قالاوا املهتوا عند والصّ 
 : وهناك نوعان من الراء.(3) "فيها من الضعف واخلفاء

سان سان متقدما على تيار ارواء ، وللّ وهي تنطق حبي  يكون طر  اللّ : الراء اتمامية أو الطرفية-
ر احلركة ذامها أربع أو  س مراا متوالية إلنتاج راء تطيع بفضلها أن يعود إىل اتول ، وتتكرّ مرونة يس

 .  (1)"رةية ، وهذه هي الراء اليت يطلق عليها الراء املكرّ قوّ 

 طق به حدي،ا   فرنسا ، وبالد أخرى أوروبية فلم يَعدْ وهو صوا شاع النّ :هوية والراء اخللفية أواللّ -

دث االتّ   ذي يتذبذب هو الّ  سانطر  اللّ   .سان صال املتكرر مع اجلزء اخللفي اللّ بل الّلهاة اليت حت 
سان َيتفظ به رخوا   الوضع املناسب ، وعندما يأيت تيار ارواء املندفع وكل ما   اتمر هو أّن اللّ 

  املزمار  ي يتمّ سان إىل التذبدب، فالعمل ههنا مشابه لذلك اّلذمن الرئتني  يدفع بقوته أسلة اللّ 
  . املوسيقي

____________________ 

 .1/136، ج ألَبي بشر عمرو بن عثمان  سيبويه: الكتاب( 1)

 .الصفحة نفسه،المصدر نفسه( 2)

 .91ص/ 1، ج جني عثمان بن الفتح أبو:صناعة اإلعراب  سرّ ( 3)

 .89برتيل مالمبرج ، ص:   الصوتيات( 1)
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احلر  املستطيل وهو : "وقد وصفها ابن اجلزري بقوله (1)"اد، صفة لصوا الض:االستطالة  -2-2
 . (2)"صلت مبخرج الالم اتّ طق هبا حّت ا استطالت عن الفم عند النّ مسيت بذلك تهنّ .الضاد املعجمة

 : الياء والواو رما صورتان عند القدماء: اللين  -2 -2

ا أحر  ة اتلف وتوصف ال،الثة بأهنّ صورة املّد ، ويدخل معهما   هذه الصور : الصورة اتوىل -
 (.نار ، نور ، منري:) جوفية هوائية   حنو 

خو  ، )الواو والياء الساكنتان املفتوح ما قبلها   م،ل : صورة اللني ،وحرفا اللني : الصورة ال،انية -
 . (3)" (بيت

ـــــــة عنـــــــداتصـــــــواا اللّ  أنّ علـــــــى ماجـــــــاء ذكـــــــره أنفـــــــا القـــــــول  خالصـــــــةو   اء القـــــــدم العـــــــرب غوي
ـــــــد احملـــــــدثني   وصـــــــفها، وال تتطـــــــابق مـــــــع اتصـــــــواا اللّ  تكـــــــاد      االخـــــــتال  إالّ  يوجـــــــدغويـــــــة عن

 .بعض التسمياا

 

 

 

 

 

____________________ 
 .132ص/1سيبويه  ، ج: الكتاب( 1)  

 .26، ص بن الجرزيّ شمس الدين محمد : التمهيد في علم التجويد ( 2)  

 .221ص/1، ج  بن الجرزيّ س الدين محمد شم : النشر في القراءات العشر( 3)  
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ما ميكن أن نستخلصه من هذا املبح  أن دراسة علماء العرب القدماء ، بالرغم من بساطة    
ا يتوافق ة ، ووصفها وصفا دقيقً ة الصوتيّ أدواا املالحظة   عصرهم فقد متكنوا من سرب أغوار العمليّ 

ر معدامهم ومناهجهم م من تطوّ راساا احلدي،ة   هذا اجملال بالرغلت إليه الدّ   جممله مع ما توصّ 
ضح ذلك من خالل وصفهم حلرو  املّد ال،الثة ، وكذا تقسيم لألصواا باعتبار خمارجها احلدي،ة ، يتّ 

ة العربية اخلاصة بعلم اتصواا اليت وصلت إىل أوروبا غويّ راساا اللّ ، ويبدو من ال،ابت أّن الدّ 
ل إليه الغرب من النتائج   ساعدة  على ما توصّ غاا املختلفة كانت من العوامل املوترمجت إىل اللّ 
 . العصر احلدي  

ال )وصـفاا أحاديـة ( رـا ضـدّ )موها إىل صـفاا ثنائيـة وكانت دراستهم لصفاا اتصـواا وقـد قّسـ  
طـــق ، وقـــد ة الـــيت تصـــاحب عمليـــة النّ أتـــى علـــى الك،ـــري مـــن الظـــواهر الصـــوتيّ  ا شـــامالّ تقســـيمّ (رـــا  ضــدّ 

لتقسـيماا والصـفاا ، وتبقــى نظـرمهم ل،نائيـة اجلهـر وارمـس م،ـرية لالنتبــاه ، إذ انفـردوا بإضـافة بعـض ا
ه نتيجـة تصـنيفهم شـبه موافقـة ملـا أنّـ ة ، إالّ ه مل يرد   صريح عبارامهم ذكر لألوتار الصوتيّ بالرغم من أنّ 

 . ل إليه احملدثون ، فيما عدا صويت الطاء والقا  ، وكذا صوا ارمزة توصّ 

راســة بينــت   هــذا املبحــ  اخــتال  اتصــواا بســبب اخــتال  كيفيــاا الدّ  كــن فــإنّ ومهمــا ي     
ا ه اخـتال  أيًضـطـق ، ينـتج عـن ذلـك كلّـا لتنـوع اتوضـاع الـيت تأخـذها أعضـاء جهـاز النّ طق ، وتبعً النّ 

ة ورخــاوة ،أو إطبــاق ، أو انفتــاح ، ورــذه حــر  مــن جهــر ومهــس ، أو شــدّ  ة لكــلّ   املالمــح الصــوتيّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            ا وضعفً  ةً ز من خالرا بني اتصواا قوّ ة اتذن ، ومتيّ ح آثار مسعية تدركها حاسّ املالم

 ودرجـاا خمتلفـة بنغمـاا اتلفـا  منهـا ختـرج املوسـيقية، اآلالا مـن مبجموعـة أشبه ويتّ الصّ  جهازنا  
 اتصـواا، هـذه حتملهـا الـيت املالمـح مـن ذلـك وغـري والـبطء، والسـرعة والضـعف ةالشـدّ  مـن متباينـة
 نيـةمثا وعـددها العربيـة   الصـوامت هـذه نطـق ومواضـع" اتصـواا هـذه إنتـاج فيهـا يـتمّ  الـيت فالكيفية
 وانتهـاء الشـفتني مـن ابتـداء هـا،كلّ  ةالصـوتيّ  القنـاة طـول علـى طقـيالنّ  اجلهاز   متتدّ  صامتا، وعشرون
 متـوازن، حنـو علـى عـادالً  اتوزيًعـ القنـاة هـذه طـول علـى زعـتو   قـد الصـوامت هـذه وأنّ  بـاحلنجرة،
 .(1)"ويتّ الصّ  نسجامإلا من انوعً  ذلك فأكسبها

 ------------------------------------    
منى محمد عارف عابد ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح ، فلسطين ، إشراف : دراسة موازنة  –البناء الّلغوي في سورتي البقرة والشعراء (1)

            . 11م ، ص2221محمد فؤاد النوري ، : 
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 :المبحث الّرابع                            
 

 ﴾وتي ةالتغريات الص  ﴿                          
 :وفيــــــه       

وتي ة : أ وال            .املامثةل الص 

وتي ة: اثنيا            .اخملالفة الص 

 .العالقة بني املامثةل واخملالفة: اثلثا          
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 . التغيرات الصوتّية: الّرابعالمبحث 

   بفاعلية سهموت   بنيتها حتكم صوتية لقوانني غويةاللّ  اتصواا على تطرأ اليت الصوتية التغرياا ختضع
 وإنّ (1)"الكالم وتيار فظاللّ    الصويت نسجامإلا شكلية إقرار أجل من التغايرية معاملها توضيح
 كنتيجة  الكلمة   حتدث اإمنّ  الصوتية جوانبه من غوياللّ  بالبح  املعنيني اهتمام أثارا اليت التغرياا
 أن   البعض استأنس وقد اإلنتاجية، منظومتها حتكم اليت الصوتية اهاااالجت من جلملة حتمية
 .الفيزيائية أو الكيميائية أو الطبيعية بالقوانني اتشبه قوانني، مصطلح را يستعري

 التواصل، نظام   اتصواا هذه تلعبه ذيالّ  والدور أصوامها بدراسة تبدأ غةاللّ  دراسة أنّ  ونعلم       
 بنّي سن   رذا .تسمع أصواا شيء كلّ   وقبل أوال هي اللغاا من لغة كتابة    ملستعملةا الرموز تنّ 
 :يلي كما  ةالوظائفيّ  الصوتية املظاهر أهم

 :"(2)(Assimilation ) المماثلة الصوتية -أوال 

 بعـض خمـارج غـريفت   واجلمـل، الكلمـاا   هبـا النطـق عنـد بـبعض بعضـها غويـةاللّ  اتصواا تتأثر 
 الكـالم،   هبـا احمليطـة اتخـرى اتصـواا مـع فةالّصـ   أو املخـرج   فـقتتّ  لكي صفامها أو اتصواا
 ذلـك .فااالّصـ   أو املخارج   املتنافرة اتصواا بني سجامالنوا التوافق من نوع ذلك عن فيحدث

 فكــلّ  .ذلــك إىل ومــا وارمــس واجلهــر والرخــاوة ةوالشــدّ  املخــارج   بينهــا فيمــا ختتلــف غــةاللّ  أصــواا أنّ 
 .(3)"بعضها   أو كّلها  صفاته   معه يتماثل وجيعله ناحيته إىل اآلخر جيذب أن َياول صوا

 

____________________ 

 .211 ،ص الجليل عبد القادر عبد: غويةاللّ  األصوات(1)

  . 333صأحمد مختار عمر  ، :غوي وت اللّ دراسة الصّ  (2)

 .22ص م،1882-ه2/1112ط ،مصر ،مكتبةالخانجي،القاهرة،التواب عبد رمضان : قوانينه،و  وعلله مظاهره غوياللّ  طورالتّ (3) 
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 . المماثلة تعريف -1

   :لغة المماثلة  -

،ْـَله   هذا(:"م،ل) مادة   العرب لسان   جاء ْبهه يقال اكم  َوَم،ـََله   مه  :بري ابن مبعىن قال وشَبهه   شه
ْبه وَمَ،ل مهْ،ل:يقال.الشَّْبه:واملهْ،ل... قنياملتف   إالّ  تكون فال املماثلة وأّما...  .(1)"واحد مبعىن وَشَبه وشه

 : اصطالحا المماثلة-

 ،لصوا صوا مقاربة عن تنجم أصواتية ظاهرة " فهي اإلصطالحي معناها حي  من املماثلة أّما 
 ليةعم هي أيّ  .(2)" مماثلة حدثت ، خمرج أو كيفية  اقتاب ، آخر صوا من صوا اقتب فكلما
 .اجلملة أو الكلمة   منه قريب ثال  صوا تأثري حتت آخر صوا مكان صوا إحالل

ـــــــة شـــــــائعة   اللّ  ـــــــأثر اللّ  هـــــــا بصـــــــفة عامـــــــة،غري أنّ غـــــــاا كلّ واملماثل ـــــــف   نســـــــبة هـــــــذا الت غـــــــاا ختتل
ة توضــح إدراكهــم رــذه الظــاهرة ، وذلــك ضــمن ثنايــا غــة إشــاراا جلّيــوللقــدماء مــن أهــل اللّ .(3)"ونوعــه

فقـــــــــد أطلـــــــــق عليهـــــــــا ســـــــــيبويه . طلقـــــــــوا عليهـــــــــا هـــــــــذا االســـــــــم مل ي   اإلدغـــــــــام ، وإنْ  عـــــــــنحـــــــــدي،هم 
ها مـــــع تقريـــــب اتصـــــواا اجملـــــاورة بعضـــــ قصـــــد بـــــذلكويَ .حـــــر  الضـــــاد)*(املضـــــارعة)اســـــم(ه081ا)

وقد عقـد بابـا حتـت املصـطلح مسـاه هـذا بـاب احلـر  الـذي يَضـارع  (1)"أشبه احلرو  فضارعوا بهبعض،
 .(6)"ي َضارع  به ذلك احلر   وليس من موضعه  الذيبه حر   من موضعه واحلر  

 
___________________ 

 (.مثل مادة.)22ص / 13ج ، منظور ابن :العرب لسان(1)
 .21ص م،2222-ه2/1121األردن،ط عمار، دار، الصغير حسين محمد  :القرآن في غوياللّ  وتالصّ (2)
 121صإبراهيم أنيس ،  : األصوات اللغوية (3)

والمــُضارعة للشـيء . المـــُشابهة : والمــَُضاَرَعُة . المـُْشبُه : والمــَُضارُِع : المعنى العام للمضارعة على المشابهة ورد في لسان العرب ويدل )*(( 
 .(126ص/، جابن منظور :لسان العرب ).ن ُيضارِعه كأنّه مثله أو شْبههأ: 
 .199ص/  1 ج ، ألَبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه  :الكتاب)1)

 .والصفحة نقسها.المصدر نفسه(6)
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للّداللة على تلك التغرياا الصوتّية اليت تنحو   اجتاههـا ( ه402ا) وأيضا استعمله أبو بكر السرّاج
أثنـاء كالمـه علـى اإلدغـام  )*((التقريـب)اسـم  (ه415ا)وأطلق عليهـا ابـن جـيّن (1)"حنو التماثل اجلزئي 

صــوا        ا هو تقريباملعتاد إمنّ  واإلدغام املألو :"يقول  اتصغر إذْ 
 .(2)"من صوا

اإلدغــــام   ":(ه325ا)إذ يقــــول فيهــــا عبــــد الوهــــاب القــــرطيب علمــــاء التجويــــد وعــــين هبــــا أك،ر 
النَّعـيم ، والسَّـالم ، : املتقاربني تارة يكون بقلب احلر  اتول إىل ال،اين ، وهو اتك،ر اتشيع كقولك 

  لغــة مــن أبــدل مــن تــاء افتعــل ذاالً ( م ــذّكر: )اين إىل اتول حنــووتــارة يكــون بقلــب ال،ــ. وهــو اتصــل 
معجمة وأدغمهـا   الـذال اتصـلية ، وتـارة يكـون بـأن ي بــدال حبـر  مناسـب رمـا ، مثّ يـدغم ، وذلـك 

 .(3)"بدال غري معجمة ( مدّكر: )حنـو
ا ، واستخدم و أطلق عليها اسم التجنيس أو تقريب الصوا من الصّ ( ه234ا )بينما ابن يعيش
 .(1)"ويعين بذلك املماثلة وحتقيق االنسجام والتقارب بني اتصواا  (املشاكلة)أيضا لفظ 

     ة ، وأدرجوها حتت اسمغة عن تقريراا القدماء رذه الظاهرة الصوتيّ احملدثون من أهل اللّ ومل يبتعده 
صل من الكالم ، وهي   هذا غوية تتأثر ببعضها   املتّ اتصواا اللّ  ، وذكروا أنّ ( املماثلة ) 

 . (6)"فاا واملخارج التأثرمهد  إىل حتقيق نوع من املماثلة بينها ليزداد مع جماورمهاقرهبا   الصّ 
____________________ 

 .68ص، م1/2221طبن يشو جياللي  ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، (: المماثلة والمخالفة)سانيات  بحوا في اللّ (1)

هو نزعة صوتين إلى الّتقارب أّي االتصاف بصفات متقاربة حّتى يسهل نطقهما متتاليين ، وذلك إذا كانا متباعدي المخرج ، أو كانا  التقريب*
وغاية .متماثلي المخرج لكن أحدهما مجهور واآلخر مهموس ، فكثيًرا ما ينقلب المهموس إلى مقابلة في الجهر لمجانسة الحرف المجاور

وهو كثير في العامية فكل جيم بجواز زاي تصبح في الغالب .غاية اإلدغام ، فهو إدغام لم يتم ولذلك يسّمى أيضا إدغاما جزئياالتقريب شبيهة ب
الطيب : التصريف العربي:نظريّ  ).زعف –سعف : ومن ذلك جهر االمهموس إذا كان الجواز مجهورا ، مثل .زنازة–جنازة : زايا مثلها ، مثل 

 (92-18، ص البكوش

 111 ص/  2ج، جني عثمان بن أبوالفتح:الخصائا (2)

 . 112، صعبد الوهاب القرطبي: الموضح في التجويد (3)
 .18 – 19 ص/  12ج، بن يعيش الّدين موفق:شرح المفصل (1)
 .198صإبراهيم أنيس ، :غوية األصوات اللّ (6)
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              جزئيـــــــا متــــــاثال اإّمــــــ اثلــــــةمتم إىل املتخالفــــــة الفونيمــــــاا لحتــــــوّ  املماثلــــــة أنّ  عمــــــر خمتــــــار أمحــــــد ينقــــــل
 بشـكل التـأثر عليـه يقـع مـا اتصـواا فمـن .متفاوتـة نسب   البعض ببعضها تتأثر فاتصواا.كليا  أو

 التـأثر هبـذا الفوريـة سـتجابةالا خاصـية ميتلـك ال اآلخـر والـبعض غـريه،   االنـدماج إىل يـؤدي اممّ  سريع
 فةالّصــ   التقــارب بغيــة التماثــل أو التشــابه مــن نــوع حتقيــق هــو التــأثر هــذا وراء الصــويت ارــد  ويبقــى
 .(1)"املبذول العضليّ  اجلهد   قتصاداإ واملخرج

إذا  التقى   الكالم صوتان من خمرج واحد أو من خمرجني متقاربني ، : "ويرى رمضان عبد التواب أنّه
كـّل واحـد منهمـا َيـاول أن   وكان أحدمها جمهورا واآلخر مهموسا مـ،ال ، حـدث بينهمـا شـّد وجـذب ،
 .(2)"جيذب اآلخر ناحيته وجيعله يتماثل معه   صفاته كّلها ، أو   بعضها

وهي نـوع مـن التفاعـل بـني اتصـواا الصـامتة  (التشاكل ) بظاهرة وقد مسّاها علي عبد الواحد وا    
كل وتـــــــارة يتحـــــــّول أحـــــــدمها إىل صـــــــوا مـــــــن نـــــــوع الصـــــــوا اآلخر،ظـــــــاهرة التشـــــــا :"، حيـــــــ  يقـــــــول

(assimilation) . (3)"فأحيانا يتحول اتول إىل نوع الصوا ال،اين. 

" ه فه بأنّ كما يطلقها عليه كر  حسام الدين ويعرّ ( يد يه حْ التَ ) رذا املصطلح تسمية أخرى هي  غري أنّ 
 أوبعبـارة أخـرى. ا   سياق صويت معني ا واحدً فونيمً  ا يصري تداخل أو ذوبان فونيمفي فونيم آخر حّت 

املماثلـة ملمحفـونيم معـني نتيجـة لتفاعلـه مـع فـونيم آخـر یتلـف معـه فيل(Abolisment)إلغاء أو حمو: 
ليست   خمرج اتصواا الصامتة فقط  بل من املمكن أن تكون   املالمح الصوتية من جهر ومهـس 

 .وشّدة ورخاوة وإطباق وغريها 

___________________ 

 .293ص الجليل، عبد درالقا عبد :غويةاللّ  األصوات (1)

 .12ص م،1819/ 1ط مصر،مكتبة زهراء الشرف ، القاهرة ،رمضان عبد التواب ،: غوي طور اللّ ة والتّ لحن العامّ : نظر يُ ( 2)

 .289م ، ص12/2226ط مصر،،علي عبد الواحد وافي  ، نهضة مصر ، القاهرة:غة علم اللّ  (3)
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ا لنـاتج مـن عمليـة  التحييـد  صـورة جديـدة ، أو وسـطً ويكون الفـونيم اجلديـد ا.واحد على اتقلصويت 
 يبدو أّن هذا التعريف يشري إىل أّن  (1)"بينالفونيمني احملوَّل عنه واحملوَّل إليه نتيجة عملية املماثلة

فإذا كـان :" ذي يقول صطلح املماثلة ، الّ اّلذي وّظف م ومن اللغويني جند عبد الغفار حامد هالل ، 
ـــهولة الّنطـــق باملتجـــاور  ين أمـــرًا صـــعًبا يســـتلزم  ج هـــًدا كبـــريًا جلـــأَ صـــاحب الّلغـــة إىل الطريـــق املؤديـــة إىل الس 

 . (2)"بتغيري أحدمها حّت ينسجم مع صاحبه صوتًيا ، وي سّمى ذلك باملماثلة 

هــي تــأثر اتصــواا املتجــاورة بعضــها : " يقــول   ســياق حدي،ــه عــن املماثلــة ، ف أّمــا عبــد العزيــز مطــر 
تــأثرًا يــؤدي إىل التقــارب   الّصــفة أو املخــرج ، حتقيًقــا لالنســجام الّصــويّت ، وتيســريًا لعمليّــة بــبعض ، 

 .(3)"الّنطق ، واقتصاًدا   اجلهد العضلّي 

ويت يلزمـــه أن تّتســـق اتصـــواا مـــع بعضـــها الـــبعض حبيـــ  إذا جتـــاور صـــوتان متنـــافران فاالنســـجام الّصـــ 
 .  ال،قل  يؤدي نطقهما إىل حدوث نطقهما إىل حدوث

إىل املماثلــة علــى أهّنــا تشــابه ، وذلــك عنــدما يســتعري (Vendrys)وقــد نظــر العــامل الّلغــوي الغربيفنــدريس
أّي أهّننــاك   اصــر اآلخــر إىل حــّد االخــتالط بــه  واحــد مــن صــوتني منفصــلني عنصــرا أو أك،ــر مــن عن

جيعلـه يصـدره قبـل أوانـه ،  الواقع حالة تعّجل ، فالعقل باشتغاله بنطق صوا ما داخـل جمموعـة صـوتية
 .(1)"واوينتج مرتني متتابعتني احلركاا الصوتية التىي يقتضيها هذا الصّ 

 

___________________ 

 .181م ، ص1896 /2ط مصر ،زكي حسام الدين ، مكتبة األنجلو المصرية ،:  غةأصول تراثية في علم اللّ ( 1)
 .232، صعبد الغفار حامد  :غة العربية لّ أصوات ال( 2)

 . 216ص م،1899(/ ط.د) مصر،، القاهرة، ار القومية الدّ  عبد العزيز مطر ،:راسات اللغوية الحديثة لحن العامة في ضوء الدّ (3)

 .81فندريس، ص جوزيف :غة اللّ ( 1)
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ـــــا برجشتاســـــر ـــــا (1)"وهـــــذا الّتشـــــابه نظـــــري ملـــــا مّســـــاه قـــــدماء العـــــرب إدغامـــــا " : (Bergstrasser)أّم فهن
فهي عنده شاملة لكـّل تـأثري َيـدث بـني صـوتني .بل املماثلة باإلدغام  ووصفها بالّتشابهبرجشتاسر يقا

متجاورين فيقارب بينهما مهما يكن مبلغـه ، وعلـى هـذا اتسـاس فاملماثلـة واإلدغـام جيتمعـان   حالـة 
 .(2)" التفاعل الصويت ، غري أّن اإلدغام ينفرد حبالة الّتضعيف

عريفاا اليت أ طلقت على املماثلة   الّدرس الصويت احلدي  إالّ أهّنا عند وعلى الرغم من تعّدد الت  
 : أبرزها  رئيسةأنواع  قّسمت إىلمعظم الدراسني 

ومعنامــا أن يتــأثر فيهــا الصــوا الســابق بالصــوا الالحــق ، (:Regressive)املماثلــة الرجعيــة املــدبرة -
 .(3)" اّتسر ، واتّعد: اًء الفتعل ، م،ل تغيري الياء والواو إىل تاء إذا وقعتا ف: "وم،ارا 

: ،م،ل الالحــق بالصــوا الســابق الصــواٌ   أن يتــأثر فيهــاومعناهــا (: Progressive) املماثلــة التقدميــة-
 .(1)"َوَعدَ من  اتَـَّعدَ : حتويل فاء االفتعال إذا كان واًوا إىل تاء ، م،ل 

 .(6)"الصوتني الّلذين َيوطانه أن مياثل صوا : ومعناها : (Contact(املماثلة املزدوجة-

 

 

 

___________________ 

 .28برجشتراسر ، ص:  وقوانينه وعلله مظاهره طور النحويالتّ (1)

 .128-129بن يشو جياللي ، ص:رس الصوتي العربي الدّ (2)

 .98ص براهيم محمد نجا ،إ: يد واألصواتالتجو (3)

 .398أحمد مختار عمر  ، ص:وت الّلغويدراسة الصّ ( 1)

 .111مالبرج ، ص: علم  األصوات: نظريُ (6)



 صّوت اللّغويّ ل                                                                                                                    أبعاد الالفصل األوّ

 

 
043 

 .ة أنواع المماثلة الصوتيّ -2
تتنـــوّع صـــور التـــأثري بـــني اتصـــواا ، وتتعـــّدد أمنـــاط املماثلـــة تبعـــاً لـــذلك التنـــوّع ، ولـــذا صـــّنفها علمـــاء 

ث فــإن أثّــر الّصــوا اتّول   ال،ــاين فالتــأثُّر م قبــل ، وإْن حــد. اتصــواا علــى وفــق اعتبــاراا متعــّددة 
العكس فالتأثُّر م دبر ، وإْن حدثت مماثلة تاّمة بني الصوتني فالتأثُّر ك لّي ، وإْن كانت املماثلة   بعض 
خصـائص الّصـوا فالتــأثُّر جزئـّي ، و  كـّل حالــة مـن هــذه احلـاالا اتربـع قــديكون الصـوتان مّتصــلني 

 . (1)"متاما حبي  اليفصل بينهما من اتصواا الصامتة أو الصائتة 
 : هي ،املماثلة عن الناجتة التأثر أنواع   اتصواا لعلماء اصطالحاا وهناك
  :صالالتأثر المقبل الكلي في حالة االتّ -2-0 

 :ومن أم،لة هذا التأثر .وفيها يؤثّر الّصوا اتّول   ال،اين ، حبي  اليكون منفصل عنه 
 :م،ل طاء أو داال بفتقل قبلها بالطاء أو بالدال دائما االفتعال تاء تتأثر :أ 
بالالحقـة وهـي ( الـدال)حي  التقت الّدال اجملهورةبالتاء املهموسـة فـأثرا السـابقة  ، اّدرك ــــــــــــــــــ ادترك 

. التـــــاء   أّي تـــــأثّر ارمـــــس بـــــاجلهر،فجهرا التـــــاء أّي حتّولـــــت إىل دال ، وأ دغمـــــت الـــــدال   الـــــدال
 .(2)("اّدرك) فأصبحت

 .ادّكر= د + ـــــــــــــــــــــ د ادترك ـــــ= ا + د 

  . جمهور+ مهموس ــــــــــــــــــــــ جمهور + جمهور 

 ، التاءطــاءً  فقلبــت ، املرّققــة التــاء نظريمهــا مــع املفخمــة الطــاء اجتمعــت امل،ــال هــذا و  ، عاطّلــ :عاطتلــ 
ــــْيِهْم َلَولَّ  ﴿: عّزوجــــلّ  املــــوىل قــــول   هــــذا وورد ــــَت َعَل ــــِو اطََّلْع ُهْم َل ــــَت ِمــــنـْ ــــَرارًا َوَلُمِلْئ ُهْم ِف ــــنـْ ــــَت ِم ْي
 . (1)."(3)"﴾ رُْعًبا

____________________     

 .22رمضان عبد التواب، ص:   وقوانينه وعلله مظاهرهالّتطور الّلغوي (1)
 .229، صم 2228، ، األردن ، عمان، دار أسامةعبد الكريم مجاهد:علم الّلسان العربي( 2)
 [91]اآلية : سورة الكهف (3)
 21رمضان عبد التواب  ، ص: وقوانينه وعلله مظاهره الّتطور الّلغوي(1)
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 . (1)"﴾فـََرآُه ِفي َسَواء اْلَجِحيمِ  فَاطََّلعَ ﴿:وقوله تعاىل.
 .اطّلع= ط + اطتلع ــــــــــــــــــــــــــــــ  ط = ا +  ط 

 .مطبق+  مطبق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مطبق+ مطبق 
 :م،ل اصادً  أو ضاًداأو  ذاالً  فتقلب قبلها بالضاد أو بالصاد أو بالذال غالبا االفتعال تاء تتأثر :ب 
 . ذاالً  التاء فقلبت ، املهموسة تليها اجملهور الّذال صوا حي اذّكر، ــــــــــــــــــــــــــــــــاذتكر 

 التـاء تليهمـا املفخمتـان والصـاد الضـاد امل،ـالني هذين هنا .اّضجع ــــــــــــــــــــــــــــــ جعاضت .اّصرب ــــــــــــــــــــــــــــــاصترب
َوْأُمــْر َأْهلَــَك  ﴿:قولــه تعــاىل ذلــك وم،ــال ، الصــاد مــع وصــاًدا الضــاد مــع ضــاًدا التــاء فقلبــت ، املرققــة

َها  (1)"(3)"﴾ ا َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اأْلَْلَبابِ َومَ ﴿:تبارك وتعاىل قولهو .(2)"﴾بِالصَّاَلِة َواْصطَِبْر َعَليـْ

 . اذدكر ــــــــــــــــــــــــ ادّكر = د + اذتكر ـــــــــــــــــــــــــــــــ ذ = ا + ذ 
 .جمهور + مهموس ــــــــــــــــــــــ جمهور + جمهور 
 .رباصط= ط + اصترب ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص = ا + ص 
 .اّضجع= ض + اضتجع ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ض = ا + ض 
 .مطبق+ مطبق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مطبق + مطبق 
 :أم،لته من :التأثر المقبل الكلي في حالة االنفصال-2-5 
 واجلمـــع (هـــم) ذكراملـــ واجلمـــع (ه) املـــذكر املفـــرد الغائـــب واجلـــر النصـــب ضـــمري   الضـــم حركـــة تتـــأثر 

 :برجلهــه   م،ــل :كســرة  الضــمة فتقلــب يــاء، أو قصــرية أو طويلــة كســرة  قبلهــا مبــا (مهــا) وامل،ــىن (هــنّ )املؤنــ 
يههم، :قاضيـ ه م بصاحبهههم، :بصاحبهه م عليهه، :علْيه   فيهه، :فيه   برجلههه،  و  .هبههما :هبه ما هبهّن، :هب نّ  قاضه

________________ 

 . [66 ]ية اآل:  الصافاتسورة (1)
 [.132] اآلية : سورة طه   (2)
 [29]اآلية : سورة آل عمران (3)
 .26رمضان عبد التواب  ، ص: وقوانينه وعلله مظاهرهغوي التطور اللّ (1)
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ــْيطَاُن َأْن َأذُْكــَرهُ  ﴿ :عاصــم عــن حفــص روايــة  هــذا حركــة   اتصــل علــى (1)"﴾ َوَمــا أَنَســانِيُه ِإالَّ الشَّ
 . (3)"(2)" ﴾ َوَمْن َأْوَفٰى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه اللَّـَه َفَسيـُْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًما﴿ :كذلك  يهاوف الضمري،

 :أم،لته من :صالالتأثر المقبل الجزئي في حالة االتّ -2-4 
   وداال اتوليـــني، احلـــالتني   طـــاء فتقلـــب قبلهـــا بـــالزاي أو بالضـــاد أو بالصـــاد االفتعـــال تـــاء تتـــأثر -
 :م،ل ال،ال،ة، الةاحل
 املفخمتـان والضـاد الصـاد امل،ـالني هـذين   اجتمع حي اضطجع، ـــــــــــــــــــــ اصطبغ،اضتجع ــــــــــــــــــــ اصتبغ 

 . الطاء صوا وهو املفخم نظريها إىل التاء فقلبت ، املرققة التاء تليهما
 نظريهـا إىل التاء فقلبت ، املهموسة التاء تليها اجملهورة الزاي مهتاجت امل،ال هذا ،و ازدجر ـــــــــــــــــــــازجتر
.(6)".(1)"﴾اْزَدِجرا َعْبَدنَا وقَاُلوا َمْجُنون  َفكّذبو ﴿: تعاىل قوله ذلك ،وم،ال الدال صوا وهو اجملهور

  
 ة،القدميــ اللهجــاا بعــض   داال فتقلــب ، للفعــل فــاءً  كانــت  إذا اجلــيم بصــوا االفتعــال اءتــ تتــأثر -

 : مأم،لته
  .اْجَدَمعَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اْجَتَمعَ 
  واليقولــــون داالً  اجلـــيم بعـــد االفتعـــال تـــاء جيعلــــون ، اْجَتبهيـــكَ  موضـــع   اْجـــَدبهْيكَ  :   العـــرب وتقـــول
 .(1)" اْجَدَمع وا

  هجاااللّ  بعض   طاء التاء فتقلب خما،مف صوتا كانت  إذا الفعل بالم الفاعل تاء تتأثر - 
 

___________________ 
 .[13] اآلية :الكهف سورة(1)
 [.12] اآلية :الفتحسورة (2)
 26رمضان عبد التواب ، ص: غوي التطور اللّ  (3)
 [28]اآلية : سورة القمر  (1)
 21، صلمصدر السابق ا(6)
 .91ص م،1883-ه1/1119ط لبنان،، بيروت ، المعارف ،مكتبة ، الّرازي اءزكري بن فارس بن أحمد: الّلغة فقه  في الصاحبيّ (2)



 صّوت اللّغويّ ل                                                                                                                    أبعاد الالفصل األوّ

 

 
046 

 .(1)"فحصت   من بدال "برجلي َفَحْصط  " :أصحاهبا يقول اليت تلك وهي القدمية،
 :أم،لته من :التأثر المقبل الجزئي في حالة االنفصال-2-3 

  : أم،لته من ، مباشرة هبا املتصلة غي اتصواا من قبلها مبا الالحقة اتصواا تتأثر
 "مهـراس" كلمـة    الـذي وهـو اجملهـور نظريهـا إىل فتقلب قبلها، اجملهورة بالراء املهموسة السني تتأثر -
 .(2)"ارجري السادس القرن   العربية اتندلس رجة   "مهراز" صارا اليت
 املفخـم نظريهـا إىل فتقلـب ارجـري الرابع القرن   العربية اتندلس رجة   قبلها، بالراء الدال تتأثر -
 حتـت الـدال يفخمـون أيّ .(3)"معـربض ـــــــــــــــ معربـد :م،ـل تفخيميـة قيمـة ذو صـوا الراء تن الضاد وهو
 .الراء تأثري
 :أم،لته من :ي في حالة االتصالر المدبر الكلّ التأثّ -2-6 
 صـوتا كانـت  إذا الفعـل اءبفـ للتخفيـف تسـكينها بعـد التـاء تتـأثر وتفاعـل، تفّعـل صيغيت مضارع   - 
 :(1)"م،ل املاضي الفعل صيغة ذلك على قيست مث اتسنان، أو الصفري أصواا من

:  تعــاىل قــال ، (املاضــي   ) رَ َكــذَّ اه باملماثلــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يــذّكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرْتذَ يَـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالتسكني يـَتَـذّكر
فعـل مضـارع (  يـذَّّكر )كلمـة ف.أّي يتذّكر حيـ  أثـرا الـذال   التـاء.﴾ َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اأْلَْلَبابِ ﴿

فقد مت تسكني تاء التفّعل للتخفيـف : حدث فيه مماثلة رجعية نوضحها كما يلي ( يتفعَّل ) على وزن 
َفعَّـل ) ورة فأصبح الفعل على الص ( الـذال)، مث حـدثت املماثلـة الرجعيـة عنـدما أثـر الصـوا ال،ـاين ( يـَتـْ

َد لدينا عندئذ متماثالن فلزم إدغامهما( التاء)  اتول    .فقلب إىل مماثل لل،اين ، فو جه

  .  اآلية القرآنية( اطَّهَّر واف)ويقاس على هذا ما حدث من تغيري   كلمة

____________________ 
 .123ص /2ج ، سيبويه :الكتاب(1 )
 .29ص ، التواب عبد رمضان:  وقوانينه وعلله مظاهره غوياللّ  طورالتّ  (2 )
 ..نفسها الصفحة ، نفسه المرجع (3 )
 .28ص ، التواب عبد رمضان:  وقوانينه وعلله مظاهره غوياللّ  طورالتّ   (1 )
 [218]  اآلية:  لبقرةسورة ا(6)
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 : تعاىل قال ، (املاضي  ) رَ هَ طَّ اه  ــــــــــــــــــــــــــــــــ باملماثلة  يّطهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هرْتطَ يَـ  بالتسكني ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يتّطهر  
  .(1)" ﴾ َوِإن ُكنُتْم ُجنًُبا فَاطَّهَُّروا ﴿

 : تعاىل قال ، (املاضي  ) أَ ارَ دَّ اِ ـــــــــــــــــــــــــــــــ باملماثلة   يّدارأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارأْتدَ يَـ  كنيبالتس ــــــــــــــــــــــ يتدارأ     
تَـْلُتْم نـَْفًسا فَادَّارَْأُتْم ِفيَها﴿ دال     حي  أثّرا ال . (2)" ﴾ َواللَّـُه ُمْخِرج  مَّا ُكنُتْم َتْكُتُمونَ   َوِإْذ قـَ

 .التاء فإّن أصلها تدارأمت
 :تعاىل ،قال(املاضي  ) لَ اقَ ثَّ اِ باملماثلة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي،ّاقل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التـْقَ يَـ  بالتسكني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يت،اقل    

ْلُتْم ِإلَـــى اأْلَْرضِ أَيـ َهـــا الَّـــِذيَن آَمُنـــو  َأَرِضـــيُتم   ا َمـــا َلُكـــْم ِإَذا ِقيـــَل َلُكـــُم انِفـــُروا ِفـــي َســـِبيِل اللَّــــِه اثَّـــاقـَ
َيا ِمَن اآْلِخَرةِ  نـْ َيا ِفي اآْلِخَرِة ِإالَّ َقِليل   بِاْلَحَياِةالد  نـْ أّي ث،اقلتم حي  أثّرا ، (3)"﴾ َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الد 

 .لتاء الشديدةالتاء الرخوة    ا

، وعند اإلتيـان بصـيغة املاضـي منـه ت،َاقَـل علـى ( يتفاعل ) من املضارع يت،اقل على وزن  فكلمة اثَّاقلت م
ه ال يصــح االبتــداء ، وتنّــ( تْـ،َاَقــل ) ، مث يــتم تســكني التــاء للتخفيــف فتصــري الكلمــة ( تـََفاَعــل ) وزن 

كمــا هــي ، ( الســكون التخفيفــي)ء حركــة التــاء بالســاكن جلبــت اتلــف املوصــولة لالبتــداء هبــا مــع بقــا
ـــ( حـــر  ال،ـــاء)قلبـــت التـــاء الســـاكنة إىل مماثـــل فـــاء الكلمـــة مثّ  ة حيـــ  أثـــر تبعـــاً لقـــانون املماثلـــة الرجعّي
ن جـاز إدغامهمـا   صـوا واحـد ، ، فأصـبح لـدينا ممـاثال( التاء)وا اتول  الصّ ( ال،اء)وتال،اين الصّ 

 .(1)"كما مت توظيفها   اآلية القرآنية ( اثَّاقـَْلت م)ئية وهي فوصلت الكلمة إىل صيغتها النها

___________________ 

 [.21]اآلية : سورة المائدة (1)

 [.92]اآلية : سورة البقرة (2)

 [.39]اآلية : سورة التوبة (3)

 .196 ص/ 1 ج، ألَبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه:الكتاب(1)
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       .   اآلية القرآنية( ادَّارأتم )   كلمةويقاس على هذا ما حدث من تغيري  

  :  كما(الالم )أو( امليم)إذا تالها صوا  الساكنة(النون)مماثلة صوا  ومن ألوان التماثل الرجعيّ -
 .َما ـــــــــــــــــــــــ إمَّا+ إْن - 
 .ال ــــــــــــــــــــــــ إالَّ + إْن - 
 .ـــــ ممهَّاَما ـــــــــــــــــ+ مْن - 

 .(1)"عّما= ما + عن  -

َيا َما َهـَٰذا ِإالَّ َبَشر  مِّثْـُلُكْم يَْأُكُل ِممَّا تَْأُكُلوَن ﴿ :و  القرآن قوله تعاىل نـْ َناُهْم ِفي اْلَحَياِة الد  َوأَتْـَرفـْ
، وأصل ( امليم)وهو  إىل مماثل للحر  التايل را( النون ) إذ ق لبت (2)"﴾ِمْنُه َوَيْشَرُب ِممَّا َتْشَربُونَ 

 َعمَّ ﴿:تعاىلقال للميم بعدها "نع"وقد موثلت النون  .ن معاأدغم امل،ال ، مثّ ( َما + مْن ) الكالم 
 .(1)"﴾ قَاَل َعمَّا قَِليٍل لَُّيْصِبُحنَّ نَاِدِمينَ ﴿: م،لها متاما قوله تعاىلو (3)"﴾ يـََتَساَءُلونَ 

 .(6)"﴾ِإالَّ تَنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه اللَّـهُ ﴿::تعاىل   قولهبعدها  لالم وقد موثلت النون

 
 
 

____________________ 
 .32رمضان عبد التواب، ص:   وقوانينه وعلله مظاهرهظ غويالتطور اللّ  (1)

 [.33]ية اآل:  المومنون سورة (2)

 [.21]اآلية : سورة النبأ (3)

 [.12]اآلية : سورة المومنون ( 1)

 [.12]ية اآل: سورة التوبة ( 6)

 .219- 211م ،ص2221 -ه1126 / 1ط،أربد،األردن، الم الكتب الحديثعفوزي الشايب،:  في بناء الكلمة وتيةأثر القوانين الصّ (1)
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 :أم،لته ومن :ي في حالة االنفصالالتأثر المدبر الكلّ -2 -2 
ْفَعلــة و مفعــل:اآللــة اســم صــيغيت   فتحــة إىل املــيم كســرة  تطــور   تتــأثر إذ العربيــة دلساتنــ رجــة   مه

 ا) اللخمــي هشــام ابــن لنــا روى وقــد.وخَمــّدة الصــغري للــرمح َمْطــرد د،َمْقــو  م،ــل العــني حبركــة املــيم حركــة
  أم،لتـه ومن" .(1) "َمْكنسة َمْنجل، َمْرودة، َمفرفة، َمطرقة، َمصيدة، :يقولون كانوا  اتندلس أن (هـ211
ـنْ  فأصلها العربية   "ُمنذ" كلمة  ،وحـذفت بعـدها الـذال بضـمة تـأثرا ضـمة املـيم كسـرة  بـتفقل ذو +مه
  .(2)"  مركبة غري مفردة أهّنا من ذكرناه ما والصواب عليها دليال الّضمة وبقيت ختفيفا الواو
 :التأثر المدبر الجزئي في حالة االتصال-2-1 

 :يتم ذلك بأن يتأثّر الّصوا بالّصوا اّلذي يليه مباشرة ، ومن أم،لة ذلك 
 ابـــن قـــال .يصـــدق :  يـــزدق م،ـــل زاي إىل الـــدال قبـــل الصـــاد تتحـــول القدميـــة العربيـــة للهجـــااا   -
 الصـــاد قلبـــت حيـــ .(3)"زدق واليقولـــون صـــدقأ مبعـــىن ازدق :تقـــول والعـــرب" :(ه533ا)كيتالّســـ

 قتنطـ الـيت أزبوع وأّما ، زايا فجهرا اجملهورة بالذال املهموسة الصاد تأثرا أيّ  ، الدال بتأثري الساكنة
 غويــوناللّ  يّعــني ومل.(1)"أيضــا زايــا فجهرمهــا اجملهــورة باليــاء املهموســة الســني فتــأثرا أســبوع :   مصــر  

 كتبوهــا  مأهّنــ غــري مفخمــة، كانــت  هنــا الــزاي أنّ  نّ الظّــ وأغلــب اإلبــدال، هــذا إليهــا ينتمــي الــيت القبيلــة
 .(6)" ةالعربي الكتابة   املفخمة للزاي رمز وجود لعدم قة،املرقّ  بالزاي
 هــو إذ.(1)، املــيم صــوا وهــو البــاء خمــرج مــن صــوا إىل فتقلــب رــا التاليــة بالبــاء الســاكنة النــون تــأثر-

 َوَما تـََفرََّق الَِّذيَن ُأوُتوا﴿: تعاىل قال ، باإلقالب القراءاا علماء مسّاه ما وهو ، كالباء  شفوي
____________________ 

 .239ص ، التواب عبد  :رمضان غوياللّ  والتطور العامة لحن (1)
 (.بتصرف).16ص /9ج ، بن يعيش الّدين موفق  :المفصل شرح:يُنظر (2)
 ،(ه211) كيتالسّ  بن إسحاق بن يعقوب يوسف أبو : هفنر ألوغست"العربي الّلسان في الّلغوي الكتر":كتاب ضمن":واإلبدال القلب(3)

 .16ص م،1823  /(ط.د)،بيروت ،لبنان، اليسوعيين لآلباء الكاثوليكية المطبعة
 .229ص مجاهد، الكريم عبد  : العربي الّلسان علم (1) 
 .31ص ، التواب عبد رمضان :وقوانينه وعلله مظاهره اللغوي التطور (6)
 .36المرجع نفسه ، ص(1)
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َنةُ   .(1)"﴾ اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهُم اْلبَـيـِّ
 .(3)" (2)"﴾انبَـَعَث َأْشَقاَهاِإِذ ﴿:   قوله تعاىل   متاما وم،لها

 : ومن ذلك 
 .رَب رَب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ممهْ نْ مه 
 .رَب مْ رَب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عَ نْ عَ 
ارج متباعـدة والتعليل الصويت رذه الظاهرة ، هو أّن النون ل،ويـة خيشـومية ، و البـاء شـفوية ، فاملخـ    
( انفجاريـة)ا الباء بوصفها و قفـة إّن النون بوصفها خيشومية تقتضي اخنفاض احلنك اللني ، و أمّ  ، مثّ 

فاا  الّصـتني ، بسـبب التباعـد   املخـارج و ني ، و لصعوبة تتابع هـذين الصـو فتقتضي ارتفاع احلنك اللّ 
بـني هـذين الصـوتني ، فكـان ذلـك كان احلّل التسـوية هـو اجملـيء بصـوا جيمـع   خصائصـه مـا تفـّرق 

املخـرج ،  :أيّ  الصوا هو امليم ، فهو يلتقي مع النون   اخليشـومية ، و يلتقـي مـع البـاء   الشـفوية 
 .( 1)" فهو إذن يلتقي مع النون   الّصفة ،ومع الباء   املخرج

 :يلي ما أم،لته من :التأثر المدبر الجزئي في حالة االنفصال-2-8 
 اإلســـتعالء حـــو  أنّ  وذلـــك ، صـــادا فتصـــبح ، فـــتفخم ، بعـــدها املفخمـــة باتصـــواا نيالســـ تتـــأثر -

 تــأثري حتــت الســني فــتفخم ، املخــرج   الســني أخــت وهــي ، مســتعلية والصــاد الســني، الســني جتتــذب
  : حنو ، بعدها املفخم الصوا

 .بعدها الطاء تأثري حتت السني فخمت هنا. راطصال ــــــــــــــــــــــــــ راطسال
 قولــه وذلــك ، صــاًدا قلبهــا جــاز طــاء أو أوقــا  خــاء أو غــني الســني بعــد كــان  وإذا " : جــيّنّ  ابــن وقــال
 .(6)"﴾ُيَجاِدُلوَنَك ِفي اْلَحقِّ بـَْعَد َما تـَبَـيََّن َكأَنََّما ُيَساُقوَن ِإَلى اْلَمْوِت َوُهْم يَنظُُرونَ ﴿:تعاىل

____________________ 
 [.  21]يةاآل: سورة البينة (1)
 [.   12]اآلية : سورة الشمس  (2)
 .136جياللي بن يشو، ص( : المماثلة والمخالفة) بحوا في الّلسانيات (3)
 .229فوزي الشايب  ، ص: أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة(1)
 [21] اآلية: سورة األنفال (6)



 صّوت اللّغويّ ل                                                                                                                    أبعاد الالفصل األوّ

 

 
050 

وَصَقر قال  ،(1)﴾ َعَلٰى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقرَ  ْوَم ُيْسَحُبوَن ِفي النَّارِ ي  ﴿:، وي َصاق ون  قال تعاىل
وَأْصَبَغ قال تعاىل ، (3)"﴾َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرًة َوبَاِطَنةً ﴿:قاىل تعاىلوَصخَّر ، (2)﴾وَسخَّرَ ﴿:تعاىل
 .(6)"صويق:قت و  سويقوقالوا   س قت ،ص   وصراط،(1)"﴾ِسَراط ﴿:
 والكتـــاب اتصـــل والســـني " : قـــائالً  ، الصـــراط  كلمـــة    مفخمـــة الســـني ورود اهـــدجم ابـــن بـــنّي  وقـــد  

 ، مطبقــة وهــي ، احلنــك   تصــعد رـا الطــاء تنّ    الطــاء مــن ليقربوهـا ، بالصــاد كتبــت  وإمّنــا ، بالصـاد
    ســتعلياوم   نخفضــام   الّلســان يعمــل أن علــيهم ف،قــل ، الصــفري حــرو  مــن وهــي ، مهموســة والســني
 الصـفري   للسـني ومناسـبة ، اإلطبـاق   للطـاء مؤاخية تهّنا   الصاد إىل السني فقلبوا ، حدةوا كلمة
 .(1)"واحدا عمال احلنك   متصعدا فيهما الّلسان ليعمل ،

 .(9)"﴾اْهِدنَا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيم﴿:تعاىل قوله ذلك وم،ال
   ارجـري السـادس القـرن   واملغـرب اتندلس   يقولون كانوا  اسالنّ  أنّ  خميّ اللّ  هشام ابن روى - 

   التناسـبها تهّنـا املهموسـة السني   اجملهورة الراء تأثري هو حدث والذي.(9)"زرداب ــــــــــــــــــــــــــــــ سرداب
 .(8) اجملهورة الزاي وهو لإلنسجام أهل هو مبا فتستبدرا معها تنسجم وال املوضع هذا
  : ذلك من ، فتجهر بعدها بالقا  السني تتأثّر :ج 
 . َقرزَ  ـــــــــــــــــــــــــ َقرسَ 
 تقلبب وكل:جيّن  ابن كلب،قال  لقبيلة خاصة لغة القا  قبل السني جهر أنّ  على الّلغوين نصّ  وقد

____________________ 
 [19] اآلية: سورة القمر (1)
 [22]اآلية: سورةالرعد (2)
 [22]اآلية: سورة لقمان (3)
 [21]اآلية: سورة الفاتحة (1)
 .212ص/1، ججني عثمان بن أبوالفتح:سّر صناعة اإلعراب (6)
 .912ص .م1892(ط.د) مصر ، القاهرة لمعارف،ا دار ، ضيف شوقي : تحقيق،  مجاهد ابن :القراءات في السبعة(1)
 [.21]اآلية : سورة الفاتحة (9) 
 .229فوزي الشايب ، ص :أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة (9)
 .36ص ، التواب عبد رمضان : وقوانينه وعلله مظاهره غوياللّ  طورالتّ  : نظريُ (8) 
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 زقـــر َمـــسَّ :(1)"﴾َســـَقر َمـــسَّ ﴿:تعـــاىل قولـــه َســـقر،َزقر،و :  فيقولـــون. زايـــا خاصـــة القـــا  مـــع الســـني
 .(4") زعت :السعت على يطلقون العربية البالد وبعض مصر   اسوالنّ .(2)"

اثلة الصوتية أنه يتداخل مع مصطلح آخر هو مضح من مالحظة تقاطعاا سياقاا مصطلح امليتّ     
فالقــدماء ملــا تنــاولوا املماثلــة بإيضــاح .ضــاح هــذه العالقــة بــني املصــطلحني ، ولــذا جيــب إي( اإلدغــام ) 

( إلدغـــام ا) وا علــى مســماه احلــدي  كـــانوا يــدورون   فلــك التعريــف مبصــطلح أشــكارا دون أن ينّصــ
املماثلة تعـين إزالـة "  أنّ ،أمحد خمتار عمر  ويرى.  (1)"رأينا عند سيبويه ، وابن جين ، وابن يعيش م،لما

فالصـلة قويـة بـني املماثلـة واإلدغـام الجتماعهمـا   . (6)" احلدود بني الصوتني املدغمني وصهرمها معـاً 
ه أقـيس بـل إنّـ  اإلدغـام أحـد أشـكال املماثلـة  أنّ بـ ،ه جيب القولغري أنّ . ام حالة التماثل الكلي أو التّ 

 .(1)أشكارا   العربية

حــرو  الكلمــة مــع تــوايل اتزمــان   نّ أ: " ة باإلدغــام بقولــه ويوضــح برجشتاســر عالقــة املماثلــة الصــوتيّ 
اه قــدماء العـــرب تقـــارب ببعضــها مـــن بعــض   النطـــق وتتشــابه ، وهـــذا التشــابه نظـــري ملــا مسّـــتك،ــرياً مــا 
 والشرط ".(9)"التشابه واإلدغام وإن اشتكا   بعض املعاين ، اختلفا   بعضها  اً ، غري أنّ إدغام

 اإمّ  وحبركة غري قابلة للسقوط  م،لواوا أن يكون الصّ ونعين بقّوة املقطع  رياتساسي للتأث

___________________ 
 [19]اآلية : سورة القمر (1)

 .181ص /1ح ،بنجنيأبوالفتحعثمان :اإلعراب صناعة سرّ (2)

 .11ص ، صدرالسابقالم (3)
 . 191–139ص /1ج، : بشر عمرو بن عثمان سيبويه وبأ: الكتاب (1)

 333 صأحمد مختار عمر  ،: غوي وت اللّ دراسة الصّ  (6)

 121ص، 2221 مصر،مجدي إبراهيم ، دار النهضة المصرية ، القاهرة ، :صوات العربيةاألفي (1)

  . 28صتراسر  ، برجش:التطور النحوي (9)
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ا تزداد تهنّ   بقت حبركة سقطت من قبل إسقاط اتخرىلكون هذه احلركة طويلة ، وإما لكوهنا س  
وا السابق ة   موقعها ، ومتارس تاثرياً ما على الصّ ة دالليّ قبلها قوّ  وامبوقعها ، ومتنح الصّ  ،اتشب
 .(1)"عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

  . 228 – 229 ص،.م9218 -ه1122(/ ط.د)لبنان،مؤسية الرسالة ، بيروت،،عبد الصبور شاهين :للبنية العربية ج الصوتيّ المنه(1)
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   :( Dissimilation)ةالمخالفة الصوتيّ   -ثانيا

 .من قوانني التغرياا التكيبية لألصواا ةلصوتيّ لفة ااخاملعدّ ت  

 .تعريف المخالفة الصوتّية -1
ة حدوث اختال  بني الصوتني املتماثلني   الكلمة الواحدة ، وَيدث هذا ة الصوتيّ يقصد باملخالف

ن يتغري أحد الصوتني املضعفني إىل صوا لني طويل أضعيف باالختال    الكلمة املشتملة على التّ 
وهي  د، أو إىل أحد اتصواا الشبيهة بأصواا امل( ، أو ألف املد  ، أو ياء املدّ  واو املدّ ) إىل  :أي 

 ويرى،(1)"(والراءالالم ، والنون ، وامليم،)  :وهي(Liquidة  املائع)اة باتصواا اتصواا املسمّ 
املخالفة تبدأ عملها من  طق ، وأنّ من املماثلة واملخالفة مهد  إىل تيسري النّ  كالًّ   إبراهيم أنيس أنّ 

صوتان من أصواا اإلطباق ، أو حني يتجاور  واملخالفة ال تكاد تتم إالّ .(2)"حي  تنتهي املماثلة 
 .( 3)"ا حتدث بني احلرو  اليت حتتاج إىل جهد عضليّ أهنّ  أيّ . اتصواا الرخوة 

كراهية التضعيف ، : عّدة تسمياا منها غة ذه الظاهرة   اللّ رالقدماءوردا عند علماء العربية وقد 
، أو است،قال الجتماع امل،لني أو كراهية اجتماع حرفني من جنس واحتد ، أو توايل اتم،ال مكروه 

 .(1)"وغريها 

، (د ره طَّ م  ـه ضعيف،وليس بمكان الالم كراهية التّ  لَ ده بْ أ  ذَّ فَ ما شَ ):ا لذلك بعنوان سيبويه بابوقد عقد
 .  (6)"َتَسرَّْيت  وَتظَنـَّْيت  وتـََقصَّْيت  من القهصَّة وأَْمَلْيت  : وذلك قوله 

___________________ 

  . 11ص،  1886 مصر،أحمد هريدي  ، مكتبة الزهراء ، القاهرة ،: ة ودورها في نمو المعجم العربي خالفة الصوتيّ ظاهرة الم (1)
  . 211 صإبراهيم أنيس  ، :غويةاألصوات اللّ (2)

  . 213صالسابق ،  المرجع(3)
 .12رمضان عبد التواب  ، ص: وقوانينه وعلله مظاهره التطور اللغوي( 1)

  . 121 ص/ 2 ج ،  بشر عمرو بن عثمان سيبويه وبأ:الكتاب  (6)
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، ( س ر ر)َتَسرَّيت من لفظ : ومن ذلك قول العرب : "فقد تطّرق رذه الظّاهرة   قوله يابن جنّ أّما  
، وقـد ( ق ص ص) هو من لفـظ ( َقّصْيت  أظفاري) وم،له (. س ر ي) وقد أحالته الصنعة إىل لفظ 

وهو   اتصل من . تـََقضِّي البازي إذا البازي َكَسْر : لك قوله وكذ( ق ص ي) آل بالصنعة إىل لفظ 
وكذلك قورم ( . ق ض ي ) ، مث أحاله ما عرض من است،قال تكريره إىل لفظ ( ق ض ض) تركيب 
 .(1)("ل ع ي)، مث صارا بالصنعة إىل لفظ ( ل ع ع ) وأصلها ...تلّعيت  : 

   قـــورم وذلـــك :"قولـــه ذلـــك ،ومنضـــعيفالتّ  ســـت،قالا ارةبعبـــ املخالفـــة ظـــاهرة عـــن فعـــرّب  املـــربد أّمـــا   
 اإمنّـ هـذا أنّ  علـى والـدليل  َتَسرَّْرا   ، َتَسرَّْيت    وكذلك ، اْمَلْيت ، اْمَلْلت و  تـََقضَّْيت   : تـََقضَّْضت  
 اعفنياملتضــ بـني فرقـت فلمـا للكسـرة اليـاء فأبـدلت اطوقـرَّ  نّـارده  :واتصـل اط،ريَ وقهـ ار،ينَـده  :قولـك أبـدل
 .(2)"يريطرَ وقَـ  يطاره رَ وقَـ  ريانه نَ دَ  :فقلت اتصل رجع

 :هقولـهذكر  مـا أم،لـة مـن و ،واحـد جـنس مـن حـرفني اجتمـاع بكراهيـة الظاهرة هاتهالقدامى مّسى قدو    
 الكلمـة أنّ  فالظـاهر أملـس، سـطح أو رمـل أو طـني فـوق مـن الصـبيان تـزجّ  ثـارآ "والزحـاليق الزحاليف"

 ال،انيـة الكلمـة أنّ  كمـا  (زّحـف) مـن ةالصـوتيّ  املخالفـة بطريق الناتج (زحلف) لفعلا من مأخوذة اتوىل
 ومــن (.زلّــق) الفعــل مــن كــذلك  ةالصــوتيّ  املخالفــة بطريــق النــاتج (زحلــق) الفعــل مــن مــأخوذة (زحلوقــة)

 .(3)" (لعنّ  إىل تتحول (لعلّ ) أنّ  القدمية العربية هجاااللّ  بعض   ذكر ما أيضا آثارها

خــالل هــذا االســتقراء لــبعض اتراء حــول ظــاهرة املخالفــة عنــد احملــدثني ، يتبــنّي أهّنــم متفقــون  ومــن    
على أهّنا الصورة املقابلة لظاهرة املماثلة، وهي عامل من عوامل الّتطور اّلذي يصـيب اتصـواا وجتنـب 

 .  ال،قل الناتج عن الّتضعيف

     
___________________ 

 .  82ص/  2ج ، جني مان بنعث أبوالفتح:الخصائا (1)
 .211ص ،أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: المقتضب (2 )

 .121ص /2ج ، بشر عمرو بن عثمان سيبويه وبأ:الكتاب (3 )
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 أنــيس إبــراهيم عنــد وهــيأّمــا الّلغويــون احملــدثون فقــد عرفــوا هــذه الظاهرةالصــوتّية باســم املخالفــة ،     
 السـهولة نظريـة نتـائج إحـدى منظـوره   وهي ،(Dissimilation)لفظل ترمجة أنّه على للّداللة مصطلح
 الــيت الســهلة اتصــواا تلمــس إىل مييــل نطقــه   اإلنســان أنّ  ذلــك ، احملــدثني مــن ك،ــري  هبــا نــادى الــيت
 ، المـــاح ، َطَحـــا : م،ـــل ، قالـــه مـــا هبـــا يوضـــح اتم،لـــة بعـــض ذكـــر وقـــد .(1)"عضـــلي جهـــد إىل حتتـــاج
 وصـيغتها اجلهـد   االقتصـاد قـانون تـأثري حتـت احنـدرا قد تكون ، دينار ، سانغم ، قرياط ، اجلواب
 (2)"دنّار ، انّغس ، قرّاط  ، اجلبّ  ، املحّ  ، الطحّ  : كالتايل  اتصلية

 أحـدمها فيـ غّـري متمـاثلني صـوتني إىل يعمد قانون " : املخالفة مصطلح أنّ  ، التواب عبد رمضان ويرى 
 (3)"املتوسطة اتصواا أو الطويلة العّلة أصوا من نيكو  أن يغلب ، آخر صوا إىل

 ترمجــــــــــــة أنّــــــــــــه علــــــــــــى للداللــــــــــــة املخالفــــــــــــة مصــــــــــــطلح اســــــــــــتخدم فقــــــــــــدخمتار  عمــــــــــــر محــــــــــــدأ أّمــــــــــــا   
 حــــدوث مــــن أقــــلّ  بصــــورة حتــــدث ظــــاهرة أهّنــــا موضــــحا(Differentiation)أو(Dissimilation)للفــــظ
 ألـــــ أصــل كــان  الّلتــان(Marble)و(mPilgri): كلمــيت  ذلــك مــن الّلغــاا كــلّ     موجــودة وهــي املماثلــة

(L) فيهما (r") (1). 

 اتصـواا بـني املخالفـة طريـق عـن اللـةالدّ  جانـب تيسـري إىل مهـد  املخالفـة مصـطلح أنّ  إىل یلص مث
  .(6)"الصوتني ختالف أو تباعد نتيجة يتأثر قد ذيالّ  النطقي العامل إىل باال تلقي وال

 أهّنــم متفقــون تراء حــول ظــاهرة املخالفــة عنــد احملــدثني ، يتبــنّي ومــن خــالل هــذا االســتقراء لــبعض ا   
ذي يصـيب اتصـواا وجتنـب على أهّنا الصورة املقابلة لظاهرة املماثلة، وهي عامل من عوامل الّتطور الّ 

 .  ضعيفال،قل الناتج عن التّ 
___________________ 

 .212ص ، الّلغوية األصوات : نظريُ (1)

 .213ص ، نفسه المرجع : نظريُ (2)

 .39ص ، التواب عبد رمضان :وقوانينه وعلله مظاهره الّلغوي طورالتّ  : نظريُ (3)

 .391ص ،  مختار عمر أحمد :الّلغوي وتالصّ دراسة(1)
 391.ص ، نفسه المرجع(6)
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 : الصوتّية المخالفة أنواع-2

ال،اين   اتول ، أّمـا التقدميّـة  تقدمّية ورجعية  ، والرجعية أن ي ؤثر الّصوا إىل املخالفة احملدثون  قّسم
وتان حمـل التـأثري أن يوجد صوتان متشاهبان فيؤثر السـابق   الالحـق، و  كلتـا احلـالتني قـد يكـون الّصـ

 :   االّتصال ، وقد يكونا منفصلني بعضهما عن بعض ، ومن هذه اتنواع 

ر السابق   التايل، وهذا يعين أْن يوجد صوتان متشاهبان فيؤث:  ة التقدمية المتصلةفالمخال -2-0
   اتندلس أهل أنّ  للزبيدي "العوام حلن" كتاب   أّن التأثر يتجه إىل اتمام ، ومن أم،لة ذلك ما ورد

 (سَعَدنـْبَ ) كلمة  اتسد على يطلقون كانوا  كما  (اسةكرَّ )   (كرناسة) يقولون ارجري الرابع القرن
 .(1)"(سبَّ دَ عَ  )القدمية الكلمة من بدال

 كرّاسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ك ْرنَاَسة 

 :ة التقدمية المنفصلة فالمخال-2-5

وا املؤثر وفيها يؤثر الصوا اتول   ال،اين املنفصل ، وهذا يعين أّن التأثر يتجه إىل اتمام ، من الصّ 
 : وا املتأثر ، وممّا ورد   ذلك إىل الصّ 

ثُـمَّ َذَهـَب ﴿:قال تعـاىل. ضعيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتمّطى ، قلبت الطاء اتخرية ألًفا ، بسبب ثقل التّ يتمّطط ــــــــــ
 .(2)"﴾ِإَلٰى َأْهِلِه يـََتَمطَّىٰ 

 

 
____________________ 

ـــو : العـــوام لحـــن(1) ـــد رمضـــان: ،تحقيـــق(ه398ت)الزبيـــدي محمـــد بكـــر أب -ه2/1122ط، مصـــر، القـــاهرة ، الخـــانجي التواب،مكتبـــة عب
 .36صم،2222

 [33]اآلية : سورة القيامة ( 2)
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فيكون ،  اوهي أن يؤثر صوا   صوا سابق فيجعله خمتلفً : المخالفة الرجعية المتصلة  -2-4
وم،ال ذلك وهذا يعين أّن التأثر يتجه إىل اخللف ل هو املتأثر ، وا اتوّ وا ال،اين هو املؤثر والصّ الصّ 

 إّجانة و .اجناص ــــــــــــــــــــــــــــــ إجاص  : يقولون ارجري ال،اين القرن    بغداد  اسالنّ مة ماروي عن عا
                                   .النون صوا إىل ال،انية اجليم قلبت وهنا .(1)"أ ترنج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ ترج و  . إجنانة ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن أم،لة املخالفة املتصلة أيضا كلمة قرياط و دينار بدال من قرّاط ودنّار ، بدليل اجلمع قراريط   -
،  (3)"وكذلك مع كلمة أْمَلْلت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أَمْلَيت .حي  قلب احلر  اتوملنهما إىل الياء.(2)"ودنانري 

وقال تعاىل   موضع ، (1)"﴾فـَْلُيْمِلْل َولِي ُه بِاْلَعْدلِ ﴿:  لالم ال،انية، إىل ياء ، قال تعاىل حي  قلبت ا
 .(6)"﴾ َفَكْيَف َكاَن َنِكيرِ   فََأْمَلْيُت لِْلَكاِفرِيَن ثُمَّ َأَخْذتـُُهمْ ﴿: آخر 

وا    الّصـــوا ال،ـــاينوحتـــدث هـــذه املخالفـــة  بـــأن يـــؤثر الّصـــ:المخالفـــة الرجعيـــة المنفصـــلة  -2-3
 واو قبـل تصدرا اإذ مهزة، تقلب الواو أنّ  العربية   الصرفيني قواعدل املنفص،ومن أم،لة ذلك   اتوّ 

 "(واصـــلة) مجـــع اتهّنـــ اصـــلُ وَ وَ  فيهـــا اتصـــل فـــإنّ اصـــلُ وَ أَ :الواويـــة،حنو متأصـــلة أوســـاكنة امطلًقـــ متحركـــة
 . اقأو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقوو  :   أيضا وم،له.(2)

 .اسطأو  ـــــــــــــــــــــــــــــ اسطوو 

واعلم أنّه : "وقد التزمت العربية املخالفة بني الواوين مت اجتمعتا   أّي سياق صويت ، قال املربد 
 :وقال ابن جيّن موضحا ذلك .(9)"ليس من كالمهم أن تلتقي واوان   إحدامها طر  من غري عّلة 

___________________ 
 .91ص ، م3/1893عبد الرحمن محمد بن علي بن الجوزي،دار المعارف،القاهرة ، مصر،ط الجوزي ابن :الّلسان تقويم (1)
 219ص/2، ج جني عثمان بن أبوالفتح: سّر صناعة اإلعراب(2)

 211ص/1،  ج أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: المقتضب(3)

 [292]اآلية : سورة البقرة (1)

 [.11]اآلية : حج سورة ال(6)

 .12ص/12 ج ، بن يعيش الّدين موفق : المفصل شرح (1)

 291ص/1، جأبو العباس محمد بن يزيد المبرد: المقتضب   (9)
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 .(1)"إذا التقت واوان   أّول الكلمة ، مل يكن من مهز اتّول بد" 

 منـاظر غـري رآخـ صـوا مـن فاصـل بينهـا يفصـل الـيت اتصـواا   وتقع:المتباعدة المخالفة-2-2  
 :(2)" م،ل

 رَ ضَ رْ ضَ اخْ  أصلها     رَ ضَ وْ ضَ اخْ  

 بَ شبشَ اعْ  أصلها    بَ شَ وْ شَ اعْ  

 بالصــائت فعــل كــلّ     املنفصــلتان ال،ــاين امل،ــال   اتوىل والبــاء ، اتول امل،ــال   اتوىل الــراء خالفــت
 .(3)"التضعيف ثقل من هروبا الواو االنتقايل

 .(1): "،ومن أم،لة ذلك الصوتية املقاطع بني تكون ما اوغالب : الكمية المخالفة-2-2

 رو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه  لَ 

 هبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هه به 

 . لكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كه لَ 

 ، قبل هبه و مررا يقولون احلجاز وأهل " : ،يقول حلجازا تهل االستخدام هذا سيبويه أوعز وقد     
َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اأْلَْرَض َفَما َكاَن َلُه ِمـن ِفئَـٍة يَنُصـُرونَُه ِمـن ُدوِن اللَّــِه َوَمـا   ﴿:ويقرهئون َمال وَلَديـْه و

 .(1)."(6)"﴾َكاَن ِمَن اْلُمنَتِصرِينَ 

___________________ 

 .       .111ص/1ابن جني  ، ج: أإلعرابسّر صناعة (1) 
 .289ص ، الجليل عبد القادر عبد:غويةاللّ  األصوات(2)
 199ص ،  جياللي يشو بن: الّلسانيات في بحوا (3)

 .289ص الجليل، عبد القادر عبد:غويةاللّ  األصوات(1)
 [91]اآلية : سورة القصا (6)

 .198ص/ 1، ج  بشر عمرو بن عثمان سيبويه وبأ:الكتاب (1)
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 جهــد إىل َيتاجــان املتمــاثلني الصــوتني أنّ  هــو ةالصــوتيّ  الناحيــة مــن املخالفــة   الســبب أنّ  ووجــدنا  
 آخـر اصـوتً  الصـوتني أحـد يقلـب العضلي، اجملهود هذا سرييولت واحدة، كلمة    هبما طقالنّ    عضلي
   .(1)"والنون وامليم كالالم  اعضليً  اجمهودً  تتطلب ال اليت اتصواا تلك من

 تطورهــا   وهــي ، أغراضــهم عــن أقــوام كــل  هبــا يعــرب أصــواا جــين ابــن صــرح كمــا  فاللغــة هنــا ومــن    
 أك،ـر فإهّنـا ، االسـتعمال عـن انقطعت  إذا إالّ  تتوقف ال القوانني من لطائفة وختضع شت بعوامل تتأثر
 .التعبريية الذاا   رسوخا

أقوال  وذكر ،البشري سانباللّ  اأساسً  مرتبطة ةصوتيّ  رةظاه بكوهنا املخالفة لظاهرة العرض هذا فبعد   
  .ةالصوتيّ  املخالفة سبب معرفة علينا يتوجب واحملدثني القدامى العربية علماء بعض

 :أسباب حدوا المخالفة الصوتّية  -3

  : للمخالفة أسباب عديدة منها     

 ت املخالفة بتخفيف نطق ارمزة وذلكتيسري عملية الّنطق وتوّفر اجملهود العضلّي خاصة إذا تعّلق -

 .(2)"عن طريق احلذ  أو اإلبدال 

امع ؤثر   نفس السّ فة باحلرو  املشّددة فاملتكلم يرجو أن ي  مل البالغي وذلك إذا تعّلقت املخالالعا-
 (3)"بل يضيف إليه حرفا آخر لزيادة ذلك التأثري تأثريا زائدا فال يكتفي بالضغط على احلر  وتشديده

والبراز الفونيماا   صورة أك،ر استقاللية عادة اخلالفاا اليت الغىن عنها،املخالفة ت ستخدم إلو -
"(1). 

____________________ 
  . م2228مجلة األثر ،العدد الثامن ، سهل ليلى ، : الظواهر الصوتية الوظائفية في اللغة العربية (1) 

 .29برجشتراسر، ص: طور النحوي التّ (2)

 الصفحة نفسها.رجع نفسه الم( 3)

 .391أحمد عمر مختار  ، ص:دراسة الّصوت اللغوي (1)
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تيســري جانــب الّداللــة عــن طريــق املغــايرة بــني اتصــواا،وهي عكــس املماثلــة الــيت مهــد  إىل تيســري -
 (.0")اليل اّلذي قد يتأثر نييجة تقارب صوتني متجاوريناجلانب النطقي،والتلقي باال إىل اجلانب الدّ 

ري نوع من اجلهد العضلي،فإّن نطق صوتني متمـاثلني متتـابعني مـن العضـو نفسـه قـد يـَ،ْـق ـل عليـه ، توف-
 .(2)"فتعطي الفرصة تعضاء أخرى تعفيه من متاس احلرو  املتماثلة املتتابعة و  ذلك ختفيف عنه 

 (.4)"طقتوفر وضوح اتصواا اليت يكسبها فصاحة   النّ  -

   .(3)" السمع   وضوحا الصوامت رأك، من تعدّ  اتصواا هذه -

 . (2) "النطق حي  من سهلة الشيوع ك،رية -

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 .162بن يشو جياللي، ص(:المماثلة والمخالفة )بحوا في الّلسانيات (0)

 .228عبد الكريم مجاهد  ، ص:سان العربي علم اللّ (5)

 .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه(4)

 .29أنيس،ص اهيمإبر   :غويةلّ ال صواتألا(1)

 12عبدالعزيزمطر،ص  :الحديثة غويةاللّ  راساتضوءالدّ  في العامة لحن (6)
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 :العالقة بين المماثلة والمخالفة  -ثالثا

    تشتك الظاهرتان   أّن كال منهما يفسر تغيري صوا ما   الّسياق حبي  تتقارب اتصواا    
 .تيجة للمخالفةتتماثل نتيجة للمماثلة وتتباعد نأو 

ىل ختفــــيض اخلالفــــاا بــــني إا ترمــــي هّنــــفإغــــة ه إذا كانــــت املماثلــــة مت،ــــل قــــوة ســــالبة   حيــــاة اللّ بيــــد أنّــــ
لغـاء التفريـق بـني إتـرك العنـان للمماثلـة لتعمـل حبريـة فرمبـا انتهـت إىل  لـو  هالفونيماا كلما أمكن ، وأنّـ
عـادة اخلالفـاا املخالفـة تسـتعمل إل وهبـذا فـإنّ  ، ذي الغـىن عنـه للتفـاهم الفونيماا ، ذلك التفريق الّـ

 .(1)"إلبراز الفونيماا   صور أك،ر استقالليةاليت الغىن عنها و 

 :يذكر إبراهيم أنيس  سري النطقيمنهما يهد  إىل ت كال  كما أنّ 

اقتصــــادا   اجلهــــد  واملخــــرج صــــواا املتجــــاورة   الصــــيغةفــــإذا كانــــت عمليــــة املماثلــــة تقــــرب بــــني ات"
 .(2)"ىل التقليل من اجلهد العضليإيضا أن عملية املخالفة مهد  إي فالعضل

هناك فرقا واضحا بني املخالفة واملماثلة من حي  العالقة بني النطق و  نّ أىل إويذهب بعض الباح،ني 
ىل إا مهــد  هّنــأىل املماثلــة علــى إميكــن النظــر :"خــر ، فيــذكرآاللــة مــن جانــب فــظ مــن جانــب والدّ اللّ 

ر نتيجـة ذي قـد يتـأثّ اليل الّـىل اجلانـب الـدّ إبـاال  ياللفظ عن طريق تيسري النطق ، وال تلقـ تيسري جانب
 .و تطابق الصوتنيأتقارب 

صـواا اللـة عـن طريـق املخالفـة بـني اتىل تيسـري جانـب الدّ إا مهـد  هّنـأا املخالفة فينظر إليهـا علـى مّ أ 
ومـن ...:"يـذكر  مثّ ...وتنيو ختـالف الّصـأة تباعـد ذي قـد يتـأثر نتيجـطقي الّ ىل العامل النّ إوال تلقي باالً 

 . (3)"طق ومطلب سهولة التفريق بني املعاين صراعهما َيدث التوازن بني مطلب سهولة النّ 

 .فاملماثلة واملخالفة يعمالن على تطوير الّلغة تهّنما َيققان مبدأ اجملهود اتدىن
_____________________ 

 332ص عمر، مختار أحمد غوي،اللّ  وتالصّ  دراسة(0) 

 .211صإبراهيم أنيس، :األصوات اللغوية  (2)

 .231ص ، عمر مختار أحمد: غوياللّ  وتالصّ  دراسة(3)
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 الصفة، أو املخرج مستوى على آخر صوتا ليماثل معني صوا تغيري   املتماثلة تكمن وبذلك

  .(1)"النطق عملية لتسيري
 إليهـا تعمـد الـيت الناجعـة ةالصـوتيّ  الطرائـق مـن واملخالفـة اثلـةاملم ظـاهريت أنّ  سـبق اممّـ قولـه ميكـن مـا  
 املكونـة الكلمـاا مـن روتنّفـ والتـواؤم، واإلنسـجام التجـانس علـى أصـوامها نسـج يقـوم الـيت العربية غةاللّ 
 التفاعـل رـذا اتساسـي الـدافع أنّ  واملؤكـد ل،قلهـا والصـفاا املخـارج متقاربـة أو متماثلـة فونيمـاا مـن
  وتبليغ العضلي اجلهد   اإلقتصاد هو غويةاللّ  الوحداا تشكيل   املتوالية اتصواا بني القائم
ـ بأيسـر القصـد  مهمـوس واآلخـر جمهـور، أحـدمها صـوتان اجتمـع إذا" العربيـة ففـي .كلفـة وأقـلّ  بلالس 
 .(2)" جمهورين أو مهموسني اإمّ  الصوتان يصبح حبي  الصوتني أحد قلب إىل ألسنتنا مالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 

 . 75 ص م،2226/ 2،ط الجزائر، الجامعية المطبوعات ديوان ،مومن أحمد :طوروالتّ  النشأة سانياتاللّ  :نظريُ  (1)
268 ص أنيس، اهيمإبر   :غويةاللّ  األصوات (2)
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 : الفصل الثاين                 
 

آنية    اصةلفاليف  ت او صل  ا﴿                   ﴾القرأ

 :ث حامبثالثة  وفيه   

 .مفهوم الفاصـــلة القرآنــــية :ل  املبحـــــث األوّ

 .السجع يف الفاصلة القرآنية : املبحث الثاني 

 .الكريم القرآنيف لفواصل لوتيّاإليقاع الصّ :الثالث املبحث             
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 :ل  املبحـــــث األوّ           

 ﴾ـــية مفهوم الفاصـــلة القرآنـ﴿    
 :هــــــــــــــــــوفي

 .تعريف الفاصلة القرآنية واهتمام العلماء هبا:  أوال

 .صوتياأنواع الفواصل القرآنية وطرق معرفتها:  ثانيا

 .فوائد معرفة الفواصل القرآنية ووظيفتها:  ثالثا

 .سياقهاعالقة الفاصلة القرآنية ب:  رابعا
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 .ةالفاصلة القرآنيمفهوم : المبحث األول

د   مكونـه النسـيجي ، فهـو خطـاب ذو فـرّ القرآين خبصائص فنية أكسبته صفة التّ  صّ ينفرد النّ 
 قـدرةالتعبـري القـرآين  عطـيفهـي تة ظـاهرة الفاصـلة القرآنيـة ،ولعـّل مـن أبـرز ظـواهره اجلماليّـ. ة ميزة مجاليّـ
وســنعرض   . غــوي القــرآينا مــن أوجــه اإلعجــاز اللّ جًهــوَ سامع،إضــافة إىل ذلــك تعتــرب   ال تــؤثرة صــوتيّ 

 :ق باملاهية من خالل املطالب اآلتية هذا الفصل إىل تعريف الفاصلة وإىل كّل ما يتعلّ 

 .تعريف الفاصلةالقرآنية واهتمام العلماء بها-أوال

ا و تنـــــــاول العديـــــــد مـــــــن علمـــــــاء البيـــــــان و البالغـــــــة وعلـــــــوم القـــــــرآن مفهـــــــوم الفاصـــــــلة قـــــــدميً 
يفــــــاا   بعضــــــها باإلتفــــــاق ، و  الــــــبعض اآلخــــــر بــــــاإلختال  ســــــمت هــــــذه التعر ا ، وقــــــد اتّ حــــــدي،ً 

ــــــك إىل عــــــدم اســــــتقرار املصــــــطلح ، وســــــنحاول   هــــــذا املبحــــــ  الوقــــــو  علــــــى  ــــــي ويعــــــود ذل اجلزئ
عـــــــرض تنواعهـــــــا ،وحماولـــــــة متييزهـــــــا عـــــــن  مثّ وســـــــبب تســـــــميتها ،،  و اإلصـــــــطالحيّ  غـــــــويّ معناهـــــــا اللّ 

 :غريها ممّا قد يشتبه هبا 

 :تعريف الفاصلة -1

 .، وسبب تسميتها  را ، وكذا التأصيل اإلصطالحيّ  التأصيل الّلغويّ  مّ ويض

 : التأصيل الّلغوي-

الفاصلة من الفعلفصل ومجعها فواصل ، مؤن  الفاصل وهي اخلرزة اليت تفصل بني اخلرزتني   العقـد  
 فانفصــــل وفصــــلت  الشــــيء أيّ  احلــــاجز بــــني الشــــيئني فصــــل بينهمــــا يفصــــل فصــــالً : الفاصــــل .وحنــــوه
 . (1)"قطعته

___________________ 

 (.مادة فصل  ).696م، ص1899 /3ط،لبنان،دار المشرق  ، بيروت لويس معلوف،:  عالمالغة واالمنجد في اللّ (1)
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اخلـــرزة الـــيت تفصـــل بـــني اخلـــرزتني   النظـــام، وقـــد فّصـــل الـــنظم ، وعـــد : الفاصـــلة : " ســـانجـــاء   اللّ  

وقـد جـاء   كتـاب .(1)"القضاء بني احلـّق والباطـل: زة،والفصل لؤلؤتني خر  جعل بني كلّ  مفصل ، أيّ 

 . (2)"الفصل بون مابني الشيئني والقضاء:"همانصّ ( ـه012ا )العني للخليل بن أمحد الفراهيدي 

الفصــل إبانــة أحــد الشــيئني مــن اآلخــر حــّت يكــون (:هـــ315ا)وجــاء   مؤلــف الراغــب اتصــفهاين 

اة قطعـت مفاصـلها، وفصـل القـوم عـن والواحـد املفصـل ،وفصـلت الّشـيـل الفواصـل بينهما فرجة ومنـه قه 

 .(3)"فارقوه: مكان كذا وانفصلوا 

للفاصلة ومنهـا ميكـن اسـتنتاج ثالثـة  ة اليت يظهر أهّنا تفيد   فهم املعىن الّلغويّ هذه أهم املعاين الّلغويّ  

 ع املعـىن اإلصـطالحيّ ومنـه يتفـرّ ذي بينهمـا ، الشيئان والبون الّ :عناصر للفعل فصل ومعه الفاصلة وهي

 .للفاصلة القرآنية

 :صطالحيالالـتأصيل ا -

ومـــن اتصـــل الّلغـــوي نبـــع تعريـــف الفاصـــلة عنـــد علمائنـــا، فقـــد نظـــروا للفاصـــلة القرآنيـــة باعتبارهـــا      
 :،فمن تعريفامهم  صلة باملعىن الّلغويّ متّ 

 
___________________ 

 .199ص /11جابن منظور  ،  : لسان العرب( 1) 

 .(مادة فصل)،121الخليل الفراهيدي ،ص:  كتاب العين(2)

 .(فصل)،مادة391اغب األصفهاني ،صالرّ : المفردات في غريب القرآن(3)
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الفواصــــل حــــرو  متشــــاكلة   املقــــاطع، ت وجــــب ح ســــن إفهــــام املعــــاين (هـــــ 384 ا)*قــــال الّرمــــاين    
ىن تابعـة اا اتسـجاع فاملعـل تابعـة للمعـاين، وأّمـ، وذلـك  أّن الفواصـ والفواصل بالغة ،واتسـجاع عيـبٌ 

ذي هــو حكمــة إمّنــا هــو اإلبانــة عــن اللــة ، إذ كــان الغــرض الّــوجبــه احلهكمــة   الدّ رــا ، وهــو قلــب مــا ت  
شــاكلة علــى 

 
 شــاكلة م وصــلة  فهــو بالغــة ،وإذا كانــت امل

املعــاين الــيت احلاجــة إليهــا ماّســة ، فــإذا كانــت امل
ال  ذلك فهو عيبٌ  ا منه  قول   وقريبً (1)" كمة ذي ت وجبه احله ه تكّلف من غري الوجه الّ ة ،تنّ َلك نَ و  خه

وفيهـا  فهـام املعـاينتشـاكلة   املقـاطع، يقـع هبـا إه الفواصـل حـرو  م   "(:هــ 314ا )القاضـي البـاقالين
 .(2)"، تّن السجع يتبعه املعىن ، والفواصل تابعة للمعاين  بالغة ، واتسجاع عيبٌ 

 .(3)"كلمة آخر اجلملة : " إىل أّن الفاصلة هي( هـ333ا)اينب أبو عمرو الدّ وذه   

 .(1)"والفواصل أواخر اآلي( :" هـ215ا)اتصفهاين فها الراغب ويعرّ 

 

 

___________________ 

نحوي ، لغوي،  معتزلي ، فقيه هـ كان أديب 281أبو الوراق، ولدببغداد سنة ( أبو الحسن) مانيهو علي بن عيسى بن علي بن عبد اهلل الرّ (*) 
كتاب الحدود األكبر ، معاني الحروف ، : ،مفسر ، أصولي، أخذ عن ابن السراج وابن دريد والزجاج له تصانيف في مختلف العلوم منها 

قوت بن عبد اهلل معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب ، عبد اهلل يا)هـ391جمادي األولى سنة 11توفي في ...إعجاز القرآن 
 (.1212ص/1، جم1881 -هـ  1/1111طبيروت ،  ،ة دار الكتب العلميّ  ،الرومي الحموي 

محمد خلف اهلل أحمد ومحمد زغلول سالم، ،دار المعارف : ، تحقيق  الّرماني أبوالحسن علي بن عيسى: ثالا رسائل في إعجاز القرآن(1) 
 89، ص(ت.د/) 3، مصر، ط

 .292م، ص1891سيد أحمد صقر ، دار المعارف، مصر ، : الباقالني أبو بكر ، تحقيق :  إعجاز القرآن( 2)

، منشورات مركز المخطوطات والتراا والوثائق ،غانم قدوري الحمد : تحقيقأبو ععمر الداني األندلسي ، : البيان في عّد آي القرآن ( 3)
 .21ص  م1881 -ه1111/ 1طالكويت ،

 .(فصلمادة )، 386الراغب األصفهاني ،ص: المفردات في غريب القرآن(1)
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 أواخر اآلياا   كتاب اهلل فواصل مبنزلة قوا         : " فقال( هـ  241ا )ا ابن منظورأمّ     

 .(1)"الشعر واحدها فاصلة

اين اه إىل الدّ ا أعزَ تعريفً " الربهان   علوم القرآن "   كتابه ( هـ112ا )(*)"ركشيّ وأورد كذلك الزّ  
 .(2)"الفاصلة كلمة آخر اجلملة:" بقوله 

 .(3)"الفاصلة هي كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع : " وطيّ ي  قال السّ   

ا بعده ، وقد يكون رأس آية وقد ال الفاصلة هي الكالم املنفصل ممّ : "(*)وقال الشيخ مناع قطان   
 (.1)"ذلك تّن اخلطاب ينفصل عندهايت بيكون ، وتقع الفاصلة عند هناية املقطع اخلطايب ، ومس  

 (6)"ذي ختمت به اآليةفظ الّ الفاصلة القرآنية ذلك اللّ :"وحنوه قول فضل عباس 
____________________ 

 . (مادة فصل .) 198ص /11ج،ابن منظور :  لسان العرب(1) 

هــ، لـه 981افعية واألصـول تركـي األصـل ، ولـد بمصـر سـنة محمد بن بهـارد بـن عبـد اهلل أبوعبـد اهلل بـدر الـدين ، عـالم بفقـه الشـ الزركشي( *) 
 .)هـــ بمصــر 981تــوفي ســنة ...، والبرهــان فــي علــوم القــرآن .البحــر المحــيط ، المنثــور ، الــديباج فــي توضــيح المنهــاج : تصــانيف عــدة منههــا 

ــدّ  :األعــالم  ــن علــي بــن فــارس، الّزركلــي الّدمشــقّي خيــر ال ــن محمــد ب ــين ، بيــروت ، لبنــان  (هـــ1381ت )ين بــن محمــود ب ، دار العلــم للمالي
 (م11/2226،ط

 (.291ص/1،ج

 .63ص/1بدر الدين محمدالزركشي  ،ج:  البرهان في علوم القرآن(2)

الهيئة المصرية العامة ،دار محمد أبو الفضل إبراهيم: ،تحقيق (ه811) ين بن عبد الرحمان الّسُيوطيجالل الدّ : اإلتقان في علوم القرآن (3)
 .212ص/ 2ج،.م1891 -ه1/1381، ط ، مصرالقاهرة،ب للكتا

هـ ،في محافظة المنوفية 1316هو القاضي الشيخ مناع بن خليل القطان المدير السابق للمعهد العالي للقضاء في السعودية ولد سنة (*)
لمعهد الديني األزهري ثم بكلية أصول بمصر ،من أسرة متوسطة الحال وهي أسرة إسالمية مترابطة ،وبدأ حياته بحفظ القران الكريم والتحق با

م إلى المملكة العربية السعودية للتدريس في معاهدها ومن ثم في جامعتها حتى أصبح رئيسا 1863الدين في القاهرة ،غادر مصر عام 
فسير ،مباحث في علوم تاريخ الت: للدراسات العليا في جامعة محمد بن سعود ومن ثم أصبح مديرا في المعهد العالي للقضاء ،من مؤلفاته 

، مجلة البحوا اإلسالمية : ينظر )هـ ، 1122القران ،الزواج باألجنبية ،الفرق اإلسالمية ،وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة ،توفي يوم االثنين 
 (.112 ،صم1881 - 92،العددالرياض 

 .   163ص،(ت.د(/ )ط.د)مكتبة وهبة ، القاهرة، مناع قطان  ، :  مباحث في علوم القرآن ( 1) 

 .    226فضل عباس وسناء عباس ، ص:  إعجاز في علوم القرآن ( 6)
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فهــو يــرى أّن الفاصــلة حــرو   [وعلــى رأســهم البــاقالين]نالحــظ مــن خــالل هــذه التعريفــاا لعلمائنــا  
وهــي وســيلة مــن وســائل توضــيح املعــىن، حيــ  ربــط الفاصــلة بــدورها   إبــراز املعــىن ،ومقــاطع متوافقــة 
ذي تنتهـي بـه ، وهـذا يـذكرنا باآليـة الـيت ق التجانس بني مضمون اآلية والتعقيـب الّـقّ ا َي  ممّ  وتوضيحه ،
ـــــٌز ﴿: املـــــوىل عّزوجـــــلّ يقـــــول فيهـــــا  ـــــاْعَلم وا َأنَّ اللَّــــــَه َعزهي ـــــاا  َف ـــــا َجـــــاَءْتك م  اْلبَـيـَِّن ـــــده َم ـــــن بـَْع ـــــت م مِّ ـــــإهن زَلَْل َف
ــــــيمٌ  ــــــ  مسعهــــــا أعــــــرايب تقــــــرأ(1)"﴾ َحكه ــــــ( غفــــــور رحــــــيم:)،حي ــــــزحكيم) مــــــنداًل ب ومل يكــــــن يقــــــرأ ( عزي

: أيّ  تنّــه إغــراء عليــه  للتّن احلكــيم ال يــذكر الغفــران عنــد الزّ  إّن هــذا لــيس بكــالم اهلل:القرآن،فقــال
ذي انتهت به ظاهرة غري مطّـردة ، غري أّن ظاهرة توافق مضمون اآلية مع التعقيب الّ (2)للإغراء على الزّ 

 . ق   كّلها  بعض الّسور، التتحقّ قت  حتقّ    كل القرآن ، فهي وإنْ 

ا بعـده ، ا الفاصـلة فهـي الكـالم املنفصـل ممّـأّمـ:"ق بـني الفواصـل ورؤوس اآلي بقولـهفقد فـرّ *أّماالّداين   
والكــالم املنفصــل قــد يكــون رأس آيــة وغــري رأســآية   وكــذلك الفواصــل يكــن رؤوس آي وغريهــا ، وكــل 

إىل أّن جــاء   .(3)"النــوعني ، وجتمــع الضــربني اصــلة تعــمُّ آيــة فاصــلة ولــيس كــل فاصــلة رأس آيــة ، فالف
ة غويّـــــــق بـــــــني الفواصـــــــل اللّ هـــــــذا القـــــــول   تّن هـــــــذا التعريـــــــف مل يفـــــــرّ  االربهـــــــان   علـــــــوم القـــــــرآن ردّ 

 .(1)"ةواالصطالحيّ 

____________________ 

 [.228]اآلية : سورة البقرة ( 1) 

(/ ط.د)علي البجاوي ، دار الفكر ، بيروت ،لبنان، : ،تحقيق ( ه811)الرحمان الّسُيوطي  ين بن عبدجالل الدّ  :معترك األقران:يُنظر (5)
 .12ص/ 1م،ج1818

جـامع البيـان "اني عدد من المؤلفات منهـا وألبي عمرو الدّ الّداني هو اإلمام عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني األندلسي من أئمة القراءة ، ( *) 
" المقنــع"و" التلخـيا فــي قـراءة ورش"و" إيجــاز البيـان فـي قــراءة ورش"و" االقتصـاد فــي السـبع"و" راءات السـبعالتيســير فـي القــ"و" فـي السـبع

التمهيـد فـي "و" العـدد"و" االهتـدا فـي الوقـف واالبتـداء"و" األرجـوزة فـي أصـول الديانـة"و" طبقـات القـراء"و" المحتوال في القـراءات الشـواذ"و
: األعـالم . )هــ122، تـوفي سـنة " اإلمالـة البـن العـالء"و" اليـاءات"و« الهمـزتين»و" الفـتن الكائنـة"و" الالمـات والـراءات لـورش"و" حرف نـافع

  ).311ص/1الزركلي ، ج

 .181م ، ص1888/  1حسين نّصار  ،مكتبة مصر ، القاهرة ،مصر، ط:  الفواصل  (3) 

 .63ص/1الزركشي ، ج: البرهان في علوم القرآن (1) 
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، فقد شّبهوا الفاصلة بقافية الشعر وقرينة السـجع، فهـذا التعريـف وطيّ ي  والسّ  كشيّ زّر أّما ابن منظور وال  
 . (1)"ز على اجلانب اإليقاعي للفاصلة يركّ 

فالفاصلة   تعريف الشيخ منـاع قطـان قـد تكـون   آخـر مجلـة مـن آيـة وقـد تكـون   آخـر اآليـة      
ق بــني الفواصــل اين إذ إنّــه مل يفـرّ قـب علــى الـدّ ة آيـاا  ويتعقــب عليـه م،لمــا تعوقـد تكــون   آخـر عــدّ 

 .ةة واالصطالحيّ غويّ اللّ 

لقرآن الكـر  ميـزة عـن علىـا تأهّنـا أضـفَ  ومن خالل هـذه التعريفـاا السـابقة للفاصـلة القرآنيـة، جنـد      
ب سـلَ  تّن اهلل ملـا غريه من الفنون اتخرى كالشعر والن،ر ، فال جيوز تسـميتها بالقافيـة بإمجـاع العلمـاء 

 .(2)"لب القافية عنه أيضاسَ  بَ القرآن اسم الشعر وجَ 

الفاصــلة القرآنيــة هــي احلــرو  أوالكلمــة : و  هنايــة هــذا العــرض للتعريفــاا ، خنلــص إىل التعريــف اآليت
 .أو اجلملة اليت ختمت هبا اآلية  القرآنية 

 :سبب التسمية -

محـد بـدوي إىل أفـذهب  ، الكـالم أنـواع مـن هغـري  عـن للقـرآن متييـزا فواصـل اآليـاا أواخـر العلمـاء ىمسّـ
(2)" ةً وقوّ  بيان املعىن ،ويزداد وضوحه جالءً  ا هبا يتمّ يت بالفواصل تهنّ ا رمبا مسّ أهنّ 

   
 الكـر  الكتـاب   ك،ـرية آيـاا جـاءا فقـد ، نفسـه الكـر  القـرآن مـن مسـتندها جتـد سـميةالتّ  وهـذه
الَّــِذي أَنَشــَأُكم مِّــن نَـّْفــٍس َواِحــَدٍة َفُمْســتَـَقر   وُهــوَ ﴿:ذلــك ومــن التســمية هــذه إىل إشــارة حتمــل

  .(3) "﴾ َقْد َفصَّْلَنا اآْليَاِت ِلَقْوٍم يـَْفَقُهونَ  َوُمْستَـْودَع  
 

____________________ 

 .282ص/3، ج جالل الدين الّسيوطي :  اإلتقان في علوم القرآن( 1) 
 .96ص ،م 1811 / 3طمصر،،،القاهرة دوي ،مطبعة لجنة البيان العربيأحمد أحمد ب : دبي عند العربألسس النقد اأ( 2)
 [.89]اآلية :  األنعام  سورة(3)
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ـَل َوالضَّـَفادَِع َوالـدََّم آيَـاٍت م َفصَّـاَلٍت فَاْسـَتْكبَـُروا  ﴿ وََكـانُوا فََأْرَسْلَنا َعلَـْيِهُم الط وفَـاَن َواْلَجـَراَد َواْلُقمَّ
  .(2)"﴾ِكَتاب  ُفصَِّلْت آيَاتُُه قـُْرآنًا َعَربِيًّا لَِّقْوٍم يـَْعَلُمونَ ﴿:وقوله تعاىل.(1) "﴾ قـَْوًما م ْجرِِمينَ 

 .(3)معنيني على حتمل اهلل كتاب من وغريها اآلياا فهذه  
  .مبيناا مبعىن ومفصالا ، التبيني مبعىن التفصيل :األول
 تكـون هـذا وعلـى مهلـة أيّ  لةفاصـ آيتـني كـلّ  بـني يكـون بـأن ، بالفواصـل اآليـاا تفصـيل :الثـاني
 للقـرآن اتنزيه أواخراآلياا على علما لتكون التسمية هذه العلماء أخذ وقد . اآلية هناية هي الفاصلة
 ىمسّ  اّــ مل اخمالفّ  اامسّ  كتابه اهلل ىمسّ :،قال  اجلاحظ عن يوطيّ السّ  نقل اتخرى، الفنون مصطلحاا عن

 كقصـيدة، سـورة وبعضـه ، اديوانًـ وامسّـ كمـا قرآنـا مجلتـه ىمسّـ :والتفصـيل اجلمـل علـى كالمهـم العـرب
 .(1)" كالقافية فاصلة وآخرها ، كالبيت آية وبعضه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 133]]اآلية : األعرافسورة(1)

 [23]اآلية : فصلتسورة(2)

 .181ص/ 12أبو منصور األزهري ، ج: تهذيب الّلغة: يُنظر (3)

 .113ص /1السّيوطي ، ججالل الدين :لقرآن  اإلتقان في علوم ا(1)
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 .اهتمام العلماء بالفاصلة القرآنية قديًما وحديثًا -2

 .الفاصلة القرآنية عند العلماء القدامى -2-0

 :ذين اهتموا هبا عىن العلماء قدميًا وحدي،ًا بالفاصلة القرآنية ومن الّ 

الفواصــل القرآنيــة قــد تقــع علــى حــرو  :) ل ث عــن الفاصــلة القرآنيــة فقــاإذ حتــدّ : م البــاقالين مــااإل-
ا ليســـت   متجانســـة ،كمـــا تقـــع علـــى حـــرو  متقاربـــة ،وال حتتمـــل القـــوا  مـــا حتتمـــل الفواصـــل،تهنّ 

 .(1)"الكالم َيسن فيها جمانسة القوا  وإقامة الوزن  الطبقة العليا   البالغة،تنّ 
يقـاع املناسـبة   إنّ أواعلـم :)  قـائالً   اطع الفواصـلث عن إيقاع املناسـبة   مقـجنده يتحدّ : شيـــــــالزرك-

فس ا ،ومــؤثر   اعتــدال نســق الكــالم وحســن موقعــه مــن الــنّ ا جــدّ مقــاطع الفواصــل حيــ  تطــرد متأكــدً 
ينفـي  ق بني السجع والفاصلة بل جنـده  وجنده قبل ذلك يقف على تعريف الفاصلة ويفرّ ( ا ا عظيمً تأثريً 

 .السجع عن القران الكر 

مبـىن الفواصـل  نّ أ ني وإحلاق النون ،مث جنده يبـنّي واللّ  ث عن ختم مقاطع الفواصل حبرو  املدّ تحدّ مث ي
بعد جنده يشـرع    على الوقف ورذا شاع مقابلة املرفوع باجملرور وبالعكس وكذا املفتوح واملنصوب ،مثّ 

ها ،وقـد ختتلـف الفاصـلة ه قـد جتتمـع الفواصـل ،موضـع واحـد ویـالف بعضـنّ أ يبنّي  تقسيم الفواصل ،مثّ 
ث عنـــه فـــق الفاصـــلتني واملتحـــدّ ث عنـــه واحـــد حلكمـــة عظيمـــة و  املقابـــل قـــد تتّ   موضـــعني واملتحـــدّ 

: ن ،كقولــه تعــاىل بعــد اتمــر بطلــب الــدعاء واإلجابــةآوقــد تكــون الفاصــلة ال نظــري رــا   القــر ،خمتلف
ْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليـُْؤِمنُـوا بِـي  َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعانِ  ُأِجيبُ   َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي َقرِيب  ﴿ فـَ

 .(2)"﴾ َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ 

____________________ 

 .291الباقالني  ، صأبو بكر :  إعجاز القرآن الكريم(1)

 .[191] اآلية: البقرةسورة(5)
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قُـل لِّْلُمـْؤِمِنيَن يـَُغض ـوا ِمـْن أَْبَصـارِِهْم َوَيْحَفظُـوا ﴿:(1)البصر   سورة النـور وقوله تعاىل بعد اتمر بغضّ 
ِلَك َأزَْكٰى َلُهمْ   فـُُروَجُهمْ   .(2)"﴾ ِإنَّ اللَّـَه َخِبير  ِبَما َيْصنَـُعونَ  ذَٰ

  الفاصــلة حيــ  عــرّ (.ن آكــت   إعجــاز القــر النُّ )م عــن الفاصــلة القرآنيــة   كتــابتكّلــ ذْ إ:مــاينالرّ - 
والفواصـل بالغـة ":يقـول ذْ إالفاصلة ليس مـن قبيـل السـجع  الفاصلة والسجع ويرى إنّ  ق بنيوجنده يفرّ 

 . (3)"ا اتسجاع فاملعاين تابعة راالفواصل تابعة للمعاين ،وأمّ  ،وذلك أنّ  ،واتسجاع عيبٌ 
حـــدمها علـــى احلـــرو  أ: والفواصـــل علـــى وجهـــني  ":فيقـــول: م الفواصـــل علـــى وجهـــني مث جنـــده يقّســـ  

 مه يـَـوْ  كه َملهـ﴿: واآلخر على احلرو  املتجانسـة فـاحلرو  املتقاربـة كـامليم مـع النـون كقولـه تعـاىل املتقاربة 
ــوَ  قَ ﴿:وكالــدال مــع البــاء حنــو (1)"﴾ينالــدِّ  ب ــوا َأن َجــاَءه م ﴿:مث قــال تعــاىل.(6)"﴾ميْ كهــاحلَ  آنه رْ الق  بَــْل َعجه

ــنـْه ْم فـََقــاَل اْلَكــافهر وَن َهـــٌَذا َشــْيٌء َعجه  ه يكتنــف ن   الفواصــل املتقاربة،تنّــا حّســوإمّنــ(1)" ﴾ يــبٌ مُّنــذهٌر مِّ
ا على املـراد   متيـز الفواصـل واملقاطع،ملـا فيـه مـن البالغيـة وحسـن العبارة،وأّمـ الكالم من البيان ما يدلّ 

 .(9)"﴾إهالَّ َتْذكهَرًة لَِّمن َیَْشىٌ ﴾5﴿اْلق ْرآَن لهَتْشَقىٌ  َما أَنزَْلَنا َعَلْيكَ ﴾0﴿طه﴿:احلرو  املتجانسة كقوله تعاىل

 

____________________ 

 [.32 ]األية :النور سورة (0)

 .61ص/ 1الزركشي  ، جبدر الدين :  البرهان في علوم القرآن(2)

 .89الّرماني ، ص أبوالحسن علي بن عيسى: ثالا رسائل في إعجاز القرآن( 3)

 [3 ]اآلية :حةالفاتسورة (1)

 [1]اآلية : قسورة (  6) 

 [2]اآلية: قسورة(1)  

 [3-1 ]اآليات: طهسورة ( 9)  

 

http://tanzil.net/#20:1


 الصّوت اللّغوي يف فواصل اآليات القرآنية       الفصل الثاني                                                                                 

 

 
075 

 .(2)"﴾ وَكهَتاٍب مَّْسط ورٍ  َوالطُّوره ﴿(1): كقوله تعاىل 

،عن فواصـل اآليـاا ( اإلتقان ) ث   النوع التاسع واخلمسني من كتاب ذ حتدّ إ:-رمحه اهلل-السيوطي
 مثّ . ذكـر بعـد ذلـك طـرق معرفـة الفواصـل القرآنيـة لماء حول الفاصلة القرآنية مثّ ة تعريفاا للعفذكر عدّ 

 رأي اجلمهــور فيعــدم جــواز ن؟ ويبــنّي آهــل جيــوز اســتعمال الســجع   القــر : يعــرض بعــد ذلــك لســؤال 
ـ  أنّ عــن الفائـدة مــن الفاصـلة ويبــنّي  ث  وجنــده يتحـدّ  ،ذلـك ض يتعــرّ  ني الكــالم ومـن مثّ ارـد  منهــا حتسه
 .(3)"سام الفاصلة إىل أق

 :الفاصلة القرآنية عند العلماء المحدثين -2-5

 :ثوا عن الفاصلة القرآنية ذين حتدّ احملدثني الّ  العربومن العلماء

على مدى أمهية احلـرو  وأصـوامها ( ن آإعجاز القر ) حي  وقف   كتابه  :افعيصادق الرّ  مصطفى-
،ــر مــا تنتهــي بــالنون واملــيم ،ومهــا احلرفــان الطبيعيــان   وتراهــا أك:  ث عــن الفاصــلة القرآنيــة قــائالً وحتــدّ 

انتهــت  امل تنتــه بواحــدة مــن هــذه كأهّنــ ن ،فــإنّ آ،وهــو كــذلك طبيعــي   القــر  املوســيقى نفســها أو باملــدّ 
بسكون حر  من احلرو  اتخرى ،كان ذلـك متابعـة لصـوا اجلملـة وتقطـع كلمامهـا ،ومناسـبة للـون 

صـار   اجلمـل القه  ذلـك ال يكـون أك،ـر مـا أنـت واجـده إالّ  ضـعه،وعلى أنّ طق مبا هو أشبه وأليق مبو النّ 
ا هــــو ضــــروب أخــــرى مــــن الــــنظم يســــتتبع القلقــــة أو الصــــفري أو حنومهــــا ممّــــ حبــــر  قــــويّ  ،وال يكــــون إالّ 

 :وانصر  الرافعي إىل أمرين.املوسيقي

____________________ 

 [2-1]اآليتان:الطور  سورة(1) 

 .89الّرماني ، ص أبوالحسن علي بن عيسى:  جاز القرآن ثالا رسائل في إع( 2)

 .219ص/3، جين  الّسُيوطيجالل الدّ :  اإلتقان في علوم القرآن(3)
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اتصــواا واحلــرو  واحلركـــاا    فأوضـــح بطريقــة تطبيقيــة كيــف تتناســـب  :مجــال تناســب الفواصــل -
أصـوامهاوخمارجها وتناسـبها   اجلهـر ، مرتبـة باعتبـار مـن نحرو  القـرآ ؤمن بأنّ وكان ي  ...النظم القرآين

 .(1)"ي والتكراروارمس والشّدة والرخاوة ، والتفشّ 
ظم املوســيقى د قيمتهــا   مجــال الــنَ افعــي إىل فواصــل الكــر  ، فأّكــانتبــه الرّ : مجــال تناســب الفواصــل-

ســـاق ذي ي  ا الّــو الئــم نــوع الّصــا ، ي  ا عجيبًــمتفقــة مــع آيامهــا   قــرار الصــوا اتفاقًــ: فأشــار إىل أهّنــا 
 .(2)"عليه

ــــــــــــ     ن عــــــــــــين مــــــــــــن احملــــــــــــدثني بقيمــــــــــــة اتصــــــــــــواال َمــــــــــــأوّ  عــــــــــــدُّ افعــــــــــــي ي  ني أّن الرّ ومــــــــــــن هنــــــــــــا يتّب
 .ظم القرآينسن تأليفها   النَ ة ،ومجال نضمها ،وبقيمة اتلفا  وح  غويّ اللّ 

سمية الفاصلة هبذا القرآن الكر  متّيز مبنهج فريد   فواصله ،وبنّي أسباب ت إْذ بنّي أنّ : مناع القطان -
ذي أراه أنّـه إذا كـان والّ :" ق بني الفواصل والسجع فيقولاالسم تّن الكالم ينفصل عنها ،مثّ جند ه يفرّ 

املراد بالسجع م راعاة م واالة الكالم على وزن واحد دون مراعاة املعىن فإّن هذا تكّلف ممقـوا   كـالم 
املعـاين وجـاء اإلتفـاق   الـوزن تابًعـا رـا دون تكليـف فهـذا أّمـا إذا ر وعيـت . عن كالم اهلل اس فضالً النّ 

ضرب مـن ض ـروب البالغـة ،قـد يـأيت   القـرآن كمـا يـأيت   غـريه ،وإذا مسّينَـا هـذا   القـرآن بالفواصـل 
،مثّ يتحــــّدث عــــن أنــــواع (3)"دون الســــجع فــــذلك لهــــتال  إطــــالق الســــجع علــــى القــــرآن بــــاملعىن اتول 

 .ر الفواصل   القرآن الك
فتحــّدث قــائالً عــن مناســبة ( إعجــاز القــرآن ) إْذ تكلّــم عــن الفاصــلة القرآنيــة   كتابــه : فضــل عبــاس-

وممّــا يــدّل علــى إحكــام :"الفاصــلة بأهّنــا جــاءا مّتســقة مــع موضــوع اآليــة ،ولــيس اتمــر عشــوائًيا فقــال 
 نا جند   القرآن على طوله الفاصلة   كتاب اهلل تعاىل إحكاًما فيه دّقة الصنعة ،وإحكام الّروعة أنّ 

_____________________ 

 . 229افعي  ، صالرّ صادق  :  إعجاز القرآن(1)

 .الصفحة نفسهاالمرجع السابق ( 2)

 .131مناع قطان  ، ص:  مباحث في علوم القرآن( 3)
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ن قبل وكا(1)" وك،رة آياته،فهي تربو على ستة أال  آية ، تذكر فيها الفاصلة مرة واحدة أو مرتني 
ذي جاءا من أجله إىل فواصل أمرها ظاهر ال رضها الّ مها من حي  غَ ذلك قد عّر  الفاصلة ويقسّ 

 .(2)"برحتتاج إىل بيان وأخرى حتتاج إىل تأمل وتدّ 
ا   دراسـة أوجـه التناسـب   الـنظم د قطب من أك،ـر الدارسـني احملـدثني توسـعً سيّ  عدّ ي  : د قطبسيّ  -

وبــدأ حدي،ــه   . ن الكــر آوضــوع ضــمن حدي،ــه عــن التصــوير الفــين   القــر القــرآين ،وقــد تنــاول هــذا امل
اكتشــفه العلمــاء مــن ألــوان التناســب القــرآين ومــن ذلــك  نْ أهــذا املوضــوع بتقــد  عــرض مــوجز ملــا ســبق 

جتـــــيء  اق ،كــــأنْ فقـــــة مــــع الســـــيّ كالتعقيبــــاا املتّ : ه إليهــــا العلمـــــاء كــــت البالغيـــــة الــــيت تنبّـــــالنُّ :  مــــ،الً 
ــــــدهيرٌ   ﴿:الفاصــــــلة ــــــلِّ َشــــــْيٍء َق ــــــٌى ك  ــــــَو َعَل ــــــك  َوه  ْل ــــــدههه اْلم  ــــــاَرَك الَـّـــــذهي بهَي ــــــت ،(3)"﴾ تـََب بعــــــد كــــــالم ي،ب

ــوك ْم َقــال وا آَمنَّــا﴿:القدرة،وقولــه ن ــوَن بهاْلكهَتــابه ك لِّــهه َوإهَذا َلق  ــت ْم أ واَلءه حت هبُّــونـَه ْم َواَل َي هبُّــوَنك ْم َوتـ ْؤمه َوإهَذا  َهــا أَن
ــَن اْلَغــْيظه َخَلــْوا َعضُّــو  ــَل مه ،بعــد (1)"﴾ إهنَّ اللَّـــَه َعلهــيٌم بهــَذااه الصُّــد وره   ق ــْل م وت ــوا بهَغــْيظهك مْ   ا َعَلــْيك م  اْتَنَامه

ـرَْأ بهاْسـمه  ﴿:  مواقع التبية والتعليم ،م،ل قوله تعاىل  بّ  عن الرّ يعرّب  الكالم على العلم املستور،وكأنْ  اقـْ
إهنَّ اللَّــَه ﴿ :قولـه تعـاىل: م،ـل،  بلفـظ اهلل   مواضـع التأليـه والتعظـيم ،بينمـا يعـرّب (6)"﴾ َربَِّك الَّذهي َخَلقَ 

ـب  َوَمـا تَـْدرهي نـَْفـٌس   عهنَده  عهْلم  السَّاَعةه َويـ نَـزِّل  اْلَغْيَ  َويـَْعَلم  َما  ه اْتَْرَحامه  َوَمـا تَـْدرهي نـَْفـٌس مَّـاَذا َتْكسه
وكـذلك اإليقـاع املوسـيقي الناشـا مـن ختيـري اتلفـا  ونظمهـا .(2)﴾للَّـَه َعلهيٌم َخبهريٌ إهنَّ ا  بهَأيِّ أَْرٍض مَت وا  

 متعدد اتنواع ،يتناسب مع اجلّو ويؤدي  اموسيقًيااإيقاعً القرآن أيضً    إنّ  خاص،وكذلك   نسق
___________________ 

 .188اس ، صفضل عبّ :إعجاز القرآن (1)
 .229نفسه ، ص رجعالم( 2)
 [21]اآلية : الملكورة س( 3)

 [118]اآلية : آل عمرانسورة( 1)

 [21]اآلية : العلقسورة ( 6)

 [31 ]اآلية :لقمانسورة ( 1)
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ث عـــن نظــام الفواصــل وتنوعـــه   الســور املختلفــة ،و  الســـورة أساســية   البيـــان وكــذلك حتــدّ وظيفــة 
 .(1)"ا لتنوع املواقف واتغراضالواحدة ،تبعًّ 

: ث لقد وقف   معرض حدي،ه عن القواعد   دراسـة التناسـب املعنـوي فتحـدّ : ازحممد عبد اهلل در -
ذي يعمــد إىل اتضـداد جيــاور بينهــا أو ن الّـآعـن اجلمــع بـني اتجنــاس املختلفـة والوقــو  علــى هنـج القــر 

 .(2)"رمبا جاور بني شيئني   الوضع املكان دعامة القتاهنما   النظم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 .  91ص م ،2222 -ه1122/ 11دار الشروق ، القاهرة ، طد قطب  ،سيّ  :  التصوير الفني في القرآن الكريم( 1) 

 .116صم ،1889-ه1119/ 1دار طيبة ، المملكة العربية السعودية ، طدراز ،عبد اهلل محمد  : النبأ العظيم( 2)
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 .اصوتيًّ طرق معرفتهاأنواع الفواصل القرآنية و   -ثانيا

 :أنواع الفواصل القرآنية -1
نوعون الفواصل حبسب مداخل  سة فالعلماء ي  . ة مداخل را تتنوع الفواصل القرآنية حبسب عدّ     
  :(1)"هي
  .(احلر  اتخري من الفاصلة) أنواعها من حي  حر  الروي  -
 . أنواعها من حي  طول الفقرة املبنية عليها -
 . لةأنواعها من حي  موقع الفاص -
 . أنواعها من حي  مقدارها من اآلية-
 : كما يليه  مدخل على حدّ  ونفصل القول   كلّ . أنواعها من حي  الوزن -
بالشعر  مل تلتزم فواصل القرآن بالروي دائما كالتزامه:*من حيث حرف الروي ةنوع الفاصل -1-0

 :اصل   القرآن جاءا على أنواع ولذلك جند أّن الفو .(2)"سلله  إمهال الن،ر املر  موالسجع،كما مل مه
ى كذلك املتجانسة أو ذاا حرو  رويها ،وتسمّ  وهي اليت متاثلتْ :  (3)"المتماثلة -1-1-1

 ه َرقٍّ ﴾5﴿ وَكهَتامبَّْسط ورٍ ﴾0﴿ َوالطُّوره ﴿:ة وم،ال ذلك قول املوىل تبارك وتعاىلاملناسبة التامّ 
ها تنتهي بنفس ،كلّ الطور ،مسطور،منشور،معمور:فالكلماا.(1)"﴾﴾3﴿ َواْلبَـْيته اْلَمْعم وره ﴾4﴿ مَّنش ورٍ 

 . الفاصلةوهي الواو والراء

 
_________________ 

 .116ص، م2222-هـ1111/ 2،طعمان ،األردن،محمد الحسناوي ،دار عمار :  الفاصلة في القرآن ( 1)

حـــرف الـــروي الـــذي يقـــع عليـــه اإلعـــراب ، وتبنـــى عليـــه " يقـــول ابـــن رشـــيق .نـــى عليـــه القصـــيدة وتنســـب إليـــه الـــروي هـــو الحـــرف الـــذي تبُ ( *)
ــه ونقــده".)فيــه اإلعــراب لســكونهلــم يظهــر  ر فــي كــل بيــت وإنْ القصــيدة،فيتكرّ  أبــو علــي الحســن بــن رشــيق  :العمــدة فــي محاســن الشــعر وآداب

 .191ص/1ج م،1891-ه6/1121،بيروت ،طالجيل دار،محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق ،(هـ161ت)القيرواني األزدي 

 .116، ص المرجع السابق(2) 

 .82، صالّرماني سىأبوالحسن علي بن عي: ثالا رسائل في إعجاز القرآن(3)

 [1 – 1 ]اآليات  :سورة الطور(1)

http://tanzil.net/#52:1
http://tanzil.net/#52:2
http://tanzil.net/#52:3
http://tanzil.net/#52:4
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 :وهي ،الفواصل املتماثلة بإحدى عشرة من سور املفّصل ومعظمها مكيّ  وقد استقلته 

 .اليت متاثلت فواصلها   حر  الراء ( الكوثر ،العصر  ،القدر  ،القمر )سور  -

 .قصورة متاثلت فواصلهما   حر  اتلف امل( يلاللّ  ،اتعلى )سورتا  -

 ( .ها)اليت انتهت فواصلها باتلف املمدودة بعدها الضمري ( مسالشّ )سورة  -

 .ال اليت انتهت فواصلها حبر  الدّ ( اإلخالص)سورة  -

 .اليت انتهت فواصلها حبر  السني ( اسالنّ )سورة  -

 .اليت انتهت فواصلها حبر  النون ( املنافقون)سورة  -

 .(1)"اصلها حبر  الالم اليت انتهت فو ( الفيل)سورة  -
الرَّمْحَـٌنه ﴿:ا ، م،ل قوله تعاىلة على حرو  متقاربة املخارج صوتيً وهي املبنيّ : (2)" المتقاربة-1-1-2

يمه  َواْلق ْرآنه   ق﴿:وقوله متقاربان   املقطع،( امليم  و النونف) (3)"﴾﴾3﴿ َمالهكه يـَْومه الدِّينه  ﴾4﴿ الرَّحه
يده  يبٌ  ﴾0﴿ اْلَمجه ب وا َأن َجاَءه م مُّنذهٌر مِّنـْه ْم فـََقاَل اْلَكافهر وَن َهـٌَذا َشْيٌء َعجه تقارب  .(1)"﴾﴾5﴿ َبْل َعجه

َومهن  ﴾5﴿مهن َشرِّ َما َخَلقَ ﴾0﴿ق ْل أَع وذ  بهَربِّ اْلَفَلقه ﴿  سورة الفلق وما جنده  .(6)"ال والياءمقطعي الدّ 
ٍق إهَذا َوَقبَ  ٍد إهَذا َحَسدَ ﴾3﴿ َومهن َشرِّ النـَّفَّاثَااه  ه اْلع َقده ﴾4﴿َشرِّ َغاسه  (1)"﴾﴾2﴿ َومهن َشرِّ َحاسه

 طقها منهاّدة صفاا عند ن  من تقارب أصواا الباء والدال والقا  جاء بسبب اشتاكها بع

____________________ 

عصام العبد زهد ،الجامعة اإلسالمية ، غّزة، : إشراف الدّكتوررسالة ماجستير ،   حشاش ،الموسى : في الفاصلة القرآنية  اإلعجاز البياني( 1)
 .م2229-ه1129

 .82أبوالحسن علي بن عيسىالّرماني ، ص:  ثالا رسائل في إعجاز القرآن( 5)

 [ 3 - 2 ]اآليتان  :سورة الفاتحة(3)

 [2-1]ناتاآلي:سورة ق(1)

 . 91ص/1بدرالدين الزركشي  ، ج:  البرهان( 6)

 [ 6-1]اآليات :سورة الفلق ( 1)

http://tanzil.net/#1:3
http://tanzil.net/#1:4
http://tanzil.net/#50:1
http://tanzil.net/#50:2
http://tanzil.net/#113:1
http://tanzil.net/#113:2
http://tanzil.net/#113:3
http://tanzil.net/#113:4
http://tanzil.net/#113:5
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سـان عـن موضـعه حني يقف على هذه اتصواا فيخـرج مـن الفـم صـويت وينبـو اللّ  دث  القلقلة اليت حتَ 
وصــفة الشــّدة الــيت حتــدث حــني ينحــبس .( 1)"ف دون الص ــوْيتيوقــ أنْ  تنّــه إذو قــف عليهــا مل يســتطعْ 

ــــــدث   الــــــنّ  ا ال يســــــمح مبــــــروره حــــــتّ ارــــــواء معهــــــا احنباًســــــ ا فس صــــــوتً ينفصــــــل العضــــــوان وفجــــــأة َي 
ال بصـفة اجلهـر الــيت ي قصـد هبـا اهتـزاز اتوتـار الصـوتية عنـد نطقهــا كمـا تشـتك البـاء والـدّ .(2)"انفجاريـا

 .(3)"اا موسيقيً دثة صوتً حم  

، م،ـل  فاصـلة (1)"وهـي الـيت مل تتماثـل حـرو  رويهـا ، ومل تتقـارب وهـي قليلـة :  المنفردة-1-1-3
( ال،ــاء )فهــي علــى حــر . (6)"﴾ َوأَمَّــا بهنهْعَمــةه َربِّــَك َفَحــدِّثْ ﴿:آخــر آيــة   ســورة الضــحى ، قــال تعــاىل
 . فــــــــــــــــال متاثــــــــــــــــل وال تقــــــــــــــــارب هنــــــــــــــــا( الــــــــــــــــراء ) ومــــــــــــــــا قبلهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى حــــــــــــــــر  

 .أغلب فواصل القرآن على النوعني اتول وال،اين من حرو  الروي ويالحظ أنّ     

ة ، علـــى حـــني تغلـــب الفواصـــل املتماثلـــة تشـــيع   اآليـــاا والســـور املكّيـــ:"ويـــرى حممـــد احلســـناوي أّن 
مرد ذلك هو حتقيق اجلذب اإليقاعي واملوسيقي عن طريـق هـذا  ولعلّ .(1)"املتقاربة على اآلياا املدنية 

يـذوق الكفـار  ا مـن اإلهبـار ، ومـن مثّ ق هـذا اإليقـاع نوًعـفواصل   صدر اإلسالم ، ليحّقـالتماثل   ال
 . (9)"اوينجذبوا إليه ، فيدخلوا   دين اهلل أفواجً  صّ حالوة النّ 

____________________ 

عمار، عمان ، األردن، دار ،  حمدالغانم قدور : قيقدراسة وتح،(ه111ت)انيالدّ عثمان بن سعيد أبو عمرو  :التحديد في إتقان التجويد ( 1)
 .111ص،م2222-ه1/1121ط

 .11إبراهيم أنيس ، ص:  غويةاألصوات اللّ ( 2) 

 .22المرجع نفسه ، ص( 3)

 .119محمد الحسناوي ، ص : الفاصلة في القرآن( 1)

 [11 ]ية اآل:سورة الضحى (6)

 .11ص: المرجع السابق ( 1)

   صم،2221شيخ ، مصر ، أسامة عبد العزيز جاب اهلل ، كفر : لة القرآنية جماليات التقديم والتأخير في الفاص( 9)
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 : نوع الفاصلة من حيث طول الفقرة -1-5
 :، وهي على ثالث أنواع( اآلياا ) يقصد بالفقراا   القرآن   
ن من لفظ واحد ، أو من عدد من احلرو  كقوله وهو ما يتكوّ : قصير موجز-1-5-0

صار ما يكون من عشر وأطول الفقراا القه .(3)"﴾أملَ ﴿و، (2)"﴾احلَاَقة  ﴿، و(1)"﴾الرَّمْحَن  ﴿:تعاىل
 .لفظاا وما بني هاذين فهو متوسط معجز

َما َضلَّ ﴾0﴿ َوالنَّْجمه إهَذا َهَوىٌ ﴿:تعاىلن من لفظني ، م،ل قوله كوّ وهو ما تَ : عجز متوسط مُ -1-5-5
ب    .(6)"(1)"﴾﴾5﴿ ك ْم َوَما َغَوىٌ َصاحه

ا ا كـان القصـري أوعـر مسـلكً وإمّنـ. ه  أسهل متناوالً وهذا النوع ضد اتول تنّ : طويل مفصح -1-5-4
ضـيق صـر تلـك اتلفـا  و مواتاة السـجع فيـه، لقه  يغ بألفاظه قصرية عزَّ املعىن إذا صه  من هذا الطويل تنّ 
 .(1)"ه اجملال   استجالبه 

وتكـــون الفاصـــلة طويلـــة مفصـــحة مـــت زادا ألفـــا  اآليـــة فيهـــا عـــن العشـــرة وأطولـــه غـــري مضـــبوط،     
وكلمـــا طالـــت الفقـــر زاد بياهنـــا وإفصـــاحها ، وقـــد وقـــع مـــن هـــذا النـــوع مـــن عشـــرين لفظـــة فمـــا حورـــا 

نَساَن ﴿حلقّ ومن أم،لة ذلك قوال(9)" َنا اإْله ْنه  إهنَّه  لََيئ وٌس ف ورٌ َولَئهْن أََذقـْ نَّا َرمْحًَة مث َّ نـََزْعَناَها مه  َولَئهنْ ﴾1﴿مه

____________________ 

 [ 21]ية اآل:سورة الرحمن(1) 

 [21] يةاآل:سورة الحاقة (2)
 [12]يةاآل:سورة البقرة (3)

 [2– 1 ]اآليتان   :سورة النجم( 1) 

، دار الكتب العلمية ، بيروت، (ه961ت)بي بكرأابن القيم  محمد بن  :قة إلى علوم القرآن وعلوم البيانالفوائد المشوّ (6)
 .229، صه1/1329ط،لبنان

 .331بن األثير  ، صضياء الدين:  المثل السائر(  1)

 229ص الجوزية  ، مابن القي :  الفوائد  المشوقة إلى علوم القرآن وعلوم البيان( 9)

http://tanzil.net/#53:1
http://tanzil.net/#53:2
http://tanzil.net/#11:9
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َناه  نـَْعَماَء بـَْعَد َضرَّاَء َمسَّْته  لَيَـق وَلنَّ َذَهَب السَّيَِّئاا  َعينِّ  فَإهن تـََولَّْوا فـَق ْل ﴿:وقوله(1)"﴾إهنَّه  َلَفرهٌح َفخ ورٌ   أََذقـْ
َ اللَّـه  اَل إهلَـٌَه إهالَّ ه وَ  َوإهْذ ي رهيك م وه ْم ﴿:تعاىل وقوله(2)"﴾ َوه َو َربُّ اْلَعْرشه اْلَعظهيمه   َعَلْيهه تـَوَكَّْلت   َحْسيبه

َي اللَّـه  أَْمرًا َكاَن َمْفع واًل   َوإهىَل اللَّـهه تـ ْرَجع  اْت م ور    إهذه اْلتَـَقْيت ْم  ه أَْعي نهك ْم قَلهياًل َويـ َقلِّل ك ْم  ه َأْعي نهههْم لهيَـْقضه
 .(3)"﴾ ًة فَاثـْب ت وا َواذْك ر وا اللَّـَه َك،هريًا لََّعلَّك ْم تـ ْفلهح ونَ يَا أَيُـَّها الَّذهيَن آَمن وا إهَذا َلقهيت ْم فهئَ ،

 ..نوع الفاصلة من حيث موقعها -1-3

هناك كلماا   اآلية تتشاكل وتتماثل مع الفاصلة اتخرية فيها ،  ويقصد مبوقع الفاصلة هنا أنّ    
م وعلى هذا اتساس تقسّ ( . الفاصلة الداخلية ) ا التماثل مينح هذه الكلماا الداخلية صفة هذ

 :الفاصلة  إلىقسمني
بين ي   أنْ :ومعناها( بالتشريع ) ة جّ وهي ما يسميها البالغي ابن حه : الفاصلةالخارجية-1-3-0

الباقي بيتا من وزن الشاعر بيته على وزنني من أوزان العروض،فإذا أسقط جزءاً أوجزئني صار 
 .(1)"آخر

م الفاصلة الداخلية إىل قسمني وهي مناط الفائدة ،وحمور اآلياا،وتقسّ :الفاصلة الداخلية-1-3-5
 :مها
نَي ت ْصبهح ونَ ﴿:،م،ل قوله تعاىلداخلية متماثلة-4 -1-3 نَي مت ْس وَن َوحه ، (6)"﴾َفس ْبَحاَن اهلله حه

 من( تصبحون ) والفاصلة اخلارجية (  تمسون) ة فالتماثل هنا واضح بني الفاصلة الداخلي
_____________________ 

 [12 – 8]سورة هود اآليتان (1) 

 [129]اآلية: سورة التوبة(2) 

 [16-11]اآليتان :  سورة األنفال(3)

 .121ص/2ين السيوطي ، ججالل الدّ : اإلتقان في علوم القرآن(1)

 [2 9]يةاآل:سورة الروم (6)
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 .(الواو والنون)   حر  الروي حي  االتفاق 
اْعَلم وا َأنَّ اللَّـَه َشدهيد  اْلعهَقابه َوَأنَّ اللَّـَه َغف وٌر ﴿:،وعليها قوله تعاىلداخلية متباعدة-3 -1-3

يمٌ   .(رحيم)ا مع الفاصلة اخلارجية غري متماثلة متامً ( العقاب)فالفاصلة الداخلية هنا،(1)"﴾رَّحه

  : مقدارها من اآليةنوع الفاصلة من حيث  -1 -1

ــــإوهنــــا تكــــون الفواصــــل علــــى نــــوعني ،      ــــم):كمــــا   قولــــه تعــــاىل.(2)"يــــة كاملــــةآتكــــون  نْ أا ّم  (ال
 .0الطارق(الطارق) ،0الرمحان  (الرحمن) ، 0مر   (كهيعا)،0الدخان (حم)،0البقرة

وهو ، لقران الكر رد   اخر فهو أن تكون الفاصلة بعض آية،وهذا النوع الغالب املطّ ات أما النوع 
 :                                                                                     على نوعني 

خـرى، كمـا تيـاا اآلبه،وال تستقل هي مبفهـوم مـن غـري ا الّ إياا آلية،ال تقوم اآلا من اما كان جزءً  -
فاصـلة فيهـا ال ميكـن أن تسـتقل وحـدها دون  كـلّ   نّ أنـا جنـد نّ إذْ إومنها سورة الفلق،.(3("  قصار السور

صـلة مبـا قبلهـا ومـا ا متّ هّنـ تاملعـىن هبـا وحـدها  ملـا متّ ( من شّر مـا خلـق)ية آلرئت اوىل،فلو ق  تالفاصلة ا
عطــت أملــا ( ملــك الّنــاس)رئــت اس ،فلــو ق  يــاا ســورة الّنــآوكــذلك احلــال   بعــض ياا،آلبعــدها مــن ا
ضـح مـن خـالل املفهـوم واملعـىن يتّ  نّ إذْ إيـاا ،آلصل مبا قبلها وما بعدها من امتّ معناها  نّ  تمعىن كامالً 

 .السورة كاملة كوحدة واحدة 

 

____________________ 

 [98]ية اآل:سورة المائدة (1)

 .166محمد الحسناوي، ص: الفاصلة في القرآن ( 2)

 .161ص: المرجع نفسه ( 3)
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ا هنّ أك  تكون الفواصلو تاكيد ملعناها،حّت أخيص ملضموهنا،وتلأية،آله تعقيب على انّ أما جاء وك -
 .        (1)"رجع صدى

ــرًا﴿:وكمــا   قولــه تعــاىل  نهنَي اْلقهَتــالَ  َوَردَّ اللَّـــه  الَّــذهيَن َكَفــر وا بهَغــْيظهههْم ملَْ يـََنــال وا َخيـْ ــْؤمه وََكــاَن  وََكَفــى اللَّـــه  اْلم 
مـن ﴿:أّن قولـه تعـاىل ذْ إكن أن تكون بعض آياا سورة الفلق مت،ـل هـذا النـوع،،ومي(2)"﴾ اللَّـه  َقوهيًّا َعزهيزًا
ــٍق إهَذا َوقَــبَ ﴾5﴿ َشـرِّ َمــا َخلَــقَ  ــن َشــرِّ َغاسه ــن َشــرِّ النـَّفَّاثَــااه  ه اْلع َقــده ﴾4﴿ َومه ــٍد إهَذا ﴾3﴿ َومه ــن َشــرِّ َحاسه َومه

قلــت  نْ إفــ: "الغــدر واملكيــدة ولــذلك قــال الزخمشــري  ذ مــن شــرّ كيــد ملعــىن التعــوّ أفيــه ت(3)"﴾﴾2﴿ َحَســدَ 
سـتعاذة بعـده مـن الغاسـق والنفاثــاا إلمعـىن ا مـا يسـتعاذ منـه فمـا تعمـيم   كـلّ (مـن شـّرما خلـق)قولـه 

ه يلحـق اإلنسـان مـن حيـ  ال يعلـم كأمّنـا نّـأمـره أواحلاسد؟ قلتقـد خـّص شـّر هـؤالء مـن كـّل شـّر خلفـاء 
 .      (1)"يغتال به 

 

 

 

 

___________________ 

 161ص: السابقالمرجع ( 1) 

 [ 26]ية اآل:سورة األحزاب(2)

 [6-2:]األيات : سورة الفلق(3)

 مكتبة،الحمادي يوسف:تحقيق ،(ه639ت) محمود بن عمرالزمخشري:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل( 1) 
 .321ص/1ج،(ت.د(/)ط.د)،مصر،مصر
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 : نوع الفاصلة من حيث الوزن -1-6

إقامـة الفواصـل علـى نـا هنـا ال مننـع لكنّ . وهذا النوع ينحو منحـى التقسـيم الـوارد   أنـواع السـجع ، وخـاص بـه     
ص القـــرآين علـــى غـــريه، واشـــتماله علـــى مـــا   كـــالم العرب،بـــل وزيـــادة ا   إثبـــاا فـــرادة الـــنّ م،ــل هـــذا التقســـيم إمعانًـــ

نـا هنـا ال مننـع إقامـة الفواصـل لكنّ . وهذا النوع ينحو منحى التقسيم الوارد   أنواع السـجع ، وخـاص بـه  .(1)"عليه
ص القـرآين علـى غـريه، واشـتماله علـى مـا   كـالم العرب،بـل وزيـادة  إثباا فرادة النّ ا  على م،ل هذا التقسيم إمعانً 

 .عليه

 (2):"م الفاصلة حسب الوزن إىلوتقسّ 

مَّا َلك ْم اَل تـَْرج وَن لهلَّـهه ﴿:وهي ما اتفقت   حرو  الروي ال الوزن ، م،ل قوله تعاىل :المّطرفة  -1-6-1
متفقتان   الروي وخمتلفتان ( أطوارا ) و( وقارا) فالكلمتان  (3)"﴾﴾03﴿ َوَقْد َخَلَقك ْم َأْطَوارًا﴾04﴿ َوقَارًا

 .(1)"(أفْـَعاال) وال،انية على ( فـََعاال ) فيالوزن فاتوىل على 
فهيَها س ر ٌر ﴿:قت   حرو  الروي والوزن ، م،ل قوله تعاىلوهي ما اتف: المتوازية-1-6-2

متفقتان   حر  (  موضوعة)و( مرفوعة)،فالكلمتان(6)"﴾﴾03﴿ َوَأْكَواٌب مَّْوض وَعةٌ  ﴾04﴿ مَّْرف وَعةٌ 
 .(1)"الروي والوزن

َومَنـَـــارهق  ﴿:وهــــي مــــا اتفقــــت   الــــوزن دون حــــر  الــــروي ، م،ــــل قولــــه تعــــاىل:  المتوازنــــة -1-6-3
ُّ َمْب، وثَةٌ  َمْصف وَفةٌ  متفقتان    الوزن علـى وزن  َمْفع ولـة  (  مبثوثة )و( مصفوفة) فالكلمتان ،(9)"﴾ َوَزرَايبه

 .(9)"دون حر  الروي فهما خمتلفتان فيه 
_____________________ 

 ،صم2221أسامة عبد العزيز جاب اهلل ، كفر شيخ ، مصر ، : جماليات التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية (0) 
 .129، ص(ت.د/) 2طحفني محمد شرف ، نهضة مصر،: تقديم وتحقيق (ه161)ابن أبي األصبع المصري: بديع القرآن( 2)
 [. 11- 13 ]اآليتان :سورة نوح (3)

 .96ص/1الزركشي ، ج بدر الدين:علوم القرآن البرهان في( 1)

 [. 11- 13 ]اآليتان:سورة الغاشية ( 6)

 .96ص/1ج:  السابقالمصدر ( 1)

 [.11-16]اآليتان :سورة الغاشية  (9)

 91ص/1بدر الدين الزركشي  ، ج:البرهان في علوم القرآن (9)
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َـاجُّوَن  ه ﴿:قولـه عّزوجـلر املتـوازن   سـورة الشـورى   سـبع آيـاا متواصـلة   وقد تكـرّ      َوالَـّذهيَن َي 
َضٌة عهنَد َرهبِّهْم َوَعلَـْيههْم َغَضـٌب َوَرـ ْم َعـَذاٌب َشـدهيدٌ  يَب َله  ح جَّتـ ه ْم َداحه اللَّــه  ﴾02﴿ اللَّـهه مهن بـَْعده َما اْست جه

نـ وَن ﴾01﴿َوَما يـ ْدرهيَك َلَعـلَّ السَّـاَعَة َقرهيـبٌ   َواْلمهيزَانَ  الَّذهي أَنَزَل اْلكهَتاَب بهاحلَْقِّ  َـا الَـّذهيَن اَل يـ ْؤمه ل  هبه َيْسـتَـْعجه
َـــا ـــوَن أَنَـَّهـــا احْلَـــقُّ   هبه َهـــا َويـَْعَلم  نـْ ـَــ  َوالَّـــذهيَن آَمن ـــوا م ْشـــفهق وَن مه ـــي َضـــاَلٍل َأاَل إهنَّ الَّـــذهيَن مي  ـــاَعةه َلفه ار وَن  ه السَّ
رَ ﴾01﴿ َوه َو اْلَقوهيُّ اْلَعزهيز    اللَّـه  َلطهيٌف بهعهَبادههه يـَْرز ق  َمن َيَشاء  ﴾08﴿ بَعهيدٍ  ةه نَزهْد َله  َمن َكاَن ي رهيد  َحْرَث اآْلخه

ـيبٍ   ه َحْرثههه  َرةه مهن نَّصه َها َوَما َله   ه اآْلخه نـْ نـَْيا نـ ْؤتههه مه أَْم َرـ ْم ش ـرََكاء  َشـَرع وا ﴾51﴿ َوَمن َكاَن ي رهيد  َحْرَث الدُّ
ينه َمـــا ملَْ يَـــْأَذن بهـــهه اللَّــــه   ـــنَـه مْ وَ   َر ـــم مِّـــَن الـــدِّ ـــَي بـَيـْ َوإهنَّ الظَـّــالهمهنَي َرـ ــْم َعـــَذاٌب   لَـــْواَل َكلهَمـــة  اْلَفْصـــله َلق ضه

َااه  تـََرى الظَّالهمهنَي م ْشفهقهنَي ممهَّا َكَسب وا َوه َو َواقهـٌع هبهـهمْ ﴾50﴿ أَلهيمٌ   ه َرْوَضـااه َوالَـّذهيَن آَمنـ وا َوَعمهلـ وا الصَّـاحله
لهَك ه َو اْلَفْضل  اْلَكبهري    َر م مَّا َيَشاء وَن عهنَد َرهبِّهمْ   اجْلَنَّااه   .(1)"﴾﴾55﴿ ذٌَ

علـى هـذا التتيـب وهـو ( كبيـر  ،ألـيم ،نصيب  ،عزيز  ،بعيد،قريب  ،شديد)فجميع  فواصلها بني   
 .(2)"* ك،ري وخباصة   قصار املفصل  القرآن الكر 

 

 

____________________ 

 [.22-11]اتاآلي:سورة الشورال (1)

 .162محمدالحسناوي، ص :  الفاصلة في القرآن(2) 

ي بالمفصـل لكثـرة الفصـل أوله سورة الحجرات، وسمّ  إنّ  :وقيل.إلى آخر المصحف"سورة ق" هو لفظ يطلق على السور َبْدًءا من:المفصل)*( 
إن الــذي تدعونــه : "قــال،ى المحكــم أيًضــا، كمــا روال البخــاري عــن ســعيد بــن جبيــر ة المنســوم منــه؛ ولهــذا يســمّ بــين ســوره بالبســملة، وقيــل لقلّــ

  .طوال، وأوساط، وقصار: والمفصل ثالثة أقسام.(1822ص /1ج( 1919)صحيح البخاري  )"المفصل هو المحكم
 .فطواله من أول الحجرات إلى سورة البروج -
 .وأوساطه من سورة الطارق إلى سورة البينة -
 ( .211ص /1، جلزركشي ابدر الدين : البرهان  :نظريُ ")وقصاره من سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن -
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. (1)"ال،انية ملا   ويكون   اتوىل مقابالً .ا وتقفيةق الفاصلتان وزنً وهو أن تتفّ :المرّصعة-1-6-1
 :، وعليه قوله تعاىل( اللة الدّ ) و( التقفية ) و( الوزن ) على تقابل  فاتساس هنا البد وأن يشتمل

َنا إهيَابـَه مْ ﴿ َسابـَه مْ  ،إهنَّ إهلَيـْ َنا حه  : فالتشريح التكييب جيعل شكل اآليتني هكذا(2)"﴾مث َّ إهنَّ َعَليـْ
 ) .  اهبمإيّ / إلينا /  إنّ )
 ) .حساهبم/ علينا /  إنّ )

 . وزنا وقافية( حسابهم  )مقابل (  ابهمإيّ ) ا وقافية ، ووزنً ( علينا  )مقابل ( إلينا )

ملــا  وىل مقــابالً تقفيــة،ويكون مــا   ايتــان   الــوزن دون التّ تن تتســاوى اأوهــي : المتماثلــة-1-6-2
ـــــــة ـــــــة ال،اني ـــــــه تعـــــــاىل.(3)"  اآلي َـــــــا اْلكهَتابَاْلم ْســـــــَتبهني﴿:كمـــــــا   قول َنامه  َا الصِّـــــــرَاَط ﴾001﴿َوآتـَيـْ َوَهـــــــَديـَْنامه 

 .(1)"﴾﴾008﴿اْلم ْسَتقهيمَ 

 .ية اتوىل تعادل   وزهنا اتية ال،انيةتفا

 .هدينامها  –أتينامها 

 .الصراط –الكتاب 

 .املستقيم –املستبني 

 . الوزنتلك هي أنواع الفاصلة من حي   

 

 
____________________ 

 .223ص/2ين السيوطي  ، ججالل الدّ : اإلتقان في علوم القرآن( 1)

 [ 21- 26 ]سورة الغاشية اآليتان (2)
 96ص/1بدر الدين الزركشي ، ج:  البرهان في علوم القرآن(3) 
 [119-119]اآليتان : سورة الصافات(1)
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 :مراعاة  الفواصل القرآنية-

 :وتي، ومن أمثلة ذلكبعد الصّ لعناية الرف في الفاصلة زيادة ح - 1 

إهْذ ﴿: ماجـــاء   قـــول اهلل تعـــاىل   ســـورة اتحـــزاب لـــفات زيـــادة فمـــن:  اإلطـــالق لـــفأزيـــادة -     
َر َوتَ  ـــنك ْم َوإهْذ زَاَغـــته اْتَْبَصـــار  َوبـََلَغـــته اْلق ل ـــوب  احْلََنـــاجه ـــْن َأْســـَفَل مه ـــْوقهك ْم َومه ـــن فـَ ظ نُّـــوَن بهاللَّــــهه َجـــاء وك م مِّ

 .(1)﴾الظُّن ونَا

ـــــ اتلفب حلقــــتأ حيــــ  ــــا) ـــ ــــوين عــــن منقلبــــة ألفــــاا الســــورة هــــذه فواصــــل مقــــاطع  تنّ ( الظنون    تن
 .(2)"الفواصل هناياا املقاطع،وتتناسب ألف،لتتساوى النون على الوقف،فزيدا

ــوه ه ْم  ه النَّــاره يــ﴿: وم،ــل ذلــك  قولــه تعــاىل   وصــف حــال الكفــار يــوم القيامــة إذ قــال  ْوَم تـ َقلَّــب  و ج 
ــــواَل  ــــا الرَّس  ــــا اللَّـــــَه َوَأطَْعَن ــــا َأطَْعَن ــــا َســــاَدتـََنا وَك بَـرَاَءنَــــا َفَأَضــــلُّونَا  ﴾22﴿ يـَق ول ــــوَن يَــــا لَْيتَـَن ــــا إهنَّــــا َأطَْعَن ــــال وا َربَـَّن َوَق

 .(1)" (3)"﴾﴾21﴿ السَّبهياَل 

ا   احلــاالا الـ،الث مفعــول  جتـد حقَّهـا الفــتح  تهّنـ( الظنونـا، الرســوال، الســبيال)لـو تأملـت اتَلفــا  
حلاق هذه اتلف يشّكل تلقائياً ظاهرًة صوتيًة تدعو اىل التأّمل، وإالّ فمـا ي ضـري الفـتح لـوال إبه، إالَّ َأنَّ 

دة الصــوتية لأللــف، فــإن فواصــل هــذه الســورة منقلبــة عــن تنــوين   الوقــف، فزيــد علــى النــون الــف الفائــ
فس تــؤثر   الــنّ ل":يقــول الــدكتور حممــد حســني الصــغري .(6)"لتســاوي املقــاطع وتناســب هنايــاا الفواصــل

ــــاحلّســــ تــــأثريه اليقــــاع م احة حيــــ  يتواصــــل الــــنغم بــــالنغم ويــــتالع اتفئــــداس، فتشــــرئبُّ اَتعنــــاق وتتطّل
يقاع  .(1)"باإله

_____________________ 
 [. 12] اآليت : سورة األحزاب (1)
 .11ص/  1الزركشي ، جبدر الدين: القرآن علوم في البرهان(2)

 . [19-11]اآلية : سورة األحزاب ( 3)
 .م2221/ 2ة بغداد ، عة كلية التربية ، جانعرآنية ، أسامة خضير المالكي ، مجلاإليقاع الموسيقي في الفواصل الق(1)  
 .11ص /1الزركشي، ج بدر الدين: البرهان في علوم القرآن(6)

 .162 ، صمحمد حسين الصغير:  غوي في القرآنوت اللّ صّ ال(1)
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: م يسكت، أيّ املتكلّ  السبب   تسميتها هباء السكت يرجع تنّ  ولعلّ : إلحاق هاء السكت -
   م ،فنلحظهعلى ياء الكلمة أو ياء املتكلّ  تهاءالسك أّمازيادة.يقف عليها دون آخر الكلمة

َوأَمَّا َمْن َخفَّْت  ﴿:لقارعة قوله تعاىلا   سورة مجهنّ  وصف   تعاىل قوله الواردة ( ماهيه)لفظة
َيهْ ﴾1﴿ أ مُّه  َهاوهيَةٌ ف﴾8﴿ َمَوازهين ه   َيةٌ ﴾01﴿ َوَما أَْدرَاَك َما هه كت عند وهاء السّ  .(1)"﴾﴾00﴿ نَاٌرَحامه
فق اتفاقاً كبرياً غة خمرجها أقصى احللق، ووصفه للهاء   خمرجها يتّ ، ومن تبعه من أهل اللّ (2)"سيبويه

 .(3)"ه صوا حنجري مهموسوا بأنّ لصّ مع وصف القراء واحملدثني رذا ا
عّدلت الفواصل   هذه السورة، وكان إلحلاقها   هذا املوضـع تـأثري  عظـيم   "( ماهيه)فهذه اراء   
يَــهْ  ﴿:نــت حــني تقـــرأ قولــه تعــاىلأو .(1)" الفصــاحة يَــ﴾01﴿ َوَمــا أَْدرَاَك َمـــا هه تقــف  خاشـــعاً ﴾﴾00﴿ ةٌ نَاٌرَحامه

مبهـــوراً متتلكـــك هـــزّة  مـــن اَتعمـــاق، وأنـــت مـــأخوذ  هبـــذا الوضـــع املوســـيقي احلـــزين املنبعـــ  مـــن أَقصـــى 
، إلَيائهـا الّصـويت (6)" الصدر وَأواخر احللق فتتقطع اتَنفاس وتتهجد العواطف واهجة متفكرّة متطلّعـة

 .ربّه وأهله بالشعور بالندم   قول من فّرط   ما عليه أداؤه حنو

ينهــهه فـَيَـق ــول  ﴿:احلاقــةوالشــيء نفســه ي قــال عّمــا أضــافته هــاء الســكت   ســورة    َ كهَتابَــه  بهَيمه َفَأمَّــا َمــْن أ ويته
ـــــــَرء وا كهَتابهَيـــــــهْ  َســـــــابهَيهْ ﴾01﴿َهـــــــاؤ م  اقـْ ـــــــَيةٍ ﴾51﴿ إهينِّ ظََننـــــــت  َأينِّ م اَلٍقحه ـــــــَو  ه عهيَشـــــــٍة رَّاضه  ه َجنَّـــــــٍة ﴾50﴿ فـَه 

َـا َأْسـَلْفت ْم  ه اْتَيَـّامه اخْلَالهيَـةه ك ل  ﴾54﴿ ق ط وفـ َها َدانهَيةٌ ﴾55﴿ َعالهَيةٍ  َ كهَتابَـه  ﴾53﴿ وا َواْشَرب وا َهنهيئًـا مبه َوأَمَّـا َمـْن أ ويته
َمالههه فـَيَـق ول  يَا لَْيَتينه ملَْ أ وَا كهَتابهَيهْ  َسابهَيهْ وملَْ أَْدره ﴾52﴿ بهشه َيةَ ﴾52﴿ َما حه  ﴾51﴿ يَا لَْيتَـَها َكاَنته اْلَقاضه

____________________ 

 .[11-8]اآليات:القارعة سورة (1)
 .196ص/ 1جسيبويه،:الكتاب (2)
 .186 ، ص السعرانمحمود : مقدمة للقارئ العربي –ة علم الّلغ(3)
 .11ص /1،جالزركشي  بدر الدين: لبرهان في علوم القرآن ا(1)
 .163 ، ص محمد حسين الصغير:  غوي في القرآنوت اللّ الصّ ( 6)
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 .(1)"﴾﴾51﴿ ْلطَانهَيهْ َهَلَكَعينِّ س  ﴾58﴿  َما أَْغىَنٌ َعينِّ َمالهَيهْ 
أحلقــت هبــا هــاء الســكت رعايــة ( كتابيــه، حســابيه، كتابيــه، حســابيه، ماليــه، ســلطانيه: )فالكلمــاا 

 .لفواصل اآلياا املختومة بالتاء القصرية واليت اقتضى السياق نطقها هاءللتوافق
 :في الفاصلةحذف حرف -2
 بعـــض حــذ  ىلإ الكــر  القرآنية،إذيعمـــدالقرآن الفواصــل تطرأعلــى الظـــواهراليت مــن احلــر  حــذ عدّ ي  

   الواحدةوهذاماجنــده الســورة فواصــل بــني التناســق حتقيــقو ،رعاية للبعــد الصــويتالفواصــل  مــن احلــرو 
 .، الوتر ، وحجر الفجر ، عشر : فقد حذفت الياء ملناسبتها لـ (2)"﴾ اللَّْيله إهَذا َيْسره ﴿: قوله تعاىل 
لهَك  ﴾3﴿ َواللَّْيله إهَذا َيْسره  ﴾4﴿ َوالشَّْفعه َواْلَوْتره ﴾5﴿ َولََياٍل َعْشرٍ  ﴾0﴿ واْلَفْجره ﴿: أيضا تعاىلوقوله  َهْل  ه ذٌَ

ْجــرٍ    وذلــك)يســري (إذاأصــله (يســر املضــارع الفعــل ةمنياءالعّلــ إذحــذفت.(3)" ﴾﴾2﴿ َقَســٌم لِّــذهي حه
 علــى الفواصــل مبــىن نّ إذ،إتلتهــا تتقــدمهاواليت الــيت والفواصــل) يســر (الفاصــلة بــني ناســقالتّ  لتحقيــق

 .(1)"هذاالتناسق الوقف،وبقاءالياءيفوا
  :تأخير ماحقه التقديم-3
 فيهاأن فواصل الكر  القرآن  تردَ  نأ ،وهو تقدال خريماأصلهأتايضً أ الفواصل   ترى اليت املالحظ من
يَفــــًة مُّوَســــىٌ ﴿:تعــــاىل قولــــه   ماجنــــده ذلــــك م،ومنتتقــــدّ  ــــهه خه اتصــــل   ف(6)"﴾﴾28﴿ فَــــَأْوَجَس  ه نـَْفسه

رعايـــــة ( موســـــى)خـــــر الفاعـــــل هنـــــا وهـــــو الفعـــــل بفاعلـــــه وي ـــــؤخر املفعـــــول ، لكـــــّن أ   صـــــليتّ  الكـــــالم أنْ 
 .(1)"لفاصلةل
َهرْ  ﴾1﴿ أَمَّا اْلَيتهيَم َفاَل تـَْقَهرْ ﴿:ومن ذلك أيضا قوله تعاىل    (9)"﴾﴾01﴿ َوأَمَّا السَّائهَل َفاَل تـَنـْ

_____________________ 
 .[28-18]اآليات : سورة الحاقة (1)

 [.1]األية:  الفجرسورة (2)
 [.6-1]اآلية : سورة الفجر (3)
 .219ص،م1886/ 1،دار الكتب العلمّية ، بيروت ، ط( ه122ت)اإلسكافي  محمدالخطيب أبو عبداهلل:أويلةالتّ وغرّ  نزيلةالتّ درّ (1)
 [.19]اآلية :طه  سورة(6) 
 [.12-8]اآليتان : سورة الضحى (9).112، ص 2/2212فضل عباس ،دار النفائس ، األردن ،ط:  إتقان البرهان في علوم القرآن( 1)
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  ال،انيــــة وّحــــه التــــأخري  للعنايــــة بــــأمر " الســــائل"  اتوىل،و" اليتــــيم جنــــد املفعــــول قــــد تقــــّدم ،وهــــو
 .الفاصلة،ومراعاة لنسقها

قــال الفــراء اتصــل  (1)"﴾ إهنَّ اْلم تَّقهــنَي  ه َجنَّــاٍا َونـََهــرٍ  ﴿:كقولــه تعــاىل   مــا أصــله أْن يجمــعإفــراد -3
 .اتهنار   وإمّنا و حد تنّه رأس آية ، فقابل بالتوحيد رهوس اآلي 

وذكـرى أّي القـرآن عظـة وعـربة  (2)"﴾ َكـالَّ إهنَـّه  تَـْذكهَرةٌ ﴿:، كقولـه تعـاىل  تأنيث مـا أصـله أن يـذّكر-6
 .للعباد ، وإمّنا عدإلليهاللفاصلة

بـْت ْم َوَفرهيًقـا تـَْقتـ لـ ونَ ﴿:،كقولـه تعـاىل  العدول عن صيغة المضّي إلى االسـتقبال-1   (3)" ﴾فـََفرهيًقـا َكـذَّ
ـــر وَن ﴿:كمــا ســـّوي بينهمـــا   ســورة اتحـــزاب فقـــال( وفريقـــا فتلـــتم)حيــ  مل يقـــل َفرهيًقــا تـَْقتـ ل ـــوَن َوتَْأسه

 .وذلك تجل أنّه رأس آية (1)"﴾ َفرهيًقا

 

 

 

 

 
 

 
 

____________________ 
 [.61]اآلية : سورة البقرة (1)
 [.61] اآلية : سورة المدثر ( 2)
 [.99]اآلية : سورة البقرة (3)

 .[21]اآلية : سورة األحزاب (1)
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 :طرق معرفة الفواصل في القرآن  -5

سـقة  متابطـة مـع موضـوع ة مطمئنـة   مكاهنـا متّ تـأيت الفاصـلة   القـرآن الكـر    آخـر اآليـة مسـتقر  
ها ، حبي  لو طرحت الختل املعىن وأحـّس بـالنقص   ق معناها مبعىن اآلية كلّ اآلية  مناسبة له ، فيتعلّ 

 . املعىن

 .(1)"توقيفي و قياسي:وملعرفة الفواصل   القرآن الكر  طريقان 

ا حتققنا أنّه فاصلة ، ومـا وقف عليه دائمً ( م يه وسلّ صلى اهلل عل)ذي ثبت أّن النيب الّ : التوقيفي  -1
 : ه ليس بفاصلة ، وما وقف عليه مرة ووصله مرة أخرى َيتمل ثالثة أمور وصله دائما حتققنا أنّ 

 . أن يكون الوقف تعريف الفاصلة  -

 .ام أن يكون الوقف لتعريف الوقف التّ  -

 . أن يكون الوقف لالستاحة  -

 .(2)" فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفهاوالوصل أن يكون غري

أن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم كــان يقطــع ،(رضــي اهلل عنهــا)فقــد روى التمــذي عــن أم ســلمة    
 مثّ ، ﴾احلَْْمــد  لهلَّــهه َربِّ اْلَعــاَلمهنيَ ﴿: مث يقــف مث يقــول" بســم اهلل الــرمحن الــرحيم: "قراءتــه آيــة آيــة، يقــول

يمه الرَّ ﴿:يقف، مث يقول إهيَّاَك نـَْعب د  ﴿:مث يقف،مث يقول،﴾َمالهكه يـَْومه الدِّينه ﴿:مث يقف، مث يقول﴾مْحَنه الرَّحه
ـــرَاَط اْلم ْســـَتقهيمَ ﴿:مث يقـــف، مث يقـــول،﴾َوإهيَّـــاَك َنْســـَتعهني   ـــرَاَط الَّـــذهيَن ﴿:مث يقـــف،مث يقـــول،﴾اْهـــدهنَا الصِّ صه

 فمعىن احلدي  أنّه كان (3)"﴾َوال الضَّالِّنيَ  أَنـَْعْمَت َعَلْيههْم َغرْيه اْلَمْغض وبه َعَلْيههمْ 

_____________________  
 . 291/ 2ج، يوطيالسّ ين جالل الدّ : اإلتقان في علوم القران (1) 

 .21ص / 1 جيوطي ،السّ ين جالل الدّ :  معترك األقران في إعجاز القرآن(2)

، مكتبـة المعـارف الريـاض ، الطبعـة (  2821) تحـة الكتـاب ، حـديث رقـم كتاب القـراءات عـن رسـول اهلل ،  بـاب فـي فا:  سنن الترمذي (3)
 .166-111األولى ، والحديث صححه األلباني ،ص 



 الصّوت اللّغوي يف فواصل اآليات القرآنية       الفصل الثاني                                                                                 

 

 
094 

منـا .يقطع قراءته آية آية ، أي يقف على كل آيـة  : الكلمـاا اهلل عليـه وسـلم علـى هـذه صـلى وقـف واإ
كلمـة مـن هـذه   عّلم الصـحابة أّن كـلّ الرحيم، العـاملني، الـرحيم، الـدين، نسـتعني، املسـتقيم، الضـالني  لـي

ه صــلى اهلل عليــه مــا ثبــت أنّــ ، وهكــذا كــلّ ا يصــح الوقــو  عليهــا اختبــارً  ،ورأس آيــة،الكلمــاا فاصــلة 
آية، ويصح أ ن نقف عليه حال الاختيارفاصةله وسلم كان يقف عليه   قراءته دائما نتحقق أنّ    .(1)".، ورأ س أ

غري منصوص باملنصوص املناسب ، وال حمذور   ذلك ،  وهو ما أحلق من احملتمل:  القياسي -2
ورذا وقف العلماء على بعض (2)"ه ال زيادة فيه وال نقصان ، وإمّنا غايته حمل فصل أو وصل تنّ 

 : عر  هبا الفواصل وهي الطرق اليت ت  

 : مساواة اآلية لما قبلها وما بعدها طوال وقصرا -2-1

 :  قال اإلمام الشاطيب

َا      وَما ه نْ   .(4)"َو ه السَُّوره الق ْصرى القهَصار  َعَلى قْدر*   إهالَّ  ه الطهوال طهَوار 

وذلــك عنــدما تتبــع العلمــاء اآليــاا واســتقرؤوا الفواصــل   الســور طويلهــا وقصــريها وجــدوا أّن اآليــاا  
   أقصـر السـور الطوال مل جتا إالّ   السور الطـوال علـى مقـدار متسـاو ، وكـذلك مل جتـا القصـار إالّ 

، فبذلك استنبطوا أصال ملعرفة الفاصلة وهو مساوامها ملـا قبلهـا ومـا بعـدها   الطـول والقصـر ، فلـذا مل 
يب  الَّذهيَن َيْسَمع ونَ ﴿يعدوا  َا َيْسَتجه َا بهغ ر ورٍ ﴿و،(1)﴾ إهمنَّ مه   ،لعدم مساواة هذه(6)"﴾ َفَدالَّ

______________________ 

 .21،ص2216- 1131،    36المدينة المنورة ، العدد مجلة الجامعة اإلسالمية ،  عبد الفتاح القاضي ،: رآنية الفواصل الق(1)   

 .89ص/ج1الزركشي ،   ينجالل الدّ : البرهان في علوم القران (2) 

 (ط.د)ألميريــة ، القــاهرة، مصــر،عبــد الفتـاح القاضــي ، الهيئــة العامــة لشـؤون المطــابع ا:  بشـير اليســر شــرح ناظمــة الزهـر فــي علــم الفواصــل(3)
 .31،ص م1896-هـ1316/

 [. 31]األية :األنعامسورة (1)

 [  22]األية  :األعرافسورة( 6)
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باالسـتقراء أغلـيب ال  ،فيبقـى أّن هـذا احلكـم ال،ابـت(1)"﴾ مث َّ َنظَـرَ ﴿الكلماا للسور اليت فيهـا ، وعـّدوا 

ا السـور القصـار قصـرية،وقد يكـون اتمـر خـال  ي، فالغالب أّن آياا السور الطوال طويلة ،وآيـاكلّ 

 .(2)"ذلك تبًعا للتوقيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 [ 21]األية  :المدثرسورة ( 1)

 .31ص: المصدر السابق (2)
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 :مشاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف األخير منها أو فيما قبله-2-5

 :قال اإلمام الشاطيب

َله  فادر*   َتواٍل   اجلميع قهَياس ه    وك لُّ  َا قـَبـْ ر َحْر  َأْو مبه  .(0)"بآخه

تكون مشاكلة ملا قبلها ومـا فاصلتها بآخر حر  فيها ،حبي   عدّ آية جاءا   القرآن ت   كلّ   وذلك أنّ 
ــَو اللَّـــه  َأَحــدٌ ﴿: بعــدها   ذلــك احلــر  اتخــري حنــو قولــه تعــاىل قبــل احلــر  ،فــإذا كــان مــا  (2)"﴾ ق ــْل ه 

فأّن العربة تكون باملشاكلة فيه مع اعتبار املساواة   الوزن أيضـا ( يؤمنون) اتخري منها حر  مّد حنو 
مل يكــن مــا قبـل احلــر  اتخــري حــر   ة   الســورة علــى احلــر  اتخـري بــأنْ ، فـإذا كانــت الفاصــلة مبنيّـ

ال تعرب تلك الكلمة ،ورذا مل يعترب  مدّ مث وقع   أثناء السورة كلمة قبل احلر  اتخري فيها حر   مدّ 
ــَر بـهـهه اْلم تَّقهــنيَ ﴿فاصــلة،وكذا  (3)"﴾َوالَ اْلَمالَئهَكــة  اْلم َقرَّبـ ـونَ ﴿:قولــه تعــاىل ا ، وقولــه تعــاىل أيًضــ(1)"﴾لهت َبشِّ

ــوه  لهْلَحــيِّ اْلَقيُّــومه ﴿:  بعــدها لعــدم مشــاكلة تلــك الكلمــاا للفواصــل الــيت قبلهــا والــيت (6)"﴾َوَعَنــْت اْلو ج 
ضـــمن  (1)"﴾دائبـــني﴿: ،وال بـــد مـــع ذلـــك مـــن اعتبـــار املســـاواة   الـــوزن ،ورـــذا مل يعـــدوا قولـــه تعـــاىل

،  ( خـاّلل) منهـا مبـين علـى حـر  لـني وهـو  كـلّ   ذْ إملا قبلها وما بعـدها   البنيـة ة الفواصل مع مشاكل
 ، وكذلك(فاعلني ) على وزن ( دائبني ) و(فّعال )على وزن ( كّفار) 

___________________ 

 .36ص:  السابقالمصدر (1) 

 [1 ]اآليتان :اإلخالصسورة (2)

 [.192:] اآلية :سورة النساء(3)

 [.89:] اآلية : سورة مريم( 1)

 [.111] آليةا:سورة طه(6) 
 [.33:] اآلية :سورة إبراهيم ( 1)
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ه حيـ  مل تخـوامهن   الزنـة ،وهـذا كلّـ ملخـالفتهن(1)"﴾َواْشتَـَعَل الـرَّْأس  َشـْيًبا﴿: مل يعدوا   قوله تعاىل 
 (2)"﴾أَنـَْعْمـَت َعلَـْيههمْ ﴿ورودهن اتبع ولو مل توجد تلك املشاكلة   البنية أو الوزن كمـا   يرد نص فإنّ 

لهـــــَك أَْدىَنٌ َأالَّ تـَع ولـ ـــوا ﴿ه فاصــــلة ،وم،ــــل نّــــإلعنــــد مــــن قــــال  ــــيَـه م مِّــــَن الْــــَيمِّ َمـــــا ﴿،وم،ــــل (3)"﴾ ذٌَ فـََغشه
يَـه مْ   سواء أكان   اتخري أم فيما قبله ،وذلك تنّ  ا ما كان حبر  املدّ وأك،ر الفواصل وقوعً (1)"﴾ َغشه
الصوا ،وال فرق بني اتلف والواو والياء   الفواصـل الـيت قبـل احلـر  اتخـري  دعى إىل مدّ أحر  املدّ 
نهــا قــد جيــيء علــى التناســب بــاحلر  اتخــري م ذي يعــدّ والّــ(.املفلحــون ) ،( املتقــني )حنــو  حــر  مــدّ 

ة فواصل كفواصـل سـورة  الضـحى حر  واحد   مجيع السورة كسورة اإلخالص ،وقد يكون على عدّ 
ا بـاحلر  اتخـري وبصـفة مـا ،وقد يكون على اضرب خمتلفة   التشاكل وذلـك بـأن يكـون بصـفة معتـربً 

 .(6)"قبل اتخري كما   فواصل سورة البلد 

 :انقطاع الكالم  -2-4

 :م الشاطيب قال اإلما

َدِّ فهْيهه َنظهيـْر ه       َوَما 
يـْر  بهاَل ع ْسر*     بـَْعَد َحْر ه امل  َعَلى َكلهَمٍة فـَه َو اَتخه

ل  بهاجَلْزره *     َكَما وأَتَـَّقى  ه اللَّْيله أَقـْىَن بهَنْجمههه     .(1)"َتَدىلَّ َوذ و املْفع وله يـَْفصه

________________ 

 [21] ية اآل:مريم سورة (1)

 .[29]اآلية :الفاتحةسورة (2)

 [23]االية : النساءسورة (3)

 [99] اآلية:: طهسورة (1)

 .31-36عبد الفتاح القاضي  ، ص:  بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علوم الفواصل( 6)

 .38ص: المصدر نفسه( 1)



 الصّوت اللّغوي يف فواصل اآليات القرآنية       الفصل الثاني                                                                                 

 

 
098 

ا ال،انية دون ا عدّ وإمنّ .(1)﴾ْهَتد ونَ اَل يـَْعقهل وَن َشْيًئا َواَل يَـ ﴿هناك مفعول يفصل بني الكلمتني حنو كان

ه يلزم من اعتبار اتوىل عدم املساواة وانقطاع الكالم قبل متامه ،وكالمها حمظور ال يصار اتوىل ،تنّ 

اآلية القرآنية ال جتيء على كلمة واحدة   أوائل السور وال   أثنائها وال   أواخرها .إليه   القياس

(  َوالط ورِ )هبا   أوائل سورها بشرط أن تكون مشاكلة لفواصل تلك السور حنو ا قسمً إذا كانت م   إالّ 

(  اْلُمْرَساَلتِ و) املشاكلة فال تكون آية حنو  ا إذا انتفته ،أمّ (  َواْلَعْصرِ )،( اْلَفْجرِ و) ،(  الضحى) و 

 .(2)"السابقة لدخورا   القاعدة(  التِّينِ و)،واست،ىن من ذلك (  النازعاتو)،( اللَّْيلو ) ،

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 .[192].:البقرةسورة (1) 

 .12ص: السابق صدر الم( 2)
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تــوقيفي ثبــت عــن النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم، مث اختلــف ،هــل دخلــه  إّن معرفــة اآليــاا هــو أمــر      
 :جتهم   ذلكه ال جمال لالجتهاد فيه وحه ثابت بالتوقيف كلّ نّ أفذهب فريق إىل :  اجتهاد أم الإل

 .عّد بعض فواتح السور آياا دون بعضها مع وجود املشاهبة -

 .ورود كلماا ال تشبه فواصل السور اليت هي فيها وعّدا كذلك -

 .وجود آياا قصار   السور الطوال ،وآياا طوال   السور القصار -

 فواصــل جنــدها ال تنتمــي تيّ ه عنــدما ننســبها إىل أنــواع الورود أشــباه للفواصــل ومل تعــد باإلمجــاع تنّــ-
 .نوع

جتهاد على معىن أنّـه نقـل عـن الرسـول إلذا العلم بعضه توقيفي وبعضه باوذهب فريق آخر إىل أهنّ      
بعض اجلزئياا ،واستنبط من هذه اجلزئياا قواعد كلية ردا إليهـا اجلزئيـاا ( صلى اهلل عليه وسلم ) 

 (1.)اين واإلمام الشاطيبّ رأي أبو عمرو الدّ ، واختار هذا الاتخرى اليت مل يرد فيها نصّ 

ال دخـل للقيـاس فيـه ( م صـلى اهلل عليـه  وسـلّ ) ه أمر  تـوفيقي مـن الرسـول والراجح    هذا العلم أنّ   
( رضــي اهلل عنهــا ) الم م،ــل حــدي  أم ســلمة والــدليل علــى ذلــك أحاديــ  الرســول عليــه الصــالة والّســ

: قـال (مصلى اهلل عليه وسـلّ ) أّن النيب ( رضي اهلل عنه ) لدرداء ا وحدي  عن أيب اذي ذكرناه سابقً الّ 
محـد   أخرج اإلمام أوكذلك  (2)("جال ل سورة الكهف عصم من الدّ من حفظ عشر آياا من أوّ ) 

 مسعت رجالً : مسنده عن طريق عاصم بن أيب النجود عن أيب وائل عن عبد اهلل بن مسعود قال 

____________________ 

 .61عبد الفتاح القاضي  ، ص:  ير اليسر شرح ناظمة الزهر في علوم الفواصلبش( 1)
، 111، ص( 2981)كتاب ثواب القرآن عن الرسول عليه الصالة والسالم ، باب ما جاء في سورة الملك ، حديث رقم : سنن الترمذي (2)

 .قال األلباني عنه حديث حسن 
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ـــــــني ( حـــــــم ) يقـــــــرأ  ـــــــ( يعـــــــين اتحقـــــــا  ) إىل ال،الث ـــــــفقـــــــرأ حرًف ا مل يقـــــــرأه ا ،وقـــــــرأ رجـــــــل آخـــــــر حرًف
( م صـــــــــلى اهلل عليـــــــــه وســـــــــلّ ) هـــــــــا صـــــــــاحيب ،فانطلقنـــــــــا إىل النـــــــــيب أصـــــــــاحبه ،وقـــــــــرأا أحرفـــــــــا مل يقر 

ــــــ:فأخربنــــــاه فقــــــال  انظــــــروا أقــــــرأكم : ) ا هلــــــك مــــــن كــــــان قــــــبلكم بــــــاختالفهم،مث قــــــالال ختتلفــــــوا فإمّن
الصــــــحيح  ": قــــــال بعضــــــهم ( : ه اهلل رمحــــــ)  يوطيّ وقــــــال اإلمــــــام الّســــــ.(.1)("فخــــــذوا بقراءتــــــه  رجــــــالً 

 كمعرفة من الشارع أّن اآلية  إمّنا تعلم بتوقيف

ــــــبَ ﴿:  تفســــــري قولــــــه تعــــــاىل"وكــــــذلك قــــــال الزخمشــــــري(2)"الســــــورة ــــــاب  اَل َرْي لهــــــَك اْلكهَت ــــــًدى  فهيــــــهه  ذٌَ ه 
ــــنيَ  ــــارم عــــدوا :،فــــإن قلــــت(3)"﴾ لِّْلم تَّقه ــــة دون بعض،قلــــتآ فــــواتح هــــذهمــــا ب ال هــــذا علــــم تــــوقيفي :ي

 .(1)"جمال للقياس فيه كمعرفة السور

ا علــى آيــة ،ولــو كــان اتمــر مبيًنــ(طــس)آيــة،ومل يعــدوا نظريهــا وهــو ( املــص)العلمــاء عــدوا  ورــذا جنــد أنّ 
اآليـاا الطـوال مل تـأا  نّ أعلـى التوقيـف أيضـا  ا وممـا يـدلّ القياس لكان حكم امل،لني فيما ذكروا واحدً 

القصــــار،كفواتح    الســــور القصــــار إالّ  تســــاوي،وكذلك مل تــــأاه   الســــور الطــــوال علــــى مقــــدار م إالّ 
ا علــــى مقصــــورً  ،وهــــذا اليكــــون إالّ (الضــــحى)و(والفجــــر) ،والفــــواتح   القصــــار م،ــــللالســــور   الطوا

 .(6)"ماع والتوقيفالسّ 

 

 

___________________ 

 (.3192)، رقم الحديث  991ص/1ج: مسند اإلمام أحمد (  1)
 .229ص /1الّسيوطي  ، جين جالل الدّ : القرآن اإلتقان في علوم (2)
 [2-1] :البقرة سورة ( 3)
  .112ص/1الزمخشري ،ج:  الكشاف ( 1)
 .19عبد الفتاح القاضي  ، ص: بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علوم الفواصل ( 6)
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 . فوائد معرفة الفواصل ووظيفتها:ثالثا 

 :فوائد معرفة فواصل اآليات -1

ن الكــر  فهــو علــم يبحــ  فيــه آالفواصــل مــن أفضــل العلــوم الشــرعية وأشــرفها لتعلقــه بــالقر يعتــرب علــم    
سـورة ،ورأس آيـة ومبتـدئها ،فلـذلك لـه مـن  ن الكر  وآياته من حي  بيان عـدد آي كـلّ آعن سور القر 

 :الفوائد الشيء الك،ري ،وفيما يلي أمهها 

لـى قـراءة عـدد معـني مـن اآليـاا   الصـالة ف مـن احلصـول علـى اتجـر املوعـود بـه عمتكني املكلّـ-   
ف عاملــا بفواصــل اآليــاا ورؤســها ومبــدئها ومنتهاهــا ال أو قراءتــه قبــل النــوم مــ،ال ،فــإذا مل يكــن املكلّــ

جـــل ذلـــك كـــان بعـــض الصـــحابة يعـــدون أيتيســـر لـــه إحـــراز هـــذا اتجـــر ،والظفـــر هبـــذا ال،ـــواب، ومـــن 
حــراز هــذا إا علــى نهم   نيــل هـذا اتجــر ،وحرًصــبأصـبعهم ملعرفــة عــدد مــا يقــرؤون مـن اآليــاا رغبــة مــ

روة وعمـر بـن عبـد وع ـ–ه فعل ذلك ابـن عبـاس وبـن عمـر وعائشـة مـن الصـحابة نّ أال،واب ، وممن روي 
الفقهـــاء ذكـــروا بوجـــوب القـــراءة بالفاحتـــة    ،علمـــا أنّ (رضـــي اهلل عـــنهم مجيعـــا ) العزيـــز مـــن التـــابعني 
 . (1)"أيت بدرا بسبع آيااها أو مل َيفظها يأالصالة ومن مل يقر 

العلم بأن كل ثالث آياا قصار معجزة للنيب صلى اهلل عليه وسلم ، و  حكمها اآلية الطويلـة الـيت -
 .(2)"تعدل بطورا تلك ال،الث القصار

معرفة ما يسن قراءته بعد الفاحتة   الصالة ،فقد نص العلماء انه ال حتصـل السـنة إال بقـراءة ثـالث  -
 أو آية طويلة ،ومن يرى منهم وجوب القراءة بعد الفاحتة ال يكتفي آياا قصار 

___________________ 

 .21عبد الفتاح القاضي ، ص:  بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل(1)

 .282ص/1، جم1886-ه1/1116، دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان،طمحمد عبد العظيم الزرقاني :مناهل العرفان في علوم القرآن (2)
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ً
هبـا صـالته ،وإذا مل  ا بالفواصل استطاع أْن يـأيت باآليـاا الـيت تصـحّ بأقل من هذا العدد ،فإذا كان عامل

 . (1)"يكن عاملا بالفواصل اتخرى عجز عن اإلتيان مبا ذكر

تامة  بقراءة آية إالّ  اخلطية ال تصحّ  نّ أفقهاء الشافعية على  فقد نصّ  –َيتاج ملعرفتة لصحة اخلطبة  -
 .(2)"به اخلطبة ر عليه معرفة ما يصحّ ،فمن مل يكن عاملا بالفواصل يعس  

القــار   ة ،فــإذا مل يكــنه الوقــف علــى رؤوس اآليــة ســنّ  معرفــة الوقــف املســنون علــى هــذا العلــم ،إذه  -   
 .(3)"على خربة هبذا الفن ال يتأتى له معرفة الوقف املسنون ومتيزه عن غريه 

مالـة رؤوس آي سـور خمصوصـة   أمـن القـراء مـن يوجـب  ل   بـاب اإلمالـة فـإنّ عترب علـم الفواصـي  -  
ل ذلـك ،فلـو مل اء مـن يقلّـومـن القـرّ .مس ، إىل غري ذلك ن كرؤوس آي سورة النجم ، وطه ،والشّ آالقر 
 .(1)"ال أو يقللالقار  رؤوس اآلية ال يستطيع معرفة ما مي   يعلمه 

الكــــالم  وســــرعة ثباتــــه   الــــذاكرة ، إذ مــــن ال،ابــــت أنّ  تســــاعد علــــى تيســــري حفــــظ القــــرآن الكــــر  ،-
فس ، وأبعـــد عـــن التفلـــت ا   الـــنّ املتناســـق   نظمـــه ،   رمســـه ، أك،ـــر قابليـــة للحفـــظ وأك،ـــر رســـوخً 

 .(6)"والنسيان من الكالم املن،ور

يــة ويبــني جنــد أبــو الســعود ينظــر إىل الفواصــل القرآن بيــان لــبعض الظــواهر البالغيــة   الســورة فمــ،الً -   
 : ذ يقول   قولهإا نفً أوجه املالءمة بني مدلورا ومدلول املذكورة 

___________________ 
ــ: ،تحقيــق( ه123)عبــد الكــريم الّرافعــي(: الشــرح الكبيــر)فــتح العزيــز بشــرح الــوجيز ( 1) ة ، علــى محمــد معــوض وغيــره ،دار الكتــب العلمّي

 .291ص/2م، ج1889-ه1119/ 1ط لبنان،بيروت،

 . 291ص /2ج: نفسه المصدر ( 2)
 21عبد الفتاح القاضي ، ص : بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل  (3)
 . 19-19ص : المصدر نفسه (1)
 .22ص: المصدر نفسه (6)
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ــَي َكاحلْهَجــاَرةه َأْو َأَشــدُّ َقْســَوةً ﴿ لهــَك َفهه ــَن احلْهَجــ  مث َّ َقَســْت قـ لـ ـوب ك م مِّــن بـَْعــده ذٌَ ْنــه  َوإهنَّ مه ــر  مه اَرةه َلَمــا يـَتَـَفجَّ
ْنــه  اْلَمــاء   اْتَنـَْهــار   ــقَّق  فـََيْخــر ج  مه َهــا َلَمــا َيشَّ نـْ ــْن َخْشــَيةه اللَّـــهه  َوإهنَّ مه َهــا َلَمــا يـَْهــبهط  مه نـْ َوَمــا اللَّـــه  بهَغافهــٍل   َوإهنَّ مه

ـــا تـَْعَمل ـــونَ  كفـــرهم   أعمـــارم كمـــا أنّ اعـــتاض تـــذيلي فيـــه جبلـــتهم مـــن إحاطـــة علمـــه تعـــاىل ب(1)" ﴾  َعمَّ
مهديـد .(2)"بآياا اهلل تعاىل ملا كان بطريق العالنية ختمـت اآليـة السـابقة بشـهادته تعـاىل عمـا يعملـون 

 .ة ووعيد شديد قيل ملن كان صدهم للمؤمنني بطريقة خفيّ 

 .ا اتلفا داللتها على اإلعجاز ، وذلك الحتفاظها بكنوز املعاين ، مع موسيقً "-

 .الكالم املنظوم من املسجوع للكالم املنظوم ، ولوالها مل يتبنيه  حلية وزينة -

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 [91]آلية : البقرة (1) 
دار إحياء التراا العربي ، بيروت ، لبنان ، بن محمد العمادي الحنفيأبو السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم( 2)
 .216ص/1 ،جهـ 2/1129ط،
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 :وظيفة الفواصل القرآنية -2

 :للفاصلة القرآنية وظيفتان 

ياق ،وهـي أن تـأيت الفاصـلة مناســبة ملاقبلهـا متممـة ملعـىن اآليــة  َيتملهـا الّســ:  وظيفـة معنويـة -2-1
اعلــم أّن مــن : "يقــول الزركشــي . ، ال ميكــن االســتغناء عنهــا وال اســتبدارا بغريهــا وإالّ اختــّل املعــىن 

تأكد فيها إيقاع املناسبة مقاطع الكالم و أواخره و إيقـاع الشـيء فيهـا مبـا يشـاكله  فـال املواضع اليت ي
خرج بعض الكالم عن بعض ، وفواصـل القـرآن العظـيم  بد أن تكون مناسبة للمعىن املذكور أوال وإالّ 

  ( املقـابر)لفـظ : فم،ـاال .(1)"ال خترج عن ذلك لكن منه ما يظهر ومنـه مـا يسـتخرج بالتأمـل للبيـب
ا ، ا قاطًعـبيانيًـ يفـرض نفسـه فرضـاً "،  (2)"﴾﴾5﴿ َحتٌَّ ز ْرمت   اْلَمَقابهرَ  ﴾0﴿ َأْرَاك م  التََّكاثـ ر  ﴿: قوله تعاىل 

هــذا اإلنســان املتكــاثر  ناا الفاصــلة وذلــك أنّ دون حاجــة إىل النظــر   الفاصــلة معــه ، أو مــع حمســ
ه تكاثر قـد يصـحبه ا يتكاثر فيه ، هذا كلّ بأمواله وشهواته ، وأوالده ودوره ، وسلطانه ، وغري ذلك ممّ 
مجع  ، فاملقابر  ( املقابر)ناسبه لفظ ا ي  هذا ممّ  التفاخر ، وتناسي طاعة اهلل واإلنغماس   معصيته ، إنّ 

رعبــة ، إذا ضــممنا مقــربة متاميــة اتطــرا  إىل مقــربة م،لهــا ، ومقــربة أخــرى املواحــة مقــربة ، واملقــربة ال
عـــب ، إذن هـــذا التكـــاثر ازددنـــا إَياشـــا ورعبـــا وفزعـــا ، فـــإذا أصـــبحت  مقـــابر عديـــدة ، تضـــاعف الرّ 

 .(3)"شيء ، يوافقه اجلمع الك،ري للقبور، لتصبح مقابر ال قبورا  الشهواين   كلّ 

 

 

____________________ 

 .99ص/1بدر الدين الزركشي ، ج:  البرهان في علوم القرآن(1)

 [2-1]اآليتان :التكاثر سورة (2)

 .111الصوت الّلغوي في القرآن الكريم ، محمد حسين الصغير ، ص( 3)

http://tanzil.net/#102:1
http://tanzil.net/#102:2
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،   ترتيــب  الفواصــل  ويتّ تّتصــل نمــال اإليقــاع ، واإلنســجام الّصــ:  وظيفــة لفظيــة-2-2
ضا  إليها غريهـا مـن اتغـراض الفنيـة ا ، ولكن ي    حّد ذامها صوتيًّ  ةفالقرآنية ، فهي مراد 

أَمَّا اْلَيتهيَم َفاَل ﴿:غة ، فقوله تعاىلالا هو مرغوب فيه عندعلماء الب، والتأكيداا البيانية ، ممّ 
َهـرْ  ﴾1﴿ تـَْقَهرْ   (اليتـيم)م املفعـول بـه   اآليتـني وهـو ، قـد تقـدّ (1)"﴾﴾01﴿ َوأَمَّا السَّائهَل َفاَل تـَنـْ

ه اتخـــــري، وجـــــاء ذلـــــك ملرعـــــاة نســـــق الفاصـــــلة مـــــن   ال،انية،وحّقـــــ (والســـــائل)  اتوىل ، 
 .ختصاص والعناية باليتيم والسائل   أخرىإلجهة،وا

-اتسلوب   أثنـاء تفسـريهم آليـاا القـرآن الكر ،فـالقرطيب وقد اعتمد عدد من املفسرين على هذا
: كيـف قـال : "، قـال (2)" ﴾﴾8﴿ َواذْك ـره اْسـَم َربّـَِك َوتـََبتَّـْل إهلَْيـهه تـَْبتهـياًل ﴿:قـال   قولـه تعـاىل-رمحه اهلل

 راعـــــاة حلـــــقّ ل نفســـــه ، فجـــــيء بـــــه علـــــى معنـــــاه ، م  ، تّن معـــــىن تبتـــــل ، بتـــــتبـــــتالً : تبتـــــيال، ومل يقـــــل 
 .(3)"الفواصل

ـــٌئهَك الَـّـذهيَن  ﴿:  فيعّلــل تقــد  املفعــول علــى الفاعــل   قولــه تعــاىل-ه اهللمحــر -ا اتلوســيأّمــ     أ وَل

َرةه  نـَْيا بهــاآْلخه ــْم ي نَصــر و   اْشــتَـَرو ا احْلََيــاَة الــدُّ ال : ، إذ التقــدير (1)"﴾ نَ فَــاَل ی َفَّــف  َعــنـْه م  اْلَعــَذاب  َواَل ه 

 اهم ، وإمّنا ع دل ذلك من أجل رعاية الفاصلة ، فاآلياا اليت قبلها وبعدها ينصر اهلل إيّ 

_____________________ 

 [12-8]اآليتان  :الضحىسورة(1)

 [9 ]األية: المزملسورة ( 2)

تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي ومحمود عثمان ، دار  ،(ه191ت)محمد بن أحمد القرطبي األنصارّي عبد اهلل : الجامع ألحكام القرآن( 3)
 .333ص/1، ج م2222-هـ1/1123الحديث ، القاهرة ، مصر، ط

 [.91]اآلية  :البقرة سورة  (1) 

http://tanzil.net/#93:9
http://tanzil.net/#93:10
http://tanzil.net/#73:8
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ـا تـَْعَملـ ونَ ﴿:انتهت بواو ونون   اآلية التيقبلها   قوله سبحانه  ،و  الـيت (1)"﴾ َوَما اللَّـه  بهَغافهـٍل َعمَّ

بـْت ْم َوَفرهيًقــا تـَْقتـ ل ــونَ  ﴿:لــه تعــاىلبعــدها قو  قــد عّلــل ك،ــريا ،وكــذلك جنــد الشــوكاين .(3)" (2)"﴾فـََفرهيًقــا َكــذَّ

َهـــــا ﴿:  قولـــــه تعـــــاىل: مـــــن أواخـــــر اآليـــــاا  برعايـــــة الفواصـــــل فمـــــ،ال  ـــــْم فهيَهـــــا فَاكهَهـــــٌة َك،هـــــريٌَة مِّنـْ َلك 

َا  ﴿مع التيقبلها، فقد اجلار و اجملرور لتتناسب الفواصل ، (3)"﴾ تَْأك ل ونَ  َوتهْلَك اجْلَنَّة  الَّيته أ ورهثـْت م وَها مبه

و  . (9)"(1)"﴾ إهنَّ اْلم ْجــرهمهنَي  ه َعــَذابه َجَهــنََّم َخالهــد ونَ ﴿، و مــع الــيت بعــدها (6)"﴾ك نــت ْم تـَْعَمل ــونَ 

ــْر  ه اْلكهتَــابه م وَســىٌ ﴿: قولــه ســبحانه وتعــاىل  ، كــان (9)"﴾ َكــاَن َرس ــواًل نَّبهيًّــاإهنَـّـه  َكــاَن خم َْلًصــا َو  َواذْك 

مـــن الرســـالة إالّ أّن رعايـــة الفاصـــلة اقتضـــت تقـــد   فـــالنبوة أعـــمّ  قبـــل اتخـــصّ  املناســـب ذكـــر اتعـــمّ 

 .(8)" دون اتعمّ  اتخصّ 

____________________ 

 [96] اآلية:البقرة سورة (1)

 [.99 ]اآلية: البقرة سورة (2)

 .319، ص اآللوسي : روح المعاني  (3)

 [.93]اآلية:الزخرفسورة (1)

 [.92 ]اآلية :الزخرف  سورة(6)

 [.91]اآلية :الزخرف سورة(1)

 (.ت.د(/)ط.د)،دار الفكر ، دمشق،سوريا، محمد بن علي الشوكاني  :فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير(9)

 .116ص/3، ج

  [.61 ]اآلية : مريم سورة(9)

 .931ص/1ج: ر السابق المصد( 8)
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  توجيه ك،ري من اآليـاا وفـق املـنهج املشـار إليـه ، فمـن اآليـاا -رمحه اهلل-وقد توسع ابن عاشور  
وحـذ  : ، قـال (1)"﴾ َعامله  اْلَغْيبه َوالشََّهاَدةه اْلَكبهري  اْلم تَـَعاله ﴿: اليت وجهها وفق ذلك قوله سبحانه 

لســاكنة ، تّن اتفصــح   املنقــوص غــري املنــون إثبــاا اليــاء   ملراعــاة الفواصــل ا( املتعــال)اليــاء مــن 
ـــــــة ملراعـــــــاة  الوقـــــــت إالّ إذا وقعـــــــت ـــــــمه ﴿  القافيـــــــة أو   الفواصـــــــل ، كمـــــــا   هـــــــذه اآلي  (2) ﴾الوَ نـْ

 .(1)" (3)"﴾الصَ اتَ وَ ﴿،و

ا ، ملراعاة الفواصل وإي،ار صيغة الت،نية هن:"،قال(5)"﴾ َومهن د وهنههَما َجنََّتانه ﴿:وعند تفسريه لقوله تعاىل
: ، قال(7)"﴾ َفَكْيَف َكاَن َعَذايبه َون ذ ره  ﴿:وكذلك عن تفسريه لقوله تعاىل .6)"السابقة و الالحقة 

وحذفها   الكالم   الوقف فصيح ، وك،ر   القرآن . نذري :وأصله ( نذر)م من وحذ  ياء املتكلّ "
 .(8)"عند الفواصل 

 

 

 

___________________ 

 [.8 ]اآلية :الرعد ةسور (1) 

 [.11 ]اآلية :الرعدسورة (2)

 [.16 ]اآلية :الرعد سورة (3)

 .89ص/13،ج م1891(/ط.د)، الدار التونسية، تونس،الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير( 1)

 [.12]اآلية : الرحمان سورة (6) 

 .216ص/29ج: المصدر السابق (1)

 [.11]اآلية :القمر  سورة (9)

 .1ص/29ج: السابق المصدر (9)
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 :لة القرآنية بسياقها صعالقة الفا -رابعا

القرآن الكر  كالم اهلل املعجز ، آياته متابطة فيما بينها ، والفاصلة القرآنية على عالقة وطيدة  مبا   
 :سبقها ،حي  تأخذ ثالث مستوياا ، وهي 

 (.قرينتها)عالقة الفاصلة بسياق اآلية -

 .داخل السورةعالقة الفاصلة باملقطع -

 . عالقة الفاصلة بالسورة كاملة-

 (:بقرينتها)عالقة الفاصلة بسياق اآلية -1

عليه  ائتال  الفواصل مع مايدلّ )أطلق علماء الدراساا القرآنية على عالقة  الفاصلة باآلية     
 (.الكالم

الكـالم وأواخـره، وإيقـاع  د فيهـا إيقـاع املناسـبة مقـاطعاعلـم أّن مـن املواضـع الـيت يتأّكـ"(1):قال الزركشي
. خرج بعـض الكـالم عـن بعـض فال بد أن تكون املناسبة للمعىن املذكور أواًل، وإالّ . شاكلهالشيء مبا ي  

 .(2)"لكن منه ما يظهر، ومنه ما ي ستخرج بالتأّمل لّلبيب ، وفواصل القرآن العظيم ال خترج عن ذلك
 : وهذه الفاصلة وآيامها التتعدى اتربعة أنواع وهي

 

____________________ 

محمد بن بهادر بن عبد اهلل أبو عبد اهلل بدر الدين ، عالم بفقه الشافعية واألصول تركي األصل مصري ( هـ 981-هـ916) الزركشي(1) 

 (.291ص/2ج ، الزركلي  :األعالم...)البحر المحيط ، المنثور ، الديباج في توضيح المنهاج :المولد والوفاة ، له تصانيف عدة منها  

 .99ص/1ي  ، جشالزركبدر الدين : في علوم القرآنالبرهان( 2)
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نـة   مكاهنـا ،مسـتقرة   قرارهـا ،مطمئنـة وهو أن ميهد للفاصـلة قبلهـا متهيـدا تـأيت بـه ممكّ  :لتمكين ا-
ا ،حبيـــ  لـــو طرحـــت الفاصـــلة ا تاًمـــقـــة مبعـــىن الكـــالم كلـــه تعلًقـــ  موضـــعها ،غـــري نـــافرة وال قلقـــة ،متعلّ 

ذي أخرجــه ابــن أيب حــامت عــن طريــق الشــعيب عــن م،ــل اخلــرب الّــ.(1)"االختــل املعــىن واضــطرب الفهــمجانبً 
نَسـاَن مهـن ﴿:أملـى علـّي رسـول  اهلله صـلى اهلل عليـه وسـّلم هـذه اآليـة: زيد بن ثابـت قـال َوَلَقـْد َخَلْقنَـا اإْله
مث َّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقـًة َفَخَلْقنَـا اْلَعَلَقـَة م ْضـَغًة  ﴾04﴿ مث َّ َجَعْلَناه  ن ْطَفًة  ه قـَرَاٍر مَّكهنيٍ  ﴾05﴿ س اَلَلٍة مِّن طهنيٍ 

ـــــــا مث َّ أَنَشـــــــْأنَاه   ـــــــا َفَكَســـــــْونَا اْلعهظَـــــــاَم حلًَْم ـــــــا اْلم ْضـــــــَغَة عهظَاًم ـــــــا آَخـــــــرَ  َفَخَلْقَن ـــــــاَرَك اللَّــــــــه  َأْحَســـــــن   َخْلًق فـََتَب
َتَباَرَك اللَّـُه َأْحَسُن اْلَخاِلِقينَ : )قال م عاذ بن جبل ،(2)"﴾﴾03﴿ اخْلَالهقهنيَ  فضحك رسـول  اهلل صـلى (  فـَ

 (.3)"تْ مَ ته هبا خ  : ؟ قالمَّ ضحكَت يا رسوَل اهلله مه : م، فقال له معاذاهلل عليه وسلّ 
ــــة  ــــن قـَــــْبلهههم مِّــــَن اْلق ــــر ونه مَيْش ــــوَن  ه ﴿:قولــــه تعــــاىل:التمكــــني "ومــــن أم،ل َأوملَْ يـَْهــــده َرـ ـــْم َكــــْم أَْهَلْكنَــــا مه
لهَك آَليَااٍ   َمَساكهنهههمْ  وملَْ يـََرْوا أَنَّا َنس وق  اْلَمـاَء إهىَل اْتَْرضه اجلْـ ر زه فـَن ْخـرهج  أَ  ﴾52﴿ أََفاَل َيْسَمع ونَ   إهنَّ  ه ذٌَ

ـــه مْ  ـــه  أَنـَْعـــام ه ْم َوأَنف س  ْن ـــل  مه ـــر ونَ   بهـــهه َزْرًعـــا تَْأك  ـــاَل يـ ْبصه ( يهـــديلهم )فـــأتى   اآليـــة اتوىل.(1)"﴾﴾51﴿ أََف
وختمهـا ( يـروا)تّن املوعظة فيها مسموعة ، وهي أخبار القرون ، و  ال،انيـة بــ  ( يسمعون)وختمها بـ

 .(5)"ةيئتهّنا مر (  يبصرون)بـ

 

 

__________________ 

 .98ص/1، ج  بدر الدين الزركشيّ :البرهان في علوم القرآن(1)

 [11-12]اآليات  : المؤمنونسورة( 2)

 .26ص/3وطي ، جين السيّ جالل الدّ :  اإلتقان في علوم القرآن(3)

 [29-21]اآليات :السجدةسورة(1) 

 .322ص/3ج: المصدر نفسه (5) 

http://tanzil.net/#23:12
http://tanzil.net/#23:13
http://tanzil.net/#23:14
http://tanzil.net/#32:26
http://tanzil.net/#32:27
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ــى رّد العَ ،ويســمّ (1)"ل صــدر اآليــة أو أثنائهــا أوآخرهــام مــادة الفاصــلة   أوّ وهــو تقــدّ :  التصــدير -  زْ ج 
 :(3)"وهو على ثالثة أقسام(2)"على الصدر

لَّـــِٰكِن اللَّـــُه َيْشــَهُد ِبَمــا ﴿: اآليــة ، حنــو قولـه تعــاىل أن توافـق الفاصــلة آخــر آيـة وآخــر كلمــة   صـدر -
 ،فـأخر كلمـة   صـدر اآليـة(1)"﴾ وََكَفٰى بِاللَّـِه َشِهيًدا  َواْلَماَلِئَكُة َيْشَهُدونَ   أَنَزَلُه ِبِعْلِمهِ   أَنَزَل ِإلَْيكَ 

 (.شهيدا)الفاصلةتوافق (يشهدون)
َربَـّنَـا اَل تـ زهْغ قـ ل وبـَنَـا بـَْعـَد إهْذ َهـَديـْتَـَنا َوَهـْب لَنَـا مهـن ﴿: ية حنول كلمة من صدر اآلأن توافق الفاصلة أوّ  -

 (.الوّهاب)توافق الفاصلة( َهبْ )ل كلمة   صدر اآلية فأوّ ،(6)"﴾ إهنََّك أَنَت اْلَوهَّاب    لَّد نَك َرمْحَةً 
ـــــت  اْســـــتَـْغفهر وا َربَّ  ﴿: أن توافـــــق الفاصـــــلة كلمـــــة مـــــن اآليـــــة ، حنـــــو - ـــــارًافـَق ْل ـــــْم إهنَّـــــه  َكـــــاَن َغفَّ ، (1)"﴾ ك 

 (. غفارا)واختتمت بـ(استغفروا)بـ فقدافتتحت اآلية
 
 
 
 
 
 

__________________ 

 .81ص/1الزركشي  ، ج بدر الدين:  البرهان في علوم القرآن( 1)

 .292م، ص1891 /1طلبنان ،عددنان زرزور  ، المكتب اإلسالمي ، بيروت ، :  علوم القرآن( 2)

 .622ص/3م، ج2221/ 1 ابن عقيلة المكي ، جامعة الشارقة اإلمارات ، ط:  الزيادة واإلحسان في علوم القرآن(3)

 [111]اآلية:النساءسورة (1)

 [9 ]اآلية:آل عمرانسورة (6)

 [12]اآلية: سورة نوح (1)
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 .(1)"عر  قبل قراءمهارد   اآلية معىن يشري إىل الفاصلة حت ت  وهو أْن يَ  : التوشيح-

آخره و ل الكالم ل أوّ ل املعىن منزلة الوشاح ، ونزّ نزّ   على آخره  نفس الكالم يدلّ  ه لكونى بويسمّ 
 .الفاصلة ت علم قبل ذكرها إنّ : ورذا قيل فيه   اللذين جيول عليهما الوشاح  *والكشح *منزلة العاتق

 .(2)"تّن صدره مطمع   عجزه  ( املطمهع) اه ابن الوكيع ومسّ 

َوآيَــــة  لَُّهــــُم اللَّْيــــُل َنْســــَلُخ ِمْنــــُه النـََّهــــاَر فَــــِإَذا ُهــــم ﴿:قــــول احلــــّق تبــــارك وتعــــاىل: التوشــــيح"ةومــــن أم،لــــ
  ومسهـع    ه من كان حافظا رذه السورة ،متيقظا إىل مقاطع فواصـلها النـون املردفـةفإنّ  (3)"﴾ م ْظِلُمونَ 

مـن انسـلخ  فـإنّ   (ونُمـلِ ظْ مُ ) الفاصـلة أنّ م لهـعَ  "وآية لهم الليل نسلخ منـه النهـار:"اآلية صدره هذه 
 .(1)"مادامت تلك احلالالنهار عن ليله أظلم 

تّن   ي باإليغال ، ومس ّ (6)"وهو أن ترد اآلية مبعىن تام وتأيت الفاصلة بزيادة   ذلك املعىن : اإليغال -
أوغل   اترض الفالنية ، :  ،ي قالاحلدّ على ذي هو آخذ فيه وبلغ إىل زيادة م قد جتاوز املعىن الّ املتكلّ 
 . اه بزيادة فيه ، فقد أوغل تعدّ  معناه مثّ  م إذا متّ بلغ منتهاها ، فهكذا املتكلّ  اإذ

 

______________________ 

 .98ص/1بدر الدين الزركشي  ، ج:  البرهان في علوم القرآن ( 1)

 (. (عتق) مادة.296ص/12ج ، الدين بن منظور أبو الفضل جمال: لسان العرب . )ما  بين المنكب والعنق:العاتق (*)

 (.(.كشح)مادة .199ص/12،ج المصدر نفسه.)الخضر : الكشح (*)

 .98ص/1بدر الدين الزركشي  ، ج: البرهان في علوم القرآن( 2)

 [. 39]  يةاآل:يسسورة (3)

 .98ص/1ج:  المصدر نفسه (1)

 .81ص/1ج: المصدر نفسه ( 6)
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ـــَن اللَّــــهه ح ْكًمـــا لَِّقـــْوٍم  أََفح ْكـــَم اجْلَاههلهيَّـــةه يـَبـْغ ـــونَ  ﴿: تعـــاىل كقولـــه:ومـــن أم،لـــة اإليغـــال    َوَمـــْن َأْحَســـن  مه
احتـــاج إىل فاصـــلة تناســـب  مثّ ( حكمـــاً مـــن  اهلل أحســـن   نْ وَمـــ: )مّت بقولـــه الكـــالم ، فـــإنّ (1)"﴾ ي وقهن ـــونَ 
 .(2)"اتوىل، فلما أتى هبا أفاد معىن زائداً القرينة

     (3)"﴾ إهنَـّـَك اَل ت ْســمهع  اْلَمــْوَتٌى َواَل ت ْســمهع  الصُّــمَّ الــدَُّعاَء إهَذا َولَـّـْوا م ــْدبهرهينَ  ﴿:تعــاىل  وم،لــه كــذلك قولــه
 أراد أن يعلــم متــام الكــالم بالفاصــلة فقــال مثّ ﴾اءَ عَ ّم الــدُّ ّصــوال ت ْســمهع  ال﴿ :تعــاىل بقولــه املعــىن قــد متّ فــإّن 
 .(1)"﴾إذا وّلوا م دبرين ﴿: تعاىل

هـــو أن يســـتو  معـــىن الكـــالم قبـــل البلـــوغ إىل : " اإليغـــال بقولـــه  وقـــد عـــّر  أبـــو هـــالل العســـكريّ    
ا ، وأصــل الكلمــة مــن قــورم ، أوغــل   اتمــر إذا ا ، وحســنً مقطعــه ، مث يــأيت بــاملقطع فيزيــد بــه وضــوحً 

 .(6)"أبعد   الذهاب فيه 

 .(1)"﴾ ه  حلََقٌّ مِّْ،َل َما أَنَّك ْم تَنطهق ونَ فـََوَربِّ السََّماءه َواْتَْرضه إهنَّ  ﴿: وقوله تعاىل

 

 

____________________ 

 .[62]اآلية : سورة المائدة(1)

 .81ص/1، ج الزركشي  بدر الدين: البرهان في علوم القرآن( 2)

  [ 92]اآلية  :سورة النمل (3) 

 .283محمد الحسناوي ، ص:  القرآنفي الفاصلة (1)

،لبنان بيروت ،المكتبةالعصرية ، (هـ386ت )الحسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري  أبو( : تابة والشعرالك) الصناعتين (6) 

 . 321،صم1862-ه1/1391،ط

 [.23]اآلية : سورة الذاريات (1)
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ا بعد انتهاء املعىن املقصود ، إذ شّبه ضمان بديعً  جاءا إيغاالً ﴾ون ق  طه نْ م تَـ ك  ا أنَّ مَ  لَ ،ْ مه ﴿فالفاصلة 
:  طق حينما ينطقون ، أيّ ذي َيرّكون أفواههم عليه   طعامهم ، بقدرمهم على النّ لعباد الّ الرزق ل

م وإدخارا إىل بطونكم قككما أقدركم اهلل على إخراج نطقكم من أفواهكم أقدركم على كسب أرزا
 .(1)"عن طريق أفواهكم

إليغال هي أقسام عالقة الفاصلة  أّن التمكني والتوشيح والتصدير وانّي وخالصة ما قلناه سابقا يتب   
ل اآلية مس ّي تصديراً، وإن كان   أثناء م لفظها بعينه   أوّ ه إن كان تقدّ ا الفرق بينها أنّ أمّ  ."باآلية

الصدر مس ّي توشيحاً، وإن أفادا معىن زائداً بعد متام معىن الكالم مس ّي إيغااًل، ورمبا اختلط التوشيح 
داللة التصدير لفظية، وداللة  والفرق بينهما أنّ  ،صدر ه  يدّل على عجزهبالتصدير لكون كّل منهما، 

 .(2)"التوشيح معنوية
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

___________________ 

 .92ص/2،جم1881-ه1/1111،دار القلم ، دمشق، سوريا ،طعبد الرحمان حسن الميداني : البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها (1)

 296محمد الحسناوي ، ص:  الفاصلة القرآنية (2) 
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 .داخل السورة عالقة الفاصلة بالمقطع-2
 :هي على أنواع وعالقة الفاصلة باملقطع داخل السورة

ذلك قوله تعاىل    أم،لة من عالقة التقسيم أو القفل أو اخلتام على شكل من اتشكال ، و  -
َكالَّ  ﴾3﴿ الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفونَ  ﴾2﴿ َعِن النََّبِإ اْلَعِظيمِ  ﴾1﴿ َعمَّ يـََتَساَءُلونَ ﴿ :سورة النبأ
واختالفهم فيه بني ( يوم القيامة) وىل تعرض لتساؤل املتسائلني عنفاآلياا ات.(1)"﴾﴾1﴿ َسيَـْعَلُمونَ 

  مقرون والتعليم( . سيعلمون:) ةغمكّذب ومستغرٍب ومتّدد وغري ذلك،فجاءا خامتة هذا اللّ 
 .،وبتوكيد هذا التوبيخ(كالسيعلمون(:)كال)للم نكهر فحس َن التوبيخ بـ بالتأديب

ــــــــه مــــــــن ســــــــورة : اق يعالقــــــــة إيقــــــــاع موســــــــيقي ، يقتضــــــــيه الّســــــــ- ــــــــل ل ــــــــه تعــــــــاىل (مــــــــر  ) من،   قول
ــَده  زََكرهيَـّـا ﴾0﴿ كهــيعص﴿: ــاَل َربِّ إهينِّ َوَهــَن  ﴾4﴿ إهْذ نَــاَدٌى َربَّــه  نهــَداًء َخفهيًّــا ﴾5﴿ ذهْكــر  َرمْحَــته َربِّــَك َعْب َق

ـن َورَائـهي وََكانَـته  ﴾3﴿ اْلَعْظم  مهينِّ َواْشتَـَعَل الرَّْأس  َشْيًبا وملَْ َأك ن بهد َعائهَك َربِّ َشقهيًّا َ مه ْفـت  اْلَمـَوايله َوإهينِّ خه
ـن لَـّد نَك َولهيًّـا اْمرََأيته َعاقهرًا فـََهبْ  ـْن آله يـَْعق ـوبَ  ﴾2﴿ يله مه ـيًّا يَـرهث ينه َويَـرهث  مه يَـا زََكرهيَـّا  ﴾2﴿ َواْجَعْلـه  َربِّ َرضه

ــر َك بهغ ــاَلٍم امْس ــه  ََيْــىَيٌ ملَْ جنَْ  يًّــاإهنَّــا نـ َبشِّ ــن قـَْبــل  مسَه ــون  يله غ ــاَلٌم وََكانَــته اْمــرََأيته  ﴾1﴿ َعــل لَّــه  مه قَــاَل َربِّ َأىنٌَّ َيك 
لهَك قَاَل  ﴾8﴿ َعاقهرًا َوَقْد بـََلْغت  مهَن اْلكهرَبه عهتهيًّا ٌ َوَقْد َخَلْقت َك مهن قـَْبـل  وملَْ تَـك  قَاَل َكذٌَ َربَُّك ه َو َعَليَّ َهنيِّ

 مَ ءَ الــيت الَ (2)"﴾﴾01﴿ َقــاَل آيـَت ــَك َأالَّ ت َكلِّــَم النَّــاَس ثَــاَلَث لََيــاٍل َســوهيًّا  َقــاَل َربِّ اْجَعــل يلِّ آيَــةً  ﴾1﴿ َشــْيًئا
  املقطــع اتول ، والءمــت الــواو والنــون ســياق ..(زكريّــا، حفَيــا، شــقّيا (: )يــا) القــصُّ فيهــا التــزام روّي 
   ( :يـا)،مث ملّـا عـاد القـصُّ   املقطـع التـايل عـاد الـروّي ...(مَيـتون، فيكـون :).. اجلدل   املقطـع ال،ـاين

 (نبّيا ، شيئا) .. 

 

____________________ 

 [1-1]اآليات :سورة النبأ (1)
 . [12-1]اآليات : سورة مريم (2)
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جــة احلكــم رو "قطــب  قــال ســيد.(1)"(النازعــاا )  ،( النبــأ)  ،( آل عمــران )وكــذلك احلــال   ســور 
ة املتسلسـل و  ا موسيقيا غري أسلوب االستعراض و يقضي أيقاعا رصينا بدل إيقـاع القّصـتقتضي أسلوبً 

ه مبجـرد اإلنتهـاء مـن إصـدار احلكـم و إلغـاء ّذلـك القـرار عـاد ذلك أنّـ... ا رذا السبب كان التغيريكأمنّ 
 .(2)"جديد ه عاد إىل قصّ إىل النظام اتول   الفاصلة تنّ 

 :وهي على أنواع،( خوامت السور)وهي ما أطلق عليه القدماء :كاملةعالقة الفاصلة بالسورة-3
( المرســــالت)مبضــــمون الســــورة أو بغرضــــها العــــام ، كخــــوامت ســــورة تعّلــــق فاصــــلة آخــــر الســــورة-
 (لمرسالتا)فسورة(.االنفطار)و(الكافرون)و (العاديات) و(الضحى)و

اجتهــت إىل إقنــاع املكــذبني مقطعــاً بعــد مقطــع ، وحجــًة بعــد حجــة ، معقبــة علــى كــل مقطــع أو 
فبــأّي حــديٍ  )  :كانــت اخلامتــة وملــا اســتكملت غرضــها العــام  ،(ويــٌل يومئــٍذ للم كــّذبني ) :حجــة بآيــة
فارقة بني املؤمنني والكـافرين ، رداً علـى ( الكافرون ) ا سورة أمّ .  (بعده  يؤمنون 

 
اليت اهتمت بإبراز امل

العــرض الــذي تقــّدموا بــه إىل الرســول،لالتفاق علــى عبــادة اهلل تعــاىل الــذي يــدعو إليــه الرســول،يوماً أو 
 ( . لكم دينكم ويَل دينه :) ذلك،فكانت اخلامتة احلامسة ،لم عبادة أصنامهم سنة،مثّ شهراً أو 

( ص)و( املؤمنون )رّد عجز السورة على صدرها ،كما   سورة  تعلق الفاصلة اتخرية بفواحتها،أيّ -
إْن ه َو إال ﴿:و  خامتتها(3)"﴾ َواْلق ْرآنه ذهي الذِّْكره  ص ﴿:قوله تعاىل( ص)ففي صدر سورة (.القلم)و

 .، وقريب منه   السورتني اتخريني  ﴾ني ولَتَـْعَلم نَّ نبَأه  بعد حني ذهكٌر للعامل
 

____________________ 

 283-282محمد الحسناوي ،ص:  الفاصلة في القرآن (1) 

 .128صسّيد قطب ، : التصوير الفني في القرآن (2)

 [21]اآلية : سورة ص ( 3)
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ا يبدو جليًا   السور اإلحدى عشرة ، ذواا الروّي ق الفاصلة موسيقيًا نّو السورة ، وهذا متعلّ  -
املؤمنون )و(يونس)و (الفاحتة)،وقريب منها السور ذواا الروّي املتقارب،السيما(املتماثل)املوّحد 

طّففني() القلم)و(الدخان)و(
 
 .(1)"(املاعون) و(التني()امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 .281-283ناوي  ، صمحمدالحس:الفاصلة في القرآن  (1)
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 املبحث الثاين
 

آنية﴿                             ﴾السجع يف الفاصةل القرأ

 :ويتضمن      

 .مفهوم السجع:أوال        

 .أقسام السجع يف الفاصلة القرآنية: ثانيا          

 .السجع يف القرآن الكريم بني مؤيديه ومعارضيه: ثالثا            
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 .السجع في الفاصلة القرآنية: ـــــث الثانــــي المبحـ

 :السجعمفهوم  -أوال

 .لغة واصطالحا تعريف السجع-1    

ه ،ملـا َيتويـه مـن موسـيقا عذبـة مجيلـة ، فكلمـا  يعترب السجع عالمة على نصاعة أسلوبه ،ورونق جزالت  
 .العذب  كانت ألفاظةّ ذاا أناقة ورنني ، فإّن النفس البشرية ترتاح إىل إيقاعه

 : لغة لسجعا - 

: والسـجع  . ا اسـتوى واسـتقام ، وأشـبه بعضـه بعًضـ: َسجــًعا  ،َسـَجَع َيسـَجع  :يقول ابن منظور      
تكّلـــم بكـــالم رفواصـــل كفواصـــل : وَســـجََّع َتســــجيًعا .. أســـجاٌع وأســـاجيع   ى ، واجلمـــع  الكـــالم املقّفـــ

 .  (1)" عر من غري وزنالشّ 

نطـق : وكمنـع ...الكالم املقّفى أو مواالة الكـالم علـى روي : " ط  أّن السجع وجاء   القاموس احملي
والسـاجع . قصـد ذلـك املقصـد: وسجع ذلك املسجع ...واحلمامة رّددا صومها ...بكالم له فواصل 

 .(2)"القاصد   الكالم وغريه ، والناقة الطويلة أو املطربة   حنينها، والوجه املعتدل احلسن اخللقة: 

 

 

__________________ 

 .(.مادة سجع)،188ص/ 1،ج أبو الفضل جمال الدين بن منظور:لسان العرب (1)

 (.مادة سجع)،13ص/  3ج، الفيروز آبادي مجد الدين: القاموس المحيط ( 2)

 



 الصّوت اللّغوي يف فواصل اآليات القرآنية       الفصل الثاني                                                                                 

 

 
209 

على صوا متوازن ومن ذلك التسجيع    السني واجليم والعني أصل يدلّ :" وقال أمحد بن فارس 
 .(1)..."ؤتى به وله فواصل كقوا  الشعر الكالم ، وهو أن ي

ومن هذه التعريفاا ي فهم أّن السجع   اتصل هو صفة   الكالم ، مثّ ت وسع فيه فو صف به صوا 
 .احلمام ، وصوا الّنوق

 : االسجع اصطالحً -

لـدرس بـل ا والفاصـلة فيـه غـري حمـلّ (2)"الفـاصلتان   النـ،ر علـى حـر  واحـد  ؤ    السجع بأنّه تـواطي عرّ 
، وجــاء   تعريــف   (1)"عركــالقوا    الّشــ هــو مــن الن،ــر  : عرّفــه الســكاكيّ وكمــا    .(3)" هتعــين قافيتــ
 .(6)"متاثل احلرو    مقطع الفصول: السجع   :اخلفاجيّ 

هـــو اتفـــاق الفواصـــل   :   كتابـــه الطـــراز( هــــ131ا )كمـــا ورد مصـــطلح الســـجع عنـــد العلـــوي       
 .(1)"احلر  ، أو   الوزن ، أو   جمموعهماالكالم املن،ور   

هوتواطــؤ الفاصــلتني علــى احلــر  اتخــري أو الــوزن ، : "الســجع قــائال  (ه134ا)يــيبوقــد عــّر  الطه    
 .(9)"قال   التنزيل أسجاع وإمّنا فواصلوالي  

_____________________ 

 .136ص/  3ابن فارس ،ج:  غةمقاييس اللّ (1)

 .222،ص(ت.د/)3 ط،لبنان، بيروت،زغلول عمادبسيوني:تحقيق، (ه938ت) القزويني الخطيب:البالغة اإليضاح في علوم ( 2)

 3ة ، دار البشائر اإلسالمية ،بيروت طاعتنى به أبو غدّ  -طاهر الجزائري الدمشقيّ :  القرآن على طريق اإلتقانفي التبيان لبعض المباحث (3)
 .262ه،ص1112/

عبــد الحميــد هنــداوي ، دار الكتــب العلمّيــة ، بيروت،لبنــان،  : ،تحقيــق ( ه121)الســكاكي محمــد بــن علــي يوســف بــن :   مفتــاح العلــوم( 1)
  .612، صم2222-ه1/1122ط

 .222محمد الخفاجي، ص: سّر الفصاحة(6)

 م1811 -هـ1332( /ط.د)،دار الكتب الخديوية ،مصر،(ه112ا)يحي بن حمزة العلويّ : سرار البالغة ألالطراز المتضمن (1)
 .19ص/3،ج

  .262م ،ص2221/ 1 ط،لبنان،يحى مراد ، دار الكتب العلمية ، بيروت: قيقتح،يبيين الطِ شرف الدّ :  التبيان في البيان  (9) 
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ـ فكـلّ  مه ع أصـحاهبا علـى أّن الســجع    الكـالم تـآلف أواخـر الكلـم علـى علـى نســق  هـذه التعـاريف جي 
مـا أبعـد مـا فاا،ومـا أقـرب :اتواخر م،ل عجاز،أيّ والسجع مبيّن على سكون ات،القوا   كما تأتلف  
ا إذا كــان غــري واتصــل   الســجع،أن يكــون   الن،ر،لكّنــه قــد يــأيت   الشــعر،فيزيده حســنً .مــاهو آا
 .(1)"متكّلف

فس  واتصل   السجع إمنّا هو اإلعتدال   مقاطع الكالم، واإلعتدال مطلـوب   مجيـع اتشـياء، والـنّ 
بــل ينبغــي أن تكــون   …، ومــع هــذا فلــيس الوقــو    الســجع عنــد اإلعتــدال فقــطمتيــل  إليــه بــالطبع

ويت ذلـــك اتيقـــاع الّصـــ والســـجع  (2)"…، ال غ،ـــًة ولبـــاردةً اتلفـــا  املســـجوعة حلـــوًة حـــادًة، طنانـــًة رنانـــةً 
ذي ذي ينتجــه  حســن تقســيم الكــالم إىل أجــزاء ، تنتهــي حبــرو  متشــاهبة ، وهــو املعــىن الّــواحلــر   الّــ
كلمتــني منــه   قــط ، ويلتــزم   كــلّ فذي يــؤتى بــه هــو الّــ" ا   تعريــف ابــن خلــدون   قولــه اضــحً جنــده و 

    .(3)"اى سجعً سمّ قافية واحدة ي  

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 .291ص/2م، ج1899/ 1ط سوري،يوسف علي الطويل،دار الفكر،دمشق،:قيق بن علي القلقشندي ،تحا:  صبح األعشى( 1)

 .213-212ابن األثير ، ص: سائر في أدب الكاتب والشاعر المثل ال( 2)

 .321 ص. م1889-ه1/1119،دارالفرقان ،األردن، طاس فضل حسن عبّ : البالغة فنونها وأفنانها( 3)
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 .في الفاصلة القرآنية أقسام السجع -ثانبا

وسو  ، عر،والـمرصّ املتوازي،والـمطَّر ،والـموازي،واملـشط: منهاأقسام  إىل عّدة م العلماء السجعقسّ 
 .على ضوء ما ورد منها   القرآن الكر    نعرض رذه التقسيماا

وهـــو أشــر  ،(1)"   الــوزن والــرويّ   رعايــة الكلمتــني اتخريتــني"وهــو: الســجع المتــوازي أو المــوازي-0
،مــن  املتقــني للمــؤمنني  مــا أعــّده اهلل نيوم،ـــال ذلـــك مــا وقـــع منــه   القــرآن قولــه تعــاىل،يبّ .أنـــواع الســجع

كم كتابه  اجلنّ  نعيم  .(2)"﴾﴾03﴿ َوَأْكَواٌب مَّْوض وَعةٌ  ﴾04﴿ فهيَها س ر ٌر َمْرف وَعةٌ ﴿:ة،فقال   حم 

 .وكالمها وقع   هناية الفقرة وزناً وروياً ،  (موضوعة) تقابل لفظة   (مرفوعة)فكلمة 

هــم أعــط منفقــاً اللّ )   :(مصــلى اهلل عليــه وســلّ  )قــول احلبيــب حممــد   ومــن ذلــك   اتســلوب النبــويّ   
 .(3)( "  ا، وأعط ممسًكا تلفً   اخلفً 

     اتخريتـــان   احلـــر  اتخـــري   فـــق الكلمتـــانأن تتّ " وهـــو :  المــــطرَّف" الســـجع المتطـــرف أو  -2
علــى  تعــاىل مــا ورد   اتســلوب القــرآين قولــه وم،الــه.(1)"واختالفهمــا   الــوزن(   الســجع حــرو  أيّ ) 

ــارًاَمــ ﴿:یاطــب قومــه(الم عليــه الّســ) لســان ســيدنا نــوح  ــوَن لهلَّـــهه َوَق ــْم اَل تـَْرج  ــْم  ﴾04﴿ ا َلك  َوَقــْد َخَلَقك 
 .دون الوزن( الراء) اتفقتا   احلر  اتخري(  وأطوارا( ) فوقارا.)(1)"﴾﴾03﴿ َأْطَوارًا

______________________ 

 .129ص/ 1القزويني  ، ج الخطيب:في علوم البالغةاإليضاح ( 1) 

 [.11-13 ]اآليتان :سورة الغاشية ( 2)

 .129ص/1، ج ابن جرير الطبري:في تهذيب اآلثار و  (2393) ومسلم  (1112) الحديث أخرجه البخاري (3)

  129ص/ 1القزويني ، ج الخطيب:  اإليضاح في علوم البالغة( 1)

 

http://tanzil.net/#88:13
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ـــع   - 4 واحلــر   الســجع املرّصــع تناســًبا بــني ألفــا  الفصــلني   الــوزن الصــر  وي عــدّ ":الســجع المرصَّ
إهنَّ  ﴿:وعــذاب الكــافرين،املؤمنني    إثابــة ، لــه تعــاىلقو      اتســلوب  ونــذكر مــن أم،لتــه .(2)"اتخــري

ــرَاَر َلفهــي نَعهــيمٍ  ــيمٍ  ﴾04﴿ اْتَبـْ ــاَر َلفهــي َجحه ة لفظــة   الفقــرة اتوىل مــن اآليــ كــلّ   فــإنّ  .(3)"﴾﴾03﴿ َوإهنَّ اْلف جَّ
ا وم،لــه أيًضــ (.الفجــار) تقابــل (األبــرار)فـــ .وزهنــا ورويهــاتقابــل لفظــة أخــرى   الفقــرة ال،انيــة     الكرميــة

ــــه تعــــاىل َــــابـَه مْ ﴿: قول ــــا إهي َن َســــابـَه م ﴾52﴿ إهنَّ إهلَيـْ ــــا حه َن    لفظــــة كــــلّ  قابلــــت  فقــــد.(1)"﴾﴾52﴿ مث َّ إهنَّ َعَليـْ
 وقــــول أيب الفــــتح.   الفقــــرة اتوىل ، لفظــــة أخــــرى   الفقــــرة ال،انيــــة ،علــــى وزهنــــا ورويهــــا  اآليةالكرميــــة
 .(6)"،وإحجامك تأمالً ليكن إقدامك توكالً : *البسيت

 :السجع المشطر -3

 القائل   كلّ  به ، حي  جيعل عر و خمتصّ وهو  موجود    الشّ "  .ى املشطور ،والتشطري سمّ وي    

 : (1)قول أيب متام م،ل ذلك (2)" شطر من شطري البيت سجعة خمتلفة تختها 

   .رتغبه م   ،   اهلله  مرتقبٍ  هلله   مه تقه َـ نْ م   باهلله  مٍ صه ـتَ عْ م   بـري  دْ تَ 

___________________ 

 [11-13]اآليتان   :  سورة نوح ( 1) 
 .182ابن سنان الخفاجي ، ص: سّر الفصاحة(2)

 [11-13]اآليتان  :سورة االنفطار (.4)

 [21-26]اآليتان : سورة الغاشية ( 1)

هـ، وتوفى في طريقه إلى بخارا 891هـ الموافق سنة 312هو علي بن محمد البستي الشافعي أبو الفتح أديب كاتب شاعر فقيه ، ولد سنة (*) 
أبو الفداء :البداية والنهاية ).ثاره ديوان شعر  وشرح مختصر الجويني في فروع الفقه الشافعية ومن آ. هـ 1216هـ الموافق سنة 161سنة 

 (.399ص / 11ج م،1899-ه1/1123، دار عالم الكتب ،مصر، ط(ه991ت)بن كثيرإسماعيل

 .129ص/1القزويني، ج الخطيب:  اإليضاح في علوم البالغة( 6)

 .221ص/ 1ج: السابقالمصدر ( 1)

 .69ص/1،ج(ت.د/)1ط،القاهرة ،مصر،دار المعارفمحمد عبده عّزام،: بشرح الخطيب التبريزي،تحقيق  أبي تمام ديوان( 9)
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 .يه و مؤيديهالسجع في القرآن الكريم بين معارض -ثالثا

، وقــــد  ويتّ ا لوجــــود تشــــابه ّصــــاختلــــف  العلمــــاء   إثبــــاا الســــجع ونفيــــه   القــــرآن الكــــر  ، نظــــرً    
 :  انقسموا إىل طائفتني

 .طائفة تنفي وجود السجع   القرآن ، وتراه عيًبا   الكالم ، ورا   ذلك حجج وأسباب-

ا فيـه، ورـا مـن وروده   الكـالم ، بـل تـراه زينـة ورونًقـ ج  وطائفة التنفي السجع من القرآن ، والتتحـرّ  -
 .  ذلك حجج وأسباب

 :المعارضون لوجود السجع في القرآن الكريم -1

لنافيني لوجود السجع   القرآن الكر  وعلى رأسهم الّرماين والباقالين قد ارتـبط النفـي عنـدهم إّن ا    
ا ، ومـــن هـــذا ق   القـــرآن ،وهـــو تبعيـــة املعـــاين لأللفـــا  دائًمـــمبفهـــوم خـــاص للســـجع الميكـــن أن يتحّقـــ
ف ب عليـه الّتكلّـم قول الشعراء وقـول الكّهـان ، تّن سـجعهم يغلـ املنطلق ذّم النىي صلى اهلل عليه وسلّ 

إهنَـّـه  َلَقــْول  ﴿:عر ، فقــال تبــارك وتعــاىل قــول الّشــ (صــلى اهلل عليــه وســلم )، كمــا نفــى القــرآن عــن النــيب
ــــــوٍل َكــــــره ٍ  ــــــْوله َشــــــاعهرٍ  ﴾31﴿ َرس  ــــــَو بهَق ــــــا ه  ن ــــــونَ   َوَم ــــــا تـ ْؤمه ــــــْوله َكــــــاههنٍ  ﴾30﴿ قَلهــــــياًل مَّ ــــــا  َواَل بهَق قَلهــــــياًل مَّ
ـــذَكَّر ونَ  علـــى أواخـــر اآليـــاا   القـــرآن فواصـــل ومل ي طلـــق عليهـــا طلـــق ولـــذلك جـــاز أن ي  .(1)"﴾﴾35﴿ َت
 .أسجاًعا

 .ن الكر لف   نفي السجع من القرآوهذه آراء بعض علماء السّ 

 

 

____________________ 

 [.12-12]اآليات : سورة الحاقة( 1) 
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نفــى الّرمـاين وجــود الســجع   القــرآن الكــر  ، وفــّرق بــني (: هـــ483ا):رأي علـي بــن عيســى الّرمــاين-
الفواصـــل حـــرو  :" الفواصـــل والســـجع ، واعتـــرب الســـجع والفواصـــل بالغـــة ، فقـــال   بـــاب الفواصـــل

وذلــــك أّن  والفواصــــل بالغــــة ، واتســــجاع عيــــبٌ  وجــــب حســــن إفهــــام املعــــاينطع ت    املقــــا(1)متشـــاكلة
اللـة ، إذ  الفواصل تابعة للمعاين ،وأّما اتسجاع فاملعاين را تابعة ، وهو قلب ما توجبه احلكمة من الدّ 

شـاكلة ماّسـة، فـإذا كانـت املإليهـا ذي هو حكمة إمّنا هو اإلبانة عن املعاين اليت احلاجـة كان الغرض الّ 
، إلنّه تكّلف من غـري ةنَ كْ ملشاكلة على خال  ذلك فهو عيب ول  وصلة إليه فهو بالغة ، وإن كانت ا

 . (2)"احلكمة وجبهذي ت  الوجه الّ 

ا طريق إىل إفهام املعاين اليت ها بالغة وحكمة ، تهنّ كلّ    وفواصل القرآن"  :مث يستطرد الّرماين قائـال  
ا أخذ السجع   الكالم من سجع احلمامة ، وذلك هبا عليها ، وإمنّ  لّ حتتاج إليها   أحسن صورة يد

من غري وجه احلاجة إليه ، والفائدة فيه مل يعتْد به ، فصار مبنزلة  ملا تـ ك ـلِّفاتصواا  أنّه ليس فيه إالّ 
 .( 3)"  ما ليس فيه إالّ اتصواا املتشاكلة

ألفاظها : فالفاصلة بالغة، والسجع عيٌب، والفواصل فالّرماين يفرق  بني الفاصلة والسجع   اجلواز،
 .(1)"احّتدا حروفه دون نظر إىل املعىن، والقرآن   نظرة يعلو أن يكون سجعاً : تتبع املعاين، والسجع

 

___________________ 

. هـذا شـكل هـذا أي مثلـه : ة ، تقـول الشـين والكـاف والـالم معظـم بابـه المماثلـ: ) مـن المماثلـة ، قـال ابـن فـارس ( مشاكلة ) أصل  كلمة (1)
 (.226ـ -221 ص/ 3،جمقاييس اللغة ، أحمد بن فارس )
 . 89الّرماني  ، ص :  ثالا رسائل(2)
 .89ص: المصدر نفسه ( 3)

 .12 ، صحمدالحسناوي م:   القرآنفي الفاصلة (1)
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مه مـن سـجع الكّهـان، ذلك كان مبنياً على أساس ما أما احلكمة    نظرته تلك إىل السجع، أنّ  ولعلّ 
ا يزيــد املعــىن قــوًة، وتكــون ألفاظــه  ذي ال يقبــل جــداًل، وإالّ مــن الســجع ممـّـومــا فيــه مــن الغرابــة والقــبح الّــ

 .(1)"ل قبوله ، وجييء عامالً من عوامل التأكيدتابعة ملعانيه، ويسه  

  إعجـــاز املـــؤلفني مـــن أبـــرز أعـــالم  *عـــّد البـــاقاليني   : (هــــ314ا): رأي القاضـــي أيب بكـــر البـــاقالين-
نفيـه للسـجع   القـرآن مناصـرة  عمدة الباح،ني فيه،وقـد يكـون"إعجاز القرآن" القرآن ، كما يعّد كتابه

ذهـب أصـحابنا كّلهـم إىل نفـي : " بـه ، وقـد اسـتهل فصـله بقولـه   ذي كان يـدينالّ ،*مذهب اتشاعرة
 .(2)"من كتبه غري موضع  *اتشعري  السجع من القرآن الكر  ، وذكره الشيخ أبو احلسن

 

 

___________________ 

 .12ص:السابق المرجع( 1)

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم القاضي أبـو بكـر البـاقالني البصـري صـاحب التصـانيف وكـان يضـرب المثـل بفهمـه وذكائـه ،  (*)
وفيــات : نظــر ي).، تــوفي فــي ذي القعــدة ســنة ثــالا وأربــع مائــة كـان ثقــة عرافــاً بــالكالم صــنف الــرد عــل الرافضــة والمعتزلــة والخــوارج والجهميــة

 (.218 ص/ 1 ج:األعيان البن خلكان 
نسبة إلى مؤسسه أبي الحسن األشعري وهو مذهب كالمي في أهل السنة ، ( األشاعرة ) أو ( األشعرية ) يطلق على رجال هذا المذهب ( *)

أهل القدر ممن تأولوا القرآن على أرائهم في رؤية اهلل تعالى باألبصار ، وإنكار شفاعة  نهض لتقويم اعوجاج المعتزلة ومغاالتهم ، والنحراف
لعنين الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، وعذاب القبر ، والقول بخلق القرآن ، وخلق العباد للشر ، وخلود العصاة في النار ، ونفي الوجه واليد وا

هـ ، والسيد  196هـ ، والبيضاوي  626الغزالي ت : هذا المذهب غير األشعري والباقالني  ومن رجال. والتنزل هلل تعالى  وما شابه ذلك 
 (138 -128ص/ 22،ع3دائرة المعارف اإلسالمية  النسخة العربية ،كتاب الشعب ـ مج : نظري)هـ 911الشريف الجرجاني 

مجلــس .. ن ذلــك اعتـزال أبــرز أئمتــه واصـل بــن عطــاء مــ: مـذهب إســالمي كالمــي ، نشـأ فــي العصــر األمـوي ، واختلــف فــي ســبب تسـميته ( *)
التوحيــد ، والعــدل ، : لــيس أحــد يســتحق االعتــزال حتــى يجمــع القــول باألصــول الخمســة " : أبــو الحســن الخيــاط " يقــول . الحســن البصــري 

محمـد أبـو زهـرة ـ : إلسـالمية ، تــأليف المـذاهب ا: نظـر ي).والوعـد والوعيـد ، والمنزلـة بـين المنـزلتين ، واألمـر بــالمعروف والنهـي عـن المنكـر  
 (.211 -229ص ،( ت.د(/)ط.د)، مصر،مكتبة اآلداب ومطبعتها 

 .23ص ،3/1889ط.،لبناننايف معروف ، دار النفائس ، بيروت  :  األدب اإلسالمي( 2)
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،  ا يبني به فضل الكالمممّ   ذلك أنّ   وذهب ك،ري ممن یالفهم إىل إثباا السجع   القرآن ، وزعموا.
لتفاا ، وما أشبه ذلك إله من اتجناس اليت تقع فيا التفاضل   البيان والفصاحة، كالتجنيس واوأنّ 

 : عر  هبا الفصاحة ، وأقوى ما يستدلون به عليهمن الوجوه اليت ت  

 (عليهما السالم )ضل من هارون موسى أف على أنّ  اتفاق الكلّ -
َ
ان السجع قيل   موضع كَ ومل

 .(1)"موسى وهارون" والنون ، قيل   وملا كانت الفواصل   موضع آخر بالواو ،"هارون وموسى :"

 .أن يتفق كّله غري مقصود إليه وقد جاء   القرآن سجع ك،ري فال يصحّ  

هو مواالة الكالم على وزن )غة قال أهل اللّ .ه على حتديد معىن السجع ويبنون اتمر    ذلك كلّ   
 :دا صومها وأنشد ردّ  هااحلمامة معنسجعت :(*)واحد ، قال ابن دريد

 . وائع  نَ  نٌ ا غصو وً حْ هبا ضَ  متيل  *  واجع  لسّ ا أبكتك احلمام  و  تَ بْ ره طَ          

مل  تنّــه قــد يكــون الكــالم علــى م،ــال الســجع ، وإنْ   رونــه أنّــه ســجع فهــو وهــم ذي يقدّ والّــ" : مث قــال
تّن الســجع مــن   الوجــوه دون بعــض  بــبعض ا یــتصّ ســجعً   تّن مــا يكــون بــه الكــالم  يكــن ســجّعا 

ذي يؤدي السجع ، وليس كذلك مـا اتفـق ممّـاهو   تقـدير السـجع مـن فظ الّ الكالم يتبع املعىن فيه اللّ 
فظ يقع فيه تابًعا للمعىن ، وفصل بني أن ينتظم الكـالم   نفسـه بألفاظـه الـيت تـؤدي تّن اللّ     القرآن

 ا لتحسـني الكالم دونمستجلـبً كـان  دون السجـع املعىن ، ومت انتظم املعـىن بنفسـه

 

_____________________ 

 .69الباقالني ، صأبو بكر : : إعجاز القرآن الكريم ( 1)
تـوفي فـي شـعبان سـنة : قـال الـذهبي . ابن دريد  هو أبو بكر محمد بن الحسن بـن دريـد بـن عتاهيـة األزدي البصـري ، صـاحب التصـانيف  (*)

 321 -281 ص/  6 جياقوت بن عبد اهلل الرومـي الحمـوي ، :معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب:نظريُ ). هـ 89هـ وله  321
. 
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 .(1)" تصحـيح املعىن

خـــارج عـــن غـــري ا لكـــان غـــري صـــحيح ، ولـــو كـــان القـــرآن ســـجعً  هذي يزعمونـــوهـــذا الّـــ: " مث قـــال     
هــو ســجع : بــذلك إعجــاز ، ولــو جــاز أن يقولــوا فيهــا مل يقــع  كالمهــم ، ولــو كــان داخــالً    أســاليب

الكهانــة مــن العــرب ، ونفيــه ه وكيــف والســجع ممــا كــان يألفــ  شــعر معجــز ،: أن يقولــوارــم معجــز جلــاز 
الكهانة تنا  النبـواا ، ولـيس كـذلك الشـعر  تنّ  من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر ؟

..."(2).    

سابقه ،   ذي مل یرج فيه عن رأينفي السجع من القرآن الكر  ، والّ هذا جممل رأي الباقالين     
كالمـه على الفاصلة   القرآن    وأدار  ذي مل يعت  بالسجـع   القـرآنعلي بن عيسى الّرماين ، والّ 

 .  الكر 

ين املعتــزيل، والبــاقال( هـــ483ا)وعلــى هــذا فــاملنكرون لوجــود الســجع   القــرآن كــأبو احلســن الّرمــاين 
ـــــه314ا) وبعـــــض ممـــــن جـــــاء بعـــــدهم كالقاضـــــي (ه453)اتشـــــعري، وشـــــيخه أبواحلســـــن اتشـــــعري(ـ

،وعبـد احلميدحسـن، (ــه818ا)، وابـن خلـدون(ــه114ا)بكي، وهبـاء الـدين الّسـ(ه233ا)عياض
 :(3)كاآليت حجج مذهبهم مجيعاو ،"والبوطي ،والدكتورة عائشة عبد الرمحان وغريهم

 ، وذلك أن الفواصل تابعة للمعاين ، وأما اتسجاع فاملعاين الفواصل بالغة ، واتسجاع عيب-
 .(1)تابعة را

____________________ 

 .99الباقالني  ، ص أبو بكر:  إعجاز القرآن الكريم(1) 

 .81-82 ،ص المصدر نفسه( 2)

 .22 محمد الحسناوي ، ص: القرآن في  الفاصلة( 3)

 .69ني  ، ص أبو بكرالباقال: إعجاز القرآن  :نظريُ ( 1)
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أن الســجع ممــا كــان يألفــه الكهــان مــن العــرب ، ونفيــه مــن القــرآن أجــدر بــأن يكــون حجــة مــن نفــي -
ـــــَو بهَقـــــْوله ﴿: قـــــال تعـــــاىل ( 1) "الشـــــعر ، تن الكهانـــــة تنـــــا  النبـــــواا ، ولـــــيس كـــــذلك الشـــــعر  َوَمـــــا ه 

إهْن ه ـَو إهالَّ ذهْكـٌر َوقـ ـْرآٌن  َناه  الشِّْعَر َوَما يَنَبغهي لَـه  َوَما َعلَّمْ  ﴿: وقوله أيضا  (2)"﴾ قَلهياًل مَّا تـ ْؤمهن ونَ   َشاعهرٍ 
 . (3)"﴾ مُّبهنيٌ 
كيــف : قــد روي أن النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم قــال للــذين جــاؤوه وكلمــوه   شــأن اجلنــني قــائلني  -

أســجاعة كســـجاعة : ) طــّل ؟ فقــال لـــيس دمــه قــد ي  أنــدي مــن ال شــرب  والأكــل وال صــاح فاســتهل 
فـــرأى ذلـــك مـــذمومامل يصـــح أن يكـــون   ( أســـجعاً كســـجع الكهـــان ؟ : ) و  بعضـــها ( اهليـــة ؟ اجل

 .(1)داللته

وأما اتمور اليت يستيح إليها الكالم فإهنا ختتلف فرمبـا كـان ذلـك يسـمى قافيـة وذلـك إمنـا يكـون    -
وفواصـل القـرآن ممـا  الشعر ورمبا كان ما ينفصل عنده الكالمان مقاطع السجع ورمبا مسـي ذلـك فواصـل

 .(6)"هو خمتص هبا ال شركة بينه وبني  سائر الكالم  فيها وال تناسب

لــو كــان القــرآن ســجعا لكــان غــري خــارج عــن أســاليب كالمهــم ولــو كــان داخــال فيهــا مل يقــع بــذلك -
 .(1)"إعجاز 

 
___________________ 

 .69ص: المصدر نفسه (1) 

 .[   11]اآلية : سورة الحاقة  ( 2)

 .[    18]اآلية : سورة  يس( ( 3)

 .99-99أبو بكرالباقالني  ، ص:إعجاز القرآن : نظريُ (1)

 .11ص :المصدر نفسه (6)
 .12ص: المصدر نفسه( 1)
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 .(1) "شعر معجز: هو سجع معجز جلاز رم أن يقولوا : ولو جاز أن يقولوا  -

يهـاً لـه عـن التصـريح مبـا أصـله   احلمـام ال يقال   القرآن أسـجاع ، رعايـة لـألدب ، وتعظيمـاً  وتنز  -

اليت هي من الدواب الع جم ، لكونه من نغماا الكهنـة علـى ك،ـرة إطالقـه علـى هـذا اتصـل ، اللعـدم 

 .(2)"وجوده   نفس الوقت   القرآن

عليهمـــا الســـالم   موضـــع وتـــأخريه عنـــه   ( هـــارون ) علـــى (موســـى ) ا مـــا ذكـــروه مـــن تقـــد  وأّمـــ -
الفائدة عنـدنا غـري مـا ذكـروه وهـي  تنّ   السجع وتساوي مقاطع الكالم فليس بصحيح موضع ملكان 

ذي تظهــر بــه عب الّــا مــن اتمــر الّصــة الواحــدة بألفــا  خمتلفــة وتــؤدي معــىن واحــدً إعــادة ذكــر القّصــ أنّ 
الفصــاحة وتتبـــني بـــه البالغــة وأعيـــد ك،ـــري مـــن القصــص   مواضـــع ك،ـــرية خمتلفــة علـــى ترتيبـــاا متفاوتـــة 

ا ، ولــو كــان فــيهم متكــن مــن املعارضــة بهــوا بــذلك علــى عجــزهم عــن اإلتيــان مب،لــه مبتــدأ بــه ومكــررً ون
وا عنهــا بألفــا  رــم تــؤدي تلــك املعــاين وحنوهــا وجعلوهــا بــإزاء مــا جــاء بــه ة وعــربّ لقصــدوا تلــك القّصــ

ـــْأت وا فَـ  ﴿: وكيـــف وقـــد قـــال رـــم . لوا بـــذلك إىل تكذيبـــه وإىل مســـاواته فيمـــا حكـــى وجـــاء بـــه وتوّصـــ ْلَي
َدهيٍ  مِّْ،لههه إهن َكان وا َصادهقهنيَ   (3)"﴾ حبه

ا فعلى هـذا يكـون املقصـد  بتقـد  بعـض الكلمـاا وتأخريهـا إظهـار اإلعجـاز علـى الطـريقني مجيًعـاواته 
 .(1)"ذي تومهوه دون السجع الّ 

 

 
____________________ 

 69ص: المصدر السابق ( 1)
 .116صم،1891-ه1/1121مكتبة الفالح ، الكويت ، طعبد الرؤوف مخلوف، :  الغةغة والنقد والبمن قضايا اللّ (2)
 [. 31 ]األية :سورة الطور ( 3)

 .12 -11ص : المرجع نفسه (1)
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 : من خالل أدلة املعارضني لوجود السجع   القرآن الكر  يتبني مايلي
 . ا له ذي يكون املعىن تابعً أّن السجع املنهى عنه هو السجع املتكّلف الّ  -
أّن احلدي  الشريف املتضمن إنكار سجع الكهان النهى فيه مل يكن عن السجع نفسه ، وإمّنا عـن  -

 .احلكم املتبوع   قول الكاهن
مـا   القـرآن مـن فواصــل ومل يسـّموا مـا متاثلـت حروفـه ســجًعا  مـا دعـا بعـض العلمـاء إىل تســمية كـلّ  -

 .كهنة رغبة   تنزيه القرآن والوصف املروي عن ال

ـــ: "فقـــال( هــــ100ا)يوطياللّســـوإىل هـــذا توصّ  ذي دعـــاهم إىل تســـمية جـــّل مـــا   القـــرآن وأظـــّن أّن اّل
حــق بغــريه مــن فواصــل، ومل يســّموا مــا متاثلــت حروفــه ســجعاً رغبــتهم   تنزيــه القــرآن عــن الوصــف الالّ 

ورود الســـجع   هـــذه أدلـــة املـــانعني لـــ.(1)"الكـــالم املـــروي عـــن الكهنـــة، وهـــذا غـــرض   التســـمية قريـــب
 .ماين والباقالين  وغريهمأورم اتشاعرة ، مث تابعهم ك،ري من العلماء م،ل الرّ الكر  وكان  القرآن

 .وبقي أن نشري إىل الفئة اليت قالت بوجود السجع   القرآن الكر  

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 .213ص/2يوطي  ، جين السّ جالل الدّ :  اإلتقان في علوم القرآن(1)
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 .الكريم المؤيدون لوجود السجع في القرآن -2

هّنم أقروا وجوده فيه ، أه ال،اين   قضية السجع والفاصلة فإنّه يتحرك   اجتاه نقيض ، إذ أّما التوجّ    
نا سنذكر آراء فأنّ . وهو مذهب العسكري ، وابن سنان اخلفاجي ، وضياء الدين بن اتثري ، وآخرون 

 :ال ال احلصر بعضهم على سبيل امل،

ـــَر أبـــو هـــالل العســـكري(:هــــ412ا)هـــالل العســـكري   رأي أيب -   رأي الّرمـــاين   التفريـــق بـــني*مل ي
الفواصل والسجع ، واعتبـار السـجع عيبًـا ، والفواصـل بالغـة ، فهـو جييـز السـجع،وإن كـان يـذم سـجع 

وكــذلك :" ..بقولــه   " الفواصــل بالغــة واتســجاع عيــبٌ : " ه رّد علــى قــول الّرمــاين كمــا أنّــ.الكهــان 
فــــظ ، ا جيــــري علــــى التســــجيع واالزدواج خمــــالف   متكــــني املعــــىن ، وصــــفاء اللّ مجيــــع مــــا   القــــرآن ممّــــ

َواْلَعادهيَــــااه ﴿:وجــــلّ اخللق ، أال تــــرى قولــــه عـــــّز وتضــــمن الطــــالوة واملــــاء ، ملــــا جيــــري جمــــراه مــــن كالمــــ
فـََوَســـــــْطَن بـهــــــهه  ﴾3﴿ فَـــــــأَثـَْرَن بـهــــــهه نـَْقًعـــــــا ﴾4﴿فَـــــــاْلم غهريَااه ص ـــــــْبًحا ﴾5﴿ فَاْلم ورهيَـــــــااه قَـــــــْدًحا ﴾0﴿ َضـــــــْبًحا
ماء والّســ: " هــذا اجملــرى مــن م،ــل قــول الكــاهن   قــد بــان عــن مجيــع أقســامهم اجلاريــة(1)"﴾﴾2﴿ مَجًْعــا

 .*واترض ، والقرض والفرض ، والغمر والربض

لرجـل (صلى اهلل علية وسـلم )النيب  هف ورذا ما قالف، والتعسّ وم،ل السجع مذموم ، ملا فيه من التكلّ 
أسـجعأ كسـجع ! أنـدى مـن ال شـرب، وال أكـل ،وال صـاح واسـتهل ، فم،ـل ذلـك بطـل ؟ : ، قال لـه 
 ! الكهان ؟

أسـجعا : لكونه سـجعاً لقـال (عليه الصالة والسالم )فاٍش ، ولو كرهه   ف   سجعهمالتكلّ  تنّ      
 يعمل يكن   مج  فف ، وبر  من التعسّ ه ويكرهه وإذا سلم من التكلّ سكت ، وكيف يذمّ  مثّ ! ؟

_____________________ 

       جمهرة األمثال ،: أبو هالل  الحسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحى بن مهران العسكري ، عالم باألدب وله شعر ، من كتبه (*)
 (21ص/2ج،الزركلي : األعالم :نظريُ ). شرح الحماسة و 

 [.6-1]اآليات :سورة العاديات (1)

ـــــْرضُ  ـــــل :البَـ ـــــرْ .القلي ـــــل  وهـــــو خـــــالف الَغْمر: ض  مـــــاء بـَ ـــــَراض  : والجمـــــع ،قلي ـــــراض  ، وَأبـْ ـــــُروض  ، وِب ـــــن منظـــــور ، : لســـــان العـــــرب : ينظـــــر)بـُ اب
 . (برض:،مادة111ص/1ج

http://tanzil.net/#100:1
http://tanzil.net/#100:2
http://tanzil.net/#100:3
http://tanzil.net/#100:4
http://tanzil.net/#100:5
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 .(1)"منه أحسن  صنوفالكالم

ماين والباقالين، ومن سار على من الرّ  ليه كلّ إهم  من كالم أيب هالل العسكريّ أنّه خمالف ملا دعا في  
ا ما جاَء مّ أ. ه  مذموم عندهنّ إفاً ففاً، ومتعسّ ما كان منه  متكلّ  الّ إيذم السجع عامًة، هنجهم، فهو ال 
ه  ف وقد خرج على الطبع، فهو حمموٌد عنده ، وهو يقول بسجع القرآن، ولكنّ منه خالياً من التكلّ 

 .و َياذيهأحد أن جياريه أحٌد تسجع من نوع خاص، ال ميكن 

إىل وجــود السـجع   القــرآن ، ورّد علــى *ذهــب ابــن سـنان اخلفــاجي(:هــ322ا)ابـن ســنان اخلفــاجي-
ل ذلـــك مبـــا ، وعّلـــ الفواصـــل بالغـــة والســـجع عيـــبٌ  إنّ : " فقـــال " ســـّر الفصـــاحة   "مـــاىن   كتابـــه الرّ 

ذي جيب أن َيرر السجع تتبعه املعاين ، والفواصل تتبع املعاين ، وهذا غري صحيح ، والّ  ذكرناه من أنّ 
 ىوالفواصــل علــ.مــا ذكرنــاه  ىاتســجاع حــرو  مماثلــة   مقــاطع الفصــول علــ إنّ :    ذلــك أن يقــال

يكون سجعاً ، هو ما متاثلت حروفـه   املقـاطع ، وضـرب ال يكـون سـجعاً ، وهـو ملـا  ، ضرب ضربني
من هذين القسـمني ـ أعـين التماثـل والتقـارب مـن  وال یلو كلّ .تقابلت حروفه   املقاطع ، ومل تتماثل 

 فـإنْ .  يكون متكلفـاً يتبعـه املعـىن من ذلك حّت  ون يأيت طوعاً سهالً ، وتابعاً للمعاين ، وبالضدّ أن يك
، فهـو   وإن كـان مـن ال،ـاين. كان من القسم اتول ، فهواحملمود الـدال علـى القصاصـة وحسـن البيـان 

 مذموم 

 

 

 

____________________ 

 . 212ص، العسكري  أبو الهالل: كتاب الصناعتين(1)
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 . (1)" سم اتول احملمود ، لعلوه   الفصاحةما هو من القه  ا القرآن فلم يرد فيه إالّ فأمّ .مرفوض 

ــــ: "ويســــتمر اخلفــــاجي   تفنيــــد آراء مــــن نفــــى الســــجع   القــــرآن فيقــــول      إنّ : ا قــــول الّرمــــاين وأّم
، ه غــري مقصــود، وكأنّــ ه أراد بالســجع مــا يتبــع املعــىنعيــب ، والفواصــل بالغــة ، فغلــط ، فإنّــ  الســجع

وهـــو مقصـــور   تابعـــة لـــه ،  فـــذلك بالغـــة ، والفواصـــل م،لـــه ، وإن كـــان يريـــد بالســـجع مـــا تقـــع املعـــاين
ف   السـجع عنـد طلـب متاثـل احلـرو   ، والفواصل م،له، وكما يعـرض التكلّـ فذلك عيبٌ   ف ،متكلّ 

 .كذلك يعرض   الفواصل عند طلب تقارب احلرو 

ذي الّـ وأظـّن أنّ "   :ا فيقـول ولـيس سـجعً   أسباب تسـمية مـا   القـرآن فواصـليوضح اخلفاجي  مثّ    
ا ، رغبة   تنزيه وا ما متاثلت حروفه سجعً ما   القرآن فواصل ، ومل يسمّ  دعا أصحابنا إىل تسمية كلّ 
مـن الكــالم املـروي عـن الكهانـة وغــريهم ، وهـذا غـرض   التســمية   حــق بغـريهالقـرآن عـن الوصـف الالّ 

 .يبقر 

ه ال فـــرق بـــني مشـــاركة بعـــض القـــرآن لغـــريه مـــن الكـــالم   كونـــه ذكرنـــاه ، تنّـــ  فأمـــا احلقيقـــة فمـــا    
ا ، وبــني مشــاركة مجيعــه    ا ، وبــني مشــاركة بعــض القــرآن لغــريه مــن الكــالم   كونــه مســجوعً مســجوعً 
يادة   البيـان ، وال فـرق فيحتاج إىل ز   ا ال یفىوهذا ممّ   …ا ا ومؤلفً ا عربيً ا وصوتا وكالمً كونه عرضً 

  .(2)" بني الفواصل اليت تتماثل حروفها   املقاطع ، وبني السجع

ا ه مسـجوعً السجع حممود فهـال ورد القـرآن كلّـ إذا كان عندكم أنّ :   فإن قال قائل"   مث يستطرد قائالً 
، وعلـى عـرفهم ،   بإّن القـرآن أ نـزل بلغـة العـر :   قيـل" . غـري مسـجوع   وما الوجه   ورود بعضه  ،

 فا ، ملا   ذلك من أمارا ا التكلّ وعادمهم وكان الفصيح من كالمهم ال يكون مسجوعً 

____________________ 

 .166،صابن سنان الخفاجي:  سّر الفصاحة(1)
 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها(2)
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ا به على عرفهم   الطبقة ا جريً ع ، لسيما فيما يطول من الكالم ، فلم يرد مسجوعً واالستكراهوالتصنّ 
،   ه َيســن   بعــض الكــالم علــى الصــفة الــيت قــدمناهامــن الســجع ، تنّــ العاليــة مــن كلمهــم ، ومل یــل  

فيـه شـرط مـن شـروطها ،  ا   الفصـاحة وقـد أخـلّ أن يكون عاليًـ وعليها ورد فصيح كالمهم ، فلم جيزه 
فاخلفـاجي يعيـب   ذلـك كـّل مـا ينـا   (1)."ا وغري مسجوع فهذا هو السبب ، فأورد القرآن مسجوعً 

 .، سوء أكان سجعا أم سواه    الفواصل بالغة واتسجاع عيبٌ  رأى أنّ  البالغة ، تّن  الّرماينّ 

ه وقـد ذّمـ: " على مـن ذّم السـجع ، فقـال *أنكر ابن اتثي (:هـ241ا)رأي ضياء الدين بن اتثري  -
 "رى لــذلك وجهــا ســوى عجــزهم أن يــأتوا بــه ، وإالبعــض أصــحابنا مــن أربــاب هــذه الصــناعة ، وال أ

  ه ليؤتى بالسـورة مجيعهـا أنّ ه قد أتى منه بالك،ري ، حّت كان مذموما ملا ورد   القرآن الكر  ، فإنّ    فلو
،وغريها،وباجلملــــة لــــم تــــخل منــــه ســــورة مـــن الســــور " القمـــر "  ســـورة ،"الـــرمحن "  مســـجوعة ، كســـورة

 :اجمليدكاآليتثبتوا السجع   القرآن حجج الذين أومن  .(2)"

مــن ذلــك ، حــت  الســجع لــيس عيبــاً بذاتــه ، فمنــه مــا يــأيت طوعــاً ســهالً  وتابعــاً للمعــاين ، وبالضــدّ -
فــاً  يتبعــه املعــىن ، فــإن كــان مــن القســم اتول فهــو احملمــود الــدال علــى الفصــاحة وحســن يكــون متكلّ 

 .  البيان ، وإن كان من ال،اين فهو مذموم مرفوض

 
 
 

______________________ 

 .111ابن سنان الخفاجي ، ص: سّر الفصاحة(1)

هو أبو الفتح ضياء الدين نصر اهلل بن محمد الشيباني المعروف بابن  األثير المؤرم ، حفظ شعر ابي تمام والبحتري ، مات ببغداد سنة )*(
 (.139ص/1الزركلي،ج: األعالم :يُنظر).هـ ، له كتاب المثل السائر 139

 .291ص/1جابن األثير ، : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر(2)
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 .(1)"ما هو من القسم احملمود ، لعلوه   الفصاحة ا القرآن فلم يرد فيه إالّ فأمّ 
ه من اتجناس اليت يقع فيها ا يبني به فضل الكالم ، وتنّ ه ممّ إثباا السجع   القرآن صحيح ، تنّ  -

 .(2)"لتفاااإلوالفصاحة ، كالتجنيس و  التفاضل   البيان

ه أنزل بلغة العرب وعرفهم وعادمهم ، وكان الفصيح منهم ال يكون  ه مسجوعا تنّ مل يكن القرآن كلّ  -
 . (3)"كالمه كله مسجوعا

هـو مـوالة الكـالم : قـال أهـل اللغـة . تسمية بعض الفواصل أسجاعا يرجع إىل حتديد معىن السجع  -
 .(1)"رددا صومها: معناه ( سجعت احلمامة : ) ل ابن دريدوقا. على وزن واحد 

ال سبب للفصل بني الفاصـلة والسـجع ، فالفاصـلة أو السـجعة   القـرآن تـؤدي دورهـا متامـا ، كمـا  -
 .(6)"تؤديه   غريه من الكالم الفين اجلميل

لســجع قيــل   عليهمــا الســالم ، وملكــان ا( هــارون ) أفضــل مــن ( موســى )  علــى أنّ  اتفــاق الكــلّ  -
ـــــالواو والنون،قيـــــل( . هـــــارون وموســـــى : ) موضـــــع  موســـــى )وملـــــا كانـــــت الفواصـــــل   موضـــــع آخـــــر ب
مـا مل ( هـارون وموسـى: )ومرة أخـرى ( موسى وهارون : )مث أي إعجاز   أن يقال مرة .(1)("وهارون

ال يتغـري بتقــد  أحــد ه ا املعـىن فإنّــيكـن وراء ذلــك حتقيـق لغايــة أو اعتبـار ملعــىن ، أو جتميــل لصـورة ؟ أّمــ
 واملتأخر ،وال يبقى اليت يتساوى معها املتقدم( الواو ) املتعاطفني أو تأخريه إذا كان العطف حبر  

________________ 

 .  .22صابن سنان الخفاجي ، :  سّر الفصاحة( 1)

 .69ص ، أبو بكر الباقالني:  إعجاز القرآن(2)

 .22 ص،  ابن سنان الخفاجي: سّر الفصاحة( 3)

 .69ص  ،أبو بكرالباقالني:إعجاز القرآن ( 1)

 .299صم،3/1813سالم ، مكتبة األنجلو المصرية ،مصر، طمحمد زغلول  :أثر القرآن في تطور النقد العربي( 6)

 .  69ص ،  أبو بكر الباقالني:  إعجاز القرآن( 1) 
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هـــو حتقيـــق ملوقـــع املقطـــع   أن يكـــون التخـــالف   التعبـــريين لتحقيـــق الســـجع الـــذي  اتمــر كـــذلك إالّ 
الســـمع ، وجميئـــه متحـــدا متوافقـــا مـــع مـــا قبلـــه ومـــا بعـــده ، غـــري ناشـــزا  وال خـــارج عـــن ســـياق املقطـــع 

 .(1)"مجلة

الرائـــع منـــه مظهـــر مـــن  امل،بتـــني للســـجع يـــرون أنّ  تنّ * رفهالقـــول بســـجع القـــرآن ال يلـــزم القـــول بالّصـــ -
السجع الك،ري   القـرآن قـد جـاء فيـأرفع  الفصاحة   وأنّ مظاهر االقتدار على البالغة واالمتالك لزمام 

صـــور البيـــان ، وبــــاين كـــل أســـجاع الســـاجعني   كمـــا يؤمنـــون بـــأن ســـّر إعجـــاز القـــرآن نظمـــه البـــديع ، 
 .(2)"وبالغته الرائعة اجملاوزة جلميع بالغاا العرب

امض الـذي يسـمونه ه من نوع كالمهم خري من وصفه ذلك الوصف املبهم الغوصف القرآن بأنّ  أنّ  -
 .(3)"ه كالم خارج عن كل مناهج الكالم واتدب عند العرب أحياناً  بالفواصل ، وبأنّ 

إنا ال نرى مانعا مينع من أن يكون سجعاً معجـزاً ، مـا دامـت قـد حتققـت فيـه صـفة اإلعجـاز وكونـه  -
 .(1)"درة البشر وطاقامهمفوق ق  

 
______________________ 

 .212ص/  3،عهـ 1399جمادي األولى  ، خلوفم :مجلة األزهر (0)

بن النديم محمد :الفهرست  :نظر يُ )أن اهلل صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها ، فكان هذا الصرف خارقا للعادة : رفة الصّ )*(

قول "وقد رّده الزركشي قائال .أخرونوأّول من قال به شيوم المعتزلة ، ثم تابعه (. 262ص م،1899(/ط.د)،مصر، القاهرة ،دار المعرفة ، 

البرهان في علوم :يُنظر.)فاسد  ألنّه يجعل القرآن معجزا بذاته بل بأسباب خارجية العالقة لها بنظمه وفصاحته وبالغته وجرسه وإيقاعه 

 (. 81ص/1،ج ين الزركشيبدر الدّ : القرآن

 .99 -91ص  م،1861-ه1391/  1،طمصر،القاهرة،دار المعارف:صقر د أحمدالسيّ :(لباقالنيا:إعجاز القرآن)ق مة  محقّ مقدّ :يُنظر(2)

 الصفحة نفسها. المراجع السابق(3) 

 .199ص م،1811-ه1331(/ ط.د)مكتبة الكليات األزهرية،مصر،محمد الصادق عرجون ،:عجازه إالقرآن العظيم هدايته و : نظر يُ (1)
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مـا متفقـني كـون خالفـا لفظيًـا مـا دام أهنّ ومن خالل هذه احلجج بني نفاة السجع وجموزيـه التعـدو أن ت
 . تنزيه القرآن الكر  عن التكّلف  ىعل

فال ضري أن يقال إّن   القرآن سجًعا لكّنه فصيح غري متكّلف ، والسبيل إىل إنكار السجع ففيه منه 
دة وخلـوه تفـاق   التسـمية اليضـري مادامـت التفرقـة بينـه وبـني غـريه مقيسـة مبعـاير اجلـو إلالقدر الك،ري وا
 .من العيوب 

ويــرى أّن اتصــل   نفــي النفــاة ، هــو خمالفــة وصــف القــرآن مبــا مل يــرد فيــه نــص ، وإالّ فــال مشــاحة   
غـري . ( 1)"إطالق اصطالح السجع على نوع بعينه من الفواصل وهي الفواصل ذاا اتواخـر املتماثلـة 

اتصــل   اتمــور  تنّ  صــل املتماثلــةأّن الــذي يــرى هــو إطــالق مــا جــاء كالســجع   القــرآن علــى الفوا
ي مـا جـاء مـن الفواصـل املتماثلـة سـجعاً ، مـا دامـت  أنه ال شـيء يـدعونا إىل أن نسـمّ .العقدية التوقيف

مبـــا يناســـبه مـــن  ؤدي املعـــىن ، حـــّت يظـــل القـــرآن علـــى قدســـيته ، فـــال يوصـــف إالّ ت ـــ( الفواصـــل)كلمـــة  
كهتَــــاٌب ف صِّــــَلت ﴿:باملفصــــالا   قولــــه تعــــاىلبينمــــا وصــــف اهلل عــــز و جــــل آيــــاا القــــرآن .اتلفــــا 
إذا للفاصــلة اشــتقاق موجــود   القــرآن .كــر العلمــاء مناســبة لفــظ الفاصــلةومــن هــذه اآليــة ذ .(2)"﴾آياتــه

  .خبال  السجع

السـجع    ّن منع إطالق مصطلح السجع على ما   القرآن الكر  إمنّا هـو لرعايـة اتدب فقـط  تنّ إ
ه قــد شــاع إطــالق هــذا املصــطلح علــى أقــوال الكهــان، ومل يَــرد نــّص وحنــوه، وتنّــاتصــل هــدير احلمــام 

ا هنــي النــيب صــلى اهلل عليــه و ســلم عــن أّمــشــرعي صــريح مينــع مــن إطــالق الســجع علــى مــا   القــرآن 
 .(3)"السجع، فهو مقيد بسجع الكهان، وليس مطلًقا

____________________ 

 .111، ص ابن سنان الخفاجي: سّر الفصاحة (1) 

 [21]اآلية : سورة فصلت (2)

      من حيث اإلباحة والحظر الطنطاويوليد علي : السجع اسلوب في اراءالعلماء  (3)
  kulalsalafiyeen.comالموقع   
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 :المبحث الثاني                             

 

آن الكرمي﴿             وت  للفواصل يف القرأ يقاع الص   ﴾االإ

 :ويتضمن

يقاع:  أ وال  .مفهوم االإ

آن الكرمي: اثنيا    وت  يف فواصل القرأ يقاع الص   .االإ
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 .الكريم القرآنفي لفواصل ل اإليقاع الصوتيّ :  الثانيالمبحث  

 .اإليقاع مفهوم -أوال

 :اإليقاع لغة واصطالحا -1   

ومرآة عاكسة  ،فيه  فم،لت صوره للتناسق الفين ،امتازا لغة القرآن الكر  بإيقاعيتها و موسيقاها 
ا تنبع من إمنّ و  فإيقاعامها ال تنبع من وزن شعري أو تفعيالا كالشعر العريب  ،لتصوير معانيها 
تال  أصوامها و تساوق ألفاظها و تنافسها و قابليتها التناغمية على أداء ائب ،غة نفسها مكنوناا اللّ 

 . (1)"املعىن و داللتها عليه

يقاعيـــة تقـــوم علــى مبـــدأ املقـــاطع الـــيت نلمـــح مــن خالرـــا تناســـباً بـــني الصـــوامت العربيـــة لغـــة إ فالّلغــة    
 .والصوائت، سواء على مستوى اتلفا  أو على مستوى التاكيب   املنظوم واملن،ور

   لذه اآلذان ســتذي تو حتــريوا   أمــر هــذا الكــالم الّــ ،هــش العــرب حينمــا مَسعــوا الق ــرآن الكــر  وقــد د     
احلرية حني  ذهد الوليد بن املغرية هوقد جسّ ،منه اجللود وتطمئن به القلوب  نة وتقشعرّ لستتستخفه او 

   ،الشــعر فمــا هــو بالشــعر اءو اهلل لقــد وضــعته علــى أقــر  ":ملشــهورةاقــال يصــف القــرآن الكــر    مقولتــه 
 (.2")(على عليهي   ه ليعلو والنّ إو  ،دقغأسفله مل نّ إو ،أعاله مل،مر نّ إو ،ما هو بالسجع و ال الكهانة و 

 :لغةيقاع إلا-
 (.3)"وا و توقيعها   الغناء تفاق الصّ إ:غة االيقاع   اللّ 

ى مسّـــن يوقـــع اتحلـــان و يبينهـــا و أو هـــو  ،حـــن و الغنـــاءيقـــاع اللّ إيقـــاع مـــن إلا"  :وورد   لســـان العـــرب 
 .(4)"يقاع إللك املعىن  ، كتاب اذا من كتبه   كتابً اخلليل  

___________________ 

 .21م، ص2212، ( 1)21مجلد دي ، مجلة كلية التربية للبنات ، مهجنان محمد : اإليقاع الصوتي اإليحائي في سياق النا القرآني ( 1)

 .mediu.edu.my wwwعمار عبد اهلل ناصر ،  :تفر د الخصائا الصوتية للقرآن الكريم (2)

 .1262ص/ 2مجمع الّلغة العربية ،ج:عجم الوسيط  الم(3)

 (.مادة وقع) .213ص/ 16، جأبو الفضل جمال الدين بن منظور:لسان العرب (4)
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ا ذوه ،بإيقاعها اخلاص  كالً   ،ه اتحلان ذأحلان الغناء من خالل متييز هو يقاع إله هنا يربط بني انّ إ
 .   عن نشأة املصطلح   ارتباطه هبذا اجملالالتعريف يعرّب 

 طاملا یتلط اتمر بشأهنما  ذلك أنّ  شري إىل الفرق بينهما، إذْ اإليقاع غري الوزن، وهنا ال بأس أن نو 
يفتأ قائماً دون أن يصيبه تغيري إىل هنايته، م،له م،ل "ه الوزن عندما يتم،ل لدى بداية تركيب ما، فإنّ 
واملتأمل للجهاز الصويت عند .(1)"ه خلق مجايل حمضالشكل امليكانيكي  فيحني جند اإليقاع أنّ 

 .ء نطقه فهو أشبه مبجموعة من اآلالا املوسيقية اإلنسان أثنا

 .صطالحاا اإليقاع -

تفق أن كانت النقراا منغمة كان افإن  ،ااقر من النّ م تقدير ما لز  هو:"اإليقاع قائالً ابن سينا   عرّ ي
 .(2)"كان اإليقاع شعريادثة للحر  املنتظم منها كالم  قراا حم  إذا كانت النّ و ،نياً حلاإليقاع 

 والصـمت، الصـوا حـاليت بـني املتتـابع التـواتر هـو :اإليقاع "اتدب، مصطلحاا معجموجاء       
     والطـول، رَصـالقه  ني،أوواللَّـ الضـغط أو القوةوالضـعف، أو السـكون، و احلركـة أو والظـالم، النـور أو
 اجلزء بني و راآلخَ  واجلزء اجلزء بني ةالعالقَ  مي،ل وفه اخل...واالستخاء رالتوتُّ  اإلبطاء،أو و اإلسراع أو

   اتديب سـلوبات     منـتظم و متحرك البقَ    ذلك يكون أواتديب،و الفين لألثر اتخرى واتجزاء
 ."الفين الشكل   أو

( 3) 

 ا عْن آلة موسيقية أو عن جهاز نطقهي صوا يصدر إمّ  ،قرة اليت هي أساس تشكل اإليقاع النّ ف   
 . .(1)"افإذا صدر عن  آلة موسيقية و فق أزمنة متساوية أو متفاضلة كان حلنً ،

_______________________ 

 .www.startimes.com.10، صالجزائر -محمد حرير.إليقاعية القرآنية في دراسات المحدثين والمعاصرين ـــ د(1)

 .219م، ص1882/ 1جابر عصفور  ، مطبوعات فرح ، قبرص، ط: مفهوم الشعر  (2)

 .91،ص 1984األدب،مكتبةلبنان،بيروت،في الّلغة و  مصطلحاتال معجم:كامل المهنِدس و  هبة مجدي(3) 

 .م2211محمد الصغير ، جامعة بسكرة ، : جماليات اإليقاع الصوتي في القرآن الكريم (4)
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 .(1)": ىل نوعنيإو من هنا جاء تقسيم علماء املوسيقى اإليقاع 

 .زمنة متساويةأقراا بينها جمموعة من النّ  كلّ   وهو: يقاع موصلإ-

 .زمنة متفاوتةأقراا بينها جمموعة من النّ  وهو كلّ : يقاع مفصلإ-

ا كـــــان الـــــزمن قـــــر ســـــريعً ا كـــــان النّ إذو بطئـــــه فـــــأقـــــر ىل النّ إا ساًســـــأقيـــــاس الـــــزمن هنـــــا يعـــــود  نّ أوال شـــــكّ 
و طـــــويال حســـــب درجـــــة الـــــبطء أقـــــر بطيئـــــا كـــــان الـــــزمن متوســـــطا ا كـــــان النّ إذا، و بـــــني النقـــــرتني قصـــــريً 

ّــــــ صــــــواتاً أالّ إطــــــق فــــــال يتــــــيح عــــــن جهــــــاز النّ كــــــان ا  إذا ّمــــــأو  ي بــــــني الصــــــوامت ذصــــــامتة و الــــــزمن ال
 :من تفعيالا البحور النقريةم،االً  ذخأتشغله الصوائت لن

 1/1//1/:كل من جندها تتشّ : فاعالتن-0

وبني . و طويل أزمن متوسط  5و0بني النقرة : ربع نقراا كااليتأيّ أربع حركاا أتتضمن التفعيلة 
 .زمن قصري يكاد ينعدم  4و5النقرة 

 إذه التفعيلة ذا على ها متميزً يقاعً إي يضمن ذمر الّ تا.و طويل أزمن متوسط  3و4وبني النقرة  
 .خرى و لتكن متفاعلنأجيعلها خمتلفة عن تفعيلة 

 1//1///:كل من وجندها تتشّ : متفاعلن-5

 :ي  س نقراا كااليت أتتضمن  س حركاا ه التفعيلة ذوعليه تكون ه

 .زمنة قصرية تكاد تنعدم أ 4و5و0بني النقرة -

 .زمن متوسط قد يطول  3و4وبني -

 .ا يكاد ينعدمزمن قصري جدًّ  2و3وبني النقرة -
_____________________ 

 .169صم ،1/1881صالح عبد الصبور، شركة األتام ،الجزائر،ط: العروض واإليقاع الشعري  في(1)
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ز عـن غريهـا مـن تفعيلـة تتميّـ قراا حي  جيعل كـلّ ده الزمن الفاصل بني النّ يقاع َيدّ إلا نّ أواملستخلص 
 .واالتفعيالا   انسجام تام بني الوزن و الصّ 

ر مــة الــيت تتكــرّ غالن ةيقــاع يقصــد بــه وحــدإلا" يقــاع بقولــه إليمــي هــالل ان  الــدكتور حممــد عوقــد عــرّ   
ك،ر أو أ حنو منتظم   فقرتنيتوايل احلركاا و السكناا على  يّ أ و   البيت أعلى حنو ما   الكالم 

 (1)."من فقر الكالم

يقـاع فهـو مـاتوحي بـه حركـة الفـرس   سـريه و عـدوه، وخطـوة إلا اّمـأو :" حممد العياشي فيقـول أّما     
النســــبية   : ىل مبــــاد  التفــــريط فيهــــا هــــي إلــــك خلضــــوع تلــــك احلركــــة   ســــريها ذالناقــــة وماشــــاكل 

 .(2)"يقاعإلالكمياا ،والتناسب   الكيفياا و النظام،واملعاودة الدورية،وتلك هي لوازم ا

 (.3)"ذي تتحدث عنه اآلياا القرآنية ا للموضوع الّ اإليقاع القرآين يتنوع تبعً  سيد قطب يرى أنّ أّما   

ساسـها أيقـاع بعمليـة إلانع اصـيغة معينـة مـن الـنظم يصـوغها صـ:" يقاعإلا أنّ ود املسعدي محم ويرى   
جزاؤهــــا بعضــــها بــــبعض، ألف وفقهــــا عناصـــره املاديــــة   هيئــــة متماســــكة تتعلـــق أهيكلـــة و هندســــة تتــــ
 .(1)"وبعضها بالكل 

ي بني الدراسني القدامى واحملدثني حي  أنزاع   الر  يقاع كان واليزال حملّ إلا نّ إوبناء على ماسبق، ف
صواا  دور تا ذهلك رذصبح بأا يتميز بالدينامية املستمرة، فمنّ إة، و بسس ثاتيقاع الیضع إلاأن ّ 

 .قاعإليساق ارئيسي   اتّ 

____________________ 

 .136م، ص2221 لبنان ،، نهضة مصر ، القاهرة ،محمد غنيمي هالل : ديث النقد األدبي الح(1)

 .12، صم1881 (/ط.د)،تونس محمد العياشي،المطبعة العصرية ،: ع الشعر العربينظرية إيقا (2)

 .113، صسّيد قطب  : التصوير الفني (3)

 .26، صم2222 (/ط.د)، تونس ،دار الجنوب ، محمود المسعدي  : اإليقاع في السجع العربي ( 1)
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مفـاهيم عديـدة ومتنوعـة أنفسنا أمام  دالغرب  جن عند علماءمالمح اإليقاع وجهنا النظر إىل إذا ما    
ـــه جـــورج مونـــا، ف هـــو التكـــرار املـــدرك لعنصرصـــوري م،ـــل : علـــى املســـتوى الّلســـاين : "ن بقولـــه قـــد عرّف

هذا العنصـر ،   الّلغـة الفرنسـية مـ،ال  الـيت تبـدو فيهـا املقـاطع متسـاوية ، و  الّلغـة . الفتاا النظامية 
هـــو   اإلجنليزيـــة   حيـــ  تكـــون املقـــاطع غـــري متســـاوية   العلـــّو ، والقـــّوة ، واملـــّدة يكـــون معلـــم اإليقـــاع

 ( .1)"ويتّم التم،يل لإليقاع بوصفه تعاقًبا منتظًما للمقاطع القوية واملقاطع الضعيفة . املقطع املنبور 

 .الكريم القرآنالّصوتي في فواصل اإليقاع -ثانيا

  بيان املعىن وجتليته ، فهو مظهر من مظاهر إعجاز  ا فعاالً ويت   القرآن الكر  أثرً لإليقاع الصّ  نّ إ
ذي عين به القرآن عناية كبرية ، وملا له من أثر ل نرس ألفاظه و إيقاعها ، ذلك اإليقاع الّ املتم،ّ  القرآن

 .فس   تقبل املفاهيم و اتغراض اليت جاء هبا   إمالة النّ 

ال "فـــالقرآن   عنـــه ذي تعـــرّب ورد اإليقـــاع   القـــرآن الكـــر  بأمنـــاط خمتلفـــة ومتنوعـــة تتماشـــى و املعـــىن الّـــ
 ارتطمـــته "لـــذا  (2)"ه يتكـــا عليـــه وعلـــى الوجـــدان ليســـتميل لـــى التفكـــري وحـــده ليقنـــع ، ولكنّـــيعتمـــد ع

ا جعلهــا مــن أهــم اتدواا ذاا املوســيقىبقيم القــرآن ومفاهيمــه عــن اهلل و الطبيعــة و اإلنســان ، ارتطاًمــ
 .(3)"التأثري املباشر   نفس اجلاهلي ووجدانه

فس ا له أثـره اخلـاص   الـنّ ا موسيقيً اء اآلياا القرآنية جرسً ة   إعطوقد كان لفواصل القرآن مزية مهمّ 
و الوجــدان ، فقــد جــاءا تلــك الفواصــل بإيقاعــاا موســيقية خمتلفــة تتناســق مــع ســياق اآليــة وجوهــا 

 بل تكون متممة ملعناها ، و مكملة ملضموهنا ، فهي   جزءا اليتجزأ من اآلية  تعدّ  املعنوي ، إذْ 

 ليها ، مبا تضيفه من سحرإواالجنذاب ،نبهارإلا ، يبع  على الدهشة  وارائعً  اا موسيقيً متنحها إيقاعً 
____________________ 

- Dictionnaire de la linguistique : G.Mounin. 1974,p290   (1) 
 .188إبراهيم أنيس ، ص: داللة األلفاا (2)

 .332م،ص8/1899دب الرافدين ،كلية اآلداب،جامعة الموصل،عكاسد ياسر الزيدي ،مجلة اآل:الجرس وااليقاع في تعبير القرآن (3)
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ومـا هـذه ":قال اتستاذ مصطفى صادق الرافعـي مبينـا ذلـك اتثـر العجيـب لفواصـل القـرآن،بياين فتان 
ة لألبعاد اليت تنتهي هبا مجل املوسـيقى ، وهـي متفقـة صور تامّ  الفواصل اليت تنتهي هبا آياا القرآن إالّ 

ســاق عليـه مبـا لــيس وراءه ذي ي  وا و الوجـه الّـالئـم نــوع الّصـتفاقـا عجيبـا ي  إوا ر الّصــمـع آيامهـا   قـرا
 .(1)"العجب مذهب

مضـمون اآليـةاليت ختمـت  ذي يكمـلمن املوسيقى،باملعىن الّـ فالفاصلة القرآنية حني ترد تأيت لنشر جوّ 
آلية،فالفاصـلة القرآنيـة تـرد   يلحظـه  املتأمـل   ا ا متميزاعنصرً  كانت  هبا،وتبقى جزءا أصيال فيها،وإنْ 

 .(2)"ص القرآين وهي حتمل شحنتني من الواقع املوسيقي،وشحنة من املعىن املتمم لآلية النّ 

 .الكريم أنواع اإليقاع في القرآن -1 

 .اإليقاع بالتكرار،بالصيغة ، أسلوب العرض،اجلرس،و احلركية وهذه أم،لة عنها:وتتم،ل هذه اتنواع  

 : بالتكرار اإليقاع -1-1

:   قولـه عزوجـل ( كـم)حي  َيدث التكرار الطبيعي نوعا خاصا مـن اإليقـاع ، كم،ـل تكـرار الضـمري
ــْوِمُكْم َهـــَٰذا َوَمــْأَواُكُم النَّــاُر َوَمــا َلُكــم مِّــن نَّاِصــرِينَ ﴿ ــْوَم نَنَســاُكْم َكَمــا َنِســيُتْم ِلَقــاَء يـَ  (3)"﴾ َوِقيــَل اْليَـ
 .  (1)"...دمدمة و الزجمرةة بالبو صحذي َيمل نغمة مالّ ،

 :اإليقاع بالصيغة -1-2     

 ،وإحكام قوة سبك، ة ، وحسن اختيار يت هذا النوع من اإليقاع ، حني يكون لصيغة التعبري ،دقّ أوي
 

___________________ 

 .211ص، م2226-ه 1126( /ط.د)،دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان،افعي الرّ  مصطفى صادق:ةالبالغة النبوي وإعجاز القرآن (1)

 .223صم،1898 -ه3/1388طلبنان ،بيروت ،،دار الشروق ،بكري الشيخ أمين : الكريمالتعبير الفني في القرآن (2) 

 [.31-33]اآليتان :سورة الجاثية (3) 

 .232صم،1892( /ط.د)مؤسسة عبد اهلل ، تونس ،،عمر السالمي: ز الفني في القرآن اإلعجا( 1) 
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صل ا، ذاجرس، يتّ ا خاصً إيقاعً  دثفصيغة املبالغة حت  ."(1)"هذا داخل العبارة كلّ   ومجال التناسق .
  .(2)"ةة بالقوّ بو صحطق و السمع ونغمة منّ لبا

َوقَــاَل ﴿:مــن قولــه"كفــارا" "ديــارا"و   (3)" ﴾ َوَمَكــُروا َمْكــًرا ُكبَّــارًا﴿:قولــه تعــاىل" كبــارا"كمــا   
ــى اأْلَْرضِ  ــَذْر َعَل ــَن اْلَكــاِفرِيَن َديَّــارًا نُــوح  رَّبِّ اَل َت ــاَدَك َواَل  ﴾21﴿ ِم ــَذْرُهْم ُيِضــل وا ِعَب ِإنَّــَك ِإن َت

 .(6)"( 1)"﴾﴾29﴿ يَِلُدوا ِإالَّ فَاِجًرا َكفَّارًا

 :اإليقاع بأسلوب العرض -1-3     

ا يستخدم العرض العلمي لإليضاح و البيان ، متعددة ،فهو إمّ  يتخذ القرآن   أسلوب العرض أشكالً 
أو ...ا ختاطــــب نفســــها بنفســــهافس فتصــــري كأهّنــــأو احلــــوار ، أو اجلــــدل ، أو االســــتنطاق ملخاطبــــة الــــنّ 

ع ، مســتمد مــن أسـلوب اإلثــارة للتأمــل و التـدبري،أو للتقابــل أو للمفاجــأةومن هـذا ينبعــ  نغــم ، وإيقـا 
 .(1)"وقوع احلر ، و الكلمة ، والعبارة و اآلية ، وطابع اتسلوب

ة حــــادة تــــدركها فــــي أســــلوب اإلســــتفهام و التنبيــــه و التســــاؤل ، يلمــــس   إيقاعــــه ، ضــــرباا نفســــيّ ف
الَّــــِذي ُهــــْم ِفيــــِه  ﴾2﴿ َعــــِن النََّبــــِإ اْلَعِظــــيمِ  ﴾1﴿ مَّ يـََتَســــاَءُلونَ عــــََ ﴿:وجــــلّ غزّ  كمــــا   قولــــه...فسالــــنّ 

"  كـال "ة بواسـطة فسـيّ ،حي  َيمل اإليقاع هنـا صـفعاا ن (9)" ﴾﴾1﴿ َكالَّ َسيَـْعَلُمونَ  ﴾3﴿ ُمْخَتِلُفونَ 
 .(9)"فسفتهتز لذلك النّ 

___________________ 

 . 212المرجع نفسه ، ص( 1)

 211المرجع نفسه ، ص ( 2)

 [22]اآلية :سورة نوح ( 3)

 [  29-29]األيتان : سورة نوح ( 1)

 . 212المرجع السابق ، ص ( 6)

 .232عمر السالمي ، ص:  اإلعجاز الفني في القرآن (1)
 [21-21]اآليات : النبأ  سورة(9)
 .216ص: المرجع السابق ( 9)
 

http://tanzil.net/#71:26
http://tanzil.net/#71:27
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 : اإليقاع بالجرس و الحركة -1-1     

َوَمـا َأْدرَاَك َمـا ﴾2﴿َمااْلَقارَِعـةُ  ﴾1﴿ اْلَقارَِعـةُ ﴿:فظة نفسـها   قولـه تعـاىلفسورة القارعة وهي تصدر باللّ 
مــن  فــظ ، مثّ غــوي للّ مــن املفهــوم اللّ :أوال(2)"ة نابعــةا وضــرباا حــادّ ا قويًــحتمــل جرًســ(1)"﴾﴾3﴿اْلَقارَِعــةُ 

لـــة، و ل هـــذه القارعـــة  بصـــورها املتحركـــة امله  فس بعـــدها أن حتـــاول ختيّـــتكرارهـــا بالســـؤال ، فالبـــد للـــنّ 
ة احلركـــــة واســـــتقبال ز بقـــــوّ عـــــزّ يو ...فس واتعصـــــاب س الـــــنّ ا، ميّـــــا شـــــديدً هـــــذا إيقاًعـــــ فيحـــــدث كـــــلّ 

 .(1)(3)"﴾يـَْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثواِ ﴿اجلواب

 .حقيقة اإليقاع القرآني -2
 يعـر  عمـق وسـحر الاإليقـاع القـرآين يصـعب شـرحه ملـا ميتـاز بـه مـن  يرى ك،ري مـن البـاح،ني أنّ 

الداخلية يلحظ وال يشرح ،  هناك نوعاً من املوسيقى على أنّ : " يقول سيد قطب . مصدره حتديدا
الواحــــــدة ، وهــــــو يــــــدرك حباســــــة خفيــــــة  فظــــــة املفــــــردة ، وتركيــــــب اجلملــــــة  نســــــيج اللّ  وهــــــو كــــــامن

 .(6)"لدنية وهبة
ـــنّ  ، م،لمـــا نلمـــح   قولـــه ص القـــرآين مـــا يعضـــد هـــذا اإليقـــاع ، ويقـــوي أصـــوله وك،ـــرياً مـــا نلمـــح   ال

َنا ِإَلٰى ُموَسـٰى َأْن َأْسـِر ِبِعبَـاِدي فَاْضـِرْب َلُهـْم َطرِيًقـا ِفـي اْلَبْحـِر يـََبًسـا الَّ َتَخـاُف ﴿:تعاىل َوَلَقْد َأْوَحيـْ
َوَأَضـلَّ ِفْرَعـْوُن ﴾99﴿ فـََغِشيَـُهم مَِّن اْلَيمِّ َمـا َغِشـيَـُهمْ  فَأَتْـبَـَعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُجُنوِدهِ ﴾99﴿ َدرًَكا َواَل َتْخَشىٰ 
 .(1)" ﴾﴾98﴿ قـَْوَمُه َوَما َهَدالٰ 

_____________________ 

 [22-21]االيتان : سورة القارعة ( 1)

 .211ع السابق ، صالمرج( 2)
 [23]اآلية : سورة القارعة ( 3)
 219المرجع السابق ، ص( 1)
 .121صقطب ،   دسيّ  :  التصوير الفني(6)
 . [ 98 – 99 ]  اآليات: سورة طه  (1)
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هذا اإليقاع القرآين الفريد هو منـاط اإلعجـاز والتحـدي لقـريش  افعي أنّ مصطفى صادق الرّ  يرى
ا قــــر  ملّــــ: " يقــــول الرافعــــي .   بــــدء الــــدعوة  صــــلى اهلل عليــــه وســــّلم ملــــا قــــرأه علــــيهم رســــول اهلل

ــــاً لغويــــة رائعــــة ، كأهّنــــ علــــيهم ــــه   مجلــــه ، أحلان ا الئتالفهــــا القــــرآن رأوا حروفــــه   كلماتــــه ، وكلمات
 بـل رـم بـه   وكـأنّ ه أمـر ال قه تهم هذا املعىن وأنّـف  وتناسبها قطعة واحدة ، قراءمها هي توقيعها ، فلم يَـ 

ســيلمة جــنح   خرفاتــه إىل مــا حســبه نظمـــاً مــن عارضــه مـــنهم كم    إنّ لــك أبــني   عجــزهم حــّت ذ
غـــة وأســـاليبها وحماســـنها ودقـــائق     اللّ موســـيقياً أو بابـــاً منـــه ، وطـــوى عمـــا وراء ذلـــك مـــن التصـــرّ 

ّــــ ــــاين ، كأن ــــنّ الّصــــ ه فطــــن إىل أنّ التكيــــب البي ــــدمة اتوىل لل ــــة إمّن كلمــــاا ا هــــي   أوزان الفس العربي
يكون وزناً مـن  فق ذلك   شيء من كالم العرب إال أنّ وليس يتّ . وأجراس احلرو  دون ما عداها 

 . (1)"الشعر أو السجع
  القــــرآن إيقاعــــاً  إنّ : " د قطــــب توضــــيح حقيقــــة اإليقــــاع   القــــرآن فقــــال وقــــد حــــاول ســــيّ   

فاإليقــاع املوســيقي   . البيــان وظيفــة أساســية    ويــؤدي مــع اجلــوّ  موســيقياً متعــدد اتنــواع يتناســق
الكلمــــاا   اجلمــــل ، ومــــرده  الكــــر  ينبعــــ  مــــن تــــآلف احلــــرو    الكلمــــاا ، وتناســــق القــــرآن
الفواصل  دابني إيقاع موسيقي وإيقاع ولو احتّ  قذي يفرّ واإلدراك املوسيقي الّ  ،الداخلي  احلسّ  إىل

 . (2)"واتوزان 
فتألفـت كلماتـه مـن حـرو  لـو سـقط   " :فيقـول   وسـيقىهـذه امل افعي قلياًل من سـرّ قتب الرّ وي

واحـد منهــا أو أبـدل بغــريه ، أو أقحـم معــه حـر  آخــر ، لكـان ذلــك خلـالً بينــاً أو ضـعفاً ظــاهراً   
ســان ، و  انســجام العبــارة وبراعــة املخــرج الســمع وذوق اللّ  نســق الــوزن وجــرس النغمــة ، و  حــسّ 

 ذي تنكـره مـن كـلّ ، ولرأيـت لـذلك هجنـة   السـمع كالّـوتساند احلرو  وإفضاء بعضها إىل بعض 
فـــــق علـــــى طبقامهــــــا ، وخـــــرج بعضــــــها طـــــوالً وبعضــــــها مرئـــــي مل تقـــــع أجــــــزاؤه علـــــى ترتيبهــــــا ، ومل تتّ 

 . (3)" عرضاً 
_____________________ 

 .  118 – 119ص، افعي الرّ مصطفى صادق :  إعجاز القرآن(1)
 . 121 - 123 ص، د قطبسيّ :  التصوير الفني  (2)

 . 191 ص،افعيالرّ مصطفى صادق :  إعجاز القرآن  (3)
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ومن خالل ما سبق فاإليقاع القـرآين   التعبـري القـرآين منظومـة متجانسـة يفضـي بعضـها إىل بعـض     
،اليعمــل بصــورة منفــردة ملــا فيــه مــن تصــوير مجيــل وإيقــاع موســيقي فجمــع كــّل فنــون الشــكل والصــوا 

 .هي اليت مت،ل إعجازه  ( اإليقاع)،فيعّد موسيقى القرآن عي أن يبالغ ، وهذا ما حذى بالرافوالكلمة

 .القرآن الكريم متوازن الموزون -3

ا   القرآن الكر  ، ولكـن رـذا اإليقـاع طريقتـه اخلاصـة الـيت ختتلـف يبدو اإليقاع املوسيقي واضحً     
إيقاع قي نطاق التوازن ، "ذ هون الشعر املقيد باتوزان و القوا  ، فهو خاص بالقرآن وحده ، إ-ع

ــ ذي   القــرآن ال إيقــاع   نطــاق الــوزن ، فــالوزن   العربيــة للشــعر ، و التــوازن   اإليقــاع للن،ــر،و اّل
 .(1)"إيقاع متوازن ال موزون

ا مهما   تك،يف املعىن ، من خالل انسجامه مع أجـواء النصـوص ومعانيهـا، واإليقاع يؤدي دورً     
عــن املعــاين باتلفــا  ، ویتــار مــن هــذه اتلفــا  مــا كانــت أصــوامها متناغمــة مــع  حيــ  يعــرب القــرآن

فقــد . االنســق القــرآين قــد مجــع بــني مزايــا الن،ــر و الشــعر مجيًعــ"معانيهــا ، وجمســدة رــا ، وهكــذا يكــون 
ن امــة ، فنــال بــذلك حريــة التعبــري الكاملــة عــأعفــى التعبــري مــن قيــوده القافيــة املوحــدة و التفعــيالا التّ 

وأخــذ   الوقــت ذاتــه مــن الشــعر املوســيقا الداخليــة ، و الفواصــل املتقاربــة   . مجيــع أغراضــه العامــة
 .(2)" الوزن

ة مـا د ظـاهرة صـوتيّ عبـارة عـن تـردّ " وقد برز اإليقاع   أك،ر آياا القرآن الكر  ، و اإليقـاع هـو     
اتـزان اإليقـاع     عناء كبـري لي،بـت أنّ ، وال َيتاج الباح  إىل(3)" دة النسبة حمدّ على مسافاا زمنيّ 

 يكون ذلك بالطبع على حساب املعىن ا ، دون أن اآلياا و الفواصل شيء يقصد إليه القرآن قصدً 

 مفردة ، أو جمموعة وحلرص القرآن على هذا اإليقاع املتوازن ، مل يستخدم كلماا إالّ .املطروح
____________________ 

 .218م، ص1883 /1القاهرة ، ط ،  ان ، عالم الكتبام  حسّ تمّ :  قرآنالبيان في روائع ال( 1) 

 .122د قطب ،صسيّ  : التصوير الفني في القرآن(2)

 .12م، ص2/1899ط مصر،محمد شكري عياد ، دار المعرفة ، القاهرة ،:  موسيقى الشعر العربي(3)
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ـــــك ، كلمـــــة ـــــال ذل ـــــيت مل تـــــرد إالّ ( األرض)وم، ـــــ ال صـــــيغة اجلمـــــع منهـــــا  تنّ  ه ،مفـــــردة   القـــــرآن كّل
وملــا احتــاج إىل مجعهــا أخرجهــا "   اإليقــاع  ا ، وقــد حتــدث خلــالً غــري متناســقة موســيقيً ( األرضــيين)

 خرجت من الروعة حبي  يسجد را كلّ  الفصاحة وذهببها ، حتّ  على هذه الصورة اليت ذهبت بسرّ 
َق َسـْبَع َســَماَواٍت َوِمـَن اأْلَْرِض ِمــثْـَلُهنَّ اللَّــُه الَّــِذي َخلَـ ﴿:فكـر سـجدة طويلـة ، وهــي   قولـه تعـاىل

ـــنَـُهنَّ لِتَـْعَلُمـــوا َأنَّ اللَّــــَه َعَلـــٰى ُكـــلِّ َشـــْيٍء قَـــِدير  َوَأنَّ اللَّــــَه قَـــْد َأَحـــاَط ِبُكـــلِّ   َشـــْيٍء يـَتَـنَــــزَُّل اأْلَْمـــُر بـَيـْ
فــظ و الــيت تــدخل اللّ ( مبعــىن الشــدة و الصــالبة)رــذه اجلســأة ( وســبع أرضــين)، ومل يقــل (1)"﴾ِعْلًمــا

 .(2)"یتل هبا النظم اختالالً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 [.12]اآلية : الطالقسورة( 1)

 . 193 صافعي ،الرّ مصطفى صادق : إعجاز القرآن( 2)
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 .                                                  وتي اإليقاعي في فواصل القرآن الكريمالتناسق الصّ   -1

ؤثر   اب ، ي ــســم بإيقــاع جــذّ اإليقــاع عنصــر مــن عناصــر البيــان القــرآين املعجــز، فالبيــان القــرآين يتّ  عــدّ ي  
خمــارج احلــرو    الكلمــة الواحــدة ، ومــن تناســق "القــار  تــأثريا عميقــا ،و اإليقــاع القــرآين يتكــون مــن 

جتاهــــاا املــــّد   هنايــــة مــــن ا اإليقاعــــاا بــــني كلمــــاا الفقــــرة ،و مــــن اجتاهــــاا املــــّد   الكلمــــاا ،مثّ 
اق ،و هـذا اإليقـاع اجلـذاب متناسـق مـع السـيّ (1)"الفاصلة املطردة   اآلياا ،ومـن حـر  الفاصـلة ذاتـه

 .ذي ورد فيه،و متناسق مع نظام الفواصل القرآنية ،ومتناسق مع جّو السورة العام الّ 

واإليقــاع . اليــاا التصــوير الفــينالتناســق   الــنّص القــرآين الكــر ، يبلــغ الدرجــة العليــا   إحــداث مجف
ذي ورد فيـه، كمـا فظ مع النسق اخلاص الّ املوسيقى أحد مالمح هذا التناسق وهو ناتج عن مالءمة اللّ 

 .لف ختأنّه يتنوع بتنوع الفواصل، القصري منها والطويل،املتماثل منها وامل
  اجلمل، ومـرده إىل احلـسّ ينبع  من تآلف احلرو    الكلماا، وتناسق الكلماا  " فهذا اإليقاع 

 .(2)"ق بني إيقاع موسيقى متناسق وإيقاع مضطرب ذي يفرّ الداخلي، واإلدراك املوسيقي، الّ 
والفاصلة القرآنية عنصر أساسي مـن عناصـر الّلغـة اإليقاعيـة، والقـرآن الكـر  ميتـاز حبسـن اإليقـاع، فتـأيت "   

       .(3)"ويت   آن واحدالتوافق الصّ الفاصلة   ختام اآلياا حاملة متام املعىن ومتام 
نظم القرآن ونغمـه ينبعـ   إنّ . واإليقاع والتالؤم مع املوضوع ملمح مجايل   أداء الفاصلة لوظيفتها   

من احلرو  والكلماا واتسلوب، فحروفه متآخية   كلماا ذاا إيقاع موسيقى ونغم مهتز املشـاعر 
راضيًة، ویتلج الوجدان متأثرًا ومنفعالً ويطرب القلب حني يـدرك منها اهتزازًا وتسكن النفوس مطمئنًة 

 .املعىن مصحوبًا بإيقاع مؤثر يرهف احلس ويرقق الوجدان
لساكن اخب له موضعه املالئم له، واإليقاع افاإليقاع اراد  له موضعه املالئم له، واإليقاع ارادر الصّ 

 اآلية تتضافر ألفاظها   نغم هاد  إن كانت" ويتبدى التالؤم   أنّ  ،الرقيق له موضعه أيًضا
____________________ 

 .92سّيد قطب  ، ص: التصوير الفني (1)
 121ص  :المرجع نفسه (5)
 .18،صهـ1112(/ط.د)،ربيع اآلخر ،محمد رجاء حنفي عبد المتجلي  :عجاز الدارة  إلمكانة الفواصل من ا(3)



 الصّوت اللّغوي يف فواصل اآليات القرآنية       الفصل الثاني                                                                                 

 

 
250 

لتفكري إن كانت   عظة، وتتالءم نغمامها قويًة إذا كانت   اآلية   تبشري، أو داعية إىل التأمل وا
 .(1)"إنذار أو وصف عذاب

  آياا الضحى نلمح هذا اردوء وتلك السكينة، البادية   نغماا الرمحة الواسعة، واملنبع،ة      
 :من التالؤم والتآلف وإيقاع الفواصل

َوَلآلِخَرُة  ﴾3﴿َوَما َودََّعَك رَب َك َوَما َقلـٰـى  ﴾2﴿َواللَّْيِل ِإَذا َسجـٰـى ﴾1﴿َوالض حـٰـى ﴿: قال تعاىل     
ر  َلَك ِمَن اأُلْولى   .(2)"﴾﴾6﴿َوَلَسْوَف يـُْعِطْيَك رَب َك فـَتَـْرضىٰ  ﴾1﴿َخيـْ

ويشـــع مـــن اإليقـــاع  ،وفيهـــا إينـــاس وتطمـــني صـــلى اهلل عليـــه وســـلم وســـورة الضـــحى خاصـــة بـــالنيب     
 ى الرائق الصا  كما جاء بالليل   وجاء القسم بالضح. اراد  الناعم ملساا احلنان والرمحة اإلرية

. رقته وسكونه وصفوه مبا يشعر بالتواصل بني الكـون والـذاا فتنتفـي الوحشـة ويتأكـد اتنـس واملؤانسـة
 .وادخاره اخلري له وغلبته على أعدائه  صلى اهلل عليه وسّلم وتؤكد اآلياا على رعاية اهلل حملمد

. ستقرار، ويغلب عليها التسـاوي   الـوزن والتـوازن   اإليقـاعالفواصل   اآلياا فيها متهل وا إنّ      
كـا  اخلطـاب قـد حـذفت إذ مـن مراعـاة السـياق تواصـل اخلطـاب، فقولـه   واملالحظ علـى الفواصـل أنّ 

وكـذلك   آوى . مـ،الً  "مـاقالك" خطاب موجه إىل الرسول، ومل نلحظ الكا    ﴾َماَودََّعكَ ﴿تعاىل 
 . وهدى وأغىن   السورة ككل

 .وكان احلذ  متالئًما مع املعىن املراد ،التمازج وجاء حذ  الكا  لداللتني متمازجتني كلّ 
فس، وهذا ناتج عن رعاية الفواصل   داللة صوتية حتفل بالرنني اراد  اآلخذ بالنّ : اللة اتوىلفالدّ    

 .فسي بفيضه الشعوري وتعاليه النّ  إيقاعها املتواصل، حبي  يتواىل حر  املدّ 
قـة تقتضـيه حساسـيًة مرهفـًة بالغـة الدّ " ذياق الّـة تتنامى مع السـيّ داللة معنوية نفسيّ : والداللة ال،انية   
 ملا. وما قالك: طف، هي حتاشى خطابه تعاىل رسوله املصطفى   موقف اإليناس بصريح القولواللّ 

_____________________ 

 .299ص ، (ت.د(/)ط.د)الفكر العربي،بيروت،لبنان ، دار،محمد أبوزهرة:  القرآن المعجزة الكبرال(0) 
 [6-1]سورة الضحى اآليات (2)
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 احلسّ  بل لعلّ  ا التوديع فال شيء فيه من ذلكأمّ  ،ة البغضالطرد واإلبعاد وشدّ  من حسّ  ى  القل
 .(1)"بني اتحباب ه اليكون وداع إالّ غوي فيه يؤذن بأنّ اللّ 
املنب،ق من اتلفا  " يويت املدو ة واجلرس الصّ ضوع من حي  القوّ ويتناسق اإليقاع متالئًما مع املو    

 .(2)"ة جرسها وقرع اتمساع هباحبروفها، واجلمل بتاكيبها، واخلوامت بشدّ 
ه إىل ويصبح اإليقاع هادرًا، صاخًبا، قويًا، له رنينه احلاد، وتساعد الفاصلة على نقل ذلك كلّ      

 .الوجدان
يـَْوَمَيك ون  النَّاس  َكاْلَفرَاشه  ﴾4﴿َوَما أَْدرَاَك َماْ الَقارهَعة   ﴾5﴿َماْ الَقْارهَعة  ﴾0﴿ ﴿اَلَقارهَعة  :قال تعاىل

 .(3)"﴾﴾2﴿َوَتك ْون  اجلهَبال  َكاْلعهْهنه اْلَمنـْف ْوشه  ﴾3﴿اْلَمب،ـ ْوثه 
اق  اليت تبدو من خالل السيّ  "القارعة" سم بارول العنيف حتدده الكلمة اتوىلاملشهد هنا يتّ  إنّ    

وتستمر الفاصلة   إحداث هذا الرنني . فوسلرهبة واخلو    النّ ويت اكلمة تلقى نرسها الصّ 
اس من تتغاير املرئياا وتتبدل فيصبح النّ  الصاخب املوحش عن طريق التكرار والتوازن،   هذا اجلوّ 

حر   و  املنفوش ولعلّ ل اجلبال إىل رمال مسحوقة كالصّ وتتحوّ ،اخلفة والرعب مًعا كالفراشاا
هذا التالؤم بني اإليقاع واملوضوع فيه تعبري   يوحى هبذا االنسحاق والتفتويتالشني هبسيسه الصّ 

 .وكذلك تدرج املّد الصويت  ،يتاوح بني القصر والطول
ر   مساعهم ونفوسهم وأجاش موسيقى القرآن الكر  وإيقاعه املنغم قد استعى انتباه العرب وأثّ  نّ إ  

فللقرآن نظامه . فظ وجرسه مع مجال املعىن وإحكامهاللّ داخلهم ورأوا فيه احلالوة والطالوة ونغم 
ساق القرآن وائتالفه   حركاته وسكناته ومّداته وغنّاته، ونريد بنظام القرآن الصويت، اتّ "الصويت الفريد 

 صاالته وسكتاته اتساقًا عجيًبا، وائتالفًا رائًعا يستعي اتمساع ويستهوي النفوس بطريقة الميكن أنواتّ 
_________________________ 

 .262ص،(ت.د(/)ط.د)دار المعارف ،بيروت، لبنان ،بنت الشاطئ ، : اإلعجاز البياني للقرآن  ( 1) 

 .299محمد أبو زهرة  ، ص: القرآن المعجزة الكبرال  ( 2)

 .[6-1]اآليات :سورة القارعة  (3)
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يسـتعي  أنْ  ويتّ غوي والنظام الصّ من شأن اجلمال اللّ  وأنّ . ورليها أّي كالم آخر من منظوم ومن،يصل إ
 ( .1)" إنسان إىل هذا القرآن اتمساع وي،ري االنتباه وَيرك داعية اإلقبال   كلّ 

 : اخلالصة
 .  نظرا ملا له من أمهية بالغةا كبريااهتمامً  اإليقاعالقرآن الكر  لقد أعار  -
  . مبنتهى الّدقة والعناية اً ألفاظ الكر   القرآن انتقى-
 .القرآنية ختدم املبىن واملعىن الفاصلة نّ إ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 128ص ،محمد الصابوني :  التبيان في علوم القرآن  (1)
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 :الفصل الثالث                 
 

وت الل غوي  ا  ﴿ الةليف  وأ ثره لص  دراسة تطبيقي ة لامنذج من  - ياقي ة الس   ادل 

آن الكرمي  .﴾القرأ

 :ويتضمن 

وتي ة : املبحث ال ول       الةل الص  آن الكرميأ ثرادل  ة يف القرأ ةواخلاص  فات العام   .للص 

وتي ة :املبحث الثاين     الةل الص  آن الكرميأ ثرادل   .للمقاطع والت نغمي يف القرأ

وتي ة:املبحث الثالث     الةل الص  آن الكرمي أ ثرادل   .لالإدغام والوقف واملدود يف القرأ

اب   وتي ة: ع املبحث الر  الةل الص  آن الكرمي أ ثرادل  يقاع يف القرأ  .للفواصل واالإ
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 :ل المبحث األّو                           
 

وتي ة ﴿         الةل الص  آنأ ثرادل  ة يف القرأ ة واخلاص  فات العام   ﴾للص 

 :ويتضمن 

وتي ة : أ وال       الةل الص  ةأ ثرادل  فات العام  آن الكرمييف القر ( اليت لها ضد  )للص   .أ

وتي ة  :اثنيا      الةل الص  ةأ ثرادل  فات اخلاص  آن الكرمي(اليت ال ضد  لها ) للص   .يف القرأ
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 .للّصفات العاّمةو الخاّصةفي القرآن الكريمأثرالّداللة الّصوتّية :المبحث األول

ا   اإلَياء ، مكّملة لبعضه" الّصفاا العاّمة ، واخلاّصة لألصواا هي صفاا متكاملة، فهي  إنّ 
ومعوضة ملا نقص   غريها ، وهي هبذا ختلق لنا توازنا   املالمح الّداللّية ، وتعطي لكّل صوا حّقه 

 (.1")-الّصويت-  الوظيفة واتداء
بعــد الّدراســة الّنظريــة ، والــيت أخــذا فصــلني كــاملني مــن البحــ  ، وصــلنا إىل اجلانــب        

ا أن جنعــل القــرآن العظــيم جمــاالً لــه ، تنّــه كتــاب العربيــة اتّول التطبيقــي مــن الّدراســة ،و ارتأينــ
 .ومعجزمها اخلالدة،

وقد اختنا أن يكون تطبيقنا على مناذج من القرآن الكر  مستوضحني داللتها الّصوتّية، ليكون  
 .الّتطبيق أك،ر توّسًعا منه    سورة واحدة

حرارة الكلمة عند العرب ، وتوهج العبارة   منظار  انصبت عناية القرآن العظيم باالهتمام   إذكاء
حيامهم ، وحدب البيان القرآين على حتقيق موسيقى اللفظ   مجله ، وتناغم احلرو    تركيبه ، 
وتعادل الوحداا الصوتية   مقاطعه ، فكانت خمارج الكلماا متوازنة النرباا ، وتراكيب البيان 

لة مرادة ألفاظها اخلاصة اليت ال ميكن أن تستبدل بغريها ، فجاء  متالئمة اتصواا ، فاختار لكل حا
وهنا ينبه القرآن املشاعر الداخلية عند اإلنسان   إثارة  .كل لفظ متناسبًا مع صورته الذهنية 

االنفعال املتتب على مناخ اتلفا  املختارة   مواقعها فيما تشيعه من تأثري نفسي معني سلباً 
ناخ احلافل تضفيه الداللة الصوتية لأللفا  ، و هي تشكل   القرآن الوقع اخلاص هذا امل. وإجيابا

املتجلي بكلماا خمتارة ، تكونت من حرو  خمتارة ، فشكلت أصواتًا خمتارة ، هذه السماا   
القرآن بارزة الصيغ   مئاا التاكيب الصوتية   مظاهر شت ، و جماالا عديدة ، تستوعبها مجهرة 

 .(2")اجلرس و النغم و الصدى و اإليقاعمن ألفاظه   ظالل مك،فة    هائلة
___________________ 

، 1رفـاس سـميرة، مجلـة النقـد والّدراسـات األدبيـة والّلغويّـة ،ع: المالمح الصوتّية في داللة الصيغة الحديثة ، ديوان الربيع بوشـامة نموذجـا (1)
 .329م،ص2226

 .111-113سين الصغير ، صمحمد ح: غوي الصوت اللّ ( 2)
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هـذا ممــا ينطبـق علــى اسـتيحاء الداللــة الصــوتية   القـرآن نميــع اتبعـاد ، يضــا  إليـه الوقــع الســمعي و 
فســي للكلمــة ، و املــدلول االنفعــايل باحلــدث ، و تلــك مظــاهر متأنقــة قــد يتعــذر للفــظ ، و التــأثري النّ 

  أضــحت حيــاة نابضــة بكــلّ رــا حــّت  لتــؤدي غرضــا ووظيفــة حــددا فلــم تــأا اتصــواا إالّ .حصــرها
فقـد و ضـع كـّل صـوا لغـوّي ،غوي عن أجواء سور بتمامها وا اللّ بل قد يكشف لنا الصّ  معىن احلياة 

     مكانــه، دون أن َیــّل بنظــام هــذا الكتــاب العظــيم الّــذي عجــز العــرب أن يــأتوا مب،لــه، قــال تعــاىل
وجنـد أّن (1) "﴾ تَنزِيـل  مِّـْن َحِكـيٍم َحِميـدٍ  ْيِن َيَديْـِه َواَل ِمـْن َخْلِفـهِ الَّ يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمن بـَـ﴿:حمكم تنزيله 

 .(2")القرآن الكر  استوعب مجيع مظاهر الّداللة ،وعرّب عنها مبختلف الّصور الّناطقة

 .في القرآن الكريم( التي لها ضدّ )للّصفات العاّمةأثرالّداللة الّصوتّية : أوال 

اا مســاا خاّصــة بــه متيّــزه، وقــد يشــتك مــع غــريه   بعــض هــذه الّســـماا ، مــن اتصــو  صــوا لكــلّ 
فتشّكل له مالمح موحية ، ومساا قّوة أو ليونة ، إالّ أّن اتصواا املفردة حبدِّ ذامها الجتد  رـا أثـر كبـري 

 (.3")فإذا نظرنا إليها وحدها مل جند إالّ عمالً ضئيالً  قيمته ضئيلة "،

ا خمتارة فشكلت أصواتً  بكلماا خمتارةالكر  ، الوقع اخلاص هبا ، املتجّلي مفرداا القرآن وتعمد 
هذه السماا   القرآن بارزة الصيغ   مئاا التاكيب الصوتية   مظاهر شت تستوعبها مجهرة 

وقد حفلت هبا معاجم   .(4)"هائلة من ألفاظه   ظالل مك،فة   اجلرس والنغم والصدى واإليقاع 
إّن الكالم إمّنا يقوم بأشياء ثالثة ، لفظ : "يقول ( ه834ا)لعّله فيما أشار إليه اخلطّايب اتلفا  ، و 

 لها ناظم، وإذا تأملت القرآن الكر  ،حاصل ، ومعنىبه قائم ، ورباط
____________________ 

 [.12]اآلية : سورة فصلت (1)

 .116، صمحمد حسين الصغير: الصوت الّلغوي (2)

 .19م، ص9/2223طلبنان،، ، بيروتشروق ، دار السيد قطب :   ي أصوله ومناهجهالنقد األدب(3)

 .111، صمحمد حسين الصغير: الصوت الّلغوي (3)
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ا ، مـن اتلفـا  أفصـح ، وال أجـزل ، وال وجدا هذه اتمور منه ،   غاية الّشر  ، حّت الترى شيئً 
لــة الّصــوتّية ، بكافــة أبعادهــا ،إضــافة إىل وهبــذا يكــون حاصــال، الســتفادة الّدال ،(1)"أعــذب مــن ألفاظــه

وهومــا جنــده   كتــاب (.2)الوقــع الســمعّي لّلفــظ ، والتــأثري الّنفســّي للكلــم ، واملــدلول اإلنفعــايل باحلــدث
اهلل عّزوجّل من مظاهر ك،رية ، يتعّذر حصرها ، إالّ أّن القرآن الكر  ، قد استعمل مجلـة ألفـا  ، كـان 

 .طابق أصداءها ، وتستوحي داللتها ، عند حسن صياغتهااختيار أصوامها ، مبا ي

، س وتفخــيم وترقيــق واحتكــاك وانفجــارفطبيعــة اتصــواا املفــردة خمارجهــا وصــفامها ، مــن جهــر ومهــ   
 فاتصواا اجملهورة لقّومها را تأثري خمتلف عن املهموسة . تشكل الّسماا اتوىل للّدراساا الصوتّية 

ـــــق ،والشـــــّدة، والرخـــــاوة ،واإلطبـــــاق ،واإلنفتـــــاح، واإلســـــتعالء ،واإلســـــتفال،  وكـــــذلك التفخـــــيم ،والتقي
 .واإلذالق، واإلصماا 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________ 

محمــــد زغلــــول ســــالم و محمــــد خلــــف اهلل، دار :،تحقيــــق( ه391) أبــــو ســــليمان أحمــــد بــــن محمــــد الخطــــابي: بيــــان إعجــــاز القــــرآن ( 1) 
 .21م،ص2223(/ط.د)، المعارف،مصر

-هـ12،1126نعيم اليافي ، مجلة الفيصل ، العدد : دراسة داللية في علمي األصوات والنغمات العربية : حروف القرآن : نظريُ (2)
 .39صم،1896
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، فحركة ر   أّول مراحل التكوين الصويتّ يتشّكل ارمس واجله: داللة أصوات الهّمس والجهر  -1
 لـه عالقـة هبـذين امللمحـني ، وبنـاءا علـى هـذا الّتوجـه رـذا اتوتار الّصوتّية وتذبذهبا بشكل قوّي أو لني

 .التخريج ، وجب استقصاء مواطن الّداللة   أصواا ارمس واجلهر 

 :(1)"أصوات الهمس-

املهموس صوا أضعف اإلعتماد   موضعه ، يّتسم بالليونة   طبيعته وتكوينه علـى العكـس مـن     
هــو الّـذي اليهتـز معــه الـوتران الصــوتيان وتّية ، فالّصـوا املهمـوس اجلهـر ، فـال اهتــزاز معـه لألوتـار الصــ
 .(2)"وال يسمع رما رنني حني الّنطق به 

 .(3)"﴾اَهاشىَ إذا يغَ  يلِ واللَّ ﴿:وممّا تفيده داللة ارمس من ذلك ماجاء   سورة الّشمس،  قوله تعاىل

فيهــا وهـو املقـّرر   صــوا ارـاء ، عنــد ،(1)فالّليـل يغشـى اترض ، ويضــّم مـا فيهـا ، مــن املوجـوداا وی 
وقـد تقـّرر اخلفـاء واإلسـتتار   الّسـورة نفسـها ، . طـر  اآليـة ، إذ يوافـق مـا   ارـاءمن ارمـس واخلفـاء

ـــه تعـــاىل  ـــنَـ وَ ﴿:مـــن قول ـــوَ  سٍ ْف ـــَم ـــّنفس البشـــريّة هـــذه مرتبطـــة هبـــذا الوجـــود ،ومهـــا (6)"﴾ااهَ وَّ ا َس ، فـــإّن ال
إحــدى اآليــاا الكــربى ،   هــذا الكــون املــتابط املتناســق   إذ خلــق مشــتكان   خفايــا وأســرار وهــي 

ــة القــادرة علــى التمييــز  اهلل عّزوجــّل فيهــا اخلــري والّشــر ، وارــدى والّضــالل وأعطــاه القــدرة الكامنــة اخلفّي
 ، وينكتنا القرآن الكر  ، مبا   سورة الكهف من املظاهر املمتعة   وصف اجلّنة (1)والّتوجيه

____________________ 

عبد العزيز الصيغ : العربيةالمصطلح الصوتي في الّدراسات (.)ت،ا،ح،م،س،ش،ص،ص،ص،ط،ف،ق،ك،ه ): هي،أصوات الهمس(1)
 (.99،ص

 .22، صأنيسإبراهيم  : األصوات الّلغوية (2)

 [21:] اآلية : سورة الّشمس ( 3)

 .319ص/32الطاهر بن عاشور  ، ج:التحرير والتنوير: نظر يُ (1)

 [.29: ]اآلية : سورة الّشمس ( 6)

 .2991ص/3م ، ج2221-هـ1129/ 2وهبة الّزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، ط: الّتفسير الوسيط : نظريُ (1)
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َهاُر ُيَحلَّْوَن ﴿:وحال أصحاهبا ما ورد   قوله تعاىل ُأولَـِٰئَك َلُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم اأْلَنـْ
َرٍق م تَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اأْلَرَاِئكِ ِفيهَ    ا ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َويـَْلَبُسوَن ثَِيابًا ُخْضًرا مِّن ُسنُدٍس َوِإْسَتبـْ

احلاء ، واراء ، والسني )فأغلب اتصواا   اآلية مهموسة  (.1" )﴾نِْعَم الثَـَّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتـََفًقا  
، ليتناسب كّل ذلك مع وصف حال أهل اجلّنة ونعيمها ، (حلرو  الصفريية وأيًضا هيمن ا،املتكررة 

 .و  متازج جيلب السمع رذا الوصف تهل اجلّنة وهم   أمجل وصف وألني حال

تتابع جمموعة من أصواا مهموسة (2)"﴾َوَحَفْفَناُهَما بَِنْخلٍ ﴿:ومن التوسع   الوصف قوله تعاىل  
حة واجلمال ميأل احمليط هبا ، أصواا مهموسة احلاء واراء والفاء ، االرّ ا من رقيقة عذبة ، تنشر جوّ 

ع صوتا ومنظرا  ىخترج من الفم بكّل أرَيية لتسبل عل املنظر مجاالوروعة ، وكأّن حفيف الشجر مج 
 . (3)"جيول اخليال عربه

 :أصوات الجهر -

    (4)"منتظمـــا َيـــدث صـــوتا موســـيقيا  ااجلهـــر   اتصـــواا نـــاتج عـــن اهتـــزاز الـــوترين الصـــوتيني اهتـــزازً    
ة وطبيعــة التــأثري مــا وا اجملهــور مــن مســاا القــوّ وا ، فيكــون للّصــة الّصــفــاجلهر إذا هــو ارتفــاع   شــدّ 

ا يفيده اجلهـر حـول التهديـد والوعيـد ، وهـذا َيتـاج إىل أصـواا ذاا اليكون لغريه من اتصواا ، وممّ 
ويُنــِذَر الّــِذيَن ﴿:فمــن التهديــد مــا يــدرك   قولــه تعــاىل مســاع ، إلوضــوح مسعــي لغــرض التوصــيل ودقّــة ا

 ، ذاا الوقع القوّي ( الذال ، والدال ، والراء)فتكرار اتصواا اجملهورة (5)"﴾قَاُلوا اّتخَذ اهللُ َولدا
___________________ 

 [.31]:األية : سورة الكهف ( 1)

 [.32]:األية : سورة الكهف ( 2)

 ..news@1asir.com www  . محمد بن علي بن درع:  ومناسبتها للمعنى فردة القرآنيةالنسيج الصوتي للم( 4)

/ 

 .22أنيس إبراهيم  ، ص: غويةاألصوات اللّ ( 4) 

 [.21]:سورة الكهف ، األية  (5)

mailto:news@1asir.com
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، فارتبطـت اتصـواا اجملهـورة املؤثر لتكشف أبعـاد املعـىن الغريـب ولتلفـت اإلنتبـاه إليـه خلطورتـه علـيهم 
 وكّل هذا   خط متوازٍ ( اإلنذار ، واإلدعاء الكاذب ، اخّتذ ، وولدا)  مراكز اجلملة معنويا مم،ّلة بـــ

ومنســجم مــع املعــىن الّــذي حتملـــه اآليــة الكرميــة وتزيــد طبيعــة اتصـــواا اجملهــورة مــن تــأثري وقعهــا علـــى 
 .الّسامع

 :اوةداللة أصوات الّشّدة والّرخ -2

 (:األصوات اإلنفجارية))*(داللة أصوات الّشّدة -

تتغـــاير املواقـــف الـــيت يســـوقها القـــرآن الكـــر  ، فبعضـــها َيمـــل داللـــة الرأفـــة فتكـــون اتصـــواا رخـــوة   
ومناسبة تلتقي مع داللة اآلفاق، وبعضها شـديد فيـه العنـف والشـّدة فيختـار الـّنص بـ ىن صـوتّية شـديدة 

 .تنسجم مع أفق ذلك املعىن
الّصـــوا اإلنفجـــاري ويســـّمى بـــالوقفي ، ذلـــك الحنبـــاس الـــّنفس عنـــد الّنطـــق بـــه، ويصـــاحب خروجـــه   

َورَاَوَدْتــُه الَّتِــي ُهــَو  ﴿: ،ممّـا يعطــي الّصـوا قــّوة ، ومــن ذلـك قولــه تعـاىل(1)"انفتـاح املخــرج دفعـة واحــدة
ـــَت  ـــْت َهْي ـــَواَب َوقَاَل ـــكَ ِفـــي بـَْيِتَهـــا َعـــن نَـّْفِســـِه َوَغلََّقـــِت اأْلَبـْ ـــاَذ اللَّــــهِ   َل ـــاَل َمَع ِإنَّـــُه رَبِّـــي َأْحَســـَن   َق

اّلذي أحكمتـه ى إحكام الغلق،تدّل علإّن هذه اتصواا الغالقة،(2)"﴾ ِإنَُّه اَل يـُْفِلُح الظَّاِلُمونَ  َمثْـَوايَ 
ق وعلّـ.(3)امرأة العزيز على الّصديق يوسف عليه الّسالم ، بعدما انغلقت نفسها البشـرية الشـريرة وقتهـا 

َوَغلََّقـِت  ﴿:فلو نظرنا مـ،الً إىل اآليـة القرآنيـة الـيت تقـول :" رمضان عبد التّواب على هذه الصيغةقائال 
ـــكَ  ـــْت َهْيـــَت َل ـــَواَب َوقَاَل تحسســـنا بصـــوا املـــزاليج وهـــي حتكـــم رتـــاج اتبـــواب ، وينعـــدم هـــذا ﴾اأْلَبـْ

  :الصحاح وجاء .(1)"اّلذي يدلّ  على جمرد اإلغالق"أغلق"اإلحساس مع الفعل 
____________________ 

، دار  أحمد محمود عبد السميع الحفيان: أشهر المصطلحات في فن األداء وعلم القراءات :نظر ي  .)أجد قط بكت: روف الشّدة ح)*(
 .(218،ص م2221-هـ1122 /1ط.الكتب العلمية، بيروت ، لبنان

 .111غوية ، صاألصوات اللّ : أنيسإبراهيم (0)

 [.23] األية :  سورة يوسف(5)

 .1892ص/1جم،2223-ه1/1123، دار الشروق، مصر ،طد قطب سيّ  :في ظالل القرآن الكريم:نظريُ (4)

 .21صم،1899-ه1129/ 2مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر ،طرمضان عبد التواب ، : غةبحوا ومقاالت في اللّ (3)
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  .(1)"لك هلم لك،أيّ  هيت :قورم أيضا ودعاه،وفيه صاحبه به،أيّ  به،وهوا هيت"
 ومجارـا مكانتهـا رغـم امهـنزو  أمـام وخضـوعها رغبتهـا ةشـدّ  صـورتا املـوجزتني الكلمتـني وأصـواا،

 نكســارإلبا وحيت ــ واليــاء ، طــفواللّ  واخلفــاء وارــدوء عفبالّضــ وحيت ــ فارــاء ، وســيادمها
 إىل )لـفات( تشـري مـا مبقابـل )حتـت( إىل تشـري بنطقهـا هـي إذا واخلضـوع، لـةوالذّ  ةاتيّـوالذّ 

 كـلّ  :تقـول هـافكأّ  واخلضـوع، نكسـارإلا بعـد املقصـود نفتـاحإلا إىل تشـري والتـاء ،) أعلـى(
 فيهـا مبـا والـالم ، اخلطـاب علـى ةدالّـ التـاء كانـت لـذا باملباشـرة تشـعر اأهّنـ لك،كمـا متـاح شـيء
 ىلإ إضـافة منـه، الشـديد القـرب   ررغبتهاتصـوّ  ، هبـا طـقالنّ  عنـد باحلنـك سـاناللّ  لصـوق مـن
 مـن فيهـا مبـا الكـا  تـأيت مثّ  ، لـه نفسـها مّلكـت اكأهّنـ حـّت  ملـكالتّ  معـىن مـن الـالم   مـا

 عليهـا بـالوقف بسـكوهنا وتشـري الـالم، تفيـده ذيالّـ صـوقاللّ  معـىن ؤكـدلت   حتكـاك،إلا ةخاصـيّ 
 .(2)"املوقف مع يتناسب ولطف هدوء   املوجز اخلطاب هذا ختام إىل

َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم ﴿:ا باتصواا اإلنفجارية فمنها قوله تعاىلأّما حالة الوعيد وعالقته
َتتَِّخُذونَـُه َوُذرِّيَـّتَـُه َأْولِيَـاَء ِمـن ُدونِـي َوُهـْم  َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَن ِمـَن اْلِجـنِّ فـََفَسـَق َعـْن َأْمـِر رَبّـِهِ  َأفـَ

حتمل اآلية الكرمية من خـالل اإلسـتفهام اإلنكـار بصـوا ارمـزة (3)"﴾ اِلِميَن َبَداًل بِْئَس لِلظَّ  َلُكْم َعُدو  
معـــىن التهديـــد ، الّـــذي صـــّور هـــذا املشـــهد تصـــويرا بارعـــا ، فتتابعـــت اتصـــواا اإلنفجاريـــة الشــــديدة 

ال لــه وقــع فالــدّ .مــع بدايــة اآليــة الكرميــة لتافــق أســلوب اإلســتفهام فتزيــد مــن تــأثريه( التاء،والــدال،والباء)
 .(1)"فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت،ونبا الّلسان عن موضعه"قويّ 

 ِإَذا ﴿:لتالؤم قّوة املعىن وحركته   قوله تعاىل( الّشديدة)وتتابعت احلركة مع اتصواا اإلنفجارية 

 ﴾1﴿ َوِإَذا اْلُقُبوُر بـُْعِثَرتْ ﴾3﴿ َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَِّرتْ ﴾2﴿ ُب انَتثـََرتْ َوِإَذا اْلَكَواكِ ﴾1﴿ السََّماُء انَفَطَرتْ 
__________________ 

 1129 /1ط بيروت،دار العلم للماليين ،أحمد عبد الغفور عطار :تحقيق،(هـ414ت)نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي أبو : الّصحاح:نظر يُ  (0)
 .)هيت( مادة.98م،ص 1899 -  هـ

 . 31، صم2212 -ه1131/ 1ُعويض بن حمود العطوي ،المملكة العربية السعودية، ط: جماليات النظم القرآني في قّصة يوسف عليه الّسالم  (2)

 [.62:] اآلية : سورة الكهف (3) 

 .191ص/1، جبويه سي : الكتاب (1)
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نَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكرِيمِ ﴾6﴿ َعِلَمْت نـَْفس  مَّا َقدََّمْت َوَأخََّرتْ  الَِّذي َخَلَقَك ﴾1﴿يَا أَيـ َها اإْلِ
إّن هذا اإلنسان اّلذي َيسب أّن كرم (1)"﴾﴾9﴿ ِفي َأيِّ ُصورٍَة مَّا َشاَء رَكََّبكَ ﴾9﴿ َفَسوَّاَك فـََعَدَلكَ 

خصا أمامه ، وهو جيحد هذا ، وَيرم نفسه من الّتمتع   ربّه قد توّقف إالّ أنّه سرعان ما جيده شا
واملتأمل يرى   هذه اآلياا أّن أصواا اإلنفجار ، قد وقعت   معىن . (2)"رحاب هذا الكرم

 .اإلحنباس واإلنقطاع والتوّقف، والسيما التاء 

فَاْلَعاِصـَفاِت ﴾1﴿ اَلِت ُعْرفًـاَواْلُمْرَسـ﴿:وجاء أيًضا   معىن الّطالقـة  الّـذي مت،لـه الفـاء ،   قولـه تعـاىل
إذ افتتح التعبري القرآين   الّسورة بالقسم باملالئكـة املعـروفني عنـد خلقـه ، وبالرّيـاح القويّـة (3)"﴾ َعْصًفا

الـيت الحـدود رـا ، وإمّنـا ، ويتبنّي أّن املقسم هبـم أوقـع هـوال علـى النّـاس خللقـتهم (1)اليت يتوّقف عصفهاّ 
ــا"أراد اهلل عّزوجــّل التهديــد بلفــظ  إذ إّن عصــف الرّيــاح أشــّد علــى الّنــاس مهديــدا بعــد " عصــًفا"و" عرًف

املالئكــة ، واملالحــظ زيــادة معــىن التهويــل واإلســتطاعة ،   اآليتيــني وهــو املتم،ّــل أساســا   الفــاء ذاا 
إذ هــي جّنــاا اآلخــرة ك،يفــة الّشــجر ذاا  (6)"﴾انَّــات أْلَفافــَوجَ ﴿:ومت،ّلــه أيضــا   قولــه تعــاىل .الــّنفخ 

 .(1)"اتغصان امللتّفة ، ك،رة وتشعبا وشساعة وانتشارا ،انتشار الّنفس عند خمرج الفاء

___________________ 

 [9-1: ]اآليات : سورة االنفطار (1) 

 .222ص/12القرطبي ، جعبد اهلل : الجامع ألحكام  القرآن : نظريُ ( 2)

 [2-1]اآلياتان: سورة المرسالت (3)

  . 692ص/23،ج(ت.د/)2محمود شاكر،ط: ،دار المعارف ، تحقيق الطبري  محمد بن جرير : جامع البيان  : نظر ي  (1)

 [11: ]اآلية : سورة النبأ (2)

: محمد بن صالح العثيمين،تحقيق: يم ،تقد(ه1391) عديالسّ  عبد الّرحمان بن ناصر:تيسيرالكريم الرحمان في تفسير كالم المّنان :نظريُ (1)
 .1219صم،2229-هـ1129/  1عبد الّرحمان بن معال اللويحق، دار اإلمام مالك ، الجزائر، ط 
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إّن صوا الطاء  (1)"﴾فِإَذا َجاَءِت الطَّاَمُة الُكبَرال﴿:ويطلعنا القرآن الكر    آية آخر قوله تعاىل    
 لفظة الطّامة الّدالة على يـوم القيامـة يعـرّب عـن هـول ذلـك اليـوم ، وامليم اجملهورين الشديدين الواردين  

فكانــت .(2)"وتشــعرنا حبركــة الطّــم املناســب رــول وقــّوة وشــّدة يــوم القيامــة ، ونكــاد نشــعر بــدوّي وطنــني
 .اتصواا معرّبة بإَياءامها عن تلك الصورة املروعة

 :داللة أصوات الّرخاوة  -

وهـــي اتصـــواا الرخــــوة أو  (3)"جيــــري معهـــا الـــّنفس عنـــد الّنطــــق هبـــا صـــفة اتصـــواا الـــيت*:الرخـــاوة 
 .اإلحتكاكّية اليت تضيق جمرى الّنفس فيحدث صفريا تبعا لضيق الّنفس 

 .       حرّكـي :أيّ  (1)"﴾ َوُهـزِّي ِإلَْيـِك ِبِجـذِْع النَّْخلَـِة ُتَسـاِقْط َعَلْيـِك ُرطَبًـا َجِنيًّـا﴿ :قـال تعـاىل    
 :فيقال ويستعار ..ج ّري معىن هّزي   نّ  تبالباء عّداه إمّنا و …حرّكه إذا به وهزّ  ههزّ  :تقول والعرب
 علـى فاسـتعمله إذا حتـّرك واهتـزّ  احلركـة، :صـلات   ارزّ  ..فتحّرك حرّكته :أي فاهتزّ  هزًّا الشيء هززا  
 هـزّة رتمـا لـذلك هأخذتـ و …لـه اهتـزّ  فقـد له وارتاح رتم خفّ  من وكلّ  ..ارتاح :أيّ  االرتياح معىن
 .(6)"وحركة أرَيّية :يّ أ

 
_____________________ 

 [.31]اآلية : سورة النازعات (1) 

 .93سّيد قطب ،ص:التصوير الفنّي في القرآن  (2)

 .(218أحمد محمود ،ص الحفيان: أشهر المصطلحات في فن األداء وعلم القراءات : ينظر .)ماسوال حروف الشّدة :األصوات الرخوة )*(

 .21كمال بشر، ص:األصوات العربية  : نظر يُ (3)

 [26]اآلية :سورة مريم ( 1)

 (مادة هزز.)213ص/ 6،ج أبو الفضل جمال الدين بن منظور:لسان العرب( 6)
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إذ يوحي الّسياق بـالّلني واحلنـان لطفـا وحتننـا علـى مـر  . (1)"النخلة نذع حرّكي :يعين (إليك وهزي) 
لطَّْلــق  بنــت عمــران حــني أتاهــا ا

موائمــا الَيــاءاا الــّنص ( هــّزي)وضــاقت ذرًعــا ، فكــان ارــاء   لفظــة  *
 .(3)"إذ وصف صوا اراء بكونه من اتصواا الرخوة..(2)وداللة العطف والرّقة حبارا

 :داللة أصوات اإلطباق واإلنفتاح  -3

 :داللة أصوات اإلطباق-

عقــة بينمــا لر علــى هيئــة معلــى   شــكل مقّعــأن يرتفــع مــؤخر الّلســان حنــو أقصــى احلنــك ات(*)اإلطبــاق
و  .(4)"ة املختلفـةيكون طرفه ملتحما مع جزء آخر من أجزاء الفم مشكال حمبسا مـن احملـابس الصـوتيّ 

َوَذا الن ـوِن ِإذ ذََّهـَب ُمَغاِضـًبا َفظَـنَّ َأن لَـّن نَـّْقـِدَر ﴿:معىن اإلطباق ما جاء   سورة اتنبيـاء قولـه تعـاىل
َنــ و  اآليــة ( 5)"﴾ اَداٰل ِفــي الظ ُلَمــاِت َأن الَّ ِإلَـــَٰه ِإالَّ أَنــَت ُســْبَحاَنَك ِإنِّــي ُكنــُت ِمــَن الظَّــاِلِمينَ َعَلْيــِه فـَ

، ولعلّـه املعـرّب عنـه بالغضـب  (6)"الكرمية يظهر الّنيب الكر  عليه الّسالم   قّمـة ظلمـة القلـب واسـوداده
 .ذا تقّدمه   التعبري القرآين، وصوا الّضاد أوقع من صوا الطّاء ههنا ، ل

 هذا وتظهرظلمة الّظن والرّيبة الّلذين كان الغضب سببا فيهما ، لذا تقّدم عليها كما يصّور القرآن    
 الكر  ذلك الّظالم احملكم بعد إحكام ظالم الغضب ، فانتبه يونس عليه الّسالم أنّه كان من الظاملني

______________________ 

 .183ص/ 3، جالبغوي: تنزيل ال معالم(1)

 (ط ل ق) مادة.213ص/9لسان العرب ، ابن منظور ، ج: ينظر . ) وجع الوالدة: الطلق )*(

 .329، ص1و6ج/12كاسد ياسر الزيدي ، مجلة العرب ، دار اليمامة السعودية ، مج : اإليحاء الصوتي في تعبير القرآن : يُنظر (2)

 .21يم أنيس ، صإبراه: األصوات الّلغوية : يُنظر(3)

 .(218أحمد محمود ،ص الحفيان: أشهر المصطلحات في فن األداء:ينظر)(.الّضاد–الّصاد  –الظّاء  –الطّاء :) حروف اإلطباق (*)

 .61، صإبراهيم أنيس:األصوات الّلغوية (4) 

 [.99]اآلية : سورة األنبياء (5)

 (.ا ل م)مادة .2968ص/1، ج أبو الفضل جمال الدين بن منظور: لسان العرب : نظر يُ (6)
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، اّلذين جانبوا اردى ، وهو نقيض  الّظالم والظّلم
"(1.) 

ــــــه تعــــــاىل    ــــــاق أيًضــــــا ماجــــــاء   ســــــورة البقــــــرة ، قول ــــــْم اَل ﴿:ومعــــــىن االطب ُه ــــــي  فـَ ــــــم  ُعْم ــــــم  ُبْك ُص
اِء ِفيِه ظُُلَمات  َورَْعد  َوبـَْرق  َيْجَعُلوَن َأَصـاِبَعُهْم ِفـي آَذاِنِهـم مِّـَن َأْو َكَصيٍِّب مَِّن السَّمَ  ﴾19﴿ يـَْرِجُعونَ 

م ُكلََّمـا َأَضـاَء َلُهـ َيَكـاُد اْلبَــْرُق َيْخطَُفأَْبَصـارَُهمْ ﴾18﴿َواللَّــُه ُمِحـيط  بِاْلَكـاِفرِينَ  الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ 
ِإنَّ اللَّـــَه َعَلــٰى ُكــلِّ   َولَــْو َشــاَء اللَّـــُه لَــَذَهَب ِبَســْمِعِهْم َوأَْبَصــارِِهمْ  مََّشــْوا ِفيــِه َوِإَذا َأْظَلــَم َعَلــْيِهْم قَــاُموا

يـــرى تلـــك اإلَيـــاءاا الـــيت  فاملتأمـــل   املفـــرداا الّضــامة لألصـــواا املطبقـــة ،(2)"﴾﴾22﴿ َشـــْيٍء قَـــِدير  
تشري إىل معىن الّشّد،   إحكام الّنار وسيطرمها   عمل اإلضاءة ، وإطباق الّظالم الّدامس بعـد ذلـك 

ـــازل مـــن الّســـحاب الّـــذي يسدّ وهـــو املطـــ"صـــّيب"كتلـــك الـــيت   ،(3)"علـــى عمـــل اتبصـــار الّســـما ر الّن
  إشــــارة جمازيــــة "  أصــــابهم"إلغــــالق   وا"ظلمــــات "إىل معــــىن الّســــت واإلظــــالم ، و  مفــــردة (1)"ء

إذ تضــع حــدًّا تمــن الّنــاس وإزعــاجهم بصــوا "الّصــواعق" ، أو معــىن اإلغشــاء واإلمالــة   (6)"م رســلة
. وكّلهـا تّصـب   معـىن احلـدِّ مـن الشـيء واإلطبـاق عليـه (1)"الّرعود ارادرة أو أْن تغشـيهم أو أْن متيـتهم

  هذا التكيب القرآين ، متمايزة من حي  قّومها  ، وتبنّي قـّوة صـوا ومن مثّ يتبنّي أّن هذه اتصواا 
الظّـاء الـيت كانـت لإلظـالم ، مثّ صـوا على أخوامها ههنا ، متبوعـة بصـوا  الّصاد اليت كانت لإلضاءة

 .الّصاد اليت  كانت لإلبصار املفقودة نتيجة الظلمة املطبقة على هؤالء
________________________ 

 (.ه د ال)،مادة 292ص/ 12ج،الزبيديمحمد:تاج العروس :رنظيُ (1)

 [.22-19]اآليات : سورة البقرة (2)

م، 1881-هـ1111/ 1أبو محمد الغماري،دار الكتب العلمية،بيروت ،ط:، تحقيقعبد الرحمن بن ناصر السعدي:تفسير القرآن: نظريُ (3)
 .62ص/1ج

-هـ 1121/ 1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طمسروق الثوري الكوفي  سفيان بن سعيد بن  :تفسير سفيان الثوري : نظر يُ (1)
 .11م، ص1891

 .162القزويني ، ص: تلخيا المفتاح في المعاني والبيان و البديع: نظريُ (6)

 .21ص/ 1ج م،1892(/  ط.د)ة،،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهر عبد الفتاح إسماعيل :، تحقيقأبو زكريا الفراء:معاني القرآن :يُنظر (1)
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 : داللة أصوات اإلنفتاح -
هـو وضـع الّلسـان عنـد الّنطـق بـبعض اتصـواا ، حيـ  ينفـتح مـا بـني الّلسـان واحلنـك  (*)إلنفتاحا    

ومعـىن اإلنفتـاح (1)"اتعلى ویرج ارواء من بينهمـا ، وتكـون النقطـة اتماميّـة مـن الّلسـان خمـرج الّصـوا
َهِمــرٍ ﴿: مـا جـاء   قولــه تعـاىل ــَماِء ِبَمـاٍء م نـْ ـَواَب السَّ َوَفجَّْرنَـا اأْلَْرَض ُعُيونًــا فَــاْلتَـَقى  ﴾11﴿ فـََفَتْحنَــا أَبـْ

،الث فتحـاا متواليـة  ، تنسـجم متامـا مـع تبـدأ بـ(فتحنـا)فكلمـة (2)"﴾﴾12﴿ اْلَماُء َعلَـٰى َأْمـٍر قَـْد قُـِدرَ 
فعل فتح أبواب الّسماء ، ويقّوي اإلحساس بفعل الفتح انتهاء هذه الكلمة بفتحة رابعة خمتومة حبـر  

مشهد رائع يزخر باحلركة املتكررة من املياه اجلارفـة  .(3)"مدِّ منفصل ، مبّد مبقدار أربع أو  س حركاا
وهــي حركــة كونيــة ضــخمة غــامرة تصــورها ألفــا  وعبــاراا " ترض،نازلــة مــن الســماء، ومتصــعدة مــن ا

أبــــواب  )  فــــيحس القــــار  يــــد اجلبــــار تفــــتح   ( ففتحنــــا )    : تبــــدأ بإســــناد الفعــــل إىل اهلل مباشــــرة  . خمتــــارة
  : فســهاوبــالقوة ذامهــا وباحلركــة ن  . غزيــر متــوال  .  .    (بمــاء منهمــر )    . هبــذا اللفــظ وهــذا اجلمــع  .  .  ( الســماء

وهو تعبري يرسم مشهد التفجر وكأنه ينب،ق من اترض كلهـا، وكأمنـا اترض    .  .  ( وفجرنا األرض عيوناً )  
  .(1)" كلها قد استحالت عيوناً 

لي أّي شــّك   قولــه تعــاىل ــا﴿:وجــاء   الفــتح مــاجي  ْتًحــا م ِبيًن ــَك فـَ ــا َل َتْحَن فــتح مّكــة دون  (6)" ﴾ ِإنَّــا فـَ
شرى بسهولة الفتح ، سهولة صوا الفاء ، وعظمة االّتساع، اّتساع صوا  الفـاء ، عنـد قتال ، أهّنا ب

 . خمرجها ، كما هي بشرى الّتساع السلطان ، وي سر املهّمة
_____________________ 

أكاديمية :عمران  حمد بخيت:المفيد في علم التجويد:نظريُ .)من أخذ وجد سعة فزّكا حّق له شرب غيث:حروف االنفتاح يجمعها قولك(*)

 (.32م،ص2229 (/ط.د)مصر،الحديثة للكتاب،القاهرة ،

 .121، صداود محمد :الحديثالعربية وعلم الّلغة (1)

 [12-11]اآليتان: سورة القمر (2)

 .111ص،(ت.د/)1طلبنان،محمد حسن الحمصي ، مؤسسة اإليمان ، بيروت ، : تفسير وبيان مفردات القرآن : نظريُ (3)

  .3430ص/ 1سيد قطب ،ج: لقرآن الكريم في ظالل ا(4)

 [.21]اآلية : سورة الفتح (6)
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 .داللة أصوات اإلستعالء واإلستفال -1

 : داللة أصوات اإلستعالء -

، ويّتضح  (1)أقصى الّلسان عند الّنطق باحلر  إىل جهة احلنك اتعلى أن يستعليَ :(*)االستعالء 
ُلَغ اْلِجَباَل   ْرِض َمَرًحاَواَل َتْمِش ِفي اأْلَ ﴿:ستعالء   قوله تعاىلإلا ِإنََّك َلن َتْخِرَق اأْلَْرَض َوَلن تـَبـْ

تبنّي اآلية الكرميةمعاين اخليالء والتكرّب، لإلنسان املرح   وقد عقد البيان القرآين وجه .(2)"﴾ طُواًل 
، إالّأنّه القران ، بينه وبني اجلبل ، اّلذي ميتّد طول خرقهه لباطن اترض ، أضعا  طوله فوق ظهرها 

 (.3)"يظّل هادئا ، مستقرا ال يتزعزع 

َر الَِّذي ُكنَّا ﴿:سورة فاطر وجاءقوله تعاىل   ُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا نـَْعَمْل َصاِلًحا َغيـْ
ِمن ُذوُقوا َفَما لِلظَّاِلِمينَ فَ ذَكََّر َوَجاءَُكُم النَِّذيرُ َأَوَلْم نـَُعمِّرُْكم مَّا يـََتذَكَُّر ِفيِه َمن تَ   نـَْعَملُ 

،املنبع  من ل إليك جرسه الغليظ ، غلظ الّصراخ املختلط املتجاوب من كّل مكانخيّ في  (1)"﴾ِصيرٍ نّ 
حناجر مكتظّة باتصواا اخلشنة،كما كما ت لقي إليك ظّل االهتمام رذا االصطراخ اّلذي الجيد من 

 .(6)"رة ذلك،العذاب الغليظ اّلذي هم فيه يصطرخونيهتّم به أو يبليه،وتلمح من وراء ذلك كّله صو 
الصـياح والنـداء واإلسـتغاثة ، افتعـال مـن الصـراخ قلبـت : أّمـا اإلْصـطراخ (1)"الّصوا الشديد: الصراخ "

 التاء طاًء تجل الصاد الساكنة قبلها ، وإمّنا نفعل ذلك لتعديل احلرو  حبر  وسط بني حرفني 
________________________ 

: سيبويهبشر عمرو بن عثمان  وبأ:الكتاب : ينظر (.)الّصاد،والّضاد ،والظّاء ،والطّاء ،والغين ،والقاف ،والخاء:)حروف اإلستعالء ، سبعة (*)
 .(.129ص/1،ج

 .161ص،م 222-هـ1128 / 2ط ،األردن،عّماردار م قدوري الحمد،ناغ:أبي بكر المرعشي،دراسة وتحقيقمحمد بن :جهد المقل:نظريُ (1)

 [.39]اآلية : سورة اإلسراء ( 2)

 .199عدي ، صالسّ  عبد الرحمن بن ناصر:تيسير الكريم الرحمان: نظر يُ (3)

 .[39] اآلية  : سورة فاطر (1)

 .82سيد قطب ، ص: التصوير الفني في القرآن ( 6)

 (.صرم)مادة .22ص/ 1، جأبو الفضل جمال الدين بن منظور:لسان العرب: نظريُ (1) 
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ـــاء   املخـــرجيوافـــق الصـــاد  وقـــد جتمعـــت فيهـــا مـــن أصـــواا .(1)"  اإلســـتعالء واإلطبـــاق ، ويوافـــق الت
الّصـــاد والطّـــاء واخلـــاء ، ممّـــا ي عطـــي لّلفظـــة ضخامةكضـــخامة اتهـــوال   الّنـــار، وختمـــت : اإلســـتعالء 

املدويـــة بـــالواو والنـــون اللّـــذين يعطيـــان لّلفظـــة دويًّـــا ، وهـــذا اإلنســـجام مـــع اتصـــواا املضـــطربة املتتالّيـــة 
 .   للمعذبني
  لإلشـــارة إىل أهّنــم يصـــرخون ص ـــراًخا منكـــرا ( يصـــرخون) أبلــغ مـــن﴾ُهـــْم َيْصـــَطرُِخونَ و﴿:وقولــه تعـــاىل

 .(5)"خارجا عن احلدِّ املعتاد
ـــًنا ﴿: ماجاء   ســـورة البقـــرة قولـــه تعـــاىل أيضـــاويفّســـر هـــذا  ـــا َحَس ـــِرُض اللَّــــَه قـَْرًض ـــن َذا الَّـــِذي يـُْق مَّ
ـــــاِعَفُه  ُيَض ـــــَرةً فـَ ـــــَعافًا َكِثي ـــــُه َأْض ـــــونَ   َل ـــــِه تـُْرَجُع ـــــُط َوِإلَْي إذ وافقـــــت ســـــني (3)"﴾ َواللَّــــــُه يـَْقـــــِبُض َويـَْبُس

الّضاداا والطّاء صوتّيا ودالليّـا ، فـالقرض الّصـدقة ، وهـي مـن الّصـدق واإلخـالص أعظـم مـا "يبصط"
القيـد إن شـاء ،والبسـط والّسـعة ميتحن فيه املؤمن ، القبض املنع   الّرزق وهو عند اهلل تعاىل أوثـق مـن 

  املال على من يشاء من عباده   الدنيا إالّ أن اآلكـد أن لـيس كم،لـه شـيء علـّوا ،وكربيـاء وجربوتـا، 
 .(1)"فعال سخاء أكرب وأوسع من قرض عباده ، وكان منعه كذلك

 
 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 .  112ص/ 1ه،ج1333( / ط.د)رفان صيدا،لبنان،بعة الع،مطالطبرسين الحسن أبوعلي الفضل ب:في تفسير القرآن مجمع البيان( 1)

 .    293ص/ 3يوطّي  ، جالسّ ين جالل الدّ :اإلتقان ( 2)

 [216]اآلية : سورة البقرة (3) 

 .162ص/ 3ج ،م1891/ 1طلبنان،،دار الفكر،بيروت،(ه121)محمد بن عمر فخر الّدين الّرازي : التفسير الكبير :نظر يُ (1)
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 :داللة أصوات اإلستفال  -
هواحنطــاط أقصــى الّلســان أو اخنفاظــه عــن احلنــك اتعلــى عنــد الّنطــق بــاحلر  ، فيــنخفض : اإلســتفال

وحروفــه الباقيــة بعــد ،(1)"معــه الّصــوا إىل قــاع الفــم علــى هيئــة خمــارج احلــرو  املخّصصــة لالســتفال
ــــــــى اإلســــــــتفال مــــــــا جــــــــاء   ســــــــور  حــــــــرو  االســــــــتعالء الســــــــبعة ة مــــــــر  ، قولــــــــه ومــــــــا يــــــــدّل عل

َربِّ قَــاَل  ﴾3﴿ ِإْذ نَــاَداٰل رَبَّــُه نِــَداًء َخِفيًّــا ﴾2﴿ ِذْكــُر رَْحَمــِت رَبِّــَك َعْبــَدُه زََكرِيَّــا ﴾1﴿ كهــيعا﴿:تعــاىل
َوِإنّـِي ِخْفـُت اْلَمـَواِلَي  ﴾1﴿ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيًبا َولَـْم َأُكـن بِـُدَعاِئَك َربِّ َشـِقيًّا

َواْجَعْلـُه  َيرِثُِني َوَيِرُا ِمـْن آِل يـَْعُقـوبَ  ﴾6﴿ اِمن َورَاِئي وََكاَنِت اْمَرأَِتي َعاِقًرا فـََهْب ِلي ِمن لَُّدنَك َولِيًّ 
ــا ، سلًســا عــذبًا ، يــوحي إىل ســامعه معــاين  إذ .(2)"﴾﴾1﴿ َربِّ َرِضــيًّا تــوحي هــذه اآليــاا ، وقعــا رخّي

ذا النـيب عليـه السـالم   اخللفـة ، بعـد أن وهـن منـه العظـم ، وغـزا رأسـه الّشـيب   اخلضوع والتذلّل ، رـ
ذلــك الّتحــّنن "، اتصــواا املســتفيلة مت،ّــل،و   (3")والراغــب أيضــا ،   اســتكمال مســرية النبــوة   صــلبه

 .(1)"نتيجة ذلك الّدعاء امللحّ 
القـرآن الكـر  عـن موسـى عليـه الّسـالم  املستفلة للّرمحـة ، فمـن ذاك مـا قّصـه وردا معاين احلرو و     

لُـَغ ﴿:وفتاه يوشع بن نون عليه الّسـالم مـن قولـه جـالّ جاللـه  ـَرُح َحتَّـٰى أَبـْ َوِإْذ قَـاَل ُموَسـٰى ِلَفتَـاُه اَل أَبـْ
ــَع اْلَبْحــَرْيِن َأْو َأْمِضــَي ُحُقبًــا ء إذ تبــنّي اآليــة الكرميــة رمحــة هــذا النــيب عليــه الّســالم ، فجــا.(6)"﴾ َمْجَم

بدالّ عن خادمه ، وحّق له ذلك من داعي قيام الّنبّوة ، إالّ أنّه أنزل نفسـه " لفتاه"الّتعبري القرآين بلفظ 
ا ، ، ولعـــّل مـــا يفّســـر ذلـــك الســـمّو نفســـا   الفـــاء صـــوتً (1)منزلـــة هـــذا اخلـــادم رمحـــة بـــه ، ورأفـــة بكرامتـــه

 .ومقابلة الّتواضع   الفاء املستفل
____________________ 

 .61ص ،م1888-ه1122/ 1طه عبد الرؤوف َسعد،مكتبة الصفا،مصر،ط:محمد مكي،تقديم  الجريسي:نهاية القول المفيد: نظر يُ ( 1) 

 [1-1]اآليات : سورة مريم (2) 

 .326السّيوطي ، ص: تفسير الجاللين :نظر يُ (3)

 .2321ص/1سّيد قطب ،ج: في ظالل القرآن الكريم : يُنظر ( 1) 

 .[12]اآلية :  سورة الكهف( 6) 

 .322الفيروز آبادي ، ص: التنوير المقباس : يُنظر ( 1)
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 :داللة أصوات اإلذالق واإلصمات -6

 :(*)داللة أصوات اإلذالق -

، وهـي ســرعة الّنطـق بــاحلر  (1)"هـي اإلعتمــاد علـى ذلــق الّلسـان والّشــفة عنـد الّنطـق بــاحلر : الّذالقـة
املواقـف الـيت تظهـر فيهـا صـعوبة ويـأس يالزمـان مـن يقـع   ، ومـن (2)"وخّفته خلروجه من طر  الّلسان

َلــْن ﴿:م،ــل حــال الكــافر املنكــر لفضــل اهلل ، فم،ــل ذلــك يظهــر   قولــه تعــاىل َأو ُيْصــِبَح َماُؤَهــا َغــورًا فـَ
 فاآلية املباركة توحي أّن حسن هؤالء املتعالني على أن يكونوا عبادا هلل.(3)"﴾َتْسَتِطيَع لُه طََلبا

اخلــارجني عــن حكمــه الّــذي ارتضــاه رــم ، أولئــك كــان عقــاهبم بــأن أغــور مــاءهم لغــورهم عنــه  املعبــود 
 .(1)"عّزوجّل وسلبهم سبل إخراج املاء وطلبه

 

 

 

 

_____________________ 

 (.91ص/2ج:ابن جني :سّر صناعة اإلعراب: نظريُ (.) فّرمن لبّ :) وتجمع في(الفاء والباء والميم والرذاء والنون والالم:)حروف الذالقة(*)

طلحة بالل منيار : ،ضبط وتعليق ، دار البشائر اإلسالمية ( ه1121)الحصري  محمود خليل:الكريم أحكام قراءة القرآن: نظر يُ ( 1)
 .86، ص(ت.د/)2ط لبنان،،بيروت،

 .262الحفيان ، صأحمد محمود :في فن األداء وعلم القراءاتأشهر المصطلحات : نظر يُ (2)

 [11]اآلية : كهف سورة ال( 3)

 .612، ص عبد الرحمن بن ناصر السعدي:تيسر الكريم الرحمان : نظر ي  (1)
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 .في القرآن الكريم(التي ال ضّد لها ) للّصفات الخاّصةأثرالّداللة الّصوتّية  :ثانيا 

 :وإىل جانب هذه الّصفاا املتضاّدة صفاا أخرى الضّد را تسّمى الّصفاا غري املتقابلة منها 
 .فري ، والّتفشي ، اإلحنرا ، و الغّنة ، و الّتكرار ، و القلقلة ، و اخلفاء ، مستظهرين معانيها الصّ 

 :داللة أصوات الّصفير -1

 (2)"وصـفت بـه اتصـواا تهّنـا تصـدر عنـد الّنطـق هبـا شـبه الّصـفري (1)" حـّدة الّصـوا: (*)الّصفير - 
إّن "وقيـــل .(3)"حتكـــاك الّشـــديد   املخـــرجوقـــد أعطـــت هـــذه احلـــّدة للّصـــوا قـــّوة ووضـــوحا بســـبب اال

غريهــا مــن فالّصــفري صــفة قــّوة   الّصــوا ال يشــركها   نســبته . (1)"الّصــفري مــن اتصــواا اإلحتكاكيــة
ِلكَ  قَالَ جاء   قوله تعاىل ﴿و  تبنّي عالقة اتصواا الّصفريية مع املعىن، .(6)"اتصواا   َما ُكنَّا نـَْبـغِ  ذَٰ

حالـة احلـرص و التقـب الـذي  هل مهـس الصـاد و صـفري وقـد م،ّـ. (6)"﴾   ثَارِِهَمـا َقَصًصـاآ فَاْرَتدَّا َعَلىٰ 
 .، فيظهر اإلنسجام العميق بني الّلفظ واملعىن سكن فؤاد موسى قبل أن يلقى اخلضر عليهما السالم

 

___________________ 

 .(263، صالحفيان أحمد: لحات في فن األداء وعلم القراءاتأشهر المصط:نظريُ ( )السين ، و الّصاء ، و الزاي :) حروف الّصفير (*)

 .122، صمكي بن أبي طالب:يد القراءة الرعاية لتجو (1)

 .122كمال بشر ، ص: علم األصوات (2)

 (.عال)مادة،121ص /8لسان العرب ، ج: نظر يُ (3)

/ 1بعــة جامعــة مؤتــة، عمــان ،ط،مط عبــد القــادر مرعــي: غــة الحــديثعنــد علمــاء العربيــة القــدماء فــي ضــوء علــم اللّ  المصــطلح الصــوتي:نظــريُ (1)
 .122، ص م1883

 .19، ص(ت.د(/)ط.د)،ةسوريدار الحوار، ،سّلوم  تامر :في النقد العربي  نظرية الّلغة و الجمال(6)

 [   11]اآلية  : سورة الكهف (6).
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اْلَجــــــــَواِر  ﴾16﴿ فَــــــــاَل أُْقِســــــــُم بِــــــــاْلُخنَّسِ ﴿:ولعــــــــّل هــــــــذا اتمــــــــر يصــــــــدق أيضــــــــا   قولــــــــه تعــــــــاىل   
ـــنَـفَّسَ  ﴾19﴿ َواللَّْيـــِل ِإَذا َعْســـَعسَ ﴾11﴿ اْلُكـــنَّسِ  ( : عســـعس الّليـــل)فمعـــىن (1)"﴾﴾19﴿ َوالص ـــْبِح ِإَذا تـَ

ــــا)مــــن :   الّلغــــة ( عســــعس)و.أقبــــل أو أدبــــر بظالمــــه  طــــا  بالّليــــل ، : أّي ( عــــسَّ ، يـَع ــــسُّ ، َعسًّ
إذجســـــم جـــــرس الســـــني احلركـــــة              ".(2)"هـــــو إدبـــــاره: هـــــو إقبالـــــه ، وقيـــــل (: َعْســـــَعس الّليـــــل  َعْسَعَســـــة)و

يـل و هــو يعــّس   الظــالم واخلفـاء ،كمــا يعــّس املاشـي ويطــو    الّليــل تــارة وإيقاعهـا يــوحي حبركــة اللّ 
ــنّفس"أّمــا جــرس الســني   لفظــة . بيــده و أخــرى برجلــه ، وهــو إَيــاء بــاجلرس املــؤدي للمعــىن فإنّــه " ت

 حي .(3)"والسالسة املالئمة لرّقة الّصبح ونداوته ، وحركة انقالب الّصبح بعد ظلمة الّليل ي وحي بالرّقة
تـــوحي إىل " تـــنّفس"فلفظـــة (1)"يشـــري إىل إقبـــال الظّـــالم"وعســـعس"الّتـــنّفس يشـــري إىل بدايـــة الّصـــبح ، 

بعـــد عنائـــه   إزالـــة الّليـــل، إذ حتمـــل إيقاعـــا هـــادءا يتغلغـــل   الـــّنفس، ويرفعهـــا إىل ( الّصـــبح) اســـتاحة
َواللَّْيـِل ِإَذا ﴿:قولـه تعـاىل مسـتوى كائنـاا الطبيعـة ، وهـي تفـوح بـالّروح والّنسـيم ،لتـدع املخّيلـة تتصـّور 

 .(6)"وكأّن غمامة سوداء تطايرا واقشعّرا ، ليحّل حمّلها الّنور"﴾َوالص ْبِح ِإَذا تـَنَـفَّسَ ،َعْسَعسَ 

فلفظـــة (1)"﴾ َوَأمَّـــا َعـــاد  فَـــأُْهِلُكوا بِـــرِيٍح َصْرَصـــٍر َعاتِيَـــةٍ ﴿:قولـــه تعـــاىل وقـــال تعـــاىل   موضـــع آخـــر،
 املرسلة للعذاب ، وقد اختري را وصفا ملا فيه من امتداد الّصواوصف خمصوص بالرّيح "صرصر"

___________________ 

 [19-16]اآليتان : سورة التكوير ( 1)

 (عسس)مادة.231ص/8، جأبو الفضل جمال الدين بن منظور: لسان العرب : نظر يُ (5) 
 .م2212،( 1)21مجلة كلية التربيةللبنات ، مجلد .ديهمجنان محمد : إليقاع الصوتي اإليحائي في سياق النا القرآني:نظري  ( 3)

 .211عمر الّسالمي ، ص: اإلعجاز الفّني في القرآن : نظريُ (1)

 .المرجع نفسه،الصفحة نفسها: نظر يُ (6)
 [21]اآلية : سورة الحاقّة (1)
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ــــاردة ،و: ،والــــرّيح ّصرصــــر ، أّي (1)"وتكريــــره وترجيعــــه  فصــــوا .(2)"هــــي الــــرّيح املــــدّمرة" لّصرصــــرا"ب
الّصادبصـــفريه ، جمتمعـــا مـــع الـــرّاء املتكـــّررة ، ولّـــد تقطيعـــا صـــوتّيا ي ـــوحي بشـــّدة الـــرّيح وتالحقهـــا وطـــول 

ء ، ي ولّـــد صـــفريا ودويّـــا ي شـــبه ازمنهـــا، وكـــأّن اصـــطكاك اتســـنان   نطـــق الّصـــاد مـــع ذبـــذباا نطـــق الـــرّ 
 .(3)"صوا الرّيح

ِإنَّ اللَّـَه ُيِحـب  الَـِّذيَن يـَُقـاتُِلوَن  ﴿:  قوله تعاىل  نةئه على القّوة واملك  نقاو الّصاد ة صوا دّل نصاعتو 
َيــان  مَّْرُصــوص   إذ يتضــامن الفــرد و اجلماعــة عنــد القتــال   ســبيله ،  (1)"﴾ ِفــي َســِبيِلِه َصــفًّا َكــأَنَـُّهم بـُنـْ

بناا بنائـه ل صُّ رَ ني املكني قتال فيه صمود و ثباا يشّد أصحابه بعضهم بعضا ، و تـ  ـتامل داخاللّصفّ 
املؤشــر الرئيســي   " مرصــوص"و " افً صــ"اتــانظففاللّ .(6)"اعتــداء علــى حرمــة املســلمني رّصــا يصــّد أيّ 

ـــاا و الّصـــمود ، فالّصـــاد هنـــا حـــر  احتكـــاكيالدّ  ،  (9)"مع، وأنـــدى   الّســـ (1")اللـــة علـــى معـــىن ال،ّب
 .الّصاد يصلح حملاكاا اتصواا الطبيعية  صوالذلك ف

 

______________________ 

    .118ص/3الّزمخشر ، جبدر الدين : الكّشاف : نظر يُ (1) 

 (.صرر)مادة .361ص/  9، ج أبو الفضل جمال الدين بن منظور:لسان العرب : نظر يُ (2)

 .211ص/3ج، جني عثمان بن أبوالفتح: الخصائا : نظر يُ  (3)

 [21.]سورة الّصف اآلية( 1)
 ،عبد الجليل عبده شلبي، ،عالم الكتب ، بيروت ، لبنان : ، تحقيق  (ه311)بن الّسري الزَّجَّاج إبراهيم :معاني القرآن وإعرابه :نظريُ (6)

 .111ص/ 1ج،م1899 -ه1129 /1ط

 .128السعران ، صمحمود :مقدمة للقارئ العربي -علم الّلغة : نظريُ (1)

 111ص /1ج ،بشر عمرو بن عثمان سيبويه وبأ:الكتاب : نظريُ (9)
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 :ي فشّ لتّ أصوات ا داللة -2

صـــــفة خاّصـــــة بصـــــوا الشـــــني   العربيّـــــة ، وعنـــــد الّنطـــــق هبـــــذا الّصـــــوا يتفّشـــــى ارـــــواء      )*(لّتفّشـــــيا-
ُخشًَّعا أَْبَصارُُهْم َيْخُرُجوَن ﴿:و ممّا جاء   حالة الّتفّشي قوله تعاىل , (1)"وينتشر داخل الفم و خارجه

إذ تظهـــر اآليـــة الكرميـــة ، متـــاوح  الّنـــاس عنـــد خـــروجهم مـــن (2)"﴾ِمـــَن اأْلَْجـــَداِا َكـــأَنَـُّهْم َجـــَراد  م نَتِشـــر  
اتجداث ، َيول بعضهم   بعض على ك،رمهم م،ل اجلراد املتطـاير   اتجـواء ، منتشـرا أسـرابا   كـّل 

 .(3)"مكان ،   هذه اتجواء

ــــن َشــــجَ ﴿:وقــــد بــــرزا أيضــــا صــــفة الّتفّشــــي   ســــورة الواقعــــة   قولــــه عــــّز و جــــلّ  ــــوَن ِم ــــن آَلِكُل ٍر مِّ
َهــــا اْلُبطُــــونَ  ﴾62﴿ زَق ــــومٍ  َفَشــــارِبُوَن ُشــــْرَب  ﴾61﴿ َفَشــــارِبُوَن َعَلْيــــِه ِمــــَن اْلَحِمــــيمِ  ﴾63﴿ َفَمــــالُِئوَن ِمنـْ

ـــيمِ الْ  ـــة العـــذاب      إّن تكـــرار. (1)"﴾﴾66﴿ ِه ـــا عـــن حال حـــر  الشـــني أربـــع مـــراا   اآليـــاا يكشـــف لن
واجلـــــزاء الـــــيت أملّـــــت بالكّفـــــار يقـــــول الّشـــــيخ الطـــــاهر بـــــن عاشـــــور   تفســـــريه التحربـــــر والتنـــــوير رـــــذه 

املــاء الّشــديد الغليــان ،واملقصــود مــن قولـــه : احلمـــيم  مــن شــجر العــذاب ،و: "شــجر الّزقــوم:"اآليــاا
َها اْلُبطُونَ ﴿:تعاىل ت    الـدنيا مبـلء التفظيع حارم   جزائهم على ما كانوا عليه من  ﴾َفَمالُِئوَن ِمنـْ

ريهم ، وقـد زيـد تفظيعـا بطوهنم بالطعام والّشراب ملئا أنساهم إقبـارم عليـه وشـرهبم مـن التفّكـر   مصـ
 لتأكيد و تكرير استحضار ل(شاربون)، و إعادة فعل  ﴾فَشاربُون ُشرَب الِهيم﴿:ه   قولهبي  الّتش

______________________ 

 .(262،صالحفيانأحمد: أشهر المصطلحات في فن األداء وعلم القراءات : نظر يُ .)الّشين :حروف التفشي (*)

 .128اني ،  صالدّ أبو عمرو : في اإلتقان والتجويدالّتحديد : نظر يُ ( 1)

 [.29]اآلية  : سورة القمر(2)

 .826السعدي ، ص عبد الرحمن بن ناصر:تيسر القرآن الكريم الرحمن:نظريُ (4)

 [.66-63]اآليات :سورة الواقعة (1)

http://tanzil.net/#56:52
http://tanzil.net/#56:53
http://tanzil.net/#56:54
http://tanzil.net/#56:55


    دراسة تطبيقيّة لنماذج من القرآن الكريم - ة السّياقيّةيف الدّالل وأثره لصّوت اللّغويّا                                   الثالث                   الفصل 

 

 
276 

فيحضر . (1)"مأّي يشربون هذا املاء احمل رق مع ما طعموه من شجر الزقو  ...ورة الفظيعةتلك الص
 . الرّائع واملمّيز لي ّصور لنا تفّشي ذلك اجلزاء ووقعهصوا الّشني نْرسه الّصويت

ــــــــاْلَفَراِش ﴿:وجــــــــاء   ذاا البــــــــاب   ســــــــورةالقارعة قولــــــــه تعــــــــاىل       ــــــــْوَم َيُكــــــــوُن النَّــــــــاُس َك يـَ
ذ تكّرر كّل من الّشني وال،ّـاء مبـا فيهمـا مـن إ.(2)"﴾ َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن اْلَمنُفوشِ  ﴾1﴿ اْلَمْبُثواِ 

اإلست،ار والّتفّشـي فناسـب اجلـّو العـام لسـّياق هـذا املشـهد ، وهـو صـورة مـن اإلنقـالب الكـّوين الّـذي 
يصــبح فيــه الّنــاس كــالفراش املتطــاير هنــا وهنــاك، يتخــّبط الّنــاس فيــه ختّبطــا عشــوائيا ، وتكــون اجلبــال  

فاملناسبة بني تكرار هذين الصـوتني مـن جهـة واجلـّو العـام لإلنقـالب  كالّصو  املبع،ر خّفة وتطاير ،
 .الكّوين من جهة أخرى واضحة جلّية

ــْأتِيَـُهُم ﴿:وقــال تعــاىل أيضــا   ســورة الغاشــية      ــَذاِب اللَّـــِه َأْو َت ــْن َع ــَية  مِّ ــْأتِيَـُهْم َغاِش ــَأِمُنوا َأن َت َأَف
تتحـّدث هـذه اآليـة عـن الغاشـية ،وهـي يـوم القيامـة ، ومافيهـا .(3")﴾ السَّاَعُة بـَْغتَـًة َوُهـْم اَل َيْشـُعُرونَ 
 .من عذاب وشقاء للكافرين

الّداهيـــــة الــــــيت تغشــــــى النّــــــاس بشـــــدائدها وتلبســــــهم أحوارــــــا ، يعــــــين ( الغاشــــــية: ")قـــــال الزخمشــــــرّي 
فيـد معـىن داللتها مستمّدة من أصوامها وخباّصة صوا الشني الّـذي ي  ( الغاشية ) وأّن لفظة(1)"القيامة

 .اإلنتشار والّتفشّي ، وكانت الّداهية قد تفّشت وانتشرا وهّزا الكون بأهوارا

_____________________ 

 .312ص/ 29الطاهر بن عاشور ، ج: التحرير والتنوير : نظر يُ (1)

 [.6-1] اآليتان : سورة القارعة (2)
 [129]اآل ية :سورة يوسف (3)

 .211ص/ 1، ج يالزمخشر  محمود: الكشاف(1)
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 . داللة أصوات اإلنحراف -3

الــالم :)هــو امليــل بــاحلرفعن خمرجــه عنــد الّنطــق بــه حــّت يصــل مبخــرج ، ولــه حرفــان مهــا : اإلنحــراف -
وهــذا مــا (1)"ويســميان منحــرفني مليلهمــا عــن خمرجيهمــا عنــد الّنطــق هبمــا إىل غريمهــا مــن املخــارج( والــرّاء

ـــض  ﴿:تعـــاىل  اّتضـــح   قولـــه ـــا لَْيَتنِـــي َويـَـــْوَم يـََع  اتََّخـــْذُت َمـــَع الرَُّســـولِ  الظَـّــاِلُم َعلَـــٰى َيَديْـــِه يـَُقـــوُل َي
َلَتٰى لَْيَتِني َلْم أَتَِّخْذ ُفاَلنًـا َخِلـياًل  ﴾29﴿َسِبياًل  كمـا حتـّددها املعـاجم " بعـض"فلفظـة .  (2)"﴾﴾29﴿يَا َويـْ
النـــدم و التحّســـر ،والعـــّض " لعـــضّ ا"ممّـــا يبعـــ  علـــى  ، وإنّ (3)"ءشـــيالباتســـنان علـــى  دُّ الّشـــ: الّلغويـــة

تّن التحّســـر يبعـــ  علـــى التمــــيّن .﴾يـــاليتني﴿:َيـــدث   الـــّنفس أملـــا و جرحـــا ، فناســـبه قولـــه تعــــاىل 
 .(1)"املشوب بالفواا

 :داللة أصوات الغّنة -1

وقيــل صــوا فيــه تــرخيم حنــو اخلياشــيم تكــون مــن نفــس غويــة صـوا   اخليشــوم ،  داللتهــا اللّ  ةالغنّــ-
ة  ارســون الغنّــل الدّ ماســتعومــن هــدا املفهوم،(2)"ي یــرح كالمــه مــن خياشــيمهذوقيــل اتغــن الّــ...اتنــف 

ّنطــق مــن اخلياشــيم عنــد ال جغّنــة ختــر "تهّنمــا فيهمــا  م كمصــطلح فيزيــائي نفســي   وصــف النــون واملــي
ـــة ، وصـــوا املـــّد عنـــد أطـــرا  اآليـــة الكرميـــة .(2")هبمـــا قولـــه و قـــد جـــاء   مقـــام احلـــزن ممّـــا اقـــتن بالغّن
ــنـُُهمْ ﴿:تعــاىل ــِه تـََولَّــوا وََّأْعيـُ ــا َأْحِمُلُكــْم َعَلْي ــَت اَل َأِجــُد َم ــَتْحِمَلُهْم قـُْل ــْوَك ِل ــا أَتـَ ــى الَّــِذيَن ِإَذا َم  َواَل َعَل

حابة هـؤالء الّصـ وحي الغنّـة   اآليـة إىل حـزنإذ تـ (9)"﴾ َزنًا َأالَّ َيِجُدوا َمـا يُنِفُقـونَ َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع حَ 
 رضي اهلل 

___________________ 

 . 263أحمدالحفيان ، ص:أشهرالمصطلحات في فن األداء و علم القراءات :نظريُ (1)

 [.29-29]ان تياآل:سورة الفرقان(2)

 (.عضا)مادة.291ص/ 8، ججمال الدين بن منظور أبو الفضل:لسان العرب:نظريُ ( 3)

 .118ص عمر السالمي،: ز الفّني في القرآن عجااإل: نظريُ (1) 

 83ص/2، جأبو الفضل جمال الدين بن منظور:العرب لسان (2)

 .16مكي بن أبي طالب القيسي ، ص: الرعاية لتجويد القراءة(1)

 [ .82]اآلية :سورة التوبة(9)
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لقعودهم عن اجلهاد كراهةوقهرا،إذ مل  ينديد الشّ نيفيدّ يالمهم الوإ ، وأساهمأمجعني وأرضاهم عنهم
 .فأنني الّنون اتغّن حتّسه عند فاصلة اآلية(1)"للخروج إليهجيدوا ما ينفقون

قـَْوَل اْلَحقِّ  ِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ ذَ ﴿: وجاء تطابق الغّنة   سورة مر  ، قول املوىل تبارك وتعاىل    
ِإَذا َقَضٰى َأْمًرا فَِإنََّما يـَُقوُل لَُه ُكن   ُسْبَحانَهُ   َما َكاَن لِلَّـِه َأن يـَتَِّخَذ ِمن َوَلدٍ  ﴾31﴿ ِذي ِفيِه َيْمتَـُرونَ الَّ 

فَاْختَـَلَف اأْلَْحَزاُب ِمن ﴾31﴿ ي َورَب ُكْم فَاْعُبُدوُهَهـَٰذا ِصَراط  م ْسَتِقيم  َوِإنَّ اللَّـَه رَبِّ ﴾36﴿فـََيُكونُ 
لَـِٰكِن   ْسِمْع ِبِهْم َوأَْبِصْر يـَْوَم يَْأُتونـََناأَ  ﴾39﴿ فـََوْيل  لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِمن مَّْشَهِد يـَْوٍم َعِظيمٍ   بـَْيِنِهمْ 

َوأَنِذْرُهْم يـَْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اأْلَْمُرَوُهْم ِفي َغْفَلٍة َوُهْم اَل  ﴾39﴿ الظَّاِلُموَن اْليَـْوَم ِفي َضاَلٍل م ِبينٍ 
َنا يـُْرَجُعونَ ﴾38﴿يـُْؤِمُنونَ  َها َوِإلَيـْ فالّنون وامليم مها ما يعطيان (2)"﴾﴾12﴿ِإنَّا َنْحُن َنِرُا اأْلَْرَض َوَمْن َعَليـْ
 .اغم املوسيقّي وقعً للنّ 

ــَر َأَحــُدُهم بِــاأْلُنَثٰى ظَــلَّ ﴿: ملــوىل تبــارك وتعــاىل ويطلعنــا القــرآن الكــر    ســورة النحــل قــول ا  َوِإَذا ُبشِّ
أَيُْمِسُكُه َعَلٰى ُهوٍن َأْم َيُدس ـُه   يـَتَـَواَراٰل ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبشَِّر ِبهِ  ﴾69﴿َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيم  

إذ تبنّي اآلية املباركـة هـؤالء القـوم ومـا أصـاهبم مـن الغـّم .(3)"﴾﴾68﴿ َأاَل َساَء َما َيْحُكُمونَ  ابِ ِفي التـ رَ 
ويظهر صوا امليم اتغـّن ، أنـني الرجـل الّـذي انعكـس مـا .وارّم بسبب ما رزقهم اهلل تعاىل من البناا

تبــني أّن هــذا الرجــل يصــارع ، تن  "يتــوارال" وجــاءا كلمــة (1)اســوّد وأكفهــرّ بداخلــه علــى الوجــه ، ف
حـرية بعـد ﴾يُْمِسـُكُه َعلَـٰى ُهـونٍ أ﴿یفي ما نزل به من غّم ، ممّـا يعتقـد أنّـه فاضـحه  وهـو مـا تـوما إليـه
 .(6)"الفضيحة ، أَيفظها على كراهة وغنب ، وهّم وهون ، أو يدفنها حية ؟

____________________ 

 1196ص/3سّيد قطب ،ج: في ظالل القرآن : نظريُ  (1)

 [.12-31: ]اآليات: سورة مريم(2)

 [68-69]اآليتان : سورة النحل (3)

 .191ص/11الطاهر بن عاشور ، ج: التحرير والتنوير : نظريُ ( 1)

 .الصفحة نفسها.المصدر نفسه  (6)
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 . داللة أصوات الّتكرار -6
والميكــن أو يتولّــد الّصــوا إالّ (1)"أســلة الّلســان عنـد الّنطــق بالّصــواهــو اهتــزاز :( التكريـر)الّتكــرار  -

تّن التقاء طر  الّلسان حبافة احلنـك ممّـا يلـي (3)"ويعّد الّتكرار صفة خاّصة حبر  الرّاء (2)"هبذا الّتكرار
 اا مـرتني أو ثالثًـا يسـريً ا لينًـكأمّنايطرق طـر  الّلسـان حافـة احلنـك طرقًـ  ،ال،نايا العليا يتكّرر   الّنطق هبا

 .(6)"اليت تتكّرر بدون انقطاع بل جتري جمرى احلر  الواحد (1)"لتتكون الراء العربية

 أوســع مــدى مــن اتلفــا  ، وهــذا  مــن ناحيــة املعــاين هــو أمــر الزم   لغــة البشــر،فإنّ " ويتّ كــرار الّصــالتّ 
فاء يازيـــــة والّرمزيـــــة الســـــتيســـــتدعي إعـــــادة اتلفـــــا  علـــــى أوجـــــه خمتلفـــــة مـــــن اريئـــــاا أو الـــــّدالالا اجمل

 .(1)"املعاين

يّتخــذ الــّنظم القــرآين أحيانــا مــن الّصــوا املتكــّرر وســيلة لتصــوير املعــىن وجتســيمه ، واإلَيــاء مبــا يــدّل   
عليـه ، معتمـدا   ذلــك علـى مــا تتمتّـع بــه اتصـواا مـن خصــائص وصـفاا   اجلــرس والـنغم ، فهــي 

رادتشيع نرسها الّصويّت نغما ي سهم   إبر 
 
لنتأمـل الـنغم املنبعـ  مـن اجلـرس الّصـويّت حلـر  . از املعى امل

ِمـــن َشـــرِّ ﴾3﴿ ِإلَــــِٰه النَّـــاسِ  ﴾2﴿ َمِلـــِك النَّـــاسِ  ﴾1﴿ قُـــْل َأُعـــوُذ بِـــَربِّ النَّـــاسِ ﴿: الســـني   قولـــه تعـــاىل 
 .(9)"﴾﴾1﴿ ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاسِ  ﴾6﴿الَِّذي يـَُوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاسِ  ﴾1﴿ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاسِ 

____________________ 

 .121ص/2الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ج: العين : نظر يُ (1) 

 .221ص/1ابن الجرزّي، جبن يوسف محمد: النشر في القراءات العشر: نظر يُ (2)

 .11براهيم أنيس  ، صإ:  غوية األصوات اللّ (3)

 .69-69م أنيس ، صإبراهي: األصوات اللغوية :نظر يُ (1)

 .122ص /1الزمخشري ، جمحمود: الكشاف : نظر يُ (6) 

 .29، صم2/1891د ، عالم الكتب ، مصر ، طعزالدين علي السيّ : التكرير بين المثير والتأثير(1)

 [.1 -1]اآليات : سوة الناس (9)
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ي اتسـنان احتكـاكّي، تلتقـ،فحر  السني اّلذي تكّرر   هذه الّسورة ، صـوا صـامت مهمـوس ل،ـويّ 
أدّل الســفلى باتســنان العليــا عنــد الّنطـــق بــه وال ميكــن لإلنســان أن ينطــق بـــه وهــو مفتــوح الفــم ، وهـــو 

نرســـه الّصـــويّت اإلحتكـــاكّي ارـــامس علـــى تصـــوير حالـــة ارمـــس اخلفـــّي الـــيت یافـــت هبـــا أهـــل اجلـــرائم 
 يلقــــي   روع واملكائــــد ، وبــــذلك يصــــّور جــــرس اتصــــواا جــــّو الوسوســــة ومــــا يفعلــــه الشــــيطان حــــني

اإلنسان ما يزين لـه ارتكـاب املعاصـي ، وقـد أسـهم صـوا الصـاد الّـذي يشـبه صـوا السـني   صـفته 
 (.1)"وجرسه على زيادة النغم املوحي باملعىن 

 تك،ر مطابقة داللة الّتكرار ، ملا يوافق معناه ، وهو ما يوحيه صوا الرّاء املكّرر ، ومن ذاك قول املوىل 

دّل تكـرار  رمّبـا"(2)"﴾فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِيًحا َصْرَصًرا ِفي أَيَـّاٍم نَِّحَسـاتٍ ﴿: سورة فّصلت عّزوجّل      
، فكــان الّتكــرار وظيفــة معنويّــة تعبرييّــة، ودلّــت (3)"رعشــة ت صــيب  مــنالــراء علــى مــا تســببه الــرّيح البــارد 

 .إيقاعاته على ما ناسب الّسياق من هول وشّدة   العذاب

ــاَعةِ ﴿:جــاء أيضــا   قولــه تعــاىلو      بُوا بِالسَّ ــذَّ ــْل َك ــاَعِة َســِعيًرا َب ــن َكــذََّب بِالسَّ ــْدنَا ِلَم إَذا ﴾11﴿ َوَأْعَت
َهــا َمَكانًــا َضــيـًِّقا م َقــرَّنِيَن َدَعــْوا  ﴾12﴿ رَأَتْـُهــم مِّــن مََّكــاٍن بَِعيــٍد َســِمُعوا َلَهــا تـََغي ظًــا َوزَِفيــًرا َوِإَذا أُْلُقــوا ِمنـْ

ـــورًا ـــَك ثـُُب ـــورًا َكِثيـــًرا ﴾13﴿ ُهَناِل ـــورًا َواِحـــًدا َواْدُعـــوا ثـُُب ـــْوَم ثـُُب ـــْدُعوا اْليَـ إذ تصـــّور اآلي  (1)"﴾﴾11﴿ الَّ َت
 ظّ للقيامــــة،وتع امشــــهد

 
ناراليتوّقف اشــــتعارا واليهــــدأ تغّيظهــــا بني،ذّ غــــالني املكــــم هولــــه ،الّــــذي ينتظــــر امل

والي كـــتم زفريها،وتصـــّور حـــال هـــؤالء وهـــم يـــرّددون طلـــب اإلهالك،ويكّررونـــه لعلّـــه ينقـــذهم مـــن هـــذا 
 الّنازل هبمالبالء

____________________ 

 .319م ، ص1891 ،(ط.د)بيروت ، لبنان،محمود أحمد نحلة ، دار النهضة العربية،: لغة القرآن في جزء عم : نظر يُ (1)
 [11]اآلية : سورة فّصلت (2)

 .366تمام حّسان ، ص: البيان في روائع القرآن : نظر يُ (3)

 [.11-11]اآليات : سورة الفرقان (1)
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 . (1"رارهم عمل املنكرفيجاب عليهم بأن يزيدوا   ذلك قدر تك

ـــــْمُس ُكـــــوَِّرتْ ﴿:ونظـــــريه ماجـــــاء   قولـــــه تعـــــاىل َوِإَذا اْلِجَبـــــاُل  ﴾5﴿ َوِإَذا الن ُجـــــوُم انَكـــــَدَرتْ  ﴾0﴿ ِإَذا الشَّ
ـــيـَِّرتْ  ـــتْ  ﴾4﴿ ُس ـــوُش ُحِشـــَرتْ  ﴾3﴿ َوِإَذا اْلِعَشـــاُر ُعطَِّل ـــجَِّرتْ  ﴾2﴿ َوِإَذا اْلُوُح َوِإَذا  ﴾2﴿ َوِإَذا اْلِبَحـــاُر ُس

ــــــــــوُس ُزوَِّجــــــــــتْ ا ــــــــــْوُءوَدُة ُســــــــــِئَلتْ  ﴾1﴿لنـ ُف ــــــــــتْ  ﴾8﴿ َوِإَذا اْلَم ــــــــــٍب قُِتَل ــــــــــَأيِّ َذن ــــــــــُحُف  ﴾1﴿ ِب َوِإَذا الص 
ــَماُء ُكِشــَطتْ  ﴾01﴿ ُنِشـَرتْ  هــذه اآليــاا تتحــّدث عــن (2) "﴾﴾05﴿ َوِإَذا اْلَجِحــيُم ُســعَِّرتْ  ﴾00﴿ َوِإَذا السَّ

 يت ل فتاتهوال العظيمة ليوم القيامة ،فالّشمس ال

 ،والنجوم اليت تناثرا ومهافتت(3)"كما ت لّف العمامة وجتمع ويذهب ضوءها وي رمى هبا فتسقط

والوحـوش الـيت جتمـع مـن  .(1)"وسقطت ، واجلبال اليت أزيلت عـن أماكنهـا مـن اترض وسـريا   ارـواء
مياههـا كل جانب ،والبحار الـيت فاضـت وقـد أفضـى بعضـها إىل بعـض فصـارا حبـرا واحـدا ،وج علـت 

والّصــحف الــيت تنشــر فيعطــى كــّل إنســان كتابــه بيمينــه أو  الــه علــى  ،( 6)"نريانــا يعــّذب أهــل النّــار هبــا 
فهذه الّتحركاا املستمرّة العجيبة اليت ستحدث للكون ت،ري   الّنفس ارلع والسيما إذا .(1)"قدر عمله

ء الّــذي تتــابع   نطقــه طرقــاا شــاهدها اإلنســان بنفســه ، و  هــذا تناســب رائــع مــع صــفة حــر  الــرّا
ع تصـــوير هـــذه اتحـــداث واحلركـــاا املســـتمرّة   الكـــون ، ى الل،ّـــة تتابعـــا ســـريعا يصـــّور أبـــد الّلســـان علـــ
  ذلــك صــوا الّتــاء الّــذي تكــّرر عــّدة مــرّاا ، ومناســبته تــأيت مــن صــفته االنفجاريّــة وذلــك  هيســاعد

ا اليســمح للهــواء بــاملرور مثّ ينفصــل فهــو صــوا تاًمــ بســبب اّتصــال أّول الّلســان بأصــول ال،نايــا اّتصــاالً 
 .(9)"انفجارّي شديد

_____________________ 

 .132عدي ، صالسّ عبد الّرحمان: تيسير الكريم الرحمان : نظر يُ (1)
 [.12-1]اآليات : سورة التكوير (2)

-ه1132/ 2الجميل ، دار اإلمـام مالـك ، الجزائـر، ط محمود بن: ،تحقيق (ه 991)بن كثير أبوالفداءإسماعيل: العظيمتفسير القرآن ( 3)
 .69ص/ 3، ج.م2228

 .239ص/ 3الفراء ، جأبو زكريا :معاني القرآن :  نظر يُ (1)

 .311ص/1ج،الزَّجَّاج  إسحاق  أبو:معاني القرآن وإعرابه  (6)

 .الصفجة نفسها.المصدر نفسه(1)

 .32م ، ص1898بغداد ،( ط.د)لنعيمي ،أصوات العربية بين التحول والثبات ، حسام سعيد ا(9)
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 :داللة  أصوات القلقلة -1

اضــطراب الّلســان عنــد الّنطــق بــاحلر  حــّت يســمع لــه نــربة قّويــة خصوصــا إذا كــان ســاكنا  :القلقلــة -
ويقابلهـا عنـد احملـدثني مـا ي سـّمى باإلنفجـار ، وت سـّمى م قلقلـة (قطـب جـد)وحروفها  سـة جمموعـة   

 .(1)"الّظم عند النُّطق هبا حّت يسمع له نربة قّوية دون غريها من احلرو  الضطراب الّلسان  

إّن مســاع الّنــربة القّويــة الناجتــة عــن اضــطراب القلقلــة عنــد خمارجهــا حــني الّنطــق هبــا ، ي ــوحي إىل مــواطن 
ــ﴿: الّداللــة ، ويّتضــح هــذا   قولــه تعــاىل  ــا َجاَءَن ــْؤِمُن بِاللَّـــِه َوَم ــا اَل نـُ ــا لََن ــُع َأن َوَم ــَن اْلَحــقِّ َوَنْطَم ا ِم

هـؤالء القـوم بتعبـري الـّدمع فيطمعـون وكّلهـم ثقـة ، أْن  مل يكتفه (2)"﴾يُْدِخَلَنا رَبـ َنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاِلِحينَ 
ينهلـــوا مـــن احلـــّق ، إميانـــا بـــه ، وإذعانـــا بســـلطانه بنـــربة قويّـــة عميقـــة صـــرَية مشـــفقة راجيّـــة مـــن رهّبـــا أن 

 .ويتاءى أّن القلقلة ، قد وافقت موقف صالبة اإلميان مبعرفة احلّق ،(3)"نييدخلها   الصاحل

 اآليــة الكرميــة تبــنّي ،(1)"﴾وَجــاَءت َســْكَرة  الَمــوِت بــالَحقّ ﴿:وجــاء وقــع القلقلــة أيًضــا   قولــه تعــاىل    
ه ، موقــف صــعب علــى اإلنســان ، إذ أّن ســكرة املــوا تّعــّد مــن أعســر مــا يالقيــه اإلنســان قبــل لقــاء ربّــ

، ليتناســب مــع ســياق جمــيء ســكرة املــوا ، فّصــوا القــا  املقلقــل ( بــاحلقّ )فــالتعبري الربّــاين   مفــردة 
فهي توحي بأّن الّنفس البشريّة تـرى احلـّق  . "زاد من قّوة وهول املشهد ،نظرا ملا يشتمل عليه من الشّدة

 . (6)" كامال   سكراا املوا 

 َواْليَـْومِ  ﴾1﴿ َوالسََّماِء َذاِت اْلبـُُروجِ ﴿:ل املوىل تبارك وتعاىل وينكتنا القرآن العظيم ماجاء   قو 
______________________ 

 .263أحمد الحفيان ، ص: أشهر المصطلحات : نظر يُ ( 1)

  [91]اآلية : سورة المائدة ( 2) 

 232الّسعدي ، صناصر  الّرحمانعبد : تيسير الكريم الرحمان : نظر يُ (3)

 [18]اآلية : سورة ق (1)

 .3311ص/ 1، ج سيد قطب: في ظالل القرآن: نظر يُ (6)

http://tanzil.net/#85:1


    دراسة تطبيقيّة لنماذج من القرآن الكريم - ة السّياقيّةيف الدّالل وأثره لصّوت اللّغويّا                                   الثالث                   الفصل 

 

 
283 

ــَل َأْصــَحاُب اأْلُْخــُدودِ  ﴾3﴿َوَشــاِهٍد َوَمْشــُهودٍ  ﴾2﴿ اْلَمْوُعــودِ  ــودِ  ﴾1﴿ قُِت ــْم  ﴾6﴿ النَّــاِر َذاِت اْلَوُق ِإْذ ُه
َها قـُُعود   ُهْم ِإالَّ َأن يـُْؤِمنُـوا بِاللَّــِه  ﴾9﴿ َوُهْم َعَلٰى َما يـَْفَعُلوَن بِاْلُمْؤِمِنيَن ُشُهود   ﴾1﴿ َعَليـْ َوَما نـََقُموا ِمـنـْ

ِإنَّ الَـِّذيَن  ﴾8﴿ َواللَّــُه َعَلٰىُكـلِّ َشـْيٍء َشـِهيد    َواْتَْرضه الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّـَماَواِت  ﴾9﴿ اْلَعزِيِز اْلَحِميدِ 
َلُهــْم َعــَذاُب َجَهــنََّم َوَلُهــْم َعــَذابُاْلَحرِيقِ  ــْم يـَُتوبُــوا فـَ تَـُنــوا اْلُمــْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَنــاِت ثُــمَّ َل قــد (1) "﴾﴾12﴿ فـَ

بالقسم وأبراجها ويوم القيامة ، فهي أيّـام اسـتعرض فيهـا جانبـا مـن حـال هـؤالء ابتدأا الّسورة الكرمية 
 .(2)"  ذلك املؤمنني حني اإلمتحان اتكربوشهادة اهلل عّزوجلّ 

ِإنَّ ﴿وتبنّي من خالل هذه الّسورة توافر القّوة   صـوا القـا ،وهو أصـل القلقلـة ، الّـذي ضـّمته اآليـة
تَـنُــوا اْلُمــْؤِمنِ  َلُهــْم َعــَذاُب َجَهــنََّم َوَلُهــْم َعــَذاُب اْلَحرِيــقِ الَّــِذيَن فـَ أّي ﴾ يَن َواْلُمْؤِمَنــاِت ثُــمَّ لَــْم يـَُتوبُــوا فـَ

 .(3)"أحرقوا املؤمنني واملؤمناا، ي قال فتنت الشيء ، أحرقته ، والَفتهني  حجارة س ود كأهّنا حم َْرَقة  

بـري القـرآين حـرق أصـحاب اتخـدود الّـذي ولكن البّد أن يكون اجلزاء من جنس العمـل ، إذ قابـل التع
هــو مــن عمــل اخللــق ،حبريــق جهــّنم ، وهــو مــن اخلــالق ،وال وجــه للمقارنــة ،كمــا أّن عــذاب الفتنــة عنــد 

لــذا كانــت القــا  أك،ــر داللــة علــى القــرع  .  (1)"هــؤالء القــوم أقــّل حــّدة ، مــن عــذاب إحــراقهم املــؤمنني
 .والعقاب فأ خٍّر عند طر  اآلية

 َوَماَما َأْغَنى َعْنُه َمالُُه  ﴾1﴿ بَّْت َيَدا أَِبي َلَهٍب َوَتبَّ ت﴿:قوله تبارك تعاىلجاء   سورة املسد،وم،يله ما

 ِفيِجيِدَها َحْبل  مِّن ﴾1﴿ َواْمَرأَتُُه َحمَّاَلَة اْلَحَطبِ  ﴾3﴿ َسَيْصَلٰى نَارًا َذاَت َلَهبٍ ﴾2﴿ َكَسبَ 

 

____________________ 

 [12-1]اآليات :سورة البروج ( 1)

 .3991ص/1ج: سيد قطب : الل القرآن في ظ: نظريُ (2)

 . 329ص /6، جالزَّجَّاج إسحاق  أبوابه ، معاني القرآن وإعر ( 3)
 .1/3991سيد قطب ، ج: الل القرآن ظ في: نظر يُ (1)
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ّد ، و ذلـك الّتعنيـف وحي إىل ذلـك الّشـبالبـاء صـوتا رـا ، والـيت تـ  إذ توالت الفواصـل اتوىل(1)"﴾مََّسدٍ 
 .ذي مجع املال والكسبشبيه بشّدة تباا أيب رب ، الّ 

  طريــق النــيب صــلى اهلل عليــه وســّلم الّــذي كــان َيّرضــان الّنــاس عليهــا ، أوشــّدة  أوشــّدة الّلهــب امللقــى 
و لكــن صــوا الفاصــلة . (2)"رــب جهــّنم و مصــريها ، أو شــّدة احلطــب الّــذي كانــت حتملــه أم مجيــل

اتخـــرية خـــالف اتول ،ومل يكـــن للّتعبريالقـــرآين ليغـــرّي الـــّنغم ، بتغيـــري صـــوا الفاصـــلة ، دون أن يكـــون 
مؤّشر الّداللة ،فالّدال عند رأس اآلية اتخرية ي وحي إىل أّن الشّد أوقع عذابا على أّم مجيل أك،ـر هناك 

 .(3)"تهّنا رأس الفتنة لذا بلغ القرع منتهاه من بَعلهها 
َواْلَقَمـِر ِإَذا  ﴾19﴿ َواللَّْيـِل َوَمـا َوَسـقَ  ﴾11﴿ فَـاَل أُْقِسـُم بِالشَّـَفقِ ﴿:وجاء   سورة االنشقاق قول تعـاىل

 .(1)"﴾﴾28﴿لَتَـرَْكُبنَّ طَبَـًقا َعن طََبقٍ  ﴾19﴿ اتََّسقَ 
رة اليت تشاهد   اتفق الغريب بعد الغـروب، وأصـله رقّـة الشـيء ، ويقـال ثـوب شـفق  هو احلم:  الشفق
اسـتوى ، :  اّتسـقمجـع ، و:  ووسـق، (6)"أّي رّق لـه قلبـه: اليتماسك لرقته ، ومنه أشـفق عليـه  :أيّ  
 .(1)"عن حال  حاالً : طبقا عن طبق و
 ظاهر كونية على تقلب وقد جيء بصوا القا  وهو صوا شديد مقلق،  معرض القسم مب  
 اإلنسان   أحوال شت،وانتقاله من حال إىل حال،واضطراب القا  وتقلقله فيه داللة التقلب   

 (9)"هذه الكائناا ومنها اإلنسان،وبتحّول الّناس بعد املوا إىل حني مصريهم،إّماإىل اجلّنةوإّماإلىالّنار
___________________ 

 [.6-1: ]اآليات : سورة المسد (1)

 .11،ص م2221-ه11/1129دار الشروق، مصر ،ط،د قطبسيّ :مشاهد القيامة في القرآن: نظريُ (2)

 .611ص/6الشوكاني ، ج محمد :فتح القدير:نظريُ (3)

 [.18-11] اآليات : سورة االنشقاق(1)

 .83ص/32، جم 2006 -ه 1427 /1، طلبنان، بيروت ، دارالفكرالمراغي أحمد مصطفى، :تفسير المراغي: نظر يُ (6)

حنيف بن حسن القاسي، دار الغرب اإلسالمي ، لبنان ،  : قيق، تح: محمود بن أبي الحسن النيسابوري: إيجاز البيان عن معاني القرآن ( 1)
 .991م ، ص1/1886ط

 .698ص،(ت.د(/ )ط.د)،لبنان ،  ، دار المعرفة ، بيروت(ه811) ين بن عبد الرحمان الّسُيوطيجالل الدّ : تفسير الجاللين: نظريُ (9)
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 .داللة أصوات اإلخفاء  -1

ــة   :  اإلخفــاء-  هــو الّنطــق بالّصــوا بصــفة بــني اإلظهــار واإلدغــام عــار عــن التشــديد مــع بقــاء الغّن
 .(1)"الّصوا اتّول 

هُ ﴿:  قوله تعـاىل ( وسوس )فمن ذلك لفظة  َمـا فـََوْسَوَس َلُهَمـا الشَّـْيطَاُن لِيُْبـِدَي َلُهَمـا َمـا ُووِرَي َعنـْ
ــاً :  أيّ : " قــال أبــو الســعود (2)"﴾ِمــْن َســْوآِتِهَما  فعــَل الوسوســة تجلهمــا ، أو تكّلــَم رمــا كالمــا خفّي

 (3)"احللـي ومنـه وسـوس. ة ، واخلشخشـة نـوا اخلفـّي ، كاريمالّصـ: متداركا متكرِّراً ، وهي   اتصل 
إدراك هـــذه الوسوســـة اخلفيـــة  فكأنّــه أراد أّن مـــا   صـــوا الســـني مـــن اخلفـــاء وارمــس قـــد ســـاعد علـــى

 ( .عليهما السالم ) تبوينا آدم وحّواء ( لعنه اهلل ) ادرة من إبليس رة ، الصّ املتكرّ 

.  (6)"طــق بــه مــن دون فــتح الفــمالنّ  يــتمّ ( الســني ) ، وهــو مــن صــفاا (1)"وا اخلفــيّ وارمــس هــو الّصــ
ا   سياق يتبنّي فيه معىن اخلفـاء   مواضع ك،رية من القرآن الكر  ، جاء( السني ) وقد ورد صوا 
ـــة ، وفيهـــا مهـــس وهـــدوء ، كمـــا   قولـــه تعـــاىل   عنأو فيـــه حـــدي، َوَخَشـــَعِت  ﴿: حـــاالا نفســـّية خفّي

اَل ﴿:   قولـه تعـاىل ( حسيسـها ) ومـن ذلـك لفظـة  (1)"﴾اأْلَْصَواُت لِلـرَّْحَمِن فَـال َتْسـَمُع ِإالَّ َهْمسـاً 
وقـد تعـّرض أبـو السـعود إىل هـذه .(9)"﴾ِفـي َمـا اْشـتَـَهْت أَنُفُسـُهْم َخالِـُدونَ َوُهـْم   َيْسَمُعوَن َحِسيَسـَها

عنــد   ضــعيفاً ، كمــاهو املعهــودال يســمعون صــومها مسعا أيّ  احلســيس صــوا َي ــسُّ : " فظــة ، قــائال اللّ 
 كون املصوِّا بعيدا ، وإن كان صوته   غاية الشّدة ، ال أهّنم يسمعون صومها اخلفّي   نفسه

_____________________ 

 .12، ص(ت.د/ )1، دار ابن زيدون ،بيروت،لبنان ،ط قمحاوي محمد صالح :البرهان في تجويد القرآن:نظر يُ (1) 
 [. 22]من اآلية : األعراف (2)

 . 222ص/  3 أبو السعود بن محمد العمادي ، ج:   إرشاد العقل السليم(3) 

 .( مس ه)  مادة262 ص/ 1 ، جلسان العرب: نظر يُ (1)

 .182عران  ، صالسّ  محمود: للقارالء العربي-غة مقدمة علم اللّ ( 6)

 [.129]اآلية : سورة طه (1)

 [.122 ]اآلية : االنبياءسورة (9)
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 الـة علـى اخلفـاء ، فأهـل اجلنّـة ال يسـمعون ـ بـإرادة اهلل ، عـزَّ تنّبه إىل إَيائّية السـني الدّ  هوكأنّ . (1)"فقط 
وا اخلفـيُّ الّـذي م شيئا، حّت احلسيس من صومها ال يسمعونه ، وهو الّصــ من صوا زفري جهنّ  جلَّ و 

وا الصــاد لــفجع: " يّن إىل ذلــك حــني قــال جــوقــد أشـار ابــن . فس ال َيـس  بــه ، إمّنــا هــو مــن خفايــا الــنّ 
فس ، وإن لقّومها مع ما يشاهد من اتفعـال املعاجلـة املتجّشـمة ، وجعلـوا السـني لضـعفها فيمـا تعرفـه الـنّ 

 .فصوا السني هنا قد تناسب وطبيعة املوقف ، وساعد على جتلية املعىن .(2)" تره  العني مل

ـــَربِّ النَّـــاسِ ﴿:قـــال تعـــاىل ـــْل َأُعـــوُذ ِب ـــِك النَّـــاسِ  ﴾1﴿ ُق ــــِٰه النَّـــاسِ  ﴾2﴿ َمِل ـــن َشـــرِّ اْلَوْســـَواِس ﴾3﴿ ِإَل ِم
 .(3)" ﴾﴾1﴿ ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاسِ  ﴾6﴿الَِّذي يـَُوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاسِ  ﴾1﴿ اْلَخنَّاسِ 

هذه الكلمة دائرة على معىن اخلفاء ، والوسواس من اجلّن   غاية اخلفاء هـو عملـه ،  أصل:  الوسواس
واملوســــوس مــــن اإلنــــس يتحــــّرى اإلخفــــاء مــــا اســــتطاع وَيكــــم احليلــــة   ذلــــك واليرمــــي رميتــــه إالّ   

   .(1)"م فهو يظهر ویتفي إغراقا   الكيد حّت يبلغ م رادههو التأخر بعد التقدّ : واخلنوس واا ،اخلل

وقــد . واإلنــس ا یافــه املتعــوذ مــن اجلــنّ ذ ممّــر أجــواء الوسوســة ،والكــالم اخلفي،والتعــوّ ورة تصــوّ فالّســ   
اختري هذا الّصـوتالرخو املهمـوس املرقـق املسـتفل الصـفريي  بصـفة خاّصـة   إلبـراز هـذه الوسوسـة الـيت 

افـــت هبـــا ارتكـــاب  أهـــل اجلـــرائم واملكائـــد ، ومايلقيـــه الشـــيطان   روع اإلنســـان   ليـــزّين لـــه بـــذلك ی 
 (.1")االحتكاكّي ارامس على تصوير حالة ارمس اخلفيّ  أدّل نرسه الصويتّ  املعاصي ، وهو

 ُكْم رِْجس  قَاَل َقْد َوَقَع َعَلْيُكم مِّن رَّبِّ ﴿: ،قال سبحانه وتعاىل الم لقومهوم،لها قول هود عليه السّ 
___________________ 

 .99ص/  1، جأبو السعود بن محمد العمادي :  إرشاد العقل السليم(1) 

  . 111 ص/ 2 ، ججني عثمان بن أبوالفتح: الخصائا (5)

 [1-1]اآليات : سورة الناس (3)

 119،ص م0185 -م0314/ 1سنطينة،الجزائر ،طق،دار البحث ،عبد الحميد بن باديس: مجاليس التذكير في كالم الحكيم الخبير:نظريُ (1)

  ص/ 1سيد قطب ،ج: في ظالل القرآن الكريم ( 6)

مهدي عناد أحمد قبها ، رسالة ماجستير ، إشراف محمد جواد (: بعض قصار سور القرآن الكريم أتموذجا)التحليل الصوتي للّنّا (1)
  .139صم، 2211، .النوري، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين 
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ْيُتُموَها أَنـُتْم َوآبَـاؤُُكم مَّـا نـَـزََّل اللَّــُه ِبَهـا ِمـن ُسـْلطَانٍ   َوَغَضب   فَـانَتِظُروا   أَُتَجاِدُلونَِني ِفي َأْسـَماٍء َسـمَّ
 .(1)"﴾ ِإنِّي َمَعُكم مَِّن اْلُمنَتِظرِينَ 

: كفـر الشـيء  ":ّ ابـن منظـور قـال. التغطية والسـت: كافرا، والكفر  عدّ من يعبد أصناما من دون اهلل ي   إنّ 
 .(2)"" غطاه وسته 

 .(3)"فأخفته وستتهغّطت على القلب بزيادة الكفر  فكأّن عبادة هذه اتصنام 

 . أخفاه وسته عن رؤية احلقيقة وهي بطالن عبادته وخفاء مشروعّيتها، فاخلفاء ناسب اإلخفاء

ــِه  َواَل تـَْقُعــُدوا ِبُكــلِّ ِصــَراطٍ ﴿: قولــه ســبحانه وتعــاىل ــَن ِب ــْن آَم ُتوِعــُدوَن َوَتُصــد وَن َعــن َســِبيِل اللَّـــِه َم
ـــــــــا ـــــــــا ِعَوًج ُغونـََه ـــــــــرَُكمْ   َوتـَبـْ ـــــــــياًل َفَكثَـّ ـــــــــُتْم َقِل ـــــــــُروا ِإْذ ُكن ـــــــــُة   َواذُْك ـــــــــاَن َعاِقَب ـــــــــَف َك َوانظُـــــــــُروا َكْي

ــرَُكمْ )اإلخفــاء   التنــوين بعــد فــاء   (1)"﴾  اْلُمْفِســِدينَ  ــياًل َفَكثَـّ     :وقيــل. (6)"(ددكم قلــيال عــ):قيــل(َقِل
ه إّن القّلة   العدد أو املـال جتعـل اإلنسـان يتخّفـى مـن الظهـور، أو أنّـ مثّ  .(1)"(كنتم فقراء فأغناكم ) 

ه ال يكــــون خافيــــا بــــل ظــــاهرا ا ك،ــــري املـــال ك،ــــري العــــدد فإنّــــيكـــون خافيــــا عــــن اتنظــــار ال يؤبــــه لــــه، أّمــــ
 .(9)"معروفا

_____________________ 

 [.91]اآلية : عراف سور األ(1) 

 .(كفر  )مادة،  111ص / 6ج ،أبو الفضل جمال الدين بن منظور: لسان العرب(2)

 .199ص  / 3جالطبري ،،جامع البيان (3)

 .[91]اآلية : سورة األعراف (1)
 . 212ص م،2229-ه1129(/ط.د)،قطر ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، محمد سليمان عبد اهلل األشقر :زبدة التفسير( 6) 
 .96ص  / 2ج، الزمخشريمحمود :الكشاف : ظرنيُ (1)

   dns2003_7@hotmail.comجامعة تعز ، اليمن ، نجيب علي عبد اهلل السودي  :اإلعجاز البياني في الصوت القرآني ( 9)
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 : نيالمبحث الثا                          
 

وتي ة للمقاطع والت   ﴿            الةل الص  آن أ ثرادل   ﴾نغمي يف القرأ

 :ويتضمن 

آن الكرمي: أ واًل           وتي ة للمقاطع يف القرأ الةل الص   .أ ثرادل 

آن الكرمي: اثنيا           وتي ة للت نغمي يف القرأ الةل الص   .أ ثرادل 
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 .أثرالّداللة الّصوتّية للمقاطع في القرآن الكريم -أوال

تعبرياا عن نسق منظم " تكوين الوحداا الصوتّية ، وهو   مفهومه العام  املقطع الّصويّت ركيزة أساسّية       
 "من اجلزئياا التحليلّية ، أو خفقاا صدريّة   أثناء الكالم ، أو وحداا تركيبية، أو أشكال وكمياا معينة 

طويل جتمعاا صوتّية ، تنتج بضغطة صدرية واحدة تبدأ بصامت يتبعه مصوا قصري أو :بشكل أوضح هو و (1)
، وقد يأيت متبوعا بصامت أو صامتني ، ويكون الصامت فيه قمة اإلمساع بالنسبة إىل اتصواا اتخرى اليت 

ويعتمد على اإليقاع التنفسي ، فكّل  (.3)"أصغر كتلة نطقية ميكن أن يقف عليها املتكّلم"أو هو(.2)"يتألف منها 
 .(1)"قاعا يعرّب عنه املقطعضغطة من احلجاب احلاجز على ارواء ، ميكن أن تنتج إي

فدراسة املقاطع تشّكل بابا متصال   الّدراسة الصوتّية ، فهي تضفي الواقعّية على مضمون املشهد القرآين      
إذ تلتحم البنية املقطعّية مع البنية الّداللّية .  ومكوناته وداللته ، فتصبح الّسورة وحدة واحدة أو كتلة صوتّية واحدة

تنوعا صوتّيا وإيقاعيا ونغما مناسبا للمحتوى الّداليل فتأيت املقاطع متمّكنة   موقعها معّززة للبنية  لتضفي عليها
وهذه  مناذج خمتارة من القرآن الكر  توّضح أثر الّداللة الصوتّية . الّداللّية، وتنهض بدور كبري   إضاءة املعىن

 .للمقاطع

باسم املقطع املفتوح ، واملقطع املنتهي بساكن ( صائت )املنتهي بعّلة وقد اصطلح العلماء على تسمية املقطع     
باملقطع املغلق ، وأطلقوا على املقطع اّلذي يبدأ بصامت تليه حركة طويلة بالطويل ، واملقطع الذي يبدأ بصامت 

 .بالقصرية 

دراسة "محد خمتار عمر   كتابه وقبل البدء بدراسة النماذج البد أن نشري  تشكال املقاطع اليت أشار إليها أ    
ىل إوينقسم املقطع من حي  االنغالق واالنفتاح .  ليسهل فهم االصطالحاا املتعّلقة باملقاطع"اتصواا الّلغوية 

املقاطع املفتوحة ، واملقاطع املغلقة ، مبا أّن املقطع هو املّدة احملصورة بني عمليتني من عملياا إغالق : قسمني 
توقفه   اتداء ، فمنشأ املقاطع املفتوحة ، هو االنغالق اجلزئي ، أّم املغلقة فمنشؤها االنغالق  جهاز الّنطق أو

 (.6)"الّتام ، أّما من حي  الطول والقصر فتتوزّع إىل املقطع القصري ، والطويل واملديد
______________________ 

 .139تمام حسان ، ص: مناهج البحث في الّلغة (1)

 .39صعبد الصبور شاهين، لصوتي للبنية العربية ،المنهج ا(2)

 .23، صم1/2229ط مصر،، القاهرة ،مد كشك ، دار غريب أح: من وظائف الّصوت الّلغوي (3)

 39المنهج الصوتي للبنية العربية ، عبد الصبور شاهين ،ص(1)

 .018-011م، ص5100-ه0/0345طاألردن،لحديث ،عالم الكتب افخرية غريب قادر،:طاب القرآنيتجليات الّداللة اإليحائية في الخ(6)
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 :وتشتمل الّلغة العربية على  سة أشكال من املقاطع ، هي 

 (.س ع)مقطع قصري مفتوح =َو، س  : حركة قصرية ، م،ل +صامت : الشكل اتول -

 (.س ع ع)مقطع طويل مفتوح = َوا، سو  : حركة طويلة ، م،ل +صامت : الشكل ال،اين  -

 (.س ع س)مقطع طويل مغلق =َهلْ + َبْل : صامت،م،ل+حركة قصرية +صامت : الشكل ال،ال -

مقطع مغلق   الطول =َعاْش ، َحالْ : صامت ، م،ل +حركة طويلة +صامت : الشكل الرّابع -
 (.س ع ع س)مغلق 

مقطع مغلق   = َشْعبْ : صامت ، م،ل + صامت +حركة قصرية + صامت : الشكل اخلامس 
وهذه طائفة من الّدالالا املنب،قة من التشكيل املقطعي .(1)"(س ع س س ) الطول مغلق بصامتني

َوقَاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اتََّخُذوا َهـَٰذا ﴿:ومن ذلك قوله تعاىل.لنماذج من اآلياا القرآنية 
 .(2)"﴾ اْلُقْرآَن َمْهُجورًا

 (.3)"رًا/ُجو/َمهْ /نَ /آ/قـُرْ /َذلْ /َها/ُذو/مَ /اتْ /ِمي/قـَوْ /نَ /ِإنْ /بِ /َربْ /يَا/لُ /ُسو/ر/َلرْ /قَا/وَ 

وهـو مـن صـيغ املبالغـة ، يوافـق معنـاه   عظمـة الّرسـالة ، ومل يقـتن يـا النـداء " الّرسول"فاملّد   الّلفظ 
وذلك لزيادة معىن الشكاية   املقطع الطويل بزيادة يا النـداء ، .  القرآن الكر  إالّ ههنا "ربّ "بلفظ 

 .(1)"ختويف املشركني   إذ أّن دعوة اتنبياء الت ردّ  وليزيد من

 ع جميء لتوقّ  (6)"كذلك لزيادة تقريب قريشمن ذاا النيب صلى اهلل   "قومي"   وقد يكون املدّ 
____________________ 

 .283دراسة الّصوت الّلغوي ، أحمد مختار عمر ، ص: نظر يُ (1)

 [.32]اآلية : سورة الفرقان (2)

 .مقطعا 21في اآلية (3)

 329ص/3ج، الزمخشري محمود:الكشاف:نظريُ (1)

 19ص/18ج:الطاهر بن عاشور :التحريروالتنوير:نظريُ (6)
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 .  حديد عريف والتّ   التّ  واإلضافة زيادةٌ  عاء باإلضافة فظ على القوم أولزيادة اإليضاح   الدّ اللّ 

 إىل قــولٍ  وجــلّ تركــت كالمــه عزّ  اقريًشــ أنّ فقــد يكــون املعــىن " هــذا"ا داللــة مقطعــي اإلشــارة   لفــظ وأّمــ
إذ جـاءا ،وجـلّ ا لكـالم اهلل عزّ وأقـبح هجـرً ،ا ظ فحًشـأغلـفكـان هـذا  (1)وفصـاحةً  غريه،أدىن منه بالغـةً 

 .هم هذاعل  قبيح عليهم فه والتّ  ،شيعشنيع والتّ ين لزيادة التّ مبدّ " مهجورا"يغة على الصّ 

ـــ﴿:وقولـــه تعـــاىل   ســـورة البلـــد- ـــْد َخَلْقَن ـــدٍ َلَق ـــي َكَب نَســـاَن ِف ـــِه  ﴾1﴿ ا اإْلِ ـــِدَر َعَلْي أََيْحَســـُب َأن لَّـــن يـَْق
 .(2)"﴾﴾6﴿ َأَحد  

 (.3)"دْ حَ /أَ /ـهِ /يْ لَ /عَ /رَ /دِ /قْ يَ /نْ لَ /نأَ /بُ /سِ /حْ يَ /أَ  -دْ بَ /كَ /يفِ /نَ /اسَ /نْ إِ /لْ نَ /قْ لَ /مَ /دْ قَ /لَ 

 
 
راع املنقطـع والّصـ،(1)كابدة اليت يواجههـا اإلنسـان   حياتـهإذ حوا اآليتان داللة اإلنقطاع   معىن امل

ا آخـر ،فيعتـاده صـعبً  ى يلقـحـّت  نسـان علـى شـيءٍ إليعتـاد ا ة اليت تلي أختهـا فمـا إنْ على فتاا واملشقّ 
ل ّيــ ی  ة بعــد ضــعف ويــزداد ذلــك ،حــّت تكســب املــرء القــوّ  وح واملكابــدةيســلم الــرّ  آخــر إىل أنْ  ويألفــه مثّ 
ينقطــع ذلــك اجلــربوا فذلــك علــى غــري مــايرى ، ريــه اهلل تعــاىل أنّ وي  .علــى إطــالق احلــال ه غالــبٌ إليــه أنّــ

 .(6)وذلك اخليالء   حلظة

. 

____________________ 

 19ص/18ج:الطاهر بن عاشور :التحريروالتنوير:نظريُ (1)

 [6-1]اآليتان:سورة البلد(2)

 .افاآليتان في خمسة وعشرون مقطعً (3)

 .618ص ،  لسيوطياجالل الدين :تفسير الجاللين:نظريُ (1)

 .3828ص/1ج، د قطبسيّ  :في ظالل القرآن:نظريُ (6)

 

http://tanzil.net/#90:4
http://tanzil.net/#90:5
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 ْجَزْوَن َما ِإنََّما تُ  يَا أَيـ َها الَِّذيَن َكَفُروا اَل تـَْعَتِذُروا اْليَـْومَ ﴿: الكافرين وقد جاء   قوله تعالىفي ذمّ -

ُكنُتْم 
مَ /عْ تَ /مْ تُ /نْ كُ /امَ /نَ /وْ زَ /جْ تُ /امَ /نْ /نْ إِ /مَ /وْ يَـ /لْ رُ /ذِ /تَ /عْ تَ /الَ /او رُ /فَ /كَ /نَ /يذِ /لَ /لْ هَ /يُ /يْ أَ /ايَ .(1")﴾ تـَْعَمُلونَ 

 .(2)"ونْ لُ /

عليـه وسـلم ذين كفـروا مبحمـد صـلى اهلل ار الّـالكفّ  داء لزيادة   ذمّ النّ  اآلية الكرمية مبدّ فقد ابتدأا     
ملـا جـاءوا بـه مـن كبــائراتمور   (3)"ارذحـدهم اإلعتـأوالقـرآن الكـر  يـوم اخلـزي اتعظـم ،فـال يقبـل مــن 

ا،كما ىن صـوتيً عـا،وقد قابل املقطع الطويل   الفاصـلة املدانً ا م  ا ،ومكرً مشانً  دنياهم ،فكان ذلك عمالً 
 .داء  النّ  قابله املدّ 

 

 

 

 

 

____________________ 

 .[29] اآلية : ورةالتحريمس(1)

 . بعة وعشرين مقطعااآلية في س(2)

 .129ص/1ج،  بن كثير أبوالفداءإسماعيل: تفسير القرآن الكريم:نظريُ (3)
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ــــْفِع َواْلــــَوْترِ  ﴾2﴿ َولََيــــاٍل َعْشــــرٍ  ﴾1﴿ َواْلَفْجــــرِ ﴿:ســــورة الفجــــر،من قولــــه  و - َواللَّْيــــِل ِإَذا  ﴾3﴿ َوالشَّ
 .(1)"﴾﴾1﴿ َيْسرِ 

 .(2)"رْ سْ يَ /اذَ /إِ /لِ /يْ لَ /لْ وَ /رْ تْـ وَ /لْ وَ /عِ /فْ شَ /شْ وَ -رْ شْ عَ /لنْ /ايَ /لَ /وَ  -/رْ جْ فَ /لْ وَ 

رائده،   إيضـاح  وجلّ في واجلزم تمرما اهلل عزّ على القطع والنّ  فقد يكون القسم   اآلياا اتربع داالًّ 
 .(3)"حيحة عند املؤمنة الصّ ة اإلميانيّ القوّ 

ها كـذلك ا جيـيء هبـذا القسـم   عظمـة الشـيء املقسـوم بـه،وكلّ ا املعىن املراد   هذا فهو مـايكون ممّـوأمّ 
شــــريق ام التّ ل ذي احلجــــة والشـــفع يــــوم عرفــــة ،والـــوتر أيّــــيـــل العشــــرمن أوّ حر،واللّ م النّ ،فـــالفجر فجــــر يــــو 

 .(1)"ذي يسري ليلة املزدلفةيل الّ ال،الث،واللّ 

نَـــــــــْينِ ﴿:ا ماجــــــــاء   ســـــــورة البلــــــــد قولـــــــه تعــــــــاىلويشـــــــبهه أيًضـــــــ ــــــُه َعيـْ  َوِلَســــــــانًا﴾9﴿ أَلَـــــــْم َنْجَعــــــــل لَـّ
َناُه النَّْجَدْينِ ﴾8﴿ َوَشَفتَـْينِ   .(6)" ﴾﴾12﴿ َوَهَديـْ

 .(1)"نْ يْ دَ /جْ نَ /نْ هُ /انَ /يْ دَ /هَ  -وَ /نْ يْ تَـ /فَ /شَ /وَ /نْ نَ /اسَ /لِ /وَ  -نْ يْ نَـ /يْ عَ /هُ /لَ /لْ عَ /حْ نَ /مْ لَ /أَ 

 للفواصل من املنتهية  ظام املقطعيّ ،  هذه اآلياا إذالنّ  ل ظاهرةٌ مفص  لة اإلنقطاع والتَّ حي  دال

___________________ 

 [1-1]اآليات:سورة الفجر(1)

 .في ثمانية عشر مقطعا ربعاآليات األ(2)

 1238ص. عديالسّ ناصر  عبد الّرحمان: تسيير القرآن الكريم :نظريُ (3)
 .219ص/9ج، بن كثير أبوالفداءإسماعيل:العظيمتفسير القرآن :نظريُ (1)
 [12-9]اآليات: سورةالبلد (6)

 .ن مقطعااآليات الثالا في اثني وعشري(1)
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 إنفصارا داللة عـن اآلي ا ملعاين اآلياا حّت وقد كان ذلك موافقً .ال  إىل املنتهية باخلامسباملقطع ال،ّ 
 على الصّ  بق ،اليت تدلّ السّ 

 
 .ة املمنوعة له ،من جود املوىل الكر اإلنسان بالقوّ كابدة،وإغراء راع وامل

راع املريــــر ع عــــن الّصــــفّــــمقومــــاا التّ  لــــه كــــلّ  عبــــده أنّ  وجــــلّ ر اهلل عزّ ن ذّكــــأاهد بــــفانفصــــلت اآليــــة الّشــــ
ســان اس ،وبالشــفتني الغــالقتني علــى اللّ غة الــيت يتواصـل هبــا النّــويكــون هــذا بــالعني البصــرية،واللّ .(1)"العقـيم
جـد والنّ  (2)"بينهمـايـز دين واملجـوالفاحتتني حـني اخلري،فالكلمـة أوقـع مـن احلـرب ذامهـا ،وبالنّ  ،رّ ني الشّ ح،
 .(3)"ةناءة واخلسّ وانقطع عن الدّ  ،فإن سلك اإلنسان سبيل اخلري ارتفع وعال ،ريق املرتفعالطّ 

ــَماِء َذاِت الرَّْجــعِ ﴿:  ســورة الطــارق ،قولــه تعــاىل نظــريه و  ِإنَّــُه  ﴾12﴿ َواأْلَْرِض َذاِت الصَّــدْعِ  ﴾11﴿ َوالسَّ
 .(1)"﴾﴾11﴿ َوَما ُهَو بِاْلَهْزلِ  ﴾13﴿َلَقْول  َفْصل  

 (6)" لْ زْ هَ /لبْ وَ /هُ /امَ /وَ /لْ صْ فَ /نْ ل  /وْ قَـ /لَ /هُ /نَ /نْ إِ /عْ دْ صَ /اْ تِ /اذَ /ضِ /رْ أَ /لْ وَ /عْ جْ رَ /رْ تِ /اذَ //امَ /سَ /سْ وَ 

إضـافة إىل معـىن ،يـادة الـيت تلحـق اتمـر   اآلي خـري علـى معـىن الزّ توع ااملقاطع اتربعة رـذا النّـ إذ تدلّ 
لفواصل اآلي،الت سبقت هاته اآلياا اتربعة ، إذ كان بناؤهـا  ويتّ صّ ويظهر ذلك   البناء ال .اإلنقطاع

 .البناء قد انقطع وصار إىل بناء آخر يشبهه ويزيد عليه وكأنّ .ال  على املختومة باملقطع ال،ّ 

ومــن   بيعــيّ وكــذلك املعــىن   اآليــاا هــذه إذ كــان انقطــاع مــن ذكــر اإلنســان ،وهــو ســبب اخللقــة الطّ 
 .(1)"بتماء اليت هبا املنهمر،واترض موطن النّ ماهو اتكرب منه ،ومها السّ  اخللقة ذامها إىل

_____________________ 

 .3812ص/1ج، د قطب سيّ  :في ظالل القرآن:نظر يُ (1)

 .263ص/9ج، بن كثير أبوالفداءإسماعيل:تفسير القرآن العظيم:نظريُ (2)

 .686ص/1ج، الزمخشري محمود: الكشاف:نظريُ (3)

 .[11-11]اتاآلي:لطارقسورة ا(1)

 .29:مقطعا 26يات األربع مناآل(6)

 .133ص/31،جفخر الّدين الّرازي : التفسير الكبير:نظريُ (1)
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 .في القرآن الكريم غيمتنأثرالّداللة الّصوتّية لل - ثانيا

لقــول التنغـيم  ظـاهرة صــوتّية منتظمـة   التكيــب الميكـن إنكـار تأثريهــا   توجيـه الّداللــة ، ويبقـى ا    
 . بوجودها   الّلغة العربية أمرا خالفيا 

ى أيضــا وا واخنفاضــه   الكــالم ، ويســمّ علــى ارتفــاع الّصــ يــدلّ  ":) ”Intonationالّتنغــيم(
ة اليت تساعد   حتديد املعىن ، تّن تغري النغمة قد يتبعـه موسيقى الكالم ، بل هو من الظواهر الصوتيّ 

ا يـؤدي إىل ني ممّـينتيجـة تـوتر الـوترين الصـوتالتنغـيم  وَيدث .(1)"خرآل اللة من سياق لغويّ تغري   الدّ 
ة د طـــــرق تنغيمهـــــا،لتؤدي وظـــــائف دالليّـــــتتعـــــدّ  ك،ـــــرية  كلمـــــاا  ومـــــن هنـــــا ، معيّ اخـــــتال  الوقـــــع الّســـــ

 .(2)"خمتلفة

 .(3)"وع ّر  أيضا بأنّه عبارة عن تتابع النغماا املوسيقية أو اإليقاعاا   حدث كالمي معني   

لّتنغيم   القـرآن الكـر  الظـاهرة الصـوتّية اتكـرب وضـوًحا   التفاعـل مـع املقـام ، فقـد كـان حامسـا يعّد ا
  الّتعّر  على مقاماا القول مدحا وذّما ، رمحـة وانتقامـا ، وعيـدا، وتلطُّفـا ، وشـّدة ، إىل غـري ذلـك 

ذي َيفــظ ص اتوحــد الّــكــر  الــنّ القرآن الفــ.وهــو أصــل   حتديــد الّداللــة ، ملــا لــه مــن تــأثري   املتلّقــي.
 .ح معامل املعىن   اآلية،املرتبة عن تنغيماته،واليت توضّ اللةالصوتيّ مراتب الدّ 

ذي يغري اجلملـة مـن خـرب إىل إسـتفهام إىل توكيـد ،إىل إنفعـال هو الّ :"أّن التنغيم عمر خمتار أمحد يرى  
ــمــن اللّ مبــا يــزين صــفتني  مثّ .،وإىل تعجــب   شــكل الكلمــاا املكونــة  ة مبــا ة ،وغــري النغمّيــغــاا النغمّي

 (1)"وا من دور  متيز املعىن اتساسي للكلمة أو اجلملةوا من الصّ تؤديه درجة الصّ 
____________________ 

 .39، ص3/2221سعاد بسناسي ، مجلة القلم ، جامعة وهران ، السانيا ، ع: التنغيم صوت وداللة (1) 

 .92صم ، 1899(/ط.د)مصر،، ود فهمي حجازي ،دار الثقافة،القاهرةمحم :غةمدخل إلى علم اللّ (2) 

 .83، صحمد مختار عمر أ: ماريو باي ، ترجمة :أسس علم الّلغة( 3)

 .312، صعمر أحمد مختار : دراسة الّصوت الّلغوي  ( 1)
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: رابطـة وتأيت النغمة ا(1)"صاعدة ، أو هابطة ،أو ثابتة :" وترد النغمة الكالمية على وضعياا ثالث 
أّمــا   االســتفهام املبــدوء هبــل وارمــزة ، و  .   التقريــر والطلــب واالســتفهام غــري املبــدوء هبــل وارمــزة 

 (.2)"اجملموع الكالمية اليت مل يتم هبا املعىن،فالنغمة النهائية صاعدة أو ثابتة ، أعلى من قبلها 

ــــى اإْلِ ﴿:ا جــــاء   التنغــــيم قولــــه تعــــاىلوممّــــ ــــٰى َعَل ــــْل أََت ــــْيًئا َه ــــن َش ــــْم َيُك ــــدَّْهِر َل ــــَن ال ــــين  مِّ ــــاِن ِح نَس
 .(3)"﴾ مَّْذُكورًا

فهذا اإلستفهام خرب   معناه ، خرب طليب باعتبار ما ي فهم من السّياق ، إذ هو م ساق للمتددين بني 
لإلســــــتفهام "هــــــل" ويــــــرى بعــــــض املفســــــرين إنّ وإلّن ذلــــــك مفهــــــوم مــــــن الّســــــياق، . اإلميــــــان والكفــــــر 

والّتنغـــيم هـــو .(6)"(قـــد) نزلـــةمب(هـــل) أنّ تبـــنّي  إذ، و (1)"اجلملـــة التقريرية،وليســـت إســـتفهامية:أيّ .التقريـــري
 .اّلذي يرعى حتّقق داللة التقرير ال استفهام من خالل التحّكم بنغمة الّصوا املناسبة للمقام

ــ﴿:  ســورة التحــر   اأيًضــتعــاىل وقــال  ــا َأَح ــَم ُتَحــرُِّم َم ــي  ِل ــا النَِّب ــا أَيـ َه ــكَ َي ــي َمْرَضــاَت  لَّ اللَّـــُه َل ْبَتِغ تـَ
 .(1)"﴾ َواللَّـُه َغُفور  رَِّحيم   َأْزَواِجكَ 

ْبَتِغـــي َمْرَضـــاَت َأْزَواِجـــكَ ﴿:ففـــي قولــــه تعـــاىل ي لحـــظ التقريـــر  فأنـــت يـــا حممـــد حتـــّرم احلـــالل ابتغـــاء  ﴾ تـَ
، "مرضـاا أزواجـك؟ تبتغـي: "سـتفهام اإلنكـاريإلنغـيم تشـري إىل اداللـة التّ  مرضـاا أزواجـك، غـري أنّ 

 .ال حتّرم احلالل مرضاة أزواجك أيّ 

____________________ 

 .111ان ، صام حسّ تمّ : غة مناهج البحث في اللّ (1)

 .119المرجع نفسه ، ص( 2)
 [.21] اآلية:سورة اإلنسان (3)

 .198ص، بشركمال :األصواتعلم :نظريُ (1)

 .181ص/1ج،  الزمخشريّ محمود :الكشاف: نظريُ (6) 

 [.1]اآلية :سورة التحريم ( 1)
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 .(1)"؟أتبتغي"مجلة استفهامية ،وتقرير الكالم "تبتغي "مجلة ر بأنّ إذ تقرّ 

ا للنـــيب صـــلى اهلل عليـــه نبيه،تشـــريفً ا بطريقـــة التّ اخلطـــاب لـــيس بطريقـــة العتاب،وإمّنـــ تنغـــيم إىل أنّ الّ  لنــاوَيي
 .(2)"وسلم وتنزيها له عن هذا

ِإنَِّك ُكنـِت  َواْستَـْغِفِري ِلَذنِبكِ  يُوُسُف َأْعِرْض َعْن َهـَٰذا﴿:تعـاىل وكذلك ماجاء   سورة يوسف ،قوله
 .( 3)"﴾ِمَن اْلَخاِطِئينَ 

ذي يفصــل بــني اخلطــابني نغــيم وحــده هوالّــاين خطــاب المــرأة ،والتّ ل خطــاب لرجــل ،وال،ّــإذ املقطــع اتوّ 
 .(6)" ﴾ يُوُسفُ  قَاُلوا أَِإنََّك أَلَنتَ ﴿: وم،ل ذلك ماجاء   قوله تعاىل .(1)"

 ،اإلسـتفهامي التقريـري ،واخلـربي:نغيم بني أسلوبني لغويني   اآليـة ،مهـاق أبو السعود بطريقة التّ فقد فرّ 
( كإنّـــ)قـــالوه اســـتغرابا وتعجبـــا ،وقـــر  ( لـــالما)و(نّ أ)ــــــ اســـتفهام تقريـــر ،ولـــذلك أكـــدوه ب ": إذ قـــال

اياه،وقيــل رفــع التــاج عــن ب،نم فعرفــوه تبّســ:،وقيــلهــم بــه معرفــوه بروائــه و ائلــه حــني كلّ :باإلجياب،قيــل 
( أنتيوسـف)أو( كأئنّ )امة البيضاء،وكان لسارة ويعقوب م،لها ،وقر  رأسه ،فرأواعالمة بقرنه تشبه الشّ 

وقـد  (1)"ة استغرابدل لداللة ال،اين عليه وفيه زياك يوسف ،أوأنت يوسف،فحذ  اتوّ أننّ :على معىن
 .ارابن ك،ري بنغمة اإلخبها  قرأ

 قَاُلوا َجَزاُؤُه َمن ُوِجَد ِفي رَْحِلِه فـَُهَو  ﴾91﴿قَاُلوا َفَما َجَزاُؤُه ِإن ُكنُتْم َكاِذبِينَ ﴿: قال تعاىل

____________________ 

 . 198ص، بشركمال :غويةاألصوات اللّ :نظريُ (1) 

 .121ص، بن كثير بوالفداءإسماعيلأ:العظيم تفسير القرآن:نظريُ (2)
 [28]اآلية :سورة يوسف(3)

 .169ص،2221/ 1،عالم الكتب الحديث، األردن، طدوميخالد قاسم: وتية في القرآن الكريم دالالت الظاهرة الصّ (1)

 .[82]اآلية :سورة يوسف (6)

 .321ص/1ج،  أبو السعود بن محمد العمادي: إرشاد العقل السليم (1)

http://tanzil.net/#12:74


    دراسة تطبيقيّة لنماذج من القرآن الكريم - ة السّياقيّةيف الدّالل وأثره لصّوت اللّغويّا                                   الثالث                   الفصل 

 

 
298 

ِلَك َنْجِزي الظَّاِلِمينَ كَ  َجَزاُؤهُ   .(1)"﴾﴾96﴿ ذَٰ

 ﴾ َمن ُوِجَد ِفي رَْحِلِه فـَُهَو َجَزاُؤهُ ﴿بنغمة االستفهام ، ومجلة﴾قَاُلوا َجَزاُؤهُ ﴿فالتنغيم   مجلة

كـن أن ت قـرأ علـى التـربّم ومي ، (2)"بنغمة التقرير ، سيقرب معىن اآلياا إىل اتذهـان ويكشـف مضـموهنا
ذي نزعــاج، ويظهــر ذلــك جلّيــاً مــن خــالل احلــدي  والكــالم املنطــوق أك،ــر مــن الكــالم املكتــوب الّــإلوا

 .    َيدد التنغيَم فيه التقيم  

ــى النَّــارِ  ﴿:وقــال تعــاىل أيًضــا    ــا لِــي َأْدُعــوُكْم ِإلَــى النََّجــاِة َوتَــْدُعونَِني ِإَل ــْوِم َم رج فقــد خــ(3)"﴾َويَــا قـَ
ــــه إىل معــــىن التّ إلا ــــا عــــن املعــــىن احلقيقــــّي ل عجــــب ، وقــــد ســــاعد علــــى إظهــــار هــــذا املعــــىن ســــتفهام هن

ستفهام نغمة صاعدة توحي بدهشة واستغراب ذلك املؤمن  من عمل قومـه مـن الكفـرة إلاستصحاب ا
م منهـا ، ار ، ومعصـية النـيّب موسـى عليـه السـالم ، وهـو يبغـي إنقـاذهاّلذين يدعونه إىل أعمال أهـل النّـ

، فكأنّه يرغب مبعرفـة الشـيء الّـذي ( ما يل أراك حزينا : ) طق هبذا كمن يقول لرجل فتكون طريقة النّ 
أخـربوين عـنكم كيـف هـذه احلـال أدعـوكم :  دعاه إىل هذا احلزن، واملعىن   اآلية على وفق ذلك ، أيّ 

 .  (1)"ارجاة وتدعونين إىل النّ إىل النّ 

ــــــرَ ﴿:وقولــــــه تعــــــاىل ــــــْم تـَ ــــــلِ   أََل ــــــَل رَب ــــــَك بَِأْصــــــَحاِب اْلِفي َع ــــــَف فـَ ــــــي﴾1﴿َكْي ــــــَدُهْم ِف ــــــْل َكْي ــــــْم َيْجَع  أََل
ــًرا أَبَابِيــلَ  ﴾2﴿ َتْضــِليلٍ  ــْرِميِهم ِبِحَجــارٍَة مِّــن ِســجِّيلٍ  ﴾3﴿ َوَأْرَســَل َعَلــْيِهْم طَيـْ َفَجَعَلُهــْم َكَعْصــٍف  ﴾1﴿ تـَ
عّزوجـّل  كمـا أّن اهللتبـنّي الّسـورة احنـرا  أبرهـة عـن احلـّق مبحاولتـه حتطـيم الكعبـة ،. (6)"﴾﴾6﴿ مَّْأُكولٍ 

 محى بيته وجّنبه كيد 

__________________________________ 

 [96-91] اآليتان : يوسف سورة(1)

 .13، صم1892(/ ط.د)أحمد مختار عمر،دار العروبة ،الكويت ،:علم الّداللة  (2)

 [.11]اآلية :غافرسورة (3)

 626 ص / 1 ،ج الطبرسي أبوعلي الفضل: :في تفسير القرآن  مجمع البيان: نظر يُ (1)

 [6-1]اآليات :سورة الفيل (6)
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واملشــهور أّن مولــد الرســول صــلى اهلل عليــه وســّلم كــان   عــام الفيــل ذاتــه ، ولعــّل ذلــك .الظــاملني
 . من بدائع املوافقاا اإلرية املقّدرة 

يــة ولتنغــيم هــذا اإلســتفهام دوره اتهــّم ،   حتقيــق هــذا التعجــب والتنبيــه   ملــا َيدثــه   هــذه اآل
الواقــع عليهــا ، بارتفــاع درجــة الّصــوا واخنفاضــها ، إالّ أّن االســتفهام هنــا تقريــريّ ، يعّمــق بوقــع 
تنغيمه املؤّكد ، شـعورك بعظمـةه قـدرة اهلل سـبحانه ، الّـذي أهلـك هـؤالء الـذين أرادوا هـدم بيتـه ، 

 .(1)"وضّلل كيدهم ، حّت مل يصلوا إىل البيت ، وإىل ما أرادوه بكيدهم

مــن جــّل مــا ســبق أّن التنغــيم يســهم   تعزيــز داللــة املنطــوق وتــدعيم بنيــة الــّنص نميــع  ويتضــح
 .أبعادها، فضال عن دوره   إبراز القيم الّداللية البالغية للتكيب واجلمل

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

عادل أحمد عبد الموجود وآخرين ، ، : ، تحقيقأبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري :  الوسيط في تفسير القرآن المجيد (1)
 .661ص/1م ، ج1881/ 1طبيروت،لبنان،دار الكتب العلمية ،
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 :المبحث الثالث                     
 

 

آن الكرمي﴿ دغام والوقف واملدود يف القرأ وتي ة لالإ الةل الص   ﴾أ ثر ادل 

       :ويتضمن 

دغام: أ واًل  وتي ة لالإ الةل الص  آن الكرمي أ ثرادل   يف القرأ

آن الكرمي: اثنيا                     وتي ة للوقف يف القرأ الةل الص   .أ ثرادل 

آن الكرمي: اثلثا  وتي ة للمدود يف القرأ الةل الص   .أ ثرادل 
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 :أثرالّداللة الّصوتّية لإلدغام في القرآن الكريم-أوالً  
وضــوع واحــد ، جيمعهمــا عمــل واحــد  هــو إدخــال صــوا   آخــر حــّت يصــريا مــن م: اإلدغــام  -    

وهــو ي عــربَّ عنــه   الّدراســاا .وي لجــأ إىل اإلدغــام فــرارا مــن ال،ّقــل   الّنطــق،(1)"كشــأن احلــر  املشــّدد
 . الصوتّية احلدي،ة باالحنباس مثّ انفجار

ــ.واإلدغــام يكــون تاّمــا ، وهــو اتك،ــر وقوعــا ، وقــد يكــون ناقصــا ، وهــو قليــل      ام وورد اإلدغــام الّت
 .إدغام امل،لني و  إدغام املتقاربني ، و  إدغام املتجانسني

 :داللة اإلدغام  -
ــٍة ﴿: قولــه تعــاىل ومن ذلــكاتفــاق احلــرفني خمرجــاً وصــفةً  هــو:إدغام المثلــينداللــة - ــُتْم ِمــْن لِيَن َمــا َقطَْع

مع ( قطعتم)فقد أدغمت ميم . (2)"﴾اْلَفاِسِقينَ  َأْوتـَرَْكُتُموَها قَاِئَمًة َعَلى ُأُصوِلَها فَِبِإْذِن اللَِّه َولُِيْخِزيَ 
ْبُل ِإنَـُّهـْم  ﴿: ، وم،لها قوله تعاىل( من)ميم  نَـُهْم َوبـَْيَن َما َيْشتَـُهوَن َكَما فُِعَل بَِأْشَياِعِهْم ِمْن قـَ َوِحيَل بـَيـْ

إدغــام  ويعّلــل ابــن جــينّ ( . مــن)مــع مــيم ( أشــياعهم)إذ أدغمــت مــيم  ،(3")﴾َكــانُوا ِفــي َشــكي ُمرِيــبٍ 
وذلك أن احلرو  إذا كانت من خمـرج واحـد ضـاقت مسـاحتها أن  ": امل،لني املتقاربني   املخرج بقوله

ت ــْدىَن بالتقريــب منهــا   تهّنــا إذا كانــت معهــا مــن خمرجهــا فهــي الغايــة   قرهبــا   فــإن زدا علــى ذلــك 
 .(1)"حمالةشيئا فإمّنا هو أن ختّلص احلر  إىل لفظ أخيه إلبتة ، فتدغمه فيه ال 

: وتني خمرجـا أو صـفة ، وقـد ورد هـذا اإلدغـام   قولـه تعـاىلتقـارب الّصـوهو : إدغام المتقـاربينداللة-
 ، إذ أدغمت التاء   الذال، وإمّنا جاز  (1)"﴾والصافات صفا﴿: ، وقوله (6")﴾ات ذروااريّ والذّ ﴿
 

____________________ 
 .333ص/1ج المبرد  ، أبو العباس :المقتضب : نظر يُ (1)
 [.6]اآلية  :الحشر سورة(2)
 [.61]اآلية  :سبأسورة (3)
 .232ص/ 2، ج جنيّ  عثمان بن أبوالفتح:الخصائا ( 1)
 [1]اآلية :الذارياتسورة(6)
 [1]اآلية  :الصافاتسورة(1)
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صا  الصاد كما أدغمت التاء   الصاد   تّن اتّ . ذلك  تّن الذال نهرها أقوى من التاء املهموسة 
لصفري واإلطباق واالستعالء جعلهـا أقـوى مـن التـاء فتغّلبـت عليهـا ، وروى إدغامهـا اليزيـدي عـن أيب با

 .(1)"عمرو
ــَماُء بِاْلَغَمــاِم َونـُــزَِّل ﴿: أيضــا مــا ورد فــي قولــه تعــالىومــن أم،لــة هــذا اإلدغــام  ــْوَم َتَشــقَُّق السَّ َويـَ

 بإدغام التاء   الشني ، وهي قراءة ابن ك،ري( تشقَّق)، إذ قرأ أبو جعفر (2)"﴾اْلَمالِئَكُة تَنزِيالً 
وقـراءة أيب  .(3)"، ونافع ، وابن عامر ، وخلف ، ويعقوب ، وقرأ أبو عمرو والكوفيـون بتخفيـف الشـني

الشـني  وحسن اإلدغام وقـوي  تنّ ( تتشّقق)على إدغام التاء ال،انية   الشني إذ أصله "جعفر حممولة 
، (1)"التــاء   الشــني نقلتهــا إىل حالــة أقــوى مــن حالتهــا قبــل اإلدغــام أقــوى مــن التــاء ، فــإذا أدغمــت 

ــــالتخفيف (6)"صــــلت مبخرجهــــا اتّ وكــــذلك أدغمــــت التــــاء   الشــــني الســــتطالتها حــــّت  ، أمــــا القــــراءة ب
 ..(1)"ختفيفا الجتماع م،لني( قتتشقّ )فمحمولة على حذ  التاء اتوىل من 

وم،الـه ،فة صوتني متفقني   املخرج ، وخمتلفـني   الّصـما جاء    وهو:إدغام المتجانسين داللة-  
ــوُس ُزوَِّجــتْ ﴿: قولــه تعــاىل فقــد أدغمــت الســني   الــزاي  فعلــى الــرغم مــن أهّنمــا مــن ،(9)"﴾َوِإَذا النـ ُف

،ـة ، إالّ أّن جهرالـزاي أقـوى مـن مهـس السـني ، وقـد روى اليزيـدي خمرج واحـد هـو ممّـا بـني اتسـنان واللّ 
 .(9)"ن أيب عمرو أيضاهذا اإلدغام ع

____________________ 

 .322ص/ 1، ج بنالجزريّ بن يوسف محمد :النشر في القراءات العشر : نظر يُ (1)
 [.26]اآلية  :الفرقانسورة(2)
 .331 ص/2، جالجزريّ  بن بن يوسف محمد : في القراءات العشر النشر: نظر يُ  (4)

 .116ص/  ج2الزمخشري ،محمود : ف االكش : نظر يُ (3)

 .111ص / 1الخليل بن أحمد الفراهيدي،ج: الكتاب : نظر يُ  (2)

 .116ص/  2الزمخشري، ج محمود:الكشاف : نظر يُ (2)

 [9]سورةاالتكوير اآلية (1)

 .232ص/1، جالجزريّ  بن بن يوسف محمد: النشر في القراءات العشر :نظر يُ ( 8)
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َوِهــَي َتْجــِري ِبِهــْم ِفــي َمــْوٍج  ﴿: نــد الطوفــانوقــال تعــاىل علــى لســان نــوح عليــه الّســالم خماطبــا ابنــه ع
َنُه وََكاَن ِفي َمْعِزٍل يَا بـَُنيَّ ارَْكب مََّعَنا َواَل َتُكن مَّعَ   .(1)"﴾اْلَكاِفرِينَ  َكاْلِجَباِل َونَاَداٰل نُوح  ابـْ

حالــة فإدغــام البــاء مــع املــيم مــع الغنّــة املشــّددة ، ومــا يناســب ذلــك مــن إطبــاق الشــفتني ليشــري إىل   
 .نفسّية ، نداء احلنان والعطف من اتب البنه نداء الّضم إىل أحضان اإلميان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
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 .أثرالّداللة الّصوتّية للوقف في القرآن الكريم -ثانيا
اللـــة املنطـــوق وحتديـــدها ، هـــو كـــربى الوحـــداا الصـــوتّية فـــوق التكيبيـــة املســـهمة   ارتســـام د:الوقـــف

ومكّون تركييب مساير لأللفـا  وطـرق أدائها،فاملتصـفح تثـره جيـده اليقـل أمهيـة عـن الفونيمـاا القطعيـة 
وا عنــد آخــر الكلمــة زمنــا قطــع الّصــويعرّفــه علمــاء الصــوا بأنّــه .التكيبيــة ، كالصــوامت والصــوائت 

مهيــة هــذا الفــن   كشــف الــّدالالا اهــتم بــه ونظــرا ت.(1)"الكــالمس فيــه عــادة بنيــة اســتئنا  مــا،يتنفّ 
وهـو ظـاهرة صـوتّية مهّمـة جـدًّا   تهّنـا تـرتبط بـاملعىن غـة اهتمامـا كبـريا، مون مـن علمـاء اللّ املتقدّ العلماء 

 .ارتباطا مباشرا

وهوأفضـلها :وهو مـا يكـون عنـد انقطـاع الـّنفس، واالختيـاري : االضطراري : ومثة ضربني من الوقف   
: اليكــــون باعتبــــار انفصــــال مــــا بــــني جزئــــي القــــول ، وتنــــدرج حتتــــه أنــــواع متعــــددة منهــــا  ،وهــــو الّــــذي

 . (2)"ام،والكا ،واحلسن،والقبيحالتّ 

 :وفيما يلي بيان داللة هذه اتنواع اتربعة .فهذا التقسيم التكاد مفاصل الكالم خترج عنه

 :أنواع الوقوفداللة -

ــ داللــة -0 وأك،ــر (3)"ق مبــا بعــده لفظــا وال معــىن  ذاتــه ، ومل يتعّلــ أمتّ اهوالوقــف علــى مــ: امالوقــف الّت
،وقــد جــاء هــذا   (1)"مــايكون هــذا النــوع مــن الوقو ،عنــد رؤوس اآلي ،وبعــد انقضــاء جــّو القصــص

قُــْل ُهــَو لِلَّــِذيَن  أََأْعَجِمــي  َوَعَربِــي   َولَــْو َجَعْلنَـاُه قـُْرآنًــا َأْعَجِميًّــا لََّقــاُلوا لَــْواَل ُفصِّــَلْت آيَاتُـهُ ﴿:قولـه تعــاىل
ـــر  َوُهـــَو َعلَـــْيِهْم َعًمـــى آَمنُـــوا ُهـــًدال َوِشـــَفاء   ُأولَــــِٰئَك يـُنَـــاَدْوَن  َوالَـّــِذيَن اَل يـُْؤِمنُـــوَن ِفـــي آَذاِنِهـــْم َوقـْ

___________________ 
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علــى كفــرة قـريش مــنطقهم ،أن ينــّزل  عــّز وجـلّ    هــذه اآليــة الكرميـة ينكــر اهلل (1)" ﴾ مََّكــاٍن بَِعيــدٍ ِمـن 
نـــزل  هـــدى مـــن الّضـــاللة ذي أ  هـــذا الّـــ والرســـول املنـــزل عليـــه عـــريب، مثّ أمـــره أن يبلّـــغ،أنّ  ،قرآنـــا أعجميـــا

اوي لداللـة إذ يوّضح الوقف انتهاء املعىن اّلذي دّل عليه التنغيم احلـ.(2)"،وشفاء من العمى لّلذين آمنوا
 .اإلنكار

ــة -5 وهواّلــذي َيســن الوقــف عليــه وَيســن االبتــداء مبــا بعــده ، لكونــه مكتفيــا : الوقــف الكــافيدالل
بنفســه منقطعــا مســتغنيا عّمــا بعــده لفظــا ومتصــال بــه معــىن ، ويعــّد مــن أك،ــر الوقــو  اجلــائزة   القــرآن 

 .(1)"فظق به من جهة اللّ عليا بعده،لعدم التّ ي كافيا ،لإلكتفاءبه عمّ ،ومسّ (3)"الكر  

ـَر الَـِّذي ُكنَّـا ﴿:وجلّ عزّ  وجاء الوقف،  قول اهلل َوُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا نـَْعَمـْل َصـاِلًحا َغيـْ
 .(6)"﴾ اِلِميَن ِمن نَِّصيرٍ َفُذوُقوا َفَما لِلظَّ  َأَوَلْم نـَُعمِّرُْكم مَّا يـََتذَكَُّر ِفيِه َمن َتذَكََّر َوَجاءَُكُم النَِّذيرُ  نـَْعَملُ 

ــــــوحي اآليــــــة   شــــــقّ   وجــــــلّ عزّ  ر،يــــــدعون اهللار،وهم يســــــتغي،ون   الناّ ل إىل موقــــــف الكّفــــــها اتوّ إذ ت
ــــــ ــــــاهم ليخــــــرجهم منهــــــا،ليعملوا صــــــاحلا،غري اّل ــــــوه،  دني ه وهــــــو موقــــــف ،ذو تنغــــــيم كلّــــــ.(1)"ذي عمل

 .(9)"وبيخعلى ذلك بالتّ  وتعاىلتبارك  ب املوىلعقّ ي  ع،مثّ بةوختشّ ورهّ  عإيالم،يصحبه تفرّ 

 

____________________ 

 [11] اآلية:سورة فصلت ( 1)

 .313ص/21ج،  الطاهر بن عاشور:التحريروالتنوير:نظر يُ (2)
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 [39] اآلية:سورة فاطر(6)    
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إذ اســتجاب .(1)"﴾وندُ ئِــام عَ ُكــإنّ  َقِلــيال ابِ ذَ وا الَعــفُ اِشــا كَ إنّــ﴿:ا   ســورة الدخان،قولــه تعــاىلوجــاء أيًضــ
 لــدعاء كفــرة قريش،بعــد دعــاء النــيب صــلى الَلــه عليــه وســلم،فرفع عــنهم اجلوع،زمنــا قلــيال ،مثّ  وجــلّ املــوىل عزّ 

ف تيـان املعصـية ،بعـد توقّـإوقد يوحى هذا الوقـف إىل املباشـرة،  . (2)"عادوا إىل املعصية،فأهلكم يوم بدر
 .قاب زمن اجلوع والع

والوصـل أوىل منـالوقف (8)"ا ومعـىنً ق مبـا بعـده لفظًـ  ذاتـه وتعلّـ هو الوقف على مامتّ :الوقف احلسن-8
ـــا ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء   ســـورة الصـــف ،قولـــه تعـــاىل ـــا﴿:ههن ـــَراٰل ُتِحب ونـََه ـــَن اللَّــــِهَوفـَْتح   وُأْخ َنْصـــر  مِّ

ـــب   ـــْؤِمِنينَ  َقرِي ـــِر اْلُم ينصـــر املـــؤمنني مبحمـــد عليـــه  وجـــلّ عزّ  اهلل لكرميـــةأنّ  هـــذه اآليـــة اتبـــنّي  .(4")﴾ َوَبشِّ
فهـــو ﴾المـــؤمنين وبشـــر﴿:ا قولـــه تعـــاىلوأّمـــ.(5)"يـــأتيهم فتحمكـــة،وهو فـــتح عاجـــل الصـــالة والســـالم مثّ 
 .، فالوصل هنا أوىل من الوقف(6)على أْن تؤمنوا وجتاهدوا ، في،يبهم اهلل تعاىل هبذا:ملعنىاتمر،ومعناه

 

 

 

 
___________________ 

 [16] اآلية:سورة الدخان(1)
 611ص/1ج،  الشوكانيمحمد:فتح القدير:نظريُ (2)
 .91ص.السيد بن عيد محمد:  المختصرالمفيد في علم التجويد:نظريُ (3)

 [13] اآلية:سورة الَصف(1)

 .211ص/1ج،(م2221-ه1121(/)ط.د)أحمد بن محمد ،دار الفكر ، بيروت ، لبنان ،الّصاوي : حاشية الّصاوي : نظريُ (6)

 .398ص/1ج،الزمخشري محمود:افالكشّ : نظر يُ (1)
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ــا رَب ــكَ و ﴿:ونظــريه ماجــاء   ســورة الزخر ،قولــه تعــاىل     َن ــيَـْقِض َعَليـْ ــُك ِل ــا َماِل ــاَدْوا َي ــاَل ِإنَُّكــم  َوَن َق
اس  الوقـف ملمـح النّـ،فقـد بـنّيَ (2)"توضح اآلية الكرمية موقف من مواقف اليـأس واخلـذالن(1)"﴾مَّاِكُثونَ 

الوصـــل،أوىل ههنـــا مـــن  ا يـــوحي أنّ د،ممّـــد القطعـــي علـــى نـــدائهم دون تردّ جـــاء الـــرّ  نقطـــاع الكـــالم ،مثّ با
 .الوقف
ـــ هـــو الوقـــف علـــى مـــا مل يـــتمّ :الوقـــف القبـــيح داللـــة -3 ق مبـــا بعـــده لفظـــا ومعـــىن تعلقـــا   ذاتـــه وتعّل

 .(3)"شديدا

َهـا إنَّ اللَّـَه اَل َيْسَتْحِيي ﴿: فالوقف اتقبح حنو ،قوله تعاىل فََأمَّـا  َأن َيْضِرَب َمَثاًل مَّا بـَُعوَضًة َفَمـا فـَْوقـَ
يَـْعَلُموَن أَنَُّه اْلَحق  ِمن رَّبِِّهمْ  يَـُقوُلوَن َماَذا َأرَاَداللَّـُه ِبَهـَٰذا َمَثاًل  الَِّذيَن آَمُنوا فـَ ُيِضل   َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فـَ

 .(1)"﴾َما ُيِضل  ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقينَ وَ  ِبِه َكِثيًرا َويـَْهِدي ِبِه َكِثيًرا

فالفعــل   اآليــة يتعــدى مبفعولــه وال  وجــلّ عزّ   اآليــة أن الوقــف   هــذا املقــام قــبح شــنيع بــذاا اهللتبــنّي 
 (.6)"بويهيعلى مذهب س"أن يضرب"َيسن السكوا عليه،دون متام املعىن املقرن نملة املفعول

 

 

    ____________________ 

 [ 99]  اآلية:ة الزخرفسور (1)

 .               3222ص/ 6سّيد قطب  ، ج:في ظالل القرآن ( 2)

 91ص،السيد بن عيد محمد :  المختصر المفيد في علم التجويد: نظر يُ (3)

 [21] اآلية:سورة البقرة(1)
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 .في القرآن الكريم مدودأثرالّداللة الّصوتّية لل -ثالثا 
فظـاهرة ( 1)"واليـاء السـاكنة ، ا والواو الساكنةوهي اتلف مطلقً  ، هو زيادة املّط   حرو  املدّ :المّد  
 .ةة فنيّ ة وتصويريّ   القرآن كغريها الختلومن أسرار معنويّ  املدّ 

مهـــدأاتنفس  مثّ ،الشـــحن واالنقبـــاض وارتعـــاش اتبـــدان،امعفـــه املـــدودمن آثـــار  انطبـــاع السّ ماختلّ  لّ ولعـــ 
 .(2)"ويطمئن الفكر، ور العقولوتتنّ ، هبذاالذكر، وتلني القلوب،واتذهان

من ذاك ماجاء  ولعلّ ، مهزة   كلمة واحدة أن يأيت بعد حر  املدّ :صلالواجب المتّ  داللة المدّ  -0
 .(3)"﴾ َجَزاًء مِّن رَّبَِّك َعطَاًء ِحَسابًا﴿:وجلّ  املوىل عزّ   قول 

مـاجوزوا بـه أوفـر  إلشـارة إىل أنّ لل بـه بـدون عـوض يتفضّ  أيّ ى،عطووصف اجلزاء بعطاء وهو اسم ملا ي  
، تعـاىل و عطـاء كرمـا مـن اهلل، فكان ماذكر للمتقني من املفاز ومافيه من جزاء شـكرا رـم ،  ا عملوهممّ 

فوقـع ، أشـياء  اسـم مصـدر حسـب َيسـب إذا عـدَّ : حسـاباو، ة إذجعـل ثواهبـا أضـعافارذه اتمّ وكرامة 
 . (1)"ر على أعمارم والتنوين فيه للتكبريّد َ هو جزاء ك،ري مق أيّ " جزاء" صفة"حسابا"

 .وعطاءك،ري صال،إذا فهو جزاء ممتدّ ا متّ ممدودين مدًّ  "عطاءً ،جزاءً "فلفظي

َقـاَل أَنِبئُــوِني ﴿:اىلونظـريه ماجـاء،  قولـه تعــ َوَعلَّـَم آَدَم اأْلَْســَماَء ُكلََّهـا ثُـمَّ َعَرَضــُهْم َعلَـى اْلَماَلِئَكــِة فـَ
 .(6)"﴾ بَِأْسَماِء َهـُٰؤاَلِء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ 

___________________ 

 .68ص م،1892-ه1/1121الكويت، ط ،مكتبة الفالح ، عامر سعيد: تجويد القرآن الكريم أسسه وتطبيقاته ورموز ضبطه:نظريُ (1)

 .2233ص/ 3وهبة الزحيلي، ج: التفسير الوسيط : نظر يُ (2)

 .[31]اآلية: سورة النبأ( 3)
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 [31]اآلية : سورة البقرة ( 6)
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، الــــــيت مل يعقلهــــــا املالئكــــــة أمســــــاء العــــــاقلني وغــــــريهم "األســــــماء"يؤثرامتــــــداد اتلــــــف هبــــــذا   مفــــــردة 
 .(1)"الك،ريين

ُكلُـوا َواْشـَربُوا ﴿: الفـائزين النـاجني مجيعابقولـه وجـلّ  املوىل عـزّ  و  موضع آخر من القرآن الكر  يهنا
صـوا  فيهـا مـن مـدّ  مبـا َيصـل "هنيئـا"رلفظة وهنـا تصـوّ .(2)"﴾ َهِنيًئا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اأْلَيَّاِم اْلَخالَِيةِ 

 .اإلمتداد يكون للتهنئة بل إنّ  التعليم املستد  ذلك الياء

ـَرا بـَْيتِـَي و ﴿:تعـاىل هلـو سورة البقـرة قويطلعنا القرآن اجمليد       ـَراِهيَم َوِإْسـَماِعيَل َأن َطهِّ َعِهـْدنَا ِإلَـٰى ِإبـْ
ــــــُجودِ  ــــــِع الس  ــــــاِكِفيَن َوالر كَّ حركــــــة  يشــــــرفة تقتضــــــفعمليــــــة الطــــــوا  بالكعبــــــة امل(3)"﴾لِلطَّــــــائِِفيَن َواْلَع

 .(1)"اللتنيمعربا عن هاتني الدّ  "الطائفين"  كلمة  منحية،ودورانا،لذا جاء املدُّ 

ــاءً ﴿ :  ســورة الّرعــد ال تعــاىل أيضــاقــو  ــْذَهُب ُجَف َي ــُد فـَ ــا الزََّب َيْمُكــُث ِفــي  فََأمَّ ــُع النَّــاَس فـَ ــا يَنَف ــا َم َوَأمَّ
ِلَك َيْضِرُب اللَّـُه اأْلَمْ  اأْلَْرضِ   .(6)"﴾ ثَالَ َكذَٰ

ــا عــن املعــىن الّــمعربّ قدجاءهــذا املــدّ ف    إذ ،بته ارمــزة بعــد اتلــفذي ســبّ الّــ "جفــاء"يقت لــه لفظــة ذي سه
 .د زبد البحردها كما يتبدّ ر بعد ذهاب اتعمال غري النافعة وتبدّ يصوّ 

 

 
____________________ 

،دار إحيــاء التــراا ، (ه1292) األلوســييدمحمودالسّ  ينالــدّ  شــهاب الفضــلأبو : المثــاني والســبع العظــيم تفســيرالقرآنروح المعاني،:نظــريُ (1)
 .223ص/ 1ج ،(ت/د)(ط/د)بيروت ،لبنان 

 .[21 ]اآلية:سورة الحاقة( 2)

 .[126 ]اآلية:سورة البقرة( 3) 

 .113ص،  دوميبني خالد : ةدالالت الظاهرة الصوتيّ (1)

 [ 19]  اآلية:سورة الرعد( 6)
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 :لالمنفص داللة المدّ  -5

 ني بشرط انفصاله عنه ،وذلك بأن يكون حـر  املـدّ واللّ  فصل هو أن يقع ارمز بعد حر  املدّ املنّ  املدّ 
و ثبوتـــــــه   ،ســـــــم فهـــــــو حقيقـــــــي ثبوتـــــــه   الرّ .(1)"ل الكلمـــــــة ال،انيـــــــةني آخـــــــر الكلمـــــــة،وارمز أوّ واللّـــــــ
 قــالَ ﴿:عليــه الســالم،ومــن أم،لــة ماجــاء   هــذا البــاب قولــه تعــاىل علــى لســان ســيدنا نــوح (2)"فــظاللّ 
اجلبـل  هنا يلقي بضاللة على مدى البعد املكاين وعلـوّ  فاملدّ (3)"﴾اءي من المَ منِ عصِ ل يَ بَ جَ  إلىئ وِ آسَ 
 .(1)"فس ا   النّ وينجو به من الطوفان، وهو تعبري عمّ  م ليفرّ كلّ تي ينشده املالذّ 

اَلأَنـُتْم َعابِـُدوَن و ﴾2﴿ اَل َأْعُبُد َما تـَْعبُـُدونَ  ﴾1﴿ ُقْل يَا أَيـ َها اْلَكاِفُرونَ ﴿: ونظريه ماجاء   قوله تعاىل
ـــدُ  ـــدت مْ  ﴾3﴿ َمـــا َأْعُب ـــا َعَب َـــا َعابِـــد  مَّ ـــا َأْعُبـــدُ  ﴾1﴿ َواَل أَن ـــُدوَن َم ـــُتْم َعاِب ـــَي  ﴾6﴿ َواَل أَن َلُكـــْم ِديـــُنُكْم َوِل

ــنِ  ويــاء النــداء عنــد ، (1)"ال تنقطــع فاملــّد   نفــي عبــادة الكافرينفيــه اســتغراق واســتمرارية.(6)"﴾﴾1﴿ ِدي
 .(9)"اقتاهنا بذاا النيب صلى اهلل عليه وسلم، زيادة   التشريف

وقــد اقتنــت هبمــزة املضــارعة ،  (9)"فــال تــدخل إالّ علــى الفعــل املضــارع ملعــىن االســتقبال" ال"وأّمــا     
 تقدير ثبوا الّصفة ، واقتنت بأنتم لنفي العبادة عن الكّفار مستقبال ، وقد يكون على . ههنا 

___________________ 

 .293ص،  عبد الفتاح المرصفي: هداية القاري :نظريُ (1)

 .112ص ،  بنالجزريّ بن يوسف محمد:التمهيد  في علم التجويد:نظريُ (2)

 [13:]سورة هود اآلية (3)

 .122صم،2221-ه1/1121سات القرآنية،عمان،األردن ،طوثاني للّدرا،دار الغ الجيوشي عبد اهلل: عبير القرآني والّداللة الّنفسيةالت(1)

 [1-1]اآليات :  سورة الكافرون( 6)

،  2، العدد 19مجلة المنارة ، المجلد كمال أحمد المقابلة ،القيمة الّداللية لصوت المّد في القراءات القرآنية ،  : نظر يُ (1)
 .62صم،2211

 111ص/ 2ّزركشي  ، جالبدر الدين : البرهان في علوم القرآن: نظريُ ( 9)
 .112ص/1الزمخشري  ، ج محمود:الكّشاف: نظر يُ ( 9)
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 .سجّية فيهم ، فتعمل عمل املضارع   الّداللة على استقرار حال هذه الّصفة

 . (1)"مبعىن اّلذي"ما" فشبيه بال ،  متّكن الزّيادة زمن احلال ،إالّ أنّ " ما"وأّما املّد     

 .(2)"﴾َأَردت ْم َأن َتْستَـْرِضُعوا َأْواَلدَُكمْ َوإهْن ﴿: تبارك وتعاىلوجاء   سورة البقرة قول اهلل

 والدكـــم فـــالإمث   ذلـــك واإلستضـــاع أصـــله طلـــب إرضـــاع الطفـــل ،أيّ تإن أردمت أن تطيلـــوا اإلرضـــاع 
ه جيـــوز املنفصــل واملعىن،فكمـــا أنّــ فهنــاك عالقـــة بــني املـــدّ . (3)"ه لســـنتنيطلــب أن نرضـــع الطفــل عـــرب أّمــ

 .ضاعة ،فكذلك جيوز للقار  أن ميدَّ لولده فتة الرّ  الد أن يستضع مرضعا ليمدّ للو 

ــَر اْلَحِديــدِ ﴿: وجــا   قولــه تعــاىل  ْيِن َقــاَل انُفُخــوا آتُــوِني زُبـَ ــَدفـَ ــْيَن الصَّ َحتَّــٰى ِإَذا  َحتَّــٰى ِإَذا َســاَواٰل بـَ
ذلـك العمـل الّشـاق  حينـا مـن الـّزمن " حتّـى"ذ يبنّي مّد إ(1)"﴾ َجَعَلُه نَارًا قَاَل آُتوِني أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطًرا

 .(6)"عند طر  اجلبل ، وعند إذابته ، وصّب الّنحاس على اجلدار

ني وحـده   كلمـة أو حـر  وصـال لّـني أو بعد حر  اللّ وال هو أن يقع السكون أصلي بعد حر  املدّ 
 . (9)"دَشدّ الساكن اتصلي امل ق إذا وقع بعد حر  املدّ ويتحقّ ،(1)"اووقف

 

____________________ 
 .131ص م،1881-ه1/1111، مصر ،طهدال محمود قراعة ،مكتبة الخانجي : تحقيق ، القرآن األخفش:معاني: نظر يُ ( 1) 
 [233 ] اآلية:سورة البقرة ( 2) 

 .138ص/2ج،الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير: نظريُ ( 3)

 [81]اآلية : سورة الكهف (1)

 .2283ص/ 1سّيد قطب  ، ج: ظالل القرآن في (  6)

 .339ص  ،عبد الفتاح المرصفي  :اية القارئ ده: نظريُ ( 1)

 . 199ص م، 1/1888ط ، عمان،دار النفائس،محمد خالد منصور : الوسيط في التجويد:نظر يُ ( 9) 
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 :زمالالّ  داللة المدّ  -4

هـذه اآليـة الكرميـة فيهـا  (1)"﴾ َجـاِعُلوُه ِمـَن اْلُمْرَسـِلينَ ِإنَـّا رَاد وُه ِإلَْيـِك وَ ﴿:زم،ماجاء   قوله تعـاىلالالّ 
ّــــ وجــــلّ  عــــزّ  وعــــد مــــن اهلل ــــه الَســــالم بعــــد أن ت  تم موســــى أن ــــدها موســــى علي ــــه   ه ســــريد إليهــــا ول لقي

الزم ، وإيفـاء الوعـد  فاملـدّ .  ،ووعـد اللَـه حـقّ  ه وعد مـن اهللتنّ  يفائه إق الوعدو فكان لزاما حتقّ .(2)"اليمّ 
 .الزم ق الردّ م،وحتقّ ز الّ 

ــــَرالٰ ﴿: تعــــاىل قولــــه ونظــــريه ماجــــاء   ــــُة اْلُكبـْ ــــِإَذا َجــــاَءِت الطَّامَّ ــــا  ﴾31﴿ َف نَســــاُن َم ــــذَكَُّر اإْلِ ــــْوَم يـََت يـَ
،فاملــد  هنــا حتقيــق اإلخبــار عــن هــول (1)"ءشــي علــى كــلّ  طــمّ ة تحيهــي الّصــ امــةلطّ فــا (3)"﴾﴾36﴿ َســَعىٰ 

ة ، فإذمــا تــأيت جــد علــى هــذه اترض ،وحتــيط بــه إحاطــة تاّمــو   منــاع ،كــلّ  هــذا اليــوم العصــيب ،وتعــمُّ 
 عـن هـول ذلـك ة علـى يـوم القيامـة يعـرّب امـة هنـا دالّـفالطّ .(6)"اا ،وتـوثقهم شـدًّ هم هدًّ اس تعلوهم ومهدُّ النّ 

 .(1)"ونكاد نشعر بدوي وطنني،ة يوم القيامة ة وشدّ وّ قاملناسب رول و  كة الطمّ ر حباليوم ،وتشعرنا 

ــاخَّةُ ﴿:  ســورة عــبسىأيضــاوقــال تعال ــاَءِت الصَّ ــِإَذا َج ــهِ  ﴾33﴿َف ــْن َأِخي ــْرُء ِم ــر  اْلَم ــْوَم يَِف ــِه  ﴾31﴿ يـَ َوأُمِّ
 صيحة شديدة من"اخةالصّ "فلفظة .(9)"﴾﴾31﴿َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيهِ ﴾36﴿َوأَبِيهِ 

____________________ 

 [29]اآلية : سورة القصا  (1)

 .116ص/22ج، الطاهر بن عاشور :  وير التحرير والتن:نظريُ (2) 

 [36-31]سورة النازعات اآلية(3) 

 .231ص/3ج.الفَراء أبو زكريا يحيى :معاني القرآن : نظريُ (1) 

 .123ص/3ج المصدر نفسه ،:نظر يُ (6)

 .93سّيد قطب ، ص: التصوير الفّني في القرآن الكريم ( 1)

 [31-33]اآليات:سورة عبس ( 9)
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صـــّخ حلدي،ـــه م،ــل أصـــاخ لـــه فوصـــفت : يقــال .(1)"هااتمســـاء أي تصـــمُّ  صــيحاا اإلنســـان تصــخّ 
ـــــاس يصـــــخون رـــــا امتـــــداد اتلـــــف إىل اخلـــــاء     أنّ وتبـــــنّي (2)"النفخـــــة بالّصـــــاخة جمـــــازا ، تّن الّن

 كّل تلك اتصواا تساوقت مع بعض ماخ اتذنفظ العنيف إلىصه س باللّ رْ مناسب المتداد اجلَ ،فظةاللّ 
 .هويل من ذلك املشهد العنيف ليوم القيامة إلفادة التخويف والت

ــا  ﴾2﴿ َمــا اْلَحاقَّــةُ ﴾1﴿اْلَحاقَّــةُ ﴿:قورســبحانه مــا وقــع اجلــرس فيــه ، موقــع مــّد ارــول ونظــريه  َوَم

ــــا اْلَحاقَـّـــةُ  ا تبــــدي حقــــائق ة تهّنــــاس مسيــــت القيامــــة حاقّــــقــــال ابــــن العبّــــ.(3)" ﴾﴾3﴿ َأْدرَاَك َم
ا ناسـبت ماتضـمنته مـن ا قويًـًّسـرْ مـنح وجـود الكلمـة جَ "الحاقة"  لفظة وجود املدّ  ولعلّ .(1)"اتشياء

 .أهوال

َوَمــا ﴿:  قولــه تعــاىل  ،"ةالحاقّــ"ة احلاصــل   كلمــ ة،من ذلــك املــدّ ر معــىن العمــوم والشــموليّ وقــد تقــرّ 
ق املتحّقـ املدّ   أنّ تبنّي  ذإ.(6)"﴾ َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا َولَـِٰكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُمونَ 

 الرسول قد جتاوزا  على أنّ  ة،وتدلّ داللة العموم والشموليّ حتمل  "الحاقة"  لفظة 

 .(1)"واملكان الته حدود الزمانرس
__________________ 

 .131ص/16الطاهر بن عاشور ، ج: التحرير والتنوير : نظر يُ ( 1)

 .119ص/1، جلزمخشري ا: الكشاف(2)

 .[3-1]اآليات: سورة الحاقة(3)

افي محمد، الم عبد الشّ عبد السّ : ،تحقيق (ه611ت)عبد الحّق بن غالب بن عطّيةاألندلسي : ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرّ :نظريُ (1)
 .82ص/11ج،2221-1/1122بيروت ،ط،دار الكتب العلمية 

 [29] اآلية :سورة سبأ(6)

 .66صم ،  2211/ 2،العدد19المجلد ،  مجلة المنارة، في القراءات القرآنية  القيمة الداللية لصوت المدّ  (1)

http://tanzil.net/#69:1
http://tanzil.net/#69:2
http://tanzil.net/#69:3


    دراسة تطبيقيّة لنماذج من القرآن الكريم - ة السّياقيّةيف الدّالل وأثره لصّوت اللّغويّا                                   الثالث                   الفصل 

 

 
304 

ُتْم ِإْن أَتَاُكمْ ﴿: هذا املقام،   قوله    فكان أخفّ  "اآلن"  لفظة  وقد ورد املدّ  َعَذابُُه بـََياتًا  ُقْل َأرَأَيـْ
ـــونَ  ـــُه اْلُمْجرُِم ـــاَذا َيْســـتَـْعِجُل ِمْن ـــهِ  ﴾62﴿ َأْو نـََهـــارًا مَّ ـــا َوَقـــَع آَمنـــُتم ِب ـــِه   أَثُـــمَّ ِإَذا َم آآْلَن َوَقـــْد ُكنـــُتم ِب

 استعجارم ، كان على أنّ ال زيادة اإلستفهام الدّ  ق   املدّ إذ حتقّ (1)"﴾﴾61﴿ ُلونَ َتْستَـْعجِ 

 .(3)"وبةاليت أتت   غري زمنهابعد استعباد التّ .(2)"جلهة التكذيب واإلنكار

ــــــــونس  ــــــــه تعــــــــاىل، ونظــــــــريه ماجــــــــاء   ســــــــورة ي ــــــــُل وَُكنــــــــَت ِمــــــــَن آآْلَن َوقَــــــــْد َعَصــــــــيْ ﴿:قول ْب َت قـَ
 .(6)"ااستعالء فرعون وجنوده فأغرقهم املوج مجيعً  إذجتاوز املدّ .(1)"﴾ اْلُمْفِسِدينَ 

 :لةالصّ  داللة مدّ  -3
الــة علــى املفــرد هــي ارــاء الزائــدة عــن بنيــة الكلمــة الدّ ، ة،وهاء الكنايــةبــصــلة هــاء الكتا ويقصــد بــه مــدّ 

 .(1)"ر الغائباملذكّ 

نَساَن الض ر  َدَعانَا ِلَجنِبِه َأْو قَاِعًدا َأْو قَاِئًمـا﴿:عـاىلومي،ل هذا قوله ت لة   الّصـفمـدّ (9)"﴾َوِإَذا َمسَّ اإْلِ
ذي عاء ويشــعر بفســحة اتمــل الّــه ،وارتفــاع صــوته بالــدّ يــوحي بإحلــاح اإلنســان علــى ربّــ "لجنبــه"لفظــة 

 .(9)"هيرجتيه من ربّ 
____________________ 

 [61-62]تان ياآل: سورة يونس  (1) 

 .319ص/2ج، الزمخشري محمود:  افالكشّ  :نظريُ (2)

 .111ص/11ج،  الطاهربن عاشور:التحريروالتنوير:نظريُ (4)

 [81] اآلية:سورة يونس(1)

 .الصفحة نفسها.المصدر السابق: نظر يُ (6)

 .366ص ، عبد الفتاح المرصفي:هداية القرئ :نظر يُ (1)

 [ 12]اآلية :سورة يونس(9)

 .122صم،1/2222، دار بن حزم ، بيروت ،لبنان ،ط نشأة الغبيان:  غة العربية في اآليات والمعجزاتاللّ  علوم (9)
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 وجـلّ  ده عـزّ ليـوحي إىل تفـرّ  املـدّ  إنّ .(1)" ﴾بِ ْيـالغَ  حُ تاِ َفـمَ  هُ دَ نْ وعِ ﴿:وجاء   سورة اتنعام ،قوله تعاىل 
مـــر وصـــنوانه واطـــل ،والنبـــت بأصـــنافه والتّ ا إىل ســـعة اخلـــزائن مـــن املطـــر وار  هـــذا املقـــام ،ويـــوحي أيًضـــ

 .(2)"الغيوب الغائرة   الزمن املاضي ،واملستقبل البعيد والقريبه ،وسعة هذ

 "فعنـد الوقـو    الـتالوة علـى(4)"﴾َوالنَّْخَل بَاِسَقاٍت َلَها طَْلع  َنِضيد  ِرْزقًا لِْلِعبادِ ﴿: تعاىل أيضـا قورو 
 ر هذا  لتصوّ (1)"ها سّت حركاا، وهو املّد العارض للسكون، متّد اتلف في(بَاِسَقاتٍ )لفظة 

شــاقة اجلميلــة، الــيت تنتهــي   أعالهــا   ب ســوق النخلــة وارتفاعهــا إىل اجلــّو بتلــك الرّ  االمتــداد إىل علــوٍّ 
 بذلك السعف اجلميل املتهّدل على جوانب قّمتها من كل جهة، حت أهنا لتبدو كالفتاة

 امع هبذا املّد ال، استشعر السّ ، ووقف على الدّ (نضيد)ر  بعد ذلك لفظة فإذا تال القا. (*)الفرعاء

   إذ يستشعر بسمعه(بَاِسَقاتٍ )ذي قبله   خال  ما استشعره بذلك املّد الصاعد، الّ ( الياء: )ارابط

 .لعبقةة اذي   الطلع، وقد غ طِّي بغطائه الربّاين اجلميل، ذي الرائحة الذكيّ قبل بصره، هذا التنضيد الّ 

الـة ة الدّ وتيّ احيـة الّصـ، مـن النّ (نضـيد)و( باسـقات: )فهذا ما لفتنا إليـه هـذا التعبـري املـزدوج   لفظتيـه  
ا ومل جنــد مــن التفــت إىل ذلــك صــوتيًّا، وإمنّــ. الــة بعــده علــى الــتاكم واربــوطعلــى العلــّو والصــعود، والدّ 

ظ يتعلــــق بفلســــفة اجلمــــال   هــــذا وجــــدنا املفكــــر اإلســــالمي الفــــّذ ســــّيد قطــــب قــــد التفــــت إىل ملحــــ
 وظالله،  لع النضيد   النخل الباسق، متاشيا مع احلقّ إبراز مجال الطّ "صويرالقرآين البديع، وهو التّ 

____________________ 

 [68]اآلية : سورة األنعام ( 1)

 262ص ،  عديالسّ  عبد الّرحمان:ناتيسير الكريم الرحم:نظر يُ (2)
  .[12]اآلية   :قسورة ( 3)
 .126الجرجاني ، صعبد القاهر : دالئل اإلعجاز : نظريُ (1)

 (. (فرع)مادة.12ص/  3، جلفيروزآبادي ا: القاموس المحيط :نظريُ  .)فرعاءالالمرتفع، والتام الشعر، والمرأة : الفارع(*)
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د، وبـني اجلمـال لع اتبـيض اجلميـل املنّضـفربط بني اجلمال احلسِّّي املرئي للطّ . (1)"امق اجلميلاحلّق السّ 
 .ذي ينطق به هذا التنضيد  للتدليل على اخلالق   هذا اخللق املنّسق اجلميلوحي املعنوي الّ الرّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

  26، ص د قطبسيّ  : التصوير الفني في القرآن: ينظر (1)



    دراسة تطبيقيّة لنماذج من القرآن الكريم - ة السّياقيّةيف الدّالل وأثره لصّوت اللّغويّا                                   الثالث                   الفصل 

 

 
307 

 

 

 :ّرابع المبحث ال                       
 

و ﴿    الةل الص  آن الكرميأ ثر ادل  يقاع والفواصل يف القرأ  ﴾ تي ة لالإ

 :ويتضمن       

آن الكرمي:أ واًل           يقاع يف القرأ وتي ة لالإ الةل الص   .أ ثر ادل 

آن الكرمي:اثنيا           وتي ة للفواصل يف القرأ الةل الص   .أ ثر ادل 
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 .ة لإليقاع في القرآن الكريموتيّ اللة الصّ أثر الدّ  -أوالً  

وتّن ظهــــرا الدراســــاا ،أّن العربيــــة لغــــة موســــيقية إيقاعيــــة ، والقــــرآن الكــــر  رأس مصــــادرها ، أ     
، فالناظر آلياته يـدرك أّن نظامـه الّصـويّت ، ووقعـه إعجازه بياين كامل ، ويتم،ل   أسلوبه الفين املعجز 

       .املوسيقي متناسق ، وحمكم 

لتعبـــري القــرآين ، واتصــواا بصــفتها إحــدى وجــوه اإلعجـــاز إّن اإليقــاع الّصــويت ظــاهرة فنيــة بــارزة   ا
 .الّلفظي   القرآن ، تؤدي دورها   ذلك اإليقاع

فاإليقاع القرآين بنية متكاملة ، ووحدة متاّصة ، بعضها يدّل على كّلها ، وكّلها يوحي إىل بعضها     
عــه ، وقوالــب مفرداتــه ، ونظــم مــن موســيقى اتصــواا الكامنــة ، إىل كلــم القــرآن الكــر  ،وهيئــة مقاط

تراكيبه، وجتانس فواصله ، وأجراس أصوامها ،   أطرا  آيـه ، واجتاهـاا املـدود ،   عباراتـه ، وتضـاّم 
معاين كلمه ، وانسياب الّذالقة الّلسانية فيه  وقد حفظ اإليقاع القـرآين ، كـّل هـذه املراتـب ، وسـلمت 

 . (1)"الّصوتّية، والفنّـّية الّداللّيةفيها كّل اخلصائص الّصوتّية ،املوسيقّية 

مـــن جتـــانس اتصـــواا فموســـيقى القـــرآن وإيقاعـــه ، الينبعـــان مـــن جـــرس احلـــرو  والكلمـــاا ، وال    
بل مـــن هـــذا التـــآزر بـــني الّصـــوا واملعـــىن ، بـــني اتنغـــام اخلارجيـــة والـــنغم الـــداخلي والتاكيـــب فحســـب 

 .التأمل العميق والتدبر املتأين لكلماته وآياته  املنبع  من املعاين وظالرا املرهفة الباع،ة على

وقد استخدم القرآن الكر  اإليقاع املناسب اتجواء كّل سـورة مـن سـوره ، فهنـاك آيـاا كرميـة متتـاز   
 .بإيقاع السريع وأخرى متتاز بإيقاع بطيء وحزين ، وهذا الّتنوع يتناسب مع معاين اآلياا ومضامينها 

 

_____________________ 

 .121سّيد قطب ، ص:  التصوير الفني في القرآن  (0)
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ِإْذ نَــاَداُه رَب ــُه ﴾16﴿ َهــْل أَتَــاَك َحــِديُث ُموَســىٰ ﴿: تعــاىل هلــو قولعــّل مــا يستشــهد رـّـذا   القــرآن الكرمي  
ـــــدَِّس طُـــــًوال ـــــاْلَواِد اْلُمَق ـــــىٰ  ﴾11﴿ ِب ـــــْوَن ِإنَّـــــُه طََغ ـــــٰى ِفْرَع ـــــْب ِإَل ـــــٰى َأن ﴾19﴿ اْذَه ـــــل لَّـــــَك ِإَل ـــــْل َه ُق فـَ

َتْخَشـىٰ ﴾19﴿ تـَزَكَّىٰ  ـَرالٰ  ﴾18﴿ َوَأْهِدَيَك ِإَلٰى رَبَِّك فـَ ثُـمَّ ﴾21﴿ َفَكـذََّب َوَعَصـىٰ  ﴾22﴿ فَـَأرَاُه اآْليَـَة اْلُكبـْ
ــَر َيْســَعىٰ  ــاَدالٰ  ﴾22﴿ َأْدبـَ َن ــا رَب ُكــُم اأْلَْعَلــىٰ ﴾23﴿ َفَحَشــَر فـَ ــاَل أََن َق فََأَخــَذُه اللَّـــُه َنَكــاَل اآْلِخــَرِة ﴾21﴿ فـَ

َرًة لَِّمن َيْخَشىٰ  ِإنَّ  ﴾26﴿ َواأْلُوَلىٰ  ِلَك َلِعبـْ  .(1)"﴾﴾21﴿ ِفي ذَٰ

إذ يظهر   هذه اآليـاا مـن سـورة النازعـاا بـطء احلركـة ، وشـّدة االسـتخاء ، حيـ  ك،ـ را فيـه      
 (2)"موسى عليه الّسالماملقاطع الطويلة،وذلك حّت يناسب جّو احلكايةوالعرض املتعّلق بقّصة سيدنا 

فََأَخـَذُه اللَّــُه ﴿:كما جنذ الّزجر ، والوعيد والغلظة مرّة   آية من آي هـذه املقطوعـة ،   قولـه تعـاىل    
  .إذ أخذ اهلل عّزوجّل فرعون باتوىل   دنياه﴾َنَكاَل اآْلِخَرِة َواأْلُوَلىٰ 

 

 

 

 

 

____________________ 

 [21 -16]اآليات : سورة النازعات  (1)

 .    3911ص/ 1جسّيد قطب ،في ظالل القرآن ، : نظر يُ ( 2)

 [.11-39]اآليات : سورةإبراهيم  (3)
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ِهـَي َتْجـِري وَ ﴾11﴿ َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَهـا ِبْسـِم اللَّــِه َمْجَراَهـا َوُمْرَسـاَهاِإنَّ رَبّـِي َلَغُفـور  رَِّحـيم  ﴿:وقوله تعـاىل
ـــَع  ـــن مَّ ـــا َواَل َتُك ـــب مََّعَن ـــيَّ ارَْك ـــا بـَُن ـــِزٍل َي ـــي َمْع ـــاَن ِف ـــُه وََك َن ُـــوح  ابـْ ـــاَداٰل ن ـــاِل َوَن ـــْوٍج َكاْلِجَب ـــي َم ـــْم ِف ِبِه

اَل َعاِصَم اْليَـْوَم ِمْن َأْمِر اللَّــِه ِإالَّ َمـن  قَالَ  قَاَل َسآِوي ِإَلٰى َجَبٍل يـَْعِصُمِني ِمَن اْلَماءِ  ﴾12﴿ اْلَكاِفرِينَ 
نَـُهَمـا اْلَمـْوُج َفَكـاَن ِمـَن اْلُمْغـَرِقينَ  رَِّحمَ  ذهب إّن التكـوين املوسـيقي   السـورة ليـ(1)"﴾﴾13﴿ َوَحاَل بـَيـْ

العـــريض العميـــق ، واملـــّداا املتواليـــة املتنوعـــة    ليشـــتك   رســـم ارـــولطـــوال وعرضـــا   عمـــق وارتفاع،
 . (2)"التكوين الّلفظي اآلية تساعد   إكمال اإليقاع وتكوينه واّتساقه مع جّو املشهد الرهيب 

إهّنـــا موســـيقى الطوفـــان ، كـــّل هـــذا يـــوحي إىل دالالا ارـــول العظـــيم ، واتســـى الفـــاجع ، بعـــد ذلـــك 
وذلك املوج املتصاعد املمتّد   عمق وارتفـاع ، و  سـعة املـاء املنهمـر  اإليقاع املتوايل   سرعة هائلة ،

 .(3)"ساعد   اّتساق املعىن

َهـــــــــا الـــــــــنـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّـــــــــةُ ﴿:  موضـــــــــع أخـــــــــر  قـــــــــال تعـــــــــاىل اْرِجِعـــــــــي ِإلَـــــــــٰى رَبِّـــــــــِك ﴾29﴿يَـــــــــا أَيَـّتـُ
يـوحي الوقـع السـائد ،   .(3)"﴾﴾32﴿ َواْدُخِلـي َجنَّتِـي ﴾28﴿فَاْدُخِلي ِفـي ِعبَـاِدي ﴾29﴿ رَاِضَيًةمَّْرِضيَّةً 

تشــبه املوجــة الرخيّــة   ارتفاعهــا   هــدوء واطمئنــان ، يّتفقــان  اآلي باملوســيقى الرخّيــة املتماوجــة ، إهّنــا
مع جّو الطمأنينة   املشهد كّله ، ولعّل لتوازن املّد إىل أعلـى بـاتلف وإىل أسـفل باليـاء علـى التـوايل ، 

 . (6)"شأنا   هذا التموج

____________________ 

 [.13-11]اآليات : سورة هود (0)

 .113سّيد قطب، ص:  القرآن التصوير الفني في (5)

 .121ص/2وهبة الزحيلي ، ج: التفسير الوسيط : نظر يُ (4)

 [.32-29]اآليات : سورة الفجر (3)
 .91سّيد قطب  ، ص: مشاهد القيامة في القرآن  (2)
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ْيًبا َولَـْم َأُكــن قَـاَل َربِّ ِإنّـِي َوَهـَن اْلَعظْـُم ِمنِّـي َواْشـتَـَعَل الـرَّْأُس َشـ﴿: أيضـا   سـورة مـر   قـال تعـاىلو 
َوِإنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َورَاِئي وََكانَـِت اْمَرأَتِـي َعـاِقًرا فـََهـْب لِـي ِمـن لَـُّدنَك  ﴾1﴿ ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّا

ــي وَ  ﴾6﴿ َولِيًّــا ــوبَ َيرِثُِن ــْن آِل يـَْعُق ــِرُا ِم ــُه َربِّ َرِضــيًّا َي إنّــه دعــاء زكريــاء عليــه الّســالم (1)"﴾﴾1﴿ َواْجَعْل
ليحــرك القلـــوب املتحّجــرة بتعبـــريه الّصــادق عـــن حزنــه وأســـاه خوفــا مـــن انقطــاع عقبـــه ، لوعــة اإلنســـان 

 .اب ، ي نادي اسم ربّه نداء خفّيا ،بكرة وعشيااحملروم ، وهو قائم ي صلي   احملر 

فهذه اآلياا ت وحي إىل معاين اخلضوع والّتذلل ، رذا الّنيب عليه السـالم  الرّاغـب   اخللفـة ، بعـد أن  
نسـق     .(2)"وهن منه العظم ، وغزا رأسه الشيب   والرّاغب أيضـا   اسـتكمال مسـرية النبـوة   صـلبه

إيّن قـال رّب " : العظم: فتجعلها سابقة لكلمة " مىّن "،ال أن تغرّي فقط كلمة فلو حاولت م" متكامل 
 .(3)"وهن ميّن العظم تحسست مبا يشبه الكسر   الوزن

فَــأَثـَْرَن بِــِه  ﴾3﴿فَــاْلُمِغيَراِت ُصــْبًحا ﴾2﴿ فَاْلُمورِيَــاِت قَــْدًحا ﴾1﴿ َواْلَعاِديَــاِت َضــْبًحا﴿: تعــاىل و  قولــه 
ــِه َجْمًعــا ﴾1﴿ نـَْقًعــا نَســ﴾6﴿ فـََوَســْطَن ِب ِلــَك َلَشــِهيد   ﴾1﴿ اَن ِلَربِّــِه َلَكُنــود  إنَّ اإْلِ َوِإنَّــُه  ﴾9﴿ َوِإنَّــُه َعَلــٰى ذَٰ

ِإنَّ  ﴾12﴿ َوُحصِّـَل َمـا ِفـي الص ـُدورِ ﴾8﴿ ُم ِإَذا بـُْعثِـَر َمـا ِفـي اْلُقبُـورِ َأَفاَل يـَْعلَ   ﴾9﴿ِلُحبِّ اْلَخْيِر َلَشِديد  
 .(1)"﴾﴾11﴿ رَبَـُّهم ِبِهْم يـَْوَمِئٍذ لََّخِبير  

 : القدحو،  (6)"أصواا أنفاسها أو حلوقها أو أجوافها وهي تعدو:  الضبحاخليل ، و:  لعادياتا

___________________ 

 [.1-1] اآليات : سورةمريم ( 1)

 .326السّيوطي ، ص جالل الدين:تفسير الجاللين : نظريُ  (2)

 .121سيد قطب ، ص: التصور الفني في القرآن الكريم  (3)

 [.11-1]اآليات : ورة العاديات س( 1)

 -ه1123/ 1ط ،لبنـــــــاندار ابــــــن حزم،بيــــــروت ،،(ه689) عبـــــــد الرحمــــــان بــــــن الجــــــوزي :فســــــيرر فــــــي علــــــم التّ زاد الميّســــــ: يُنظــــــر (6)
 .229ص/8ه،ج2222
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 .(2)"الغبار :  النقعو. (1)"الضرب إلخراج الّنار

وت،ري الغبار عند جريها ، لتغري عند حي  ي قسم اهلل عّزوجّل باخليل اليت تعدو وهي تضبح بصومها ، 
فقد جاء صوا احلاء وهو احتكاكي مهموس مرقق مستفل ، وهو .الصباح كما كانت عادة العرب 

يتناسب مع الّصوا احللقّي اّلذي تصدره اخليول ، كما يتناسب مع القدح ، ومع اإلغارة   سكون 
مجاعة أخرى ، تصوير لصراع اإلنسان   إذ تبنّي هذه اآلياا ، مشهد فرسان يغريون على . الّصبح

حي  يصّور مشهدا حّيا نابضا باحلركة واحلياة ، تعدو فيه كوكبة من الفرسان ، فحرارة .هذه احلياة
أنفاسها ، ووقع حوافرها ، والّشرر املتطاير منها ، وما ت،ريه من غبار حورا ، جعل إيقاعها منسجما 

 .(3)"مع احلدث وهو عدو اخليول بسرعة فائقة

 فقد مّت اإلنتقال فجأة من اجلمل اإلنشائية ، إىل"فاإليقاع   هذه اآلياا قد حنى منحى آخر ،  

إىل اإليقاع اراد  ، اجلمل اخلربية ، فتّتب على ذلك اإلنتقال من اإليقاع املضطرب السريع 
ا تصويرا وصوتيا رائعا ، أّما فاصلة احلاء واملّد الّذي يليه   هذه اآلياا ، فيشّكل عنصر .(1)"البطيء

 .ما أقربه إىل مححمة اخليول

ثُــمَّ َكــالَّ ﴾3﴿َكــالَّ َســْوَف تـَْعَلُمــونَ ﴾2﴿ َحتَّــٰى زُْرتُــُم اْلَمَقــاِبرَ ﴾1﴿ أَْلَهــاُكُم التََّكــاثـُرُ ﴿:  وقولــه تعــاىل
ــينِ ﴾1﴿ َســْوَف تـَْعَلُمــونَ  ــَم اْلَيِق ــْو تـَْعَلُمــوَن ِعْل ــَرُونَّ اْلَجِحــيمَ ﴾6﴿َكــالَّ َل ــْيَن ﴾1﴿ لَتَـ ــا َع ثُــمَّ لَتَـَرُونَـَّه

 .(6)"﴾﴾9﴿ ثُمَّ لَُتْسأَُلنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ ﴾9﴿ اْلَيِقينِ 

 قائم على شر  عال، ميّد هذه السورة ذاا إيقاع جليل رهيب عميق ، وكأهّنا صوا نذير ، 

____________________ 

 .169ص م،1/1891لبنان،طبيروت،،دار العلم للماليين ،طّبارة  عفيف عبد الفتاح  :تفسير جزء عمّ (1)
 .999ص/2النيسابوري، ج محمود بن أبي الحسن: إيجاز البيان عن معاني الفرآن ( 2)

 .11، صم1/1993ط لبنان،، دار الفكر،بيروت،المبارك محمد : دراسة أدبية لنصوص من القرآن الكريم( 3)

   . abu.edu.iq  موقعجامعة  العراق ،، 28صماجد النجار ، : من مالمح الداللة الصوتية (1)

 [.9-1]اآليات : سورة التكاثر  (6)
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 صوته ، ويدوي بنربته ، صائحا بنوم غافلني خممورين سادرين ، أشرفوا على اراوية ، وعيوهنم

 .(1)"وحّسهم مسحور ، فهو ميّد صوته إىل أبعد ما يبلغ ضة ،م غم

 وقد جاءا هذه اتصواا قوية جملجلة ، هبذا االنفجار احلنجري ال،قيل املعرو  بارمز ، اّلذي ي نتج 

كمة ، مثّ انفتاحهما بصورة خاطفة   .( 2)"بانغالق الوترين الصوتيني بصورة حم 

ع قلوب الالهني ، هبول ما ينتظرهم هناك ، بعد زيـارة املقـابر ،   وتنتقل السورة بعد ذلك ، إىل قر    
َكالَّ ﴿:صني سه الرهيب الرّ رْ وجَ ،هذا اإليقاع بألفاظه ويكّرر﴾َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُمونَ ﴿:إيقاع عميق رزين 

حقيقتـه ارائلـة ، مثّ يزيد هـذا التوكيـد عمقـا ورهبـة ، وتلوَيـا مـن أمـر ثقيـل ، اليتبّينـون ﴾َسْوَف تـَْعَلُمونَ 
 .(3)"﴾َكالَّ َلْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقينِ   ﴿:  غمرة اخلمار واالستنكار

أّي ارتـــدعوا وانزجـــروا   فلـــو علمـــتم العلـــم : إثـــر تأكيـــد ، للّزجـــر والتهديـــد فاآليـــة اتخـــرية تأكيـــد     
طاعـة اهلل تعـاىل، وملـا خ ــدعتم احلقيقـّي ، الّـذي ال شـّك فيـه وال امـتاء   ملـا أرــاكم التكـاثر بالـدنيا عـن 

مثّ تنتهي الّسورة بالوقع الّرصني الّذاهب إىل القرار العميق .(1)"بنعيم الدنيا عن أهوال اآلخرة وشدائدها
وهـــو وقـــع مناســب ل،قـــل مـــا َيمــل هـــذا الالهـــي ،﴾ ثُـــمَّ لَُتْســـأَُلنَّ يـَْوَمئِــٍذ َعـــِن النَِّعـــيمِ ﴿:  قولــه تعـــاىل 

 . (6)"واإلنفاق واملعصية ، وعبء ما َياسب نفسه عن كّل هذا العاب  ، من عبء اجلمع ،

____________________ 

 .26ص/1سّيد قطب ، ج: في ظالل القرآن (1)

 .29بور شاهين، صعبد الص: المنهج الّصوتي للبنية العربية :يُنظر (2)

  .3812ص/1سّيد قطب ، ج: في ظالل القرآن (3)

 .689ص/ 3م، ج1891/ 1ط.دار القرآن الكريم ، بيروت ، لبنان، بونيمحمد علي الصا: صفوة التفاسير(1)
 .3813ص /1سّيد قطب ، ج: في ظالل القرآن  (6)
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ِإْن ﴾3﴿ َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوالٰ ﴾2﴿ َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوالٰ ﴾1﴿ َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوالٰ ﴿:تعاىل وقوله  
ُثمَّ ﴾9﴿ َوُهَو بِاأْلُُفِق اأْلَْعَلىٰ ﴾1﴿ اْستَـَوالٰ ُذو ِمرٍَّة فَ ﴾6﴿ َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوالٰ ﴾1﴿ ُهَو ِإالَّ َوْحي  يُوَحىٰ 

َتَدلَّىٰ  َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما ﴾12﴿ فََأْوَحٰى ِإَلٰى َعْبِدِه َما َأْوَحىٰ ﴾8﴿ َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْيِن َأْوَأْدَنىٰ ﴾9﴿ َدنَا فـَ
ُتَماُرونَُه َعَلٰىَما يـََرالٰ ﴾11﴿ رََأالٰ  ِعنَدَها ﴾11﴿ِعنَد ِسْدرَِة اْلُمنتَـَهىٰ ﴾13﴿ َوَلَقْد رَآُه نـَْزَلًة ُأْخَرالٰ ﴾12﴿ َأفـَ

َلَقْد رََأاٰل ِمْن ﴾19﴿ َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما طََغىٰ ﴾11﴿ِإْذ يـَْغَشى السِّْدرََة َما يـَْغَشىٰ ﴾16﴿ َجنَُّة اْلَمْأَوالٰ 
َرالٰ  َت َواْلُعزَّالٰ ﴾19﴿ آيَاِت رَبِِّه اْلُكبـْ ُتُم الالَّ َرأَيـْ أََلُكُم الذََّكُر َولَُه ﴾22﴿ َوَمَناَة الثَّالَِثَة اأْلُْخَرالٰ ﴾18﴿ َأفـَ

 .(1)"﴾﴾22﴿ تِْلَك ِإًذا ِقْسَمة  ِضيَزالٰ ﴾21﴿ اأْلُنَثىٰ 

أقســــم املــــوىل عّزوجــــّل بــــالّنجم الّســــاقط الراصــــد علــــى صــــدق الــــدعوة احملمديــــة الّداعيــــة إىل اردايــــة ، 
ول اإلســـراء والوحدانيـــة ، وتســـتنكر اآليـــاا أن جيـــادل املشـــركون رســـول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وســـّلم حـــ

 .واملعراج 

واإليقــاع   اآليــاا ذو لــون موســيقي خــاص، لــون يلحــظ فيــه التمــوج واإلنســياب ،وهــو يتناســق مــع   
الصور والظالل الطليقة، الـيت تشـّع مـن اجملـال العلـوّي الّـذي يقـع فيـه احلـدث النـوراين واملشـهد الرّبـاين ، 

 .(2)"متناسقة مع حركاا جربيل وهو يتاءى للرسول

 

 

 

_____________________ 

 [.22-1]اآليات :سورة النجم ( 1)

 .3121ص/ 1سّيد قطب  ، ج: في ظالل القرآن الكريم (2)
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  .أثر الّداللة الّصوتّية للفواصل في القرآن الكريم -ثانيا  

          للفواصــل القرآنيــة مزيــة مهّمــة   إعطــاء اآليــاا القرآنيــة جرســا موســيقيا لــه أثــره اخلــاص   الــّنفس     
قــال مصــطفى صــادق .إذ أّن الــّنص القــرآين وظّــف الفاصــلة إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك  .و الوجــدان 
إالّ صــور تاّمــة لألبعــاد الــيت تنتهــي هبــا مجــل  لــيت تنتهــي هبــا آيــاا القــرآن هــذه الفواصــل امــا و :"الرّافعــي 

 ي سـاق م نـوع الّصـوا والوجـه الّـذيا ي الئـاملوسيقى ،وهي مّتفقة مع آيامها   قرار الّصوا اتفاقا عجيبًـ
 .(1)"العجب مذهب هعليه مبا ليس وراءَ 

فالفاصلة تأيت   هناية اآلية   لتحّقق للّنص جانبًـا مجاليًـا ، الیطئـه الـذوق السـليم   تنّنـا مهمـا يكـن 
 هّنـا ت ضـفي علـى الـّنص قيمـة صـوتّية منتظمـة ، ينقّسـم سـياق الـنص هبـا إىل وحـداا من شيء ، حنّس أ

 .(2)"أدائية 

وت سـهم فواصـل القــرآن الكـر    تشـكيل الصــورة اجلماليـة لآليــاا معـىن و داللـة وهــذه أم،لـة توّضــح   
ــــــــَماِء َوالطَّــــــــاِرقِ ﴿: في ســــــــورة الطــــــــارققــــــــال تعــــــــالى.الفواصــــــــل داللــــــــة  ــــــــا  ﴾1﴿ َوالسَّ ــــــــا َأْدرَاَك َم َوَم
َهـــا َحـــاِفظ   ﴾3﴿ الـــنَّْجُم الثَّاِقـــبُ  ﴾2﴿ الطَـّــاِرقُ  ـــا َعَليـْ نَســـاُن ِمـــمَّ  ﴾1﴿ ِإن ُكـــل  نـَْفـــٍس لَّمَّ ْلَينظُـــِر اإْلِ فـَ

ـــقَ  ـــقٍ  ﴾6﴿ ُخِل ـــاٍء َداِف ـــن مَّ ـــَق ِم ـــبِ  ﴾1﴿ ُخِل ـــْلِب َوالتـََّراِئ ـــْيِن الص  ـــن بـَ ـــُرُج ِم ـــِه  ﴾9﴿ َيْخ ـــٰى رَْجِع ِإنَّـــُه َعَل
َلى السََّراِئرُ  ﴾9﴿ َلَقاِدر   ٍة َواَل نَاِصرٍ  ﴾8﴿ يـَْوَم تـُبـْ  .(3)"﴾﴾12﴿ َفَما َلُه ِمن قـُوَّ

ي بذلك تنّه يطرق ، أّي يطلع ليال، وكّل من أتاك ليال:  الطارق  .(1)"فقد طرقك النجم ، مس 

 .فقد أقسم اهلل تعاىل بالّسماء و جنومها املضيئة ،وكّل منها آية من آياته الّدالة على وحدانيته
____________________ 

 .162، صمصطفى صادق الّرافعي : إعجاز القرآن و البالغة النبوية (1)

 .298، صحّسان تمام : البيان في روائع القرآن (2)

 [12-1]االيات:ارق طسورة  ال(3)

 .92ص/8، جلجوزيبن ابن محمدن أبوالفرج عبد الرحم: زاد الميسر في علم التفسير (1)
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مّتحــــدة الــــوزن الصــــر ،على وزن ...( الطارق،الثاقب،حــــافظ،دافق )حيــــ  جــــاءا فواصــــل اآليــــاا
 .، فاسهمت حرو  املّد املتكّررة   الفواصل   حتقيق التآلف و اإلنسجام الّصويت ( فاعل)

وجــاءا اتصــواا قويــة تتناســب مــع عمليّــة اخللــق، وهــي اإلجيــاد مــن عــدم واختــار الــراء املرقّــق ليــدّل   
علــى أّن اإلعــادة أهــون عليــه مــن اخللــق مــن الشــيء فــإّن خلــق اإلنســان مــن عــدم أيســر عليــه أن يعيــده 

فمـن املسـبوقة  وك،ريا ما جتيا الفواصل مسبوقة حبر  من حرو  املـّد ،.(1)"بعد موته،يوم تظهر اخلفايا
ْأًســــا وَكَ ﴾33﴿وََكَواِعـــَب أَتْـَرابًــــا﴾32﴿ َحـــَداِئَق َوَأْعَنابًــــا﴾31﴿ ِإنَّ لِْلُمتَِّقـــيَن َمَفــــازًا﴿: تعــــاىلبـــاتلف قولـــه 

ابًا﴾31﴿ ِدَهاقًا ـ﴾31﴿ َجَزاًء مِّـن رَّبّـَِك َعطَـاًء ِحَسـابًا﴾36﴿الَّ َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َواَل ِكذَّ َماَواِت رَّبِّ السَّ
نَـُهَمــا الرَّْحَمـــٰنِ  ــْوَم يـَُقــوُم الــر وُح َواْلَماَلِئَكــُة َصــفًّا﴾39﴿ اَل َيْمِلُكــوَن ِمْنــُه ِخطَابًــا  َواأْلَْرِض َوَمــا بـَيـْ الَّ   يـَ

لِـَك اْليَــْوُم اْلَحـق  ﴾39﴿ بًايـََتَكلَُّمـوَن ِإالَّ َمـْن َأِذَن لَـُه الرَّْحَمــُٰن َوقَـاَل َصـَوا َفَمـن َشـاَء اتََّخـَذ ِإلَـٰى رَبّـِِه   ذَٰ
َويـَُقـوُل اْلَكـاِفُر يَـا لَْيَتنِـي ُكنـُت  ِإنَّا أَنَذْرنَاُكْم َعـَذابًا َقرِيبًـا يـَـْوَم يَنظُـُر اْلَمـْرُء َمـا قَـدََّمْت يَـَداهُ ﴾38﴿ َمآبًا

الّصـــوا الّـــذي غلـــب اســـتعماله هـــو صـــوا البـــاء وهـــو صـــوا شـــفوي جمهـــور شـــديد (2)"﴾﴾12﴿ تـَُرابًـــا
فإنّنا نلحـظ امتـداد داللـة عظمـة هـذه املخلوقـاا مـن أرض وجبـال ومسـواا وغريهـا وهـي .مقلقل قوّي 

 .تّدة   اتفاق الرحيبة ،ت شعر املتدبّر بعظمة اخلالقمم

ـــْمُس ُكـــوَِّرتْ ﴿: قـــال تعـــاىل ـــيـَِّرتْ ﴾2﴿ َوِإَذا الن ُجـــوُم انَكـــَدَرتْ ﴾1﴿ ِإَذا الشَّ ـــاُل ُس َوِإَذا ﴾3﴿ َوِإَذا اْلِجَب
ـــــــــتْ  ـــــــــوُس ﴾1﴿ َوِإَذا اْلِبَحاُرُســـــــــجَِّرتْ ﴾6﴿ َوِإَذا اْلُوُحـــــــــوُش ُحِشـــــــــَرتْ ﴾1﴿ اْلِعَشـــــــــاُر ُعطَِّل َوِإَذا النـ ُف

 َوِإَذا ﴾12﴿ َوِإَذا الص ُحُف ُنِشَرتْ ﴾8﴿ بَِأيِّ َذنٍب قُِتَلتْ ﴾9﴿ َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلتْ ﴾9﴿ُزوَِّجتْ 

 

____________________ 

 .992ص /2النيسابوري ، ج بي الحسنمحمود بن أ : إيجاز البيان عن معاني القرآن (1)

 [12-31]اآليات :سورة النبأ (2)
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ــــَماُء ُكِشــــَطتْ  ــــا ﴾13﴿ َوِإَذا اْلَجنَّــــُة ُأْزِلَفــــتْ ﴾12﴿ ُســــعَِّرتْ َجِحــــيُم َوِإَذا الْ ﴾11﴿ السَّ َعِلَمــــْت نـَْفــــس  مَّ
 .(1)"﴾﴾11﴿ َأْحَضَرتْ 

 اترض غري اترض لفتبدّ  ، الدنيا هذه بأفول ؤذنةم   ، سرعةم   تتاءى لقيامةا مبشاهد السورة تبتد    
 التاء صوا هو واحد بصوا مجيعا الفواصل وتنتهي ، كليهما   املعهودة املعامل وتتغرّي  ، موااوالسّ 
قـوّي ، فهـو جمهـور الحنبـاس الـّنفس عنـد الّنطـق بـه ، وهـو صـوا شـديد أيضـا الحتيـاج  صـوا وهـو ،

فالتـــاء إذن صـــوا أســـناين ل،ـــوي .عليـــه عنـــد الّنطـــق بـــه ، یـــرج ممـّــا بـــني الّلســـان وأصـــول ال،نايـــاالّضـــغط 
 شـريي   كونالّسـ وهذا ،،وقد زاد هذا الّصوا شّدة   الفاصلة هنا كونه ساكنا  (2)"انفجاري مهموس

ـ ذيالّـ السـكون إىل  حيـاة فـال ، مطبـق سـكون ، وفنائهـا الـدنيا أجـل انقضـاء بعـد ، الكـون علـى يمی 
  .بأهلها زاخرة كانت وقد اترض وجه على
وإّن تلــك احلركــة الّرهيبـــة ، ارائجــة   هـــذه اآلي ، ومبوســيقى ســـريعة م صــاحبة رـــذه املشــاهد، لتهـــّز   

الــّنفس البشــريّة هــزّا عنيفــا طــويال، وختلعهــا مــن كــّل مــا تطمــئن إليــه وتــركن، فهــي حركــة ارــول املــدّمر ، 
 .(3)"ذلك احلنياجلار  لكّل ما جتده   

ـــــــــَماُء انَشـــــــــقَّتْ ﴿:وقولـــــــــه تعـــــــــاىل      ـــــــــتْ  ﴾1﴿ ِإَذا السَّ ـــــــــا َوُحقَّ ـــــــــْت ِلَربّـَِه َوِإَذا اأْلَْرُض  ﴾2﴿ َوَأِذَن
 .(1)"﴾﴾6﴿َوَأِذَنْت ِلَربّـَِها َوُحقَّت ﴾1﴿ َوأَْلَقْت َما ِفيَها َوَتَخلَّتْ  ﴾3﴿ ُمدَّتْ 

 استسـالم . هلل اإلستسـالم طـابع ، خـاص طـابع ذاا الكونيـة اإلنقالب مشاهد ببعض السورة تبدأ  
  .(6)"وخشوع ويسر  طواعية   ، اترض واستسالم ماءالسّ 

 ، سـاكنا بـه جـيء وقد ، ضعيف قمرقّ  مهموس وهو ، التاء هو واحد بصوا مجيعا الفواصل وتنتهي
 عليه مها على ما واترض ماءفالسّ  ، واترض السمواا ارجلبّ  واخلضوع اإلذعان داللة َيمل هنا وهو

_____________________ 
 [11 -1]اآليات : لتكوير سورة ا(1)
 .218كمال بشر  ،ص:علم األصوت ( 2)
 .19سّيد قطب ، ص: مشاهد القيامة في القرآن ( 3)
 [.6-1]اآليات : سورة االنشقاق  (1)
 .32ص/9سّيد قطب ، ج:  في ظالل القرآن (6)
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 ال ضعيفان لوقانخم احلقيقة   مافإهنّ  ، ةالقوّ  من فيهما لإلنس يتاءى ما وعلى ، الصنعة إحكام من 
 .ستسالمإلوا اخلضوع سوى اإلري اتمر إزاء ميلكان
ــــاَل أُْقِســــُم ﴿:وجــــاء   موضــــع آخــــر ، وهــــو مقــــام تصــــديق النبــــوة ، قــــول املــــوىل تبــــارك وتعــــاىل      َف

ـنَـفَّسَ  ﴾19﴿ َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعسَ ﴾11﴿ اْلَجَواِر اْلُكنَّسِ  ﴾16﴿ بِاْلُخنَّسِ  ِإنَـُّه َلَقـْوُل  ﴾19﴿ َوالص ـْبِح ِإَذا تـَ
 .(1)"﴾﴾18﴿ َرُسوٍل َكرِيمٍ 

فقــد أقســم اهلل تعــاىل بــالنجوم والكواكــب الســّيارة ، وبالّليــل ، وبالّصــبح ، علــى صــدق رســول اهلل     
 . صلى اهلل عليه وسّلم   نبوته

فالفاصلة بصوا السني الّل،وي اتسناين اّلذي یرج صوته من بـني ال،نايـا وطـر  الّلسـان ، بطبيعتـه    
ت هــذه الفاصــلة القســم اإلرــي العظــيم وهــو مناســب اإلقســام هــذا باعتبــار فقــد اســتغرق.الّرخــوة ارامســة

 .طبيعة هذا الّصوا ااملهموس الّرخو ، اليت تناسب الرغبة بتصديق من أ لقي إليهم القسم

لَـّْو َمـا تَْأتِينَـا بِاْلَماَلِئَكـِة  ﴾1﴿ َوقَاُلوا يَا أَيـ َها الَِّذي نـُزَِّل َعَلْيِه الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنون  ﴿:و  قوله تعاىل   
ِإنَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا  ﴾9﴿ َما نـُنَـزُِّل اْلَماَلِئَكَة ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوَما َكانُوا ِإًذا م نَظرِينَ  ﴾9﴿ ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقينَ 
 .(2)"﴾﴾8﴿ الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُونَ 

تبنّي اآلياا باإلشادة بكتاب اهلل اّلذي أنكره الكفار عنادا واستكبارا من دون حّجة وال دليل ، مثّ    
ن إىل الكون العظيم البديع وخالقه العلّي القدير ، و  آخرها إشارة لت،بيت تلفت انتباه هؤالء اجلاحدي

اهلل قلب رسوله مبا أنزله عليه من آياا ، فهو الّرسـول املبعـوث واملكلّـف بـدعوة البشـريّة إىل توحيـد اهلل 
ملتعـــة ففاصـــلتها النـــون واملـــيم املســـبوقتان حبـــر  مـــّد ت،ـــري الشـــعور با.(3)"عـــن طريـــق التغيـــب والتهيـــب

 .واإلحساس باجلمال 
____________________ 

 [18-16]اآليات : سورة التكوير  (1)

 [8-1]اآليات : سورة الحجر  (2)

 .122م ، ص1881-ه1112/ 1نذير حمدان  ، دار المنابرة ، جّدة، ط: الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم  ( 3)
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ا ذاا سالســة نطقيــة تســتهوي اتلســنة ، تكتســبها يّتضــح مــن حتليــل اآليــاا القرآنيــة صــوتّيا ، أهّنــ    
مــن وفــرة اتصــواا الّلغويــة الســهلة الّنطــق فيهــا ، الــيت تتمّتــع مبالمــح التتطّلــب جهــدا عضــلّيا كبــريا   

ومــن هــذه السالســة النطقيــة ، تكتســب هــذه اآليــاا القرآنيــة موســيقى .الّنطــق ، كاالنفجــار ، واجلهــر 
 .ك،رة اتصواا الّلغوية املتمّيزة اجلْرس فيها   لغوية الفتة جذابة ، إىل جانب

ومل يكن ذلك اتثر اّلذي حتدثه العناصـر الّصـوتّية   هـذه اآليـاا ، ليكـون علـى حسـاب املعـىن       
فقد تبنّي كيف تسعى هذه العناصر مبا تتكه من أثر إىل خدمة املضمون   كّل آية   فتجد اتصـواا 

وحّية ، وداللتها ،   سبيل دعم املعىن   فاملعىن ختدمه عناصر هـذا التعبـري الّلغوية ، تسّخر جروسها امل
 .الصويت ، مبا حتّققه من أثار

وأخــريا ال أزعــم أنّــين وفيــت هــذه اآليــاا حّقهــا مــن هــذا التحليــل ، لكنّــين مــن خــالل هــذا اجلهــد    
 .املتواضع اّلذي قمت به ، توّصلت إىل اتمنوذج الّصويّت اتم،ل 

ّجــه إىل املــوىل عّزوجــّل متوســلني إليــه أن يــتّم علينــا نعمتــه ، والَيرمنــا هدايتــه ، وأن يرفعنــا بــالقرآن ونتو 
 .أعلى عليني ، آمني
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ىل ،وكتــاب اهلل تعــا ّلغــة بصــفة عاّمــةلقــد حرصــنا علــى أن تكــون الغايــة مــن هــذه الّدراســة خدمــة ال    
لنــا علــى رصــد أثــر الّداللــة الصــوتّية مــن مقــاطع وتنغــيم وإدغــام ووقــف ومــّد  بصــفة خاّصــة ،لــذلك عمه

 هوحـدي  الّلغويّة   القرآن الكـر  ااصو تا موضوع عن احلدي ف،  القرآن الكر  وفواصل وإيقاع  
 : وبعدها خل صنا إىل الّنتائج اآلتية،ةغويّ اللّ  املتعة عن

 .ّداللة ظاهرة واضحة   الّلغة العربية صلة اتصواا بال -0

 .اتّصواا   الّلغة العربية عنصر أساسي، الميكن جتاوزه  -5

ــــوزّع املخــــارج الّصــــوتّية مــــن حيــــ  ارمــــس واجلهــــر والشــــّدة والّرخــــاوة توزيعــــا عــــادال يــــؤدي إىل  -4 تت
 .االنسجام بني اتصواا 

ويلحظ الّلغـة العربيـة حسـب طريقـة الّنطـق،ا أصـواا إّن الّلغويني العرب القدماء واحملـدثني قـد صـّنفو -3
أّن التصنيف قائم على خال  بينهم   التسمياا وعدد خمارج احلرو  ، كما أّن تصنيف اتصـواا 

مع والّنطـــق ، أّمـــا عنـــد احملـــدثني فيقـــوم علـــى االســـتعانة الّلغويـــة عنـــد العـــرب القـــدماء  يعتمـــد علـــى الّســـ
 .بالوسائل اآللية املتطّورة 

تعــر  اتلفــا  القرآنيــة املتنوعــة الّداللــة إالّ عــن طريــق الّصــوا وداللتــه ، فــالقرآن الكــر  اختارهــا ال-2
 .بدّقة لتدّل على مقاصده   كّل سوره وآياته

 .ا وفاعلّيةً بدالالا أك،ر عمقً  ، ي،ري الّنص يفضي التنوع  ما بني املقاطع إىل تنوّع ّصويتّ  -2

تنطــوي عليــه مــن  دثني جلوهريــة اتّصــواا الّلغويــة مــن دالالا ومعــاينإشــارة العلمــاء القــدامى واحملــ -1
 . دالالا 

ـــادة   قـــّوة الّصـــوا -8 ســـتدعي قـــّوة   وجهـــره ت مـــن اخلصـــائص الـــيت تتفـــّرد هبـــا الّلغـــة العربيـــة أّن الزّي
 .الّداللة
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فاا ن الصّ لبعض اتصواا أثر   دالالمها من حي  إكساهبا القّوة أو الضعف ، أو غري ذلك م -1

 . اّليت تّتصف هبا اتصواا

، توظيًفـا يقصـد منـه تصـوير املواقـف ....ف التعبري القرآين أصواا اجلهر وارمس و التفخيم وظّ -01
 .له هذه اتصواا من دالالا، يشعرنا مبا حتم

شـــّكلت الظـــواهر الصـــوتّية مظهـــرًا صـــوتًيا كشـــف لنـــا عـــن مـــدى مجـــال اآليـــاا القرآنيـــة   بنائهـــا -00
 .ّصويتّ ال
 آيامها ارتباطا وثيًقاضمون ترتبط الفاصلة القرآنية مب -05 

   .لظاهريت املخالفة واملماثلة فائدة مقصودة تقليل اجلهد وتيسري الّنطق -04
 . التنغيم وسيلة لتميز اتساليب الّلغويّة وتنوع دالالمها بني التعجب واالستفهام واإلخبار -03
 ،ـاماللّ  إماطـة   سـامهت تعبرييـة وظـائف ديتؤ  ال،انويةاليت الفونيماا من...واإلدغام  التنغيمعدّ ي  -02
 .املعاين بعض عن
 .من الصعوبة مبكان الّتطرق جلميع استعماالا القرآن الكر  للّداللة الصوتّية-02

مـــن خـــالل الّدراســـة التطبيقيّـــة جـــاء العديـــد مـــن التشـــكيالا الصـــوتّية مناســـًبا ملضـــمون اآليـــاا  -01
 ...ة املشكلة را مناسبة طبيعية   اجلهر وارمس ، أو الرخاوة والشّدة ، أو اإلطباق واالنفتاحالقرآني
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 الفهــــــارس الفنّيـــة                   
 

 :وتتضمن 

ال           آنية فهرس الآايت  :أ و   .القرأ

 .النبوية فهرس ال حاديث  :اثنيا          

 .ات الشعريةفهرس ال بي  :اثلثا          

 .فهرس الرسوم: رابعا          

 .فهرس قامئةاملصادرواملراجع :خامسا          

 .فهرس املوضوعـــــات: سادسا         
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 .القرآنية اآليــــات فهــــرس :أواًل 

 الصفحة اآلية رقم ـــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآليــ ورةـــــــــــــــالس

 151 12 ﴾ ﴿اْهدهنَا الصِّرَاَط اْلم ْسَتقهيمَ  الفاحتة

 174 14 ﴾ينالدِّ  مه يـَوْ  كه َمله ﴿ الفاحتة

لهَك اْلكهَتاب  اَل َرْيبَ  البقرة  022 15 ﴾ ه ًدى لِّْلم تَّقهنيَ   فهيهه   ﴿ذٌَ

ع ــونَ  البقرة ــْم اَل يـَْرجه ــَن  ﴾08﴿ ﴿ص ــمٌّ ب ْكــٌم ع ْمــٌي فـَه  َأْو َكَصــيٍِّب مِّ
السََّماءه فهيهه ظ ل َمـاٌا َوَرْعـٌد َوبـَـْرٌق جَيَْعلـ وَن َأَصـابهَعه ْم  ه آَذاهنهـهم 

ــــــــــــــــــْواه  ــــــــــــــــــَواعهقه َحــــــــــــــــــَذَر اْلَم ــــــــــــــــــَن الصَّ ــــــــــــــــــيٌط  مِّ َواللَّـــــــــــــــــــه  حم ه
ك لََّمــا َأَضـاَء َر ــم  ﴾َيَكـاد  اْلبَـــْرق  َیْطَف أَْبَصـاَره مْ 01بهاْلَكـافهرهيَن﴿

ْم قَــــام وا َذَهَب َولَــــْو َشــــاَء اللَّـــــه  لَــــ  مََّشــــْوا فهيــــهه َوإهَذا َأْظَلــــَم َعَلــــْيهه
ْم َوأَْبَصــــــــــــــارهههمْ  ــــــــــــــلِّ َشــــــــــــــْيٍء   بهَســــــــــــــْمعههه إهنَّ اللَّـــــــــــــــَه َعَلــــــــــــــٌى ك 

 "﴾﴾51﴿ َقدهيرٌ 

08-51 521 

 
 

 البقرة
 

ـــــا بـَع وَضـــــًة َفَمـــــا  ﴿ إنَّ اللَّــــــَه اَل َيْســـــَتْحيهي َأن َيْضـــــرهَب َمـــــَ،اًل مَّ
ـــا الَّـــذهيَن آمَ  فـَْوقـََهـــا ـــن رَّهبِّهـــمْ َفَأمَّ ـــوَن أَنَّـــه  احْلَـــقُّ مه َوأَمَّـــا  نـ ــوا فـَيَـْعَلم 

َـــٌَذا َمــَ،اًل  ــلُّ بهــهه َك،هــريًا  الَّــذهيَن َكَفــر وا فـَيَـق ول ــوَن َمــاَذا أَرَاَد اللَّـــه  هبه ي ضه
قهنيَ  َويـَْهدهي بههه َك،هريًا لُّ بههه إهالَّ اْلَفاسه  ﴾ َوَما ي ضه

 

 
 

52 
 

 
 

411 

 البقرة
  

آَدَم اْتَمْسَـــاَء ك لََّهـــا مث َّ َعَرَضـــه ْم َعَلـــى اْلَماَلئهَكـــةه فـََقـــاَل  ﴿َوَعلَّـــمَ 
 ﴾ أَنبهئ وينه بهَأمْسَاءه َهـٌؤ اَلءه إهن ك نت ْم َصادهقهنيَ 

40 401 

 015 23 ﴾23﴿ إهنَّ اْلم تَّقهنَي  ه َجنَّاٍا َونـََهرٍ  ﴿ البقرة
 

َواللَّـه  خم ْرهٌج مَّا ك نت ْم   ْأمت ْ فهيَها﴿َوإهْذ قـَتَـْلت ْم نـَْفًسا فَادَّارَ  البـــقرة 
 ﴾ َتْكت م ونَ 

15 031 
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 البقرة

لهَك َفههَي َكاحلْهَجاَرةه َأْو َأَشدُّ ﴿ مث َّ َقَسْت قـ ل وب ك م مِّن بـَْعده ذٌَ
ْنه  اْتَنـَْهار   َوإهنَّ مهَن احلْهَجاَرةه َلَما يـَتَـَفجَّر    َقْسَوةً  َها  مه نـْ َوإهنَّ مه

ْنه  اْلَماء   َها َلَما يـَْهبهط  مهْن َخْشَيةه   َلَما َيشَّقَّق  فـََيْخر ج  مه نـْ َوإهنَّ مه
  ﴾13﴿ َوَما اللَّـه  بهَغافهٍل َعمَّا تـَْعَمل ونَ  اللَّـهه 

13 

 

 

514 
 
 

 512 82 ﴾ اللَّـه  بهَغافهٍل َعمَّا تـَْعَمل ونَ ﴿ َوَما  البقرة

 
 البقرة

رَةه  نـَْيا بهاآْلخه َفاَل ی َفَّف   ﴿ أ ولَـٌئهَك الَّذهيَن اْشتَـَرو ا احْلََياَة الدُّ
 ﴾ َعنـْه م  اْلَعَذاب  َواَل ه ْم ي نَصر ونَ 

82 512 

بـْت ْم َوَفرهيًقا تـَْقتـ ل ونَ فـََفرهيًقا  ﴿ البقرة -015 81  ﴾َكذَّ
512 

َنا َوأ ْشرهب وا  ه قـ ل وهبههم  اْلعهْجَل بهك ْفرهههمْ  لبقرةا ْعَنا َوَعَصيـْ  48 14 "﴾ ﴿قَال وا مسَه

َ لهلطَّائهفهنَي و ﴿ البقرة يَم َوإهمْسَاعهيَل َأن َطهِّرَا بـَْييته
ْدنَا إهىَلٌ إهبـْرَاهه َعهه

 ﴾َوالرُّكَّعه السُّج وده َواْلَعاكهفهنَي 

052 400 

 018 011 ﴿اَل يـَْعقهل وَن َشْيًئا َواَل يـَْهَتد وَن﴾ البقرة

يب  َدْعَوَة الدَّاعه إهَذا   ﴿َوإهَذا َسأََلَك عهَبادهي َعينِّ فَإهينِّ َقرهيبٌ  البقرة أ جه
يب وا يله  َدَعانه   ﴾  َوْليـ ْؤمهن وا يبه َلَعلَّه ْم يـَْرش د ونَ فـَْلَيْسَتجه

082 014 

﴿فَإهن زَلَْلت م مِّن بـَْعده َما َجاَءْتك م  اْلبَـيـَِّناا  فَاْعَلم وا َأنَّ اللَّـَه  البقرة
 ﴾ َعزهيٌز َحكهيمٌ 

511 011 

ع وا َأْواَلدَك ْم﴾ البقرة  404 544 ﴿َوإهْن أََردمتُّْ َأن َتْستَـْرضه
ن َذا الَّذهي يـ ْقرهض  اللَّـَه قـَْرًضا َحَسًنا فـَي َضاعهَفه  َله  َأْضَعافًا  مَّ ﴿ البقرة

 ﴾ َواللَّـه  يـَْقبهض  َويـَْبس ط  َوإهلَْيهه تـ ْرَجع ونَ   َك،هريَةً 
532 510 

 032 521 ﴾ ﴿َوَما َيذَّكَّر  إهالَّ أ ول و اْتَْلَبابه  البقرة
 028 585 ﴾فـَْلي ْملهْل َولهيُّه  بهاْلَعْدله ﴿ البقرة
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 033 11 ﴾ ﴿ َوَما َيذَّكَّر  إهالَّ أ ول و اْتَْلَبابه  آل عمران
إهْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا مهن لَّد نَك  ﴿َربَـَّنا اَل ت زهْغ قـ ل وبـََنا بـَْعدَ  آل عمران

 ﴾  إهنََّك أَنَت اْلَوهَّاب   َرمْحَةً 
18 501 

نـ وَن بهاْلكهتَـابه ك لِّـهه ﴿ آل عمران َها أَنت ْم أ واَلءه حت هبُّـونـَه ْم َواَل َي هبُّـوَنك ْم َوتـ ْؤمه
ـــيْ  ـــوا َعَل ـــَن َوإهَذا َلق ـــوك ْم قَـــال وا آَمنَّـــا َوإهَذا َخَلـــْوا َعضُّ ـــَل مه ك م  اْتَنَامه

  ﴾ إهنَّ اللَّـَه َعلهيٌم بهَذااه الصُّد وره  ق ْل م وت وا بهَغْيظهك مْ   اْلَغْيظه 

001 011 

ـــكَ  النساء ـــَزَل إهلَْي َـــا أَن ـــهه  ﴿لَّــــٌكهنه اللَّــــه  َيْشـــَهد  مبه ـــه  بهعهْلمه َواْلَماَلئهَكـــة    أَنزََل
يًدا  َيْشَهد ونَ   ﴾ وََكَفٌى بهاللَّـهه َشهه

022 501 

لهَك أَْدىَنٌ َأالَّ تـَع ول وا ﴿ النساء  011 14 ﴾4﴿ ذٌَ
 012 015 ﴾﴿َوالَ اْلَمالَئهَكة  اْلم َقرَّب ونَ  النساء

 031 12 ﴾﴿ َوإهن ك نت ْم ج ن ًبا فَاطَّهَّر وا املائدة
َن اللَّـهه ح ْكًما لَِّقْوٍم  بـْغ ونَ ﴿ أََفح ْكَم اجْلَاههلهيَّةه يَـ  املائدة َوَمْن َأْحَسن  مه

 ﴾ ي وقهن ونَ 
21 505 

ــــَن احْلَــــقِّ َوَنْطَمــــع  َأن  املائدة ﴿َوَمــــا لَنَــــا اَل نـ ــــْؤمهن  بهاللَّـــــهه َوَمــــا َجاَءنَــــا مه
َلَنا َربُـَّنا َمَع اْلَقْومه الصَّاحلههنَي﴿  ﴾13ي ْدخه

83 583 

يمٌ ﴿ املائدة  083 81 ﴾81﴿اْعَلم وا َأنَّ اللَّـَه َشدهيد  اْلعهَقابه َوَأنَّ اللَّـَه َغف وٌر رَّحه

يب  الَّذهيَن َيْسَمع ونَ  اتنعام َا َيْسَتجه  013 42 ﴾  ﴿إهمنَّ
ـــــــــ اتنعام ـــــــــَو الَّـــــــــذهي أَنَشـــــــــَأك م مِّ ـــــــــَدٍة َفم ْســـــــــتَـَقرٌّ ﴿وه  ـــــــــٍس َواحه ن نَـّْف

 ﴾ َقْد َفصَّْلَنا اآْليَااه لهَقْوٍم يـَْفَقه ونَ  َوم ْستَـْودَعٌ 
18 010 

 401 21 ﴾به يْ الغَ  تيح  اه فَ مَ  ه  دَ نْ ﴿وعه  اتنعام
﴿فـََوْسَوَس َر َما الشَّْيطَان  لهي ْبدهَي َر َما َما و ورهَي َعنـْه َما مهْن  اتعرا 

 َسْوآمهههَما ﴾
51 581 

َا بهغ ر ورٍ  اتعرا  مه   013 55 ﴾ ﴿َفَدالَّ
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ــْم رهْجـٌس َوَغَضــبٌ  اتعرا  َــادهل وَنينه   ﴿قَـاَل قَــْد َوقَــَع َعلَـْيك م مِّــن رَّبِّك  َأجت 
ــــــن  َــــــا مه ــــــا نـَــــــزََّل اللَّـــــــه  هبه  ه َأمْسَــــــاٍء مَسَّْيت م وَهــــــا أَنــــــت ْم َوآبَــــــاؤ ك م مَّ

 ﴾10﴿ ك م مَِّن اْلم نَتظهرهينَ فَانَتظهر وا إهينِّ َمعَ   س ْلطَانٍ 

10 581 

ــرَاٍط ت وعهــد وَن َوَتص ــدُّوَن َعــن َســبهيله اللَّـــهه ﴿ اتعرا  َواَل تـَْقع ــد وا بهك ــلِّ صه
نـــــــت ْم قَلهـــــــياًل   َمـــــــْن آَمـــــــَن بهـــــــهه َوتـَبـْغ ونـََهـــــــا عهَوًجـــــــا ـــــــر وا إهْذ ك  َواذْك 

دهينَ   َفَك،َـّرَك مْ    ﴾81﴿ َوانظ ر وا َكْيَف َكاَن َعاقهَبة  اْلم ْفسه

82 581 

ـــَفادهَع َوالـــدََّم  اتعرا  ـــَل َوالضَّ ـــاَن َواجلَْـــرَاَد َواْلق مَّ ـــْيههم  الطُّوَف ﴿َفَأْرَســـْلَنا َعَل
 ﴾  ًما جمُّْرهمهنيَ آيَاٍا مَُّفصَّاَلٍا فَاْسَتْكبَـر وا وََكان وا قـَوْ 

044 015 

ـَـا ي َســاق وَن إهىَل اْلَمــْواه  اتنفال َ َكَأمنَّ ﴿جي َادهل ونَــَك  ه احْلَــقِّ بـَْعــَد َمــا تـَبَـــنيَّ
 ﴾َوه ْم يَنظ ر ونَ 

12 021 

ــــْم  ه ﴿ اتنفال ــــوه ْم إهذه اْلتَـَقْيــــت ْم  ه أَْعيـ ـــنهك ْم قَلهــــياًل َويـ َقلِّل ك  َوإهْذ ي رهيك م 
ـــــرًا َكـــــاَن َمْفع ـــــواًل أَْعي ـــــنه  ـــــَي اللَّــــــه  أَْم َوإهىَل اللَّــــــهه تـ ْرَجـــــع    ههْم لهيَـْقضه
يَـــــا أَيُـَّهـــــا الَّـــــذهيَن آَمن ـــــوا إهَذا َلقهيـــــت ْم فهَئـــــًة فَـــــاثـْب ت وا ﴾33﴿اْت م ـــــور  

 ﴾32﴿ َواذْك ر وا اللَّـَه َك،هريًا لََّعلَّك ْم تـ ْفلهح ونَ 

33-32 084 

 14 14 ﴾  َوَرس ول ه    ﴿ َأنَّ اللَّـَه بَرهيٌء مَِّن اْلم ْشرهكهنيَ  التوبة
ــم  انفهــر وا  ه َســبهيله  التوبة ــْم إهَذا قهيــَل َلك  ﴿يَــا أَيُـَّهــا الَّــذهيَن آَمن ــوا َمــا َلك 

َرةه   ْرضه اللَّـهه اثَّاقـَْلت ْم إهىَل اْتَ  نـَْيا مهَن اآْلخه يت م بهاحْلََياةه الدُّ َفَما  أََرضه
َرةه إهالَّ قَلهيلٌ  نـَْيا  ه اآْلخه  ﴾ َمَتاع  احْلََياةه الدُّ

48 031 

 038 31 ﴿ إهالَّ تَنص ر وه  فـََقْد َنَصَره  اللَّـه ﴾ التوبة

ـــد  َمـــا َواَل عَ  ﴿ التوبة ـــْوَك لهـــَتْحمهَله ْم قـ ْلـــَت اَل َأجه َلـــى الَّـــذهيَن إهَذا َمـــا أَتـَ
َأمحْهل ك ْم َعَلْيهه تـََولَّوا وَّأَْعيـ نـ ه ْم َتفهيض  مهَن الـدَّْمعه َحَزنًـا َأالَّ جيَهـد وا 

 ﴾15﴿ َما ي نفهق ونَ 

15 511 

ــــــــإهن تـََولَّــــــــ التوبة ــــــــوَ ﴿َف ــٌَه إهالَّ ه  ـــــــ َ اللَّـــــــــه  اَل إهَل ــــــــْل َحْســــــــيبه َعَلْيــــــــهه  ْوا فـَق 
 ﴾051﴿ َوه َو َربُّ اْلَعْرشه اْلَعظهيمه   تـَوَكَّْلت  

051 084 
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َنبههه َأْو قَاعهًدا َأْو قَائهمً  يونس نَساَن الضُّرُّ َدَعانَا جله  402 05 ا﴾﴿َوإهَذا َمسَّ اإْله

ْنـه   يونس ل  مه ﴿ق ْل أَرَأَيـْت ْم إهْن أَتَاك ْمَعَذاب ه  بـََياتًـا َأْو نـََهـارًا مَّـاَذا َيْسـتَـْعجه
آآْلَن َوقَـْد ك نــت م   َأمث َّ إهَذا َمـا َوقَـَع آَمنــت م بـههه  ﴾21﴿ اْلم ْجرهم ـونَ 

ل ونَ   ﴾20﴿ بههه َتْستَـْعجه

21-20 402 

دهينَ  يونس  402 10 ﴾ ﴿آآْلَن َوَقْد َعَصْيَت قـَْبل  وَك نَت مهَن اْلم ْفسه

ــــيٍم  ﴿الــــر هود ــــن لَّــــد ْن َحكه ــــَلْت مه ــــاٌب أ ْحكهَمــــْت آيَات ــــه  مث َّ ف صِّ كهَت
 َخبهرٍي﴾

10 550 

نَســـــــ﴿ هود نَـــــــا اإْله ْنـــــــه  إهنَـّــــــه  َولَـــــــئهْن أََذقـْ نَّـــــــا َرمْحَـــــــًة مث َّ نـََزْعَناَهـــــــا مه اَن مه
َناه  نـَْعَماَء بـَْعَد َضرَّاَء َمسَّـْته  لَيَـق ـوَلنَّ ﴾1﴿ لََيئ وٌسَ ف ورٌ  َولَئهْن أََذقـْ

 ﴾01﴿إهنَّه  َلَفرهٌح َفخ ورٌ   َذَهَب السَّيَِّئاتـ َعينِّ 

1-01 084 

 
 
 

 هود

ــاَل ارَْكبـ ـوا فهيَهــا بهْســمه اللَّـــهه جَمْرَاَهــا َوم ْرَســاَها إهنَّ َريبِّ َلَغف ــوٌر  ﴿َوَق
ــيمٌ  ــَي جَتْــرهي هبههــْم  ه َمــْوٍج َكاجلْهبَــاله َونَــاَدٌى نـ ـوحٌ ﴾30﴿ رَّحه  َوهه

ــــــَع  ــــــن مَّ ــــــا َواَل َتك  ــــــب مََّعَن َــــــا بـ ــــــيَنَّ ارَْك ــــــزهٍل ي ــــــاَن  ه َمْع ــــــه  وََك َن ابـْ
ـــــــَن  ﴾35﴿ اْلَكـــــــافهرهينَ  ـــــــم ينه مه ـــــــٍل يـَْعصه ـــــــاَل َســـــــآوهي إهىَلٌ َجَب َق
ــْن أَْمــره اللَّـــهه إهالَّ َمــن رَّ   اْلَمــاءه  ــَم اْليَـــْوَم مه ــمَ قَــاَل اَل َعاصه َوَحــاَل  حه

نَـه َما اْلَمْوج  َفَكاَن مهَن اْلم ْغَرقهنيَ   ﴾34﴿ بـَيـْ

30-34 
 
 
 
 

455-
412 

م ينه مهَن اْلَماءه ﴿ هود َم   قَاَل َسآوهي إهىَلٌ َجَبٍل يـَْعصه قَاَل اَل َعاصه
مَ  نَـه َما اْلَمْوج  َفَكاَن   اْليَـْوَم مهْن أَْمره اللَّـهه إهالَّ َمن رَّحه َوَحاَل بـَيـْ

 ﴾ مهَن اْلم ْغَرقهنيَ 

34 405 

م ينه مهَن اْلَماءه ﴿ هود َم   قَاَل َسآوهي إهىَلٌ َجَبٍل يـَْعصه قَاَل اَل َعاصه
مَ  نَـه َما اْلَمْوج  َفَكاَن   اْليَـْوَم مهْن أَْمره اللَّـهه إهالَّ َمن رَّحه َوَحاَل بـَيـْ

 ﴾34﴿ مهَن اْلم ْغَرقهنيَ 

18 521 
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ــــَواَب  يوسف ـــهه َوَغلََّقــــته اْتَبـْ ـــَو  ه بـَْيتهَهــــا َعــــن نَـّْفسه ﴿ َورَاَوَدتْـــه  الَّــــيته ه 
إهنَّه    إهنَّه  َريبِّ َأْحَسَن َم،ْـَوايَ   قَاَل َمَعاَذ اللَّـهه   َوقَاَلْت َهْيَت َلكَ 
 ﴾54﴿ م ونَ اَل يـ ْفلهح  الظَّاله 

54 525 

إهنَّكه ك نته   َواْستَـْغفهرهي لهَذنبهكه  ﴿ ي وس ف  أَْعرهْض َعْن َهـٌَذا يوسف
 مهَن اخْلَاطهئهنَي﴾

51 511 

ــال وا َفَمــا َجــزَاؤ ه  إهن ك نــت ْم َكــاذهبهنيَ ﴿ يوسف قَــال وا َجــزَاؤ ه  َمــن  ﴾13﴿َق
َد  ه َرْحلههه فـَه َو َجزَاؤ ه   لهَك جَنْزهي الظَّالهمهنيَ   و جه  ﴾12﴿ َكذٌَ

13-12 411 

 511 11  ﴾ ﴿قَال وا أَإهنََّك َتَنَت ي وس ف   يوسف
ن وا َأن تَْأتهيَـه ْم َغاشه  يوسف َيٌة مِّْن َعَذابه اللَّـهه َأْو تَْأتهيَـه م  السَّاَعة  ﴿أََفَأمه

 ﴾ بـَْغَتًة َوه ْم اَل َيْشع ر ونَ 
011 518 

 511 11 ﴾1﴿ ﴿ َعامله  اْلَغْيبه َوالشََّهاَدةه اْلَكبهري  اْلم تَـَعاله  الرعد
 511 00 ال﴾وَ  نْ ﴿ مه  الرعد
 511 02 ال﴾صَ اتَ ﴿ وَ  الرعد
َوأَمَّا َما يَنَفع  النَّاَس فـََيْمك      َفَأمَّا الزََّبد  فـََيْذَهب  ج َفاءً ﴿  الرعد

لهَك َيْضرهب  اللَّـه  اْتَْم،َالَ   ه اْتَْرضه   ﴾ َكذٌَ
01 400 

َ َر مْ  َوَما أَْرَسْلَنا مهن رَّس ولٍ  إبراهيم لُّ اللَّـه    إهالَّ بهلهَسانه قـَْومههه لهي بَـنيِّ فـَي ضه
 ﴾ َوه َو اْلَعزهيز  احلَْكهيم    َمن َيَشاء  َويـَْهدهي َمن َيَشاء  

13 21 

 
 
 

 إبراهيم

ـن  بَـَّنا إهنََّك تـَْعَلم  َما خن ْفهي َوَما نـ ْعلهن  ر ﴿  َوَما َیَْفٌى َعَلى اللَّـهه مه
ــــَماءه َشــــْيٍء  ه اْتَرْ  احلَْْمــــد  لهلَّـــــهه الَّــــذهي  ﴾48﴿ ضه َواَل  ه السَّ

ـــــى اْلكهـــــرَبه إهمْسَاعهيـــــَل َوإهْســـــَحاقَ  إهنَّ َريبِّ َلَســـــمهيع    َوَهـــــَب يله َعَل
ــ ﴾41﴿ الــدَُّعاءه  ــن ذ رِّيَّــيته َربِّ اْجَعْلــينه م قه ــاَلةه َومه ــا   يَم الصَّ َربَـَّن

نهنَي يـَــْوَم  ﴾31﴿ َوتـََقبَّــْل د َعــاءه  ــْؤمه ــا اْغفهــْر يله َولهَوالهــَديَّ َولهْلم  َربَـَّن
 ﴾30﴿ يـَق وم  احلْهَساب  

48-30 
 
 
 

450 
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 احلجر

ـــــــــــهه الـــــــــــذِّْكر  إهنَّـــــــــــَك ﴿ ـــــــــــال وا يَـــــــــــا أَيُـَّهـــــــــــا الَّـــــــــــذهي نـ ـــــــــــزَِّل َعَلْي َوَق
ـــــــَن  ﴾2﴿ َلَمْجنـ ـــــونٌ  لَـّـــــْو َمــــــا تَْأتهينَـــــــا بهاْلَماَلئهَكــــــةه إهن ك نــــــَت مه
ــادهقهنيَ  ــ ﴾1﴿ الصَّ زِّل  اْلَماَلئهَكــَة إهالَّ بهــاحلَْقِّ َوَمــا َكــان وا إهًذا َمــا نـ نَـ
إهنَّــــــــــــــــــا حَنْــــــــــــــــــن  نـَزَّْلنَــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذِّْكَر َوإهنَّــــــــــــــــــا  ﴾8﴿ مُّنظَــــــــــــــــــرهينَ 
 "﴾﴾1﴿ َر َلَحافهظ ونَ 

2-1 
 
 

441 

ـــــــَو  َوإهَذا ب  ﴿ النحل ـــــــه  م ْســـــــَودًّا َوه  ـــــــَر َأَحـــــــد ه م بهـــــــاْت نَ،ٌى ظَـــــــلَّ َوْجه  شِّ
ـــــــيمٌ  ـــــــَر  ﴾28﴿َكظه ـــــــوءه َمـــــــا ب شِّ ـــــــن س  ـــــــَن اْلَقـــــــْومه مه يـَتَــــــــَواَرٌى مه
ــــه   ه التـُّــــرَابه   بهــــهه  ــــوٍن أَْم َيد سُّ ــــٌى ه  ــــك ه  َعَل َأاَل َســــاَء َمــــا   أمي ْسه

 ﴾21﴿ ََيْك م ونَ 

28-21 581 

إهنَـّـــَك لَــــن خَتْــــرهَق اْتَْرَض َولَــــن   َواَل مَتْــــشه  ه اْتَْرضه َمَرًحــــا ﴿ اإلسراء
ل َغ اجلْهَباَل ط واًل   ﴾ تـَبـْ

41 511 

ــــنـْه ْم فهـــــرَارًا َوَلم لهْئـــــ ﴿ الكهف ْم َلَولَّْيـــــَت مه ـــــنـْه ْم لَــــوه اطََّلْعـــــَت َعلَـــــْيهه َت مه
 ﴾ ر ْعًبا

08 034 

 520 13 ﴾وي نذهَر اّلذهيَن قَال وا اخّتَذ اهلل  َولدا﴿ الكهف
ــن حَتْــتهههم  اْتَنـَْهــار  َي َلَّــْوَن  الكهف ﴿أ ولَـــٌئهَك َرـ ـْم َجنَّــاا  َعــْدٍن جَتْــرهي مه

ـن َذَهـ ـْن َأَسـاوهَر مه ٍب َويـَْلَبس ـوَن ثهَيابًـا خ ْضـرًا مِّـن س ـند ٍس فهيَها مه
َرٍق مُّتَّكهئهــنَي فهيَهــا َعَلــى اْتَرَائهــكه  ــَنْت   َوإهْســَتبـْ نهْعــَم ال،َـّــَواب  َوَحس 

 ﴾40م ْرتـََفًقا ﴿

40 520 

َا بهَنْخٍل﴾ الكهف  520 45 ﴿َوَحَفْفَنامه 

 514 30 ﴾ْصبهَح َماؤ َها َغورًا فـََلْن َتْسَتطهيَع له  طََلباَأو ي  ﴿ الكهف
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َدَم َفَســَجد وا إهالَّ إهْبلهــيَس َكــاَن ﴿ الكهف َوإهْذ قـ ْلَنــا لهْلَماَلئهَكــةه اْســج د وا آله
ــَن اجلْهـــنِّ فـََفَســَق َعـــْن أَْمــره َربِّـــهه  ـــن  مه ذ ونَــه  َوذ رِّيَـّتَـــه  َأْولهيَــاَء مه أَفـََتتَّخه

 ﴾21﴿ بهْئَس لهلظَّالهمهنَي َبَداًل   ْم َلك ْم َعد وٌّ د وينه َوه  

21 524 

ـــــرََكائهَي الَّـــــذهيَن َزَعْمـــــت ْم فَـــــَدَعْوه ْم فـَلَـــــْم ﴿ الكهف َويـَــــْوَم يـَق ـــــول  نَـــــاد وا ش 
نَـه م مَّْوبهًقا يب وا َر ْم َوَجَعْلَنا بـَيـْ  ﴾ َيْسَتجه

25 513 

َوإهْذ قَاَل م وَسٌى لهَفَتاه  اَل أَبـْرَح  َحتٌَّ أَبـْل َغ جَمَْمَع اْلَبْحَرْينه َأْو  ﴿ لكهفا
َي ح ق ًبا  ﴾ أَْمضه

21 515 

 032 24 ﴾ َوَما أَنَسانهيه  إهالَّ الشَّْيطَان  َأْن أَذْك َره   ﴿ الكهف

ــــَر احلَْدهيــــده  الكهف ــــنْيَ   ﴿آت ــــوينه ز بـَ ــــاَل  َحــــتٌَّ إهَذا َســــاَوٌى بـَ ــــَدفـَنْيه َق الصَّ
 ﴾ َحتٌَّ إهَذا َجَعَله  نَارًا قَاَل آت وينه أ ْفرهْغ َعَلْيهه قهْطرًا  انف خ وا

12 404 

 
 مر 

إهْذ  ﴾5﴿ ذهْكـــر  َرمْحَـــته َربِّـــَك َعْبـــَده  زََكرهيَّـــا ﴾0﴿ كهـــيعص﴿
ـــينِّ  ﴾4﴿ نَـــاَدٌى َربَّـــه  نهـــَداًء َخفهيًّـــا قَـــاَل َربِّ إهينِّ َوَهـــَن اْلَعظْـــم  مه

ينِّ َوإه  ﴾3﴿ َواْشتَـَعَل الرَّْأس  َشْيًبا وملَْ َأك ن بـهد َعائهَك َربِّ َشـقهيًّا
ــن  ــن َورَائهــي وََكانَــته اْمــرََأيته َعــاقهرًا فـََهــْب يله مه َ مه ْفــت  اْلَمــَوايله خه

ــْن آله يـَْعق ــوبَ  ﴾2﴿ لَـّد نَك َولهيًّــا َواْجَعْلــه  َربِّ   يَــرهث ينه َويَــرهث  مه
يًّا يَـا زََكرهيَـّا إهنَـّا نـ َبشِّـر َك بهغـ اَلٍم امْسـ ه  ََيْـىَيٌ ملَْ جَنَْعـل لَـّه   ﴾2﴿ َرضه

يًّـــا ـــن قـَْبـــل  مسَه ـــون  يله غ ـــاَلٌم وََكانَــــته  ﴾1﴿ مه قَــــاَل َربِّ َأىنٌَّ َيك 
ـــَن اْلكهــرَبه عهته  لهَك  ﴾8﴿ يًّـــااْمــرََأيته َعــاقهرًا َوقَـــْد بـََلْغــت  مه قَــاَل َكـــذٌَ

ــــك   ــــل  وملَْ َت ــــن قـَْب ــــْد َخَلْقت ــــَك مه ٌ َوَق ــــيَّ َهــــنيِّ ــــَو َعَل ــــاَل َربُّــــَك ه  َق
لِّـــَم قَـــاَل آيـَتـ ــَك َأالَّ ت كَ   قَـــاَل َربِّ اْجَعـــل يلِّ آيَـــةً  ﴾1﴿ َشـــْيًئا

 ﴾01﴿ النَّاَس َثاَلَث لََياٍل َسوهيًّا

0-01 
 
 
 
 

503-
515-
454 

ــــــــــا ﴿ مر  ــــــــــذْعه النَّْخَلــــــــــةه ت َســــــــــاقهْط َعَلْيــــــــــكه ر طًَب ــــــــــكه نهه ــــــــــزِّي إهلَْي َوه 
 ﴾52﴿ َجنهيًّا

52 522 

لـهـــــــــَك عهيَســــــــــى ابْــــــــــن  َمـــــــــــْر ََ ﴿   581 31-43قـَــــــــــْوَل احْلَــــــــــقِّ الَـّـــــــــذهي فهيـــــــــــهه  ذٌَ
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 مر 

ـن َولَـدٍ  ﴾43﴿ مَيْتَـر ونَ  ـَذ مه إهَذا   س ـْبَحانَه    َما َكـاَن لهلَّــهه َأن يـَتَّخه
ــــون ﴿ ــــن فـََيك  ـَـــا يـَق ــــول  لَـــه  ك  ﴾َوإهنَّ اللَّـــــَه َريبِّ 42َقَضـــٌى أَْمــــرًا فَإهمنَّ

ـــــْم فَاْعبـ ــــد وه   ـــــرَاٌط مُّْســـــَتقهيمٌ ۚ  َوَربُّك  ــٌَذا صه ﴾فَـــــاْختَـَلَف 42﴿ َهــــ
ــــن بـَْيــــنهههمْ  ــــْوٍم   اْتَْحــــزَاب  مه ــــن مَّْشــــَهده يـَ فـََوْيــــٌل لِّلَّــــذهيَن َكَفــــر وا مه

ـْر يـَـْوَم يَْأت ونـَنَـا ﴾41﴿ َعظهيمٍ  َلــٌكهنه الظَـّالهم وَن   َأمسْهْع هبههْم َوأَْبصه
ـَي 48﴿ اْليَـْوَم  ه َضـاَلٍل مُّبهـنيٍ  ﴾ َوأَنـذهْره ْم يـَـْوَم احلَْْسـَرةه إهْذ ق ضه

ـــــر   ن ـــــوَن﴿اْتَْم ـــــْم اَل يـ ْؤمه ـــــٍة َوه  َـــــرهث  41َوه ْم  ه َغْفَل ـــــن  ن ﴾إهنَّـــــا حَنْ
َنا يـ ْرَجع وَن﴿ َها َوإهلَيـْ  ﴾31اْتَْرَض َوَمْن َعَليـْ

 
 
 

ـــْر  ه اْلكهَتـــابه  مر  ـــواًل   م وَســـىٌ ﴿ َواذْك  إهنَّـــه  َكـــاَن خم َْلًصـــا وََكـــاَن َرس 
 ﴾ نَّبهيًّا

20 512 

 012 11 ﴾﴿لهت َبشَِّر بههه اْلم تَّقهنَي  مر 
ـــْرآَن لهَتْشـــقَ ﴾0﴿طـــه﴿ طه ـــَك اْلق  ـــا َعَلْي ـــا أَنزَْلَن ـــْذكهَرًة  ﴾5﴿ىٌ َم إهالَّ َت

 ﴾4﴿لَِّمن َیَْشىٌ 
0-4 013 

يَفًة مُّوَسىٌ  طه هه خه  010 28 ﴾ ﴿َفَأْوَجَس  ه نـَْفسه
َنا إهىَلٌ م وَسٌى َأْن َأْسره بهعهَبادهي ﴿ طه فَاْضرهْب َر ْم طَرهيًقا َوَلَقْد َأْوَحيـْ

فَـــأَتْـبَـَعه ْم  ﴾11﴿  ه اْلَبْحـــره يـََبًســـا الَّ خَتَـــا   َدرًَكـــا َواَل خَتَْشـــىٌ 
ــيَـه مْ  ــيَـه م مِّــَن اْلــَيمِّ َمــا َغشه َوَأَضــلَّ  ﴾18﴿ فهْرَعــْون  نه ن ــودههه فـََغشه

 ﴾11﴿ فهْرَعْون  قـَْوَمه  َوَما َهَدىٌ 

11-11 011-
531-
521 

 581 018 ﴿ َوَخَشَعته اْتَْصَواا  لهلرَّمْحَنه َفال َتْسَمع  إهالَّ مَهْساً ﴾ طه
﴾  طه  012 000 ﴿َوَعَنْت اْلو ج وه  لهْلَحيِّ اْلَقيُّومه
َها ﴿ طه ْ َعَليـْ  033 045 ﴾َوْأم ْر أَْهَلَك بهالصَّاَلةه َواْصَطربه

ًبا َفَظنَّ َأن لَّن نَـّْقـدهَر َعَلْيـهه فـَنَـاَدٌى  اتنبياء ﴿َوَذا النُّونه إهذ ذََّهَب م َغاضه
ـــــَن  ـــــْبَحاَنَك إهينِّ ك نـــــت  مه ــٌَه إهالَّ أَنـــــَت س   ه الظُّل َمـــــااه َأن الَّ إهلَــــ

 ﴾ الظَّالهمهنيَ 

81 522 
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يَسَها  اتنبياء َوه ْم  ه َما اْشتَـَهْت أَنف س ه ْم  ﴿اَل َيْسَمع وَن َحسه
 َخالهد وَن﴾ 

015 581 

ـــَن النَّـــاسه َمـــن يـَْعب ـــد  اللَّــــَه َعَلـــٌى َحـــْر ٍ ﴿ احلج ـــٌر  َومه َفـــإهْن َأَصـــابَه  َخيـْ
ــهه  اْطَمــَأنَّ بهــهه  َنــٌة انَقلَــَب َعَلــٌى َوْجهه نـَْيا َوإهْن َأَصــابـَْته  فهتـْ ــَر الــدُّ َخسه
َرةَ  لهَك ه َو اخْل ْسرَان  اْلم بهني   َواآْلخه  ﴾ ذٌَ

00 51 

د  يـ ـْذَكر  فهيَهــا اْســم  ﴿ احلج َمْت َصــَوامهع  َوبهيَــٌع َوَصــَلَواٌا َوَمَســاجه ر ــدِّ
 ﴾إهنَّ اللَّـَه َلَقوهيٌّ َعزهيزٌ   َولََينص َرنَّ اللَّـه  َمن يَنص ر ه   اللَّـهه َك،هريًا

31 510 

 028 33 ﴾ َفَكْيَف َكاَن َنكهريه   ﴿َفَأْمَلْيت  لهْلَكافهرهيَن مث َّ َأَخْذتـ ه مْ  حلجا

ــــــمْ ﴿ احلج ْم َوَمــــــا َخْلَفه  ــــــدهيهه ــــــنْيَ أَْي ــــــا بـَ ــــــم  َم َوإهىَل اللَّـــــــهه تـ ْرَجــــــع    يـَْعَل
  ﴾اْت م ور  

12 411 

ـــــنيٍ َوَلَقـــــْد خَ ﴿ املؤمنون ـــــن طه ـــــاَلَلٍة مِّ ـــــن س  نَســـــاَن مه ـــــا اإْله مث َّ  ﴾05﴿ َلْقَن
ــرَاٍر مَّكهــنيٍ  ــاه  ن ْطَفــًة  ه قـَ ــا النُّْطَفــَة َعَلَقــًة  ﴾04﴿ َجَعْلَن مث َّ َخَلْقَن

َغًة َفَخَلْقنَـا اْلم ْضـَغَة عهظَاًمـا َفَكَسـْونَا اْلعهظَـاَم َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة م ضْ 
فـََتَبــــــــــاَرَك اللَّـــــــــــه  َأْحَســــــــــن    حلًَْمــــــــــا مث َّ أَنَشــــــــــْأنَاه  َخْلًقــــــــــا آَخــــــــــرَ 

 ﴾﴾03﴿ اخْلَالهقهنيَ 

05-03 511 

نـَْيا َما َهـٌَذا إهالَّ َبَشٌر مِّ،ْـل ك ْم يَْأك ل  َوأَتْـَرفـَْناه ْم  ه احْلََياةه الدُّ  ﴿ املؤمنون
ْنه  َوَيْشَرب  ممهَّا َتْشَرب ونَ   ﴾ ممهَّا تَْأك ل وَن مه

44 038 

 038 31 ﴾ قَاَل َعمَّا قَلهيٍل لَّي ْصبهح نَّ نَادهمهنيَ ﴿  املؤمنون

نهنَي يـَغ ضُّوا مهْن أَْبَصارهههْم َوََيَْفظ  ﴿ النور لهَك   وا فـ ر وَجه مْ ق ل لِّْلم ْؤمه ذٌَ
َا َيْصنَـع ونَ  أَزَْكٌى َر مْ    ﴾ إهنَّ اللَّـَه َخبهرٌي مبه

41 013 

ــــــــاَعةه ﴿ الفرقان ــــــــاَعةه   بَــــــــْل َكــــــــذَّب وا بهالسَّ ــــــــْدنَا لهَمــــــــن َكــــــــذََّب بهالسَّ َوأَْعَت
ــــن مََّكــــانٍ 00﴿ َســــعهريًا ــــم مِّ بَعهيــــٍد مسَهع ــــوا َرـَـــا تـََغيُّظًــــا  ﴾إَذا رَأَتْـه 

00-03 585 

http://tanzil.net/#22:44
http://tanzil.net/#23:12
http://tanzil.net/#23:13
http://tanzil.net/#23:14
http://tanzil.net/#25:11


 ويةالنب األحاديث رســـــفه                                                                                الفهارس الفنية

 

 
345 

ــــْوا  ﴾05﴿ َوَزفهــــريًا ــــرَّنهنَي َدَع ًــــا َضــــيـًِّقا مَُّق ــــا َمَكان َه نـْ ــــوا مه َوإهَذا أ ْلق 
ًدا َواْدع ـوا ثـ بـ ورًا  الَّ َتْدع وا اْليَـْوَم ثـ ب   ﴾04﴿ ه َنالهَك ثـ ب ورًا ورًا َواحه

 ﴾03﴿ َك،هريًا
 413 52 ﴾َويـَْوَم َتَشقَّق  السََّماء  بهاْلَغَمامه َونـ زَِّل اْلَمالئهَكة  تَنزهيالً ﴿ الفرقان

َـــــْذا  َمـــــَع  َويـَـــــْوَم يـََعـــــضُّ الظَّـــــامله  َعَلـــــٌى َيَديْـــــهه يـَق ـــــول   الفرقان يَـــــا لَْيَتنهياختَّ
ـــــــــــْذ ف اَلنًـــــــــــا  ﴾51الرَّس ولهَســـــــــــبهياًل﴿ ـــــــــــينه ملَْ َأختَّه َلـــــــــــَتٌ لَْيَت يَـــــــــــا َويـْ

 ﴾58َخلهياًل﴿

51-58 511 

قـَْومهي اختََّذ وا َهـٌَذا اْلق ْرآَن  ﴿َوقَاَل الرَّس ول  يَا َربِّ إهنَّ  الفرقان
 ﴾41﴿ َمْهج ورًا

41 515 

 21 012 ﴾بهلهَسان َعَريبه م بهنْي  ﴿ الشعراء
﴿ إهنََّك اَل ت ْسمهع  اْلَمْوَتٌى َواَل ت ْسمهع  الصُّمَّ الدَُّعاَء إهَذا َولَّْوا  النمل

 م ْدبهرهيَن﴾
81 505 

 403 11 ﴾ ﴿إهنَّا رَادُّوه  إهلَْيكه َوَجاعهل وه  مهَن اْلم ْرَسلهنيَ  القصص
ــــــٍل َتْســــــك ن وَن فهيــــــهه  القصص ــــــر  اللَّـــــــهه يَــــــْأتهيك م بهَلْي ــٌٌه َغيـْ ـــــ ــــــاَل   ﴿َمــــــْن إهَل أََف

ر وَن﴾  تـ ْبصه
10 48 

فهَئٍة يَنص ر ونَه  ﴿ َفَخَسْفَنا بههه َوبهَدارههه اْتَْرَض َفَما َكاَن لَه  مهن  القصص
رهيَن﴾  مهن د ونه اللَّـهه َوَما َكاَن مهَن اْلم نَتصه

80 021 

نَي ت ْصبهح ونَ ﴿ الروم نَي مت ْس وَن َوحه  084 11 ﴾ َفس ْبَحاَن اهلله حه

 54 01 ت ْاحلمهريه﴾وْ صَ ااه لَ وَ صْ ْاتَ رَ كَ أَنْ ﴿إهنَّ  لقمان
 020 51 ًة َوبَاطهَنًة﴾﴿َوَأْسَبَغ َعَلْيك ْم نهَعَمه  ظَاههرَ  لقمان

ــــاَعةه َويـ نَـــــزِّل  اْلَغْيــــَ  َويـَْعلَــــم  َمــــا  ه  لقمان ﴿ إهنَّ اللَّــــَه عهنــــَده  عهْلــــم  السَّ
ـــب  َغـــًدا  اْتَْرَحـــامه  َوَمـــا تَـــْدرهي   َوَمـــا تَـــْدرهي نـَْفـــٌس مَّـــاَذا َتْكسه

 إهنَّ اللَّـَه َعلهيٌم َخبهرٌي﴾ نـَْفٌس بهَأيِّ أَْرٍض مَت وا  

43 011 

http://tanzil.net/#25:12
http://tanzil.net/#25:13
http://tanzil.net/#25:14
http://tanzil.net/#25:27
http://tanzil.net/#25:28
http://tanzil.net/#25:30


 ويةالنب األحاديث رســـــفه                                                                                الفهارس الفنية

 

 
346 

َأوملَْ يـَْهده َر ْم َكْم أَْهَلْكَنا مهن قـَْبلهههم مَِّن اْلق ر ونه مَيْش وَن  ه ﴿ السجدة
لهَك آَليَااٍ  َمَساكهنهههمْ  َأومََلْ  ﴾52﴿ أََفاَل َيْسَمع ونَ   إهنَّ  ه ذٌَ

ْرضه اجلْ ر زه فـَن ْخرهج  بههه َزْرًعا تَْأك ل  يـََرْوا أَنَّا َنس وق  اْلَماَء إهىَل اْتَ 
ْنه  أَنـَْعام ه ْم َوأَنف س ه مْ  ر ونَ   مه  ﴾51﴿ أََفاَل يـ ْبصه

52-51 511 

ـــــنك ْم َوإهْذ زَاَغـــــته ﴿ اتحزاب ـــــْن َأْســـــَفَل مه ـــــْوقهك ْم َومه ـــــن فـَ إهْذ َجـــــاء وك م مِّ
َر َوَتظ نُّــــــــــــوَن بهاللَّـــــــــــــهه  اْتَْبَصــــــــــــار   َوبـََلغَــــــــــــته اْلق ل ــــــــــــوب  احْلَنَــــــــــــاجه
 ﴾01الظُّن ونَا﴿

01 081 

ـــرًا﴿ اتحزاب وََكَفـــى اللَّــــه    َوَردَّ اللَّــــه  الَّـــذهيَن َكَفـــر وا بهَغـــْيظهههْم ملَْ يـََنـــال وا َخيـْ
نهنَي اْلقهَتالَ   ﴾52﴿ اَن اللَّـه  َقوهيًّا َعزهيزًاوَكَ  اْلم ْؤمه

52 082 

ر وَن َفرهيًقا ﴿ اتحزاب  015 52  ﴾ َفرهيًقا تـَْقتـ ل وَن َوتَْأسه

نَــٍة إهَذا َقَضــ﴿ اتحزاب ــْؤمهٍن َواَل م ْؤمه ــول ه  أَْمــرًا َأن َوَمــا َكــاَن لهم  ى اللَّـــه  َوَرس 
ــْن أَْمــرهههمْ  َوَمــن يـَْعــصه اللَّـــَه َوَرس ــوَله  فـََقــْد   َيك ــوَن َرـ ـم  اخلْهيَـــَرة  مه

 ﴾ َضلَّ َضاَلاًل مُّبهيًنا

42 411 

ـــوه ه ْم  ه النَّـــاره يـَق ول ـــوَن يَـــا لَْيتَـَنـــا َأطَْعَنـــا اللَّــــَه ﴿يـــ اتحزاب ْوَم تـ َقلَّـــب  و ج 
َوقَال وا َربَـَّنا إهنَـّا َأطَْعنَـا َسـاَدتـََنا وَك بَـرَاَءنَـا  ﴾22﴿ ْعَنا الرَّس واَل َوَأطَ 

 ﴾21﴿ َفَأَضلُّونَا السَّبهياَل 

22-21 081 

ــــَر َوَمــــا أَْرَســــْلَناَك إهالَّ َكافَّــــًة ﴿ سبأ ــــريًا َونَــــذهيرًا َولَـــــٌكهنَّ َأْك،ـَ لِّلنَّــــاسه َبشه
 ﴾ النَّاسه اَل يـَْعَلم ونَ 

58 402 

ـــْن ﴿ سبأ ــنَـه ْم َوبـَـــنْيَ َمــا َيْشـــتَـه وَن َكَمــا ف عهـــَل بهَأْشــَياعهههْم مه يــَل بـَيـْ َوحه
 ﴾قـَْبل  إهنَـّه ْم َكان وا  ه َشكٍّ م رهيبٍ 

23 414 

ـَر الَـّذهي  ه ْم َيْصطَرهخ وَن فهيَها رَ ﴿ فاطر ًا َغيـْ بَـَّنا َأْخرهْجَنا نـَْعَمْل َصاحله
ـــرْك م مَّـــا يـَتَـــذَكَّر  فهيـــهه َمـــن تَـــذَكََّر َوَجـــاءَك م   ك نَّـــا نـَْعَمـــل   َأوملَْ نـ َعمِّ
ريٍ   النَّذهير    ﴾ َفذ وق وا َفَما لهلظَّالهمهنَي مهن نَّصه
 

41 511 
418 
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ْنه   يس  500 41 ﴾ النـََّهاَر فَإهَذا ه م مُّْظلهم ونَ ﴿َوآيٌَة رَّ م  اللَّْيل  َنْسَلخ  مه
ــْعَر َوَمــا يَنَبغهــي لَــه   يس ــَو إهالَّ ذهْكــٌر َوقـ ــْرآٌن   ﴿َوَمــا َعلَّْمنَــاه  الشِّ إهْن ه 

 ﴾ مُّبهنيٌ 
21 558 

يمه ﴿ الّصافاا  033 22 ﴾فَاطََّلَع فـََرآه   ه َسَواء اجلَْحه
َا اْلكهَتاَب اْلم سْ ﴿ الّصافاا َنامه  َا الصَِّراَط ﴾001﴿َتبهنيَوآتـَيـْ َوَهَديـَْنامه 

 ﴾008﴿اْلم ْسَتقهيمَ 
001-
008 

088 

 502 10 ﴾0﴿ َواْلق ْرآنه ذهي الذِّْكره   ص ﴿ ص
 411 30 ﴿َويَا قـَْومه َما لهيَأْدع وك ْم إهلَىالنََّجاةه َوَتْدع وَنينه إهىَل النَّاره﴾ غافر
 015 14 ﴾  كهَتاٌب ف صَِّلْت آيَات ه  قـ ْرآنًا َعَربهيًّا لَِّقْوٍم يـَْعَلم ونَ ﴿ فّصلت
 585 02 َفَأْرَسْلَنا َعَلْيههْم رهًَيا َصْرَصرًا  ه أَيَّاٍم حنَّهَساٍا ﴾﴿ فّصلت
تَنزهيٌل مِّْن  ﴿الَّ يَْأتهيهه اْلَباطهل  مهن بـَنْيه يََدْيهه َواَل مهْن َخْلفههه  فّصلت

يٍد﴾  َحكهيٍم محَه
35 521 

يًّا لََّقال وا َلْواَل ف صَِّلْت آيَات ه   فّصلت أَأَْعَجمهيٌّ  ﴿َوَلْو َجَعْلَناه  قـ ْرآنًا أَْعَجمه
 ٌّ ـَفاءٌ ق ْل ه َو لهلَّذهيَن آَمنـ و   َوَعَريبه نـ وَن   ا ه ـًدى َوشه َوالَـّذهيَن اَل يـ ْؤمه

ــَو َعلَــْيههْم َعًمــى ــٌر َوه  ــن مََّكــاٍن    ه آَذاهنههــْم َوقـْ أ ولَـــٌئهَك يـ َنــاَدْوَن مه
 ﴾ بَعهيدٍ 

33 411 

ــتـ ه ْم ﴿ الشورى يَب لَـه  ح جَّ ـن بـَْعـده َمـا اْسـت جه َـاجُّوَن  ه اللَّــهه مه َوالَـّذهيَن َي 
ــــــــــَد َرهبِّهــــــــــ َضــــــــــٌة عهن ــــــــــْيههْم َغَضــــــــــٌب َوَر ــــــــــْم َعــــــــــَذاٌب َداحه ْم َوَعَل

يــزَانَ ﴾02﴿ َشــدهيدٌ  ــَزَل اْلكهَتــاَب بهــاحلَْقِّ َواْلمه َوَمــا  اللَّـــه  الَّــذهي أَن
ــــاَعَة َقرهيــــبٌ  ـَـــا الَّــــذهيَن اَل َيْســــتَـ ﴾01﴿ي ــــْدرهيَك َلَعــــلَّ السَّ ل  هبه ْعجه

َـــــا ن ـــــوَن هبه ـــــوَن أَنَـَّهـــــا  يـ ْؤمه َهـــــا َويـَْعَلم  نـْ َوالَّـــــذهيَن آَمن ـــــوا م ْشـــــفهق وَن مه
ــــــــــي َضــــــــــاَلٍل   احْلَــــــــــقُّ  ــــــــــاَعةه َلفه ـَـــــــــار وَن  ه السَّ َأاَل إهنَّ الَّــــــــــذهيَن مي 
َوه ـَو اْلَقـوهيُّ   عهَبادههه يـَْرز ق  َمن َيَشـاء  اللَّـه  َلطهيٌف به ﴾08﴿ بَعهيدٍ 
ــــــَرةه نَــــــزهْد لَــــــه   ه ﴾01﴿ اْلَعزهيــــــز   َمــــــن َكــــــاَن ي رهيــــــد  َحــــــْرَث اآْلخه

02-55 081 
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ـَرةه  َحْرثههه  َها َوَما َله   ه اآْلخه نـْ نـَْيا نـ ْؤتههه مه َوَمن َكاَن ي رهيد  َحْرَث الدُّ
يبٍ مهن نَّ  أَْم َر ْم ش رََكاء  َشَرع وا َر م مَِّن الـدِّينه َمـا ملَْ ﴾51﴿ صه

ــــــنَـه مْ   يَـــــْأَذن بهــــــهه اللَّـــــــه   ــــــَي بـَيـْ َوإهنَّ   َولَــــــْواَل َكلهَمـــــة  اْلَفْصــــــله َلق ضه
تـََرى الظَّالهمهنَي م ْشفهقهنَي ممهَـّا  ﴾50﴿ الظَّالهمهنَي َر ْم َعَذاٌب أَلهيمٌ 
ـــَو َواقهـــٌع هبههــــمْ  َااه  ه  َكَســـب وا َوه  لـ ــوا الصَّــــاحله َوالَـّــذهيَن آَمنـ ــوا َوَعمه
ــــَد َرهبِّهــــمْ   َرْوَضــــااه اجْلَنَّــــااه  ــــا َيَشــــاء وَن عهن ــــَو   َر ــــم مَّ لهــــَك ه  ذٌَ
 ﴾55﴿ اْلَفْضل  اْلَكبهري  

َا ك نت ْم تـَْعَمل ونَ ﴿ الزخر   512 15 ﴾15﴿َوتهْلَك اجْلَنَّة  الَّيته أ ورهثـْت م وَها مبه
َها تَْأك ل ونَ  الزخر   512 14 ﴾ ﴿ َلك ْم فهيَها فَاكهَهٌة َك،هريٌَة مِّنـْ

 512 13 ﴾13﴿ ﴿ إهنَّ اْلم ْجرهمهنَي  ه َعَذابه َجَهنََّم َخالهد ونَ  زخر ال
َنا َربُّكَ و ﴿ الزخر   411 11 ﴾قَاَل إهنَّك م مَّاكه، ونَ  َونَاَدْوا يَا َمالهك  لهيَـْقضه َعَليـْ

 418 02 ﴾وند  ئه ام عَ ك  إنّ  َقلهيالّ ابه ذَ وا العَ ف  اشه ا كَ إنّ ﴿ الدخان
يت ْم لهَقاَء يـَْومهك ْم َهـٌَذا َوَمْأَواك م   اجلاثية ﴿َوقهيَل اْليَـْوَم نَنَساك ْم َكَما َنسه

رهينَ   ﴾ النَّار  َوَما َلك م مِّن نَّاصه
44-43 532 

 528 10 ﴾0﴿ ﴿إهنَّا فـََتْحَنا َلَك فـَْتًحا مُّبهيًنا الفتح
َا َعاَهَد َعَلْيه  اللَّـَه َفَسيـ ْؤتهيهه َأْجرًا َعظهيًما﴿ الفتح  032 01 ﴾ َوَمْن َأْوىَفٌ مبه
يده   ق﴿ ق ب وا َأن َجاَءه م مُّنذهٌر  ﴾0﴿ َواْلق ْرآنه اْلَمجه َبْل َعجه

يبٌ  مِّنـْه ْم فـََقاَل اْلَكافهر ونَ   ﴾5﴿ َهـٌَذا َشْيٌء َعجه
0-5 013-

081 

ب وا َأن َجاَءه م مُّنذهٌر مِّنـْه ْم فـََقاَل اْلَكافهر وَن َهـٌَذا ﴿ ق َبْل َعجه
يبٌ   ﴾ َشْيٌء َعجه

15 013 

يٌد رهْزقًا لهْلعهباده ﴿ ق َقاٍا َرَا طَْلٌع َنضه  401 01 ﴾َوالنَّْخَل بَاسه

واه باحَلقّ ﴿ ق
َ
 583 01 ﴾وَجاَءا َسْكرٌَة امل
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 505 54 ﴿فـََوَربِّ السََّماءه َواْتَْرضه إهنَّه  حلََقٌّ مِّْ،َل َما أَنَّك ْم تَنطهق وَن﴾ الذارياا

َا َعاَهَد َعَلْيه  اللَّـَه َفَسيـ ْؤتهيهه َأْجرًا َعظهيًما﴿ الطور  012 5-0 ﴾ َوَمْن َأْوىَفٌ مبه

 ه َرقٍّ  ﴾5﴿ وَكهَتامبَّْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط ورٍ  ﴾0﴿ َوالطُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره ﴿ الطور
 ﴾3﴿ َواْلبَـْيته اْلَمْعم وره  ﴾4﴿ مَّنش ورٍ 

0-3 011 

َدهيٍ  مِّْ،لههه إهن َكان وا َصادهقهنيَ  الطور  551 43 ﴾﴾43﴿ ﴿ فـَْلَيْأت وا حبه

 
 
 

 النجم

ب ك ْم َوَمــــــــــا  ﴾0﴿ َوالــــــــــنَّْجمه إهَذا َهــــــــــَوىٌ ﴿ َمــــــــــا َضــــــــــلَّ َصــــــــــاحه
ـــق  َعـــنه اْرـَــَوىٌ  ﴾5﴿ َغـــَوىٌ  ـــَو إهالَّ َوْحـــٌي  ﴾4﴿ َوَمـــا يَنطه إهْن ه 

ـــــــــــــرٍَّة  ﴾2﴿ َعلََّمـــــــــــــه  َشـــــــــــــدهيد  اْلق ـــــــــــــَوىٌ  ﴾3﴿ يـ ـــــــــــوَحىٌ  ذ و مه
ـــــــــــَو بهـــــــــــاْت ف قه اْتَْعلَـــــــــــىٌ  ﴾2﴿ فَاْســـــــــــتَـَوىٌ  مث َّ َدنَـــــــــــا  ﴾1﴿ َوه 
فَــَأْوَحٌى إهىَلٌ  ﴾1﴿ قـَْوَســنْيه َأْو أَْدىنٌَ َفَكــاَن قَــاَب  ﴾8﴿ فـَتَـَدىلٌَّ 

َمــــــــــــا َكــــــــــــَذَب اْلف ــــــــــــَؤاد  َمــــــــــــا  ﴾01﴿ َعْبــــــــــــدههه َمــــــــــــا َأْوَحــــــــــــىٌ 
َوَلَقـــْد َرآه  نـَْزلَــــًة  ﴾05﴿ ه  َعَلٌىَمـــا يـَـــَرىٌ أَفـَت َمار ونَـــ ﴾00﴿ رََأىٌ 
ـــــْدَرةه اْلم نتَـَهـــــىٌ  ﴾04﴿ أ ْخـــــَرىٌ  عهنـــــَدَها َجنَّـــــة   ﴾03﴿عهنـــــَد سه
ــْدَرَة َمـا يـَْغَشـىٌ  ﴾02﴿ اْلَمـْأَوىٌ  َمــا زَاَغ  ﴾02﴿إهْذ يـَْغَشـى السِّ

ـــــــــْن آيَـــــــــااه َربِّـــــــــهه  ﴾01﴿ اْلَبَصـــــــــر  َوَمـــــــــا طََغـــــــــىٌ  َلَقـــــــــْد رََأٌى مه
َا َواْلع ـزَّىٌ  ﴾08﴿ بـَْرىٌ اْلك   َوَمنَـاَة ال،َّاله،َـَة  ﴾01﴿ أَفـَرَأَيـْت م  الالَّ

ـــم  الـــذََّكر  َولَـــه  اْت   ﴾51﴿ اْت ْخـــَرىٌ  تهْلـــَك إهًذا  ﴾50﴿ ن،َـــىٌ أََلك 
يَزىٌ   ﴾55﴿ قهْسَمٌة ضه

 

0-55 
 
 
 
 

452 
 
 
 
 

ب ك ْم وَ ﴾0﴿ َوالنَّْجمه إهَذا َهَوىٌ ﴿ النجم -085 5-0 ﴾5﴿ َما َغَوىٌ َما َضلَّ َصاحه
452 

ـــــَن اْتَْجـــــَداثه َكـــــأَنَـّه ْم َجـــــرَاٌد ﴿ القمر ـــــوَن مه ـــــًعا أَْبَصـــــار ه ْم َیْر ج  خ شَّ
ٌر﴾  مُّنَتشه

11 511 
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َهمهرٍ ﴿ القمر َاٍء مُّنـْ َوَفجَّْرنَا اْتَْرَض  ﴾00﴿ فـََفَتْحَنا أَبـَْواَب السََّماءه مبه
 ﴾05﴿ ع ي ونًا فَاْلتَـَقى اْلَماء  َعَلٌى أَْمٍر َقْد ق دهرَ 

00-05 528 

ر﴿ القمر  032 1 ﴾َفكّذبوا َعْبَدنَا وقَال وا جَمْن وٌن فاْزَدجه
 511 02 ﴾  َون ذ ره ﴿ َفَكْيَف َكاَن َعَذايبه  القمر
 020 38 ﴾ َم ي ْسَحب وَن  ه النَّاره َعَلٌى و ج وههههْم ذ وق وا َمسَّ َسَقرَ يوْ ﴿ القمر

 511 25 ﴾ ﴿َومهن د وهنههَما َجنََّتانه  الرمحان
ــــــن َزقُّــــــومٍ آَل  ﴿ الواقعة ــــــن َشــــــَجٍر مِّ َهــــــا  ﴾25﴿ كهلـ ــــوَن مه نـْ َفَمــــــالهئ وَن مه

ـيمه  ﴾24﴿ اْلب ط ونَ  ـَن احلَْمه رهب وَن َفَشـا ﴾23﴿ َفَشارهب وَن َعَلْيهه مه
 ﴾﴾22﴿ ش ْرَب ارْهيمه 

25-22 511 

َا فَبهإهْذنه ﴿ احلشر َما َقطَْعت ْم مهْن لهيَنٍة َأْو تـَرَْكت م وَها قَائهَمًة َعَلى أ ص وره
قهنيَ   ﴾اللَّهه َولهي ْخزهَي اْلَفاسه

12 414 

َياٌن إهنَّ اللَّـَه َي هبُّ الَّ  ﴿ الّصف ذهيَن يـ َقاتهل وَن  ه َسبهيلههه َصفًّا َكأَنَـّه م بـ نـْ
 ﴾ مَّْرص وصٌ 

13 512 

َوفـَْتٌح َقرهيــــــــــبٌ  وأ ْخــــــــــَرٌى حت هبُّونـََهــــــــــا﴿: الصف ــــــــــَن اللَّـــــــــــهه ــــــــــره  َنْصــــــــــٌر مِّ َوَبشِّ
 ﴾﴾04﴿ اْلم ْؤمهنهنيَ 

04 418 

َ حت َرِّم  َما َأَحلَّ اللَّـه  َلكَ  ﴿يَا أَيُـَّها التحر  ُّ مله تـَْبَتغهي َمْرَضاَا  النَّيبه
كَ  يمٌ  أَْزَواجه  ﴾﴾0﴿ َواللَّـه  َغف وٌر رَّحه

12 518 

َا جت َْزْونَ   ﴿يَا أَيُـَّها الَّذهيَن َكَفر وا اَل تـَْعَتذهر وا اْليَـْومَ  التحر   َما  إهمنَّ
 ﴾ ك نت ْم تـَْعَمل ونَ 

11 513 

 011 10 ﴾ ﴿  تـََباَرَك الَّذهي بهَيدههه اْلم ْلك  َوه َو َعَلٌى ك لِّ َشْيٍء َقدهيرٌ  امللك
 512 12 ﴾ َوأَمَّا َعاٌد َفأ ْهلهك وا بهرهيٍح َصْرَصٍر َعاتهَيةٍ ﴿ احلاقة
 402 4-0 ﴾4﴿ َوَما أَْدرَاَك َما احْلَاقَّة   ﴾5﴿ َما احْلَاقَّة  ﴾0﴿﴿احْلَاقَّة   احلاقة

ــــــــــَرء وا  ﴿ احلاقة ينهــــــــــهه فـَيَـق ــــــــــول  َهــــــــــاؤ م  اقـْ َ كهَتابَــــــــــه  بهَيمه َفَأمَّــــــــــا َمــــــــــْن أ ويته
َســـــابهَيهْ ﴾01﴿كهَتابهيَـــــهْ  ـــــَو  ه ﴾51﴿ إهينِّ ظََننـــــت  َأينِّ م اَلٍقحه فـَه 

01-51 010 
400 
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ــــــــــَيةٍ  ــــــــــةٍ ﴾50﴿ عهيَشــــــــــٍة رَّاضه ق ط وفـ َهــــــــــا ﴾55﴿  ه َجنَّــــــــــٍة َعالهَي
َــــــا َأْســــــَلْفت ْم  ه اْتَيَـّـــــامه ﴾54﴿ َدانهيَــــــةٌ  ك لـ ـــــوا َواْشــــــَرب وا َهنهيئًــــــا مبه
ـمَ ﴾53﴿ اخْلَالهَيةه  َ كهَتابَـه  بهشه الههه فـَيَـق ـول  يَـا لَْيتَـينه ملَْ َوأَمَّا َمْن أ ويته

َســــــابهَيهْ ﴾52﴿ أ وَا كهَتابهَيــــــهْ  يَــــــا لَْيتَـَهــــــا  ﴾52﴿ وملَْ أَْدره َمــــــا حه
ـَيةَ  َهَلَكَعــينِّ ﴾58﴿  َمـا أَْغـىَنٌ َعـينِّ َمالهيَـهْ ﴾51﴿ َكانَـته اْلَقاضه

 ﴾51﴿ س ْلطَانهَيهْ 
قَلهياًل مَّا  َوَما ه َو بهَقْوله َشاعهرٍ  ﴾31﴿ إهنَّه  َلَقْول  َرس وٍل َكره ٍ ﴿ احلاقة

 ﴾35﴿ قَلهياًل مَّا َتذَكَّر ونَ   َواَل بهَقْوله َكاههنٍ  ﴾30﴿ تـ ْؤمهن ونَ 
31-35 554- 

558 

 501 01 ﴾ ا َربَّك ْم إهنَّه  َكاَن َغفَّارًافـَق ْلت  اْستَـْغفهر و  ﴿ نوح

 -082 03-04 ﴾03﴿ َأْطَوارًا َوَقْد َخَلَقك مْ ﴾04﴿ مَّا َلك ْم اَل تـَْرج وَن لهلَّـهه َوقَارًا﴿ نوح
555 

 532 55  ﴾55﴿ رًا ك بَّارًاَوَمَكر وا َمكْ ﴿ نوح
ـــــــــَن اْلَكـــــــــافهرهيَن ﴿ نوح َوقَـــــــــاَل ن ـــــــــوٌح رَّبِّ اَل تَـــــــــَذْر َعلَـــــــــى اْتَْرضه مه

ــــلُّوا عهَبــــاَدَك َواَل يَلهــــ ﴾52﴿ َديَّــــارًا د وا إهالَّ إهنَّــــَك إهن تَــــَذْره ْم ي ضه
رًا َكفَّارًا  ﴾51﴿ فَاجه

52-51 532 

 512 18 ﴾ َواذْك ره اْسَم َربَِّك َوتـََبتَّْل إهلَْيهه تـَْبتهياًل ﴿ املزمل
 015 23  ﴾ َكالَّ إهنَّه  َتْذكهرَةٌ ﴿ املدثر
ــــنٌي  االنسان نَســــانه حه ــــٌى َعَلــــى اإْله ــــن َشــــْيًئا ﴿َهــــْل أََت ــــَن الــــدَّْهره ملَْ َيك  مِّ

 ﴾ مَّْذك ورًا
10 518 

 021 44 ﴾ مث َّ َذَهَب إهىَلٌ أَْهلههه يـََتَمطَّىٌ ﴿ القيامة
َفااه َعْصًفا ﴾0﴿ َواْلم ْرَساَلاه ع ْرًفا﴿ املرسالا  523 5-0 ﴾﴾5﴿ فَاْلَعاصه
 038 10 ﴾ ﴿َعمَّ يـََتَساَءل ونَ  النبأ
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ذهي ه ْم الَّ  ﴾5﴿ َعنه النََّبإه اْلَعظهيمه  ﴾0﴿ ﴿َعمَّ يـََتَساَءل ونَ  النبأ
 ﴾﴾3﴿ َكالَّ َسيَـْعَلم ونَ  ﴾4﴿ فهيهه خم َْتلهف ونَ 

0-3 503-
532 

 
 
 النبأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازًا﴿ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَي َمَف  َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدائهقَ  ﴾40﴿ إهنَّ لهْلم تَّقه
وََكْأًســــــــــــــــــا  ﴾44﴿وََكَواعهــــــــــــــــــَب أَتْـرَابًــــــــــــــــــا ﴾45﴿ َوأَْعَنابًــــــــــــــــــا
ابًا ﴾43﴿ دهَهاقًا َجـزَاًء  ﴾42﴿الَّ َيْسَمع وَن فهيَهـا َلْغـًوا َواَل كهـذَّ

َسابًا رَّبِّ السَّـَماَوااه َواْتَْرضه َوَمـا  ﴾42﴿ مِّن رَّبَِّك َعطَاًء حه
نَـه َمـــا الرَّمْحَـــــٌنه  طَابًـــا  بـَيـْ ْنــــه  خه ـــوَن مه يـَــــْوَم يـَق ــــوم   ﴾41﴿ اَل مَيْلهك 

ـــه  الرَّمْحَــــٌن   الـــرُّوح  َواْلَماَلئهَكـــة  َصـــفًّا ـــْن أَذهَن َل ـــوَن إهالَّ َم الَّ يـََتَكلَّم 
لهـــَك اْليَــــْوم  احْلَــقُّ  ﴾48﴿ َوقَــاَل َصـــَوابًا َـــَذ إهىَلٌ   ذٌَ َفَمـــن َشـــاَء اختَّ

إهنَّا أَنَذْرنَاك ْم َعَذابًا َقرهيًبا يـَـْوَم يَنظـ ر  اْلَمـْرء  َمـا  ﴾41﴿ َمآبًا َربِّهه 
 ﴾31﴿ َقدََّمْت َيَداه  َويـَق ول  اْلَكافهر  يَا لَْيَتينه ك نت  تـ رَابًا

40-31 
 
 
 

458 

َسابًا﴾ النبأ  401 42 ﴿َجزَاًء مِّن رَّبَِّك َعطَاًء حه
 
 
 

 النازعاا

إهْذ نَــــاَداه  َربُـّـــه  بـهـــاْلَواده ﴾ 02﴿ َهــــْل أَتَــــاَك َحــــدهي   م وَســــىٌ ﴿ 
إهىَلٌ فهْرَعـــــــــــــــْوَن إهنَّـــــــــــــــه   اْذَهـــــــــــــــبْ  ﴾02﴿ اْلم َقـــــــــــــــدَّسه ط ـــــــــــــــًوى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــىٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــْل َهــــــــــــــــــــــــــــــــــل لَّــــــــــــــــــــــــــــــــــَك إهىَلٌ  ﴾01﴿ طََغ فـَق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهَيَك إهىَلٌ َربِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك  ﴾08﴿ أَنتَـزَكَّ َوأَْه
ـــــــَرىٌ  ﴾01﴿ فـََتْخَشـــــــىٌ  َفَكـــــــذََّب  ﴾51﴿ فَـــــــَأرَاه  اآْليَـــــــَة اْلك بـْ
ـــــــــــــــــَر َيْســـــــــــــــــَعىٌ ﴾50﴿ َوَعَصـــــــــــــــــىٌ  َفَحَشـــــــــــــــــَر  ﴾55﴿ مث َّ أَْدبـَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَدىٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ﴾54﴿ فـََن َـــــــــــــــــــــــــــــــــــا َربُّك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل أَن فـََق
ــــــــــــــــــَرةه  ﴾53﴿ اْتَْعلَــــــــــــــــــىٌ  َفَأَخــــــــــــــــــَذه  اللَّـــــــــــــــــــه  َنَكــــــــــــــــــاَل اآْلخه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــَرًة لَِّمــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ﴾52﴿ َواْت وىَلٌ  لهــــــــــــــــــــــــــــــــــَك َلعهبـْ إهنَّ  ه ذٌَ
 ﴾52﴿ َشىٌ یَْ 

02-52 
 
 
 

523-
450 

 -522 43 ﴾فإهَذا َجاَءاه الطَّاَمة  الك ربَى﴿ النازعاا
ـَرىٌ  النازعاا نَسـ ﴾43﴿ ﴿ فَإهَذا َجـاَءاه الطَّامَّـة  اْلك بـْ ان  يـَـْوَم يـَتَـذَكَّر  اإْله

 ﴾42﴿ َما َسَعىٌ 
43-42 403 
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ــــــــإهَذا َجــــــــاَءاه الصَّــــــــاخَّة  ﴿ عبس ــــــــْن  ﴾44﴿َف يـَــــــــْوَم يَفهــــــــرُّ اْلَمــــــــْرء  مه
يهه  َبتههه َوبَنهيهه ﴾42﴿أَبهيهه َوأ مِّهه وَ  ﴾43﴿ َأخه  ﴾42﴿َوَصاحه

44-42 403 

ــــــــــــــــــــــــــــــــوَِّراْ ﴿ التكوير ــــــــــــــــــــــــــــــــْمس  ك  ــــــــــــــــــــــــــــــــوم   ﴾0﴿ إهَذا الشَّ َوإهَذا النُّج 
ـــــــيـَِّراْ  ﴾5﴿ انَكـــــــَدَراْ  َوإهَذا اْلعهَشـــــــار   ﴾4﴿ َوإهَذا اجلْهبَـــــــال  س 
ـــــَراْ  ﴾3﴿ ع طِّلَـــــتْ  ـــــوش  ح شه َوإهَذا اْلبهَحـــــار   ﴾2﴿ َوإهَذا اْلو ح 
َوإهَذا اْلَمــــــْوء وَدة   ﴾1﴿َوإهَذا النـُّف ـــــوس  ز وَِّجـــــتْ  ﴾2﴿ س ـــــجَِّراْ 
ــــــــئهَلتْ  ــــــــح ف   ﴾1﴿ ق تهَلــــــــتْ بهــــــــَأيِّ َذنــــــــٍب  ﴾8﴿ س  َوإهَذا الصُّ
ــَراْ  ــَطتْ  ﴾01﴿ ن شه ــَماء  ك شه ــيم   ﴾00﴿ َوإهَذا السَّ َوإهَذا اجلَْحه
 ﴾05﴿ س عَِّراْ 

0-05 584-
413 

َوإهَذا ﴾5﴿ َوإهَذا النُّج ـوم  انَكـَدَراْ ﴾0﴿ إهَذا الشَّْمس  ك وَِّراْ ﴿ التكوير
ـــــــــــيـَِّراْ  ـــــــــــال  س  ـــــــــــتْ ﴾4﴿ اجلْهَب َوإهَذا ﴾3﴿ َوإهَذا اْلعهَشـــــــــــار  ع طَِّل

ـــــــــــَراْ  ـــــــــــوش  ح شه ـــــــــــجَِّراْ ﴾2﴿ اْلو ح  َوإهَذا ﴾2﴿ َوإهَذا اْلبهَحار س 
بـهَأيِّ َذنـٍب ﴾8﴿ َوإهَذا اْلَمـْوء وَدة  س ـئهَلتْ ﴾1﴿ف وس  ز وَِّجتْ النـُّ 

ـــــــتْ  ـــــــَراْ ﴾1﴿ ق تهَل ـــــــح ف  ن شه ـــــــَماء   ﴾01﴿ َوإهَذا الصُّ َوإهَذا السَّ
ـــــَطتْ  ــــــيم  س ـــــعَِّراْ ﴾00﴿ ك شه َوإهَذا اجْلَنَّــــــة  ﴾05﴿ َوإهَذا اجلَْحه
 ﴾03﴿ َعلهَمْت نـَْفٌس مَّا َأْحَضَراْ ﴾04﴿ أ ْزلهَفتْ 

0-03 451 

ـــم  بهـــاخْل نَّسه ﴿ التكوير ـــنَّسه  ﴾02﴿ فَـــاَل أ ْقسه ْيـــله َواللَّ ﴾02﴿ اجْلَـــَواره اْلك 
إهنَـّه  َلَقـْول    ﴾08﴿ َوالصُّـْبحه إهَذا تـَـنَـفَّسَ  ﴾01﴿ إهَذا َعْسـَعسَ 
 ﴾01﴿ َرس وٍل َكره ٍ 

02-01 512-
441 

ــَماء  انَفطَــَراْ إه ﴿ االنفطار َوإهَذا ﴾5﴿ َوإهَذا اْلَكَواكهب ــانَت،ـََراْ  ﴾0﴿ َذا السَّ
ــَراْ  َعلهَمــْت نـَْفــٌس ﴾3﴿ َوإهَذا اْلق ب ــور  بـ ْع،هــَراْ ﴾4﴿ اْلبهَحــار  ف جِّ

ـــَراْ  نَســـان  َمـــا َغـــرََّك بهَربِّــــَك ﴾2﴿ مَّـــا قَـــدََّمْت َوَأخَّ يَـــا أَيُـَّهـــا اإْله
 ه َأيِّ ص وَرٍة ﴾1﴿ َسوَّاَك فـََعَدَلكَ الَّذهي َخَلَقَك فَ ﴾2﴿اْلَكره ه 

 ﴾﴾8﴿ مَّا َشاَء رَكََّبكَ 

0-8 523 

ـــــــــــي نَعهـــــــــــيمٍ  ﴿ االنفطار ـــــــــــرَاَر َلفه ـــــــــــي  ﴾04﴿ إهنَّ اْتَبـْ ـــــــــــاَر َلفه  555 03-04َوإهنَّ اْلف جَّ
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يمٍ   ﴾03﴿ َجحه
ــــــــــــــــــــــَماء  انَشــــــــــــــــــــــقَّتْ ﴿ االنشقاق َــــــــــــــــــــــْت لهَربّـَِهــــــــــــــــــــــا  ﴾0﴿ إهَذا السَّ َوأَذهن

ـــــدَّاْ  ﴾5﴿ َوح قَّـــــتْ  َوأَْلَقـــــْت َمـــــا فهيَهـــــا  ﴾4﴿ َوإهَذا اْتَْرض  م 
 ﴾2﴿َوأَذهَنْت لهَربّـَِها َوح قَّت ﴾3﴿ َوخَتَلَّتْ 

0-2 
 

451 

ــــــــــــــــــــَفقه فَــــــــــــــــــــاَل ﴿ االنشقاق ــــــــــــــــــــم  بهالشَّ َواللَّْيــــــــــــــــــــله َوَمــــــــــــــــــــا  ﴾02﴿  أ ْقسه
َّ طَبَـًقـــا َعـــن  ﴾08﴿ َواْلَقَمـــره إهَذا اتََّســـقَ  ﴾01﴿ َوَســـقَ  ـــرَْكنب  لَتَـ
 ﴾01﴿طََبقٍ 

02-01 582 

 
 
 

 الربوج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وجه ﴿ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَماءه َذااه اْلبـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْومه  ﴾0﴿ َوالسَّ َواْليَـ
ٍد َوَمْشـــــــه ودٍ  ﴾5﴿ اْلَمْوع ـــــــوده  ق تهـــــــَل َأْصـــــــَحاب   ﴾4﴿َوَشـــــــاهه
َهــــــا  ﴾2﴿ النَّــــــاره َذااه اْلَوق ــــــوده  ﴾3﴿ اْت ْخــــــد وده  ــــــْم َعَليـْ إهْذ ه 
نهنَي وَ  ﴾2﴿ قـ ع ـــــــــــــودٌ  ـــــــــــــٌى َمـــــــــــــا يـَْفَعل ـــــــــــــوَن بـهــــــــــــاْلم ْؤمه ـــــــــــــْم َعَل ه 
ــــه ودٌ  ن ــــوا بهاللَّـــــهه اْلَعزهيــــزه  ﴾1﴿ ش  ــــنـْه ْم إهالَّ َأن يـ ْؤمه ــــوا مه َوَمــــا نـََقم 
يـــــده  ـــــَماوَ  ﴾8﴿ احلَْمه َواللَّــــــه    ااه َواْتَْرضه الَّـــــذهي لَـــــه  م ْلـــــك  السَّ

ـــــــلِّ َشـــــــْيٍء َشـــــــههيدٌ  نهنَي  ﴾1﴿ َعَلٌىك  ـــــــْؤمه إهنَّ الَّـــــــذهيَن فـَتَـنـ ــــــوا اْلم 
ــــَذاب   ــــنََّم َوَر ــــْم َع ــــْم َعــــَذاب  َجَه ــــااه مث َّ ملَْ يـَت وب ــــوا فـََله  َن َواْلم ْؤمه

 ﴾01﴿ احلَْرهيقه 

0-01 
 
 
 
 

582 
 
 
 

 
 
 

 الطارق

ــــــــــــــــــــــــَماءه َوالطَـّـــــــــــــــــــــــارهقه ﴿ َوَمــــــــــــــــــــــــا أَْدرَاَك َمــــــــــــــــــــــــا  ﴾0﴿ َوالسَّ
َهـا  ﴾4﴿ النَّْجم  ال،َّاقهب   ﴾5﴿ الطَّارهق   ـا َعَليـْ إهن ك لُّ نـَْفـٍس لَّمَّ
نَسان  مهمَّ خ لهقَ  ﴾3﴿ َحافهظٌ  خ لهَق مهن مَّـاٍء  ﴾2﴿ فـَْلَينظ ره اإْله
إهنَـّه  َعلَـٌى  ﴾1﴿ َیْر ج  مهن بـَـنْيه الصُّـْلبه َوالتـَّرَائـهبه  ﴾2﴿ َدافهقٍ 

لَـى السَّـرَائهر   ﴾8﴿ َرْجعههه َلَقادهرٌ  ـن قـ ـوٍَّة  ﴾1﴿ يـَـْوَم تـ بـْ َفَمـا لَـه  مه
رٍ   ﴾01﴿ َواَل نَاصه

0-01 
 
 
 

451 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَماءه َذااه الرَّْجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعه ﴿ الطارق َواْتَْرضه َذااه ﴾00﴿ َوالسَّ
ـــــــــــدْعه  ـــــــــــَو  ﴾04﴿إهنَّـــــــــــه  َلَقـــــــــــْوٌل َفْصـــــــــــلٌ  ﴾05﴿ الصَّ َوَمـــــــــــا ه 
 ﴾03﴿ بهاْرَْزله 

00-03 512 
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-082 03-04  ﴾03﴿ اٌب مَّْوض وَعةٌ َوَأْكوَ  ﴾04﴿ فهيَها س ر ٌر مَّْرف وَعةٌ ﴿ الغاشية
550 

ُّ َمْب، وثَةٌ  ﴾02﴿َومَنَارهق  َمْصف وَفةٌ ﴿ الغاشية  082 02-02 ﴾﴾02﴿ َوَزرَايبه
َنا إهيَابـَه مْ ﴿ الغاشية َسابـَه مْ  ،إهنَّ إهلَيـْ َنا حه -088 52-52 ﴾مث َّ إهنَّ َعَليـْ

555 
ــــــــــــــــــــاٍل َعْشــــــــــــــــــــرٍ  ﴾0﴿ واْلَفْجــــــــــــــــــــره ﴿ الفجر ــــــــــــــــــــْفعه  ﴾5﴿ َولََي َوالشَّ

لـهَك َقَسـٌم لّـِذهي  ﴾3﴿ َواللَّْيله إهَذا َيْسره  ﴾4﴿ َواْلَوْتره  َهـْل  ه ذٌَ
ْجرٍ   ﴾2﴿ حه

0-2 010-
512 

ــــــــنـَّْفس  اْلم ْطَمئهنَّــــــــة  ﴿ الفجر ــــــــا ال عهــــــــي إهىَلٌ َربِّــــــــكه ﴾51﴿يَــــــــا أَيَـّتـ َه اْرجه
ــــيَّةً  َيًةمَّْرضه َواْدخ لهــــي  ﴾51﴿فَــــاْدخ لهي  ه عهبَــــادهي ﴾58﴿ رَاضه

 ﴾41﴿ َجنَّيته 

51-41 455 

نَساَن  ه َكَبدٍ ﴿ البلد َأََيَْسب  َأن لَّن يـَْقدهَر  ﴾3﴿ َلَقْد َخَلْقَنا اإْله
  ﴾2﴿ َعَلْيهه َأَحدٌ 

3-2 514 

نَـنْيه  ﴿ البلد َوَهَديـَْناه   ﴾1﴿ َولهَسانًا َوَشَفتَـنْيه  ﴾8﴿ َأملَْ جَنَْعل لَّه  َعيـْ
 ﴾01﴿ النَّْجَدْينه 

8- 01 512 

 521 13 ﴾اَهاشىَ إذا يغَ  يله واللَّ ﴿ الشمس
 521 11 ﴾ااهَ وَّ ا سَ مَ وَ  سٍ فْ نَـ وَ ﴿ الشمس
 021 05 ﴾05﴿إهذه انبَـَعَ  َأْشَقاَها﴿ الشمس
َوَما َودََّعَك َربَُّك  ﴾5﴿َواللَّْيله إهَذا َسجـٌـى ﴾0﴿﴿َوالضُّحـٌـى  الضحى

ٌر َلَك مهَن ات ْوىل ﴾4﴿َوَما قَلـٌـى  َرة  َخيـْ َوَلَسْوَ   ﴾3﴿َوَلآلخه
 ﴾2﴿يـ ْعطهْيَك َربَُّك فـَتَـْرضىٌ 

0-2   525 

َوأَمَّا السَّائهَل َفاَل  ﴾1﴿ أَمَّا اْلَيتهيَم َفاَل تـَْقَهرْ ﴿ الضحى
َهرْ   ﴾ ﴾01﴿ تـَنـْ

1-01 010-
512 

 080 00 ﴾00﴿ ﴿َوأَمَّا بهنهْعَمةه َربَِّك َفَحدِّثْ  الّضحى

 011 10 ﴾ َك الَّذهي َخَلقَ ﴿ اقـْرَْأ بهاْسمه َربِّ  العلق
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ـــن بـَْعـــده َمـــا َجـــاَءتْـه م  ﴿ البينة َوَمـــا تـََفـــرََّق الَّـــذهيَن أ وت ـــوا اْلكهَتـــاَب إهالَّ مه
 ﴾ اْلبَـيـَِّنة  

13 021 

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــااه َضـــــــــــــــــــــــــــــــــــْبًحا﴿ العادياا َـــــــــــــــــــــــــــــــــــااه  ﴾0﴿ َواْلَعادهي فَاْلم ورهي
فَـــــــــــــأَثـَْرَن بـهــــــــــــهه  ﴾4﴿فَـــــــــــــاْلم غهريَااه ص ـــــــــــــْبًحا ﴾5﴿ قَـــــــــــــْدًحا
 ﴾2﴿ فـََوَسْطَن بههه مَجًْعا ﴾3﴿ نـَْقًعا

0-2 540 

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــااه َضـــــــــــــــــــــــــــــــــــْبًحا﴿ العادياا َـــــــــــــــــــــــــــــــــــااه  ﴾0﴿ َواْلَعادهي فَاْلم ورهي
فَـــــــــــــأَثـَْرَن بـهــــــــــــهه  ﴾4﴿فَـــــــــــــاْلم غهريَااه ص ـــــــــــــْبًحا ﴾5﴿ قَـــــــــــــْدًحا
ـــــــا ـــــــا ﴾3﴿ نـَْقًع نَســـــــاَن لهَربِّـــــــهه ﴾2﴿ فـََوَســـــــْطَن بهـــــــهه مَجًْع إنَّ اإْله
لهَك َلَشههيدٌ َوإهنَّه   ﴾2﴿ َلَكن ودٌ  َوإهنَّه  حلهـ بِّ اخْلَـرْيه  ﴾1﴿ َعَلٌى ذٌَ

﴾َوح صَِّل 1﴿ أََفاَل يـَْعَلم  إهَذا بـ ْع،هَر َما  ه اْلق ب وره   ﴾8َلَشدهيٌد﴿
َبهريٌ  ﴾01﴿ َما  ه الصُّد وره   ﴾00﴿ إهنَّ َربَـّه م هبههْم يـَْوَمئهٍذ خلَّ

0-00 454 

َوَتك ون  اجلْهَبال    ﴾3﴿ ﴿يـَْوَم َيك ون  النَّاس  َكاْلَفرَاشه اْلَمْب، وثه  القارعة
  ﴾2﴿ َكاْلعهْهنه اْلَمنف وشه 

3-2 518 

ــــْت َمَوازهين ــــه   ﴿ القارعة ــــْن َخفَّ ــــا َم َــــةٌ ف﴾8﴿ َوأَمَّ ــــه  َهاوهي ــــا  ﴾1﴿ أ مُّ َوَم
َيهْ  َيةٌ  ﴾01﴿ أَْدرَاَك َما هه  ﴾00﴿ نَاٌرَحامه

8-00 011 

 531 4-0 ﴾4﴿َوَما أَْدرَاَك َما اْلَقارهَعة  ﴾5﴿َمااْلَقارهَعة   ﴾0﴿ اْلَقارهَعة  ﴿ القارعة
 ﴾4﴿رَاَك َمـــاْ الَقارهَعـــة  َوَمـــا أَدْ  ﴾5﴿َمـــاْ الَقْارهَعـــة  ﴾0﴿اَلَقارهَعـــة   القارعة

ــــــْوثه  ــــــون  النَّــــــاس  َكــــــاْلَفرَاشه اْلَمب،ـ  ــــــال    ﴾3﴿يـَْوَمَيك  ــــــْون  اجلهَب َوَتك 
 ﴾2﴿َكاْلعهْهنه اْلَمنـْف ْوشه 

0-2 524 

 513 5-0 ﴾5﴿ َحتٌَّ ز ْرمت   اْلَمَقابهرَ  ﴾0﴿ َأْرَاك م  التََّكاثـ ر  ﴿ التكاثر

َكـــــــالَّ  ﴾5﴿ َحـــــــتٌَّ ز ْرمت   اْلَمَقــــــابهرَ  ﴾0﴿ َأْرَــــــاك م  التََّكــــــاثـ ر  ﴿ التكاثر
َكـالَّ لَـْو  ﴾3﴿ مث َّ َكـالَّ َسـْوَ  تـَْعَلم ـونَ  ﴾4﴿َسْوَ  تـَْعَلم ـونَ 

ـــوَن عهْلـــَم اْلَيقهـــنيه تَـ  ـــيمَ ﴾2﴿ْعَلم  مث َّ لَتَـَرو نَـَّهـــا  ﴾2﴿ لَتَــــَرو نَّ اجلَْحه
 ﴾8﴿ َمئهٍذ َعنه النَّعهيمه مث َّ لَت ْسأَل نَّ يـَوْ  ﴾1﴿ َعنْيَ اْلَيقهنيه 

0-8 453 
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َأملَْ جَيَْعــــْل  ﴾0﴿َأملَْ تـَــــَر َكْيــــَف فـََعــــَل َربُّــــَك بهَأْصــــَحابه اْلفهيــــله ﴿ الفيل
ـــــــــــــــــرًا  ﴾5﴿ َكْيـــــــــــــــــَده ْم فهيَتْضـــــــــــــــــلهيلٍ  َوأَْرَســـــــــــــــــَل َعلَـــــــــــــــــْيههْم طَيـْ

ــــجِّيلٍ  ﴾4﴿ أَبَابهيــــلَ  ــــن سه ــــْرمهيههم حبههَجــــاَرٍة مِّ ــــْم   ﴾3﴿ تـَ َفَجَعَله 
 ﴾2﴿ َكَعْصٍف مَّْأك ولٍ 

0-2 411 

اَل أَْعب ـــــــــــــــد  َمـــــــــــــــا  ﴾0﴿ ق ـــــــــــــــْل يَـــــــــــــــا أَيُـَّهـــــــــــــــا اْلَكـــــــــــــــافهر ونَ ﴿ الكافرون
ــــا أَْعب ــــد  و ﴾5﴿ تـَْعب ــــد ونَ  ــــت ْم َعابهــــد وَن َم َواَل أَنَــــا  ﴾4﴿ اَلأَن

َواَل أَنـــــــــــــــت ْم َعابـهـــــــــــــد وَن َمـــــــــــــــا  ﴾3﴿ َعابـهـــــــــــــٌد مَّـــــــــــــــا َعبَــــــــــــــدمتُّْ 
َ دهينه  ﴾2﴿ أَْعب د    ﴾2﴿ َلك ْم دهين ك ْم َويله

0-2 405 

َما أَْغىَنٌ َعْنه  َمال ه  َوَما   ﴾0﴿ بَّْت َيَدا َأيبه َرٍَب َوَتبَّ ت﴿ املسد
َواْمرَأَت ه  مَحَّالََة  ﴾4﴿ َسَيْصَلٌى نَارًا َذاَا َرَبٍ ﴾5﴿ َكَسبَ 
يدهَها َحْبٌل مِّن مََّسدٍ  ﴾3﴿ احلََْطبه   ﴾2﴿  ه جه

0-2 582 

إهلَـٌهه  ﴾5﴿ َملهكه النَّاسه  ﴾0﴿ ق ْل أَع وذ  بهَربِّ النَّاسه ﴿ الناس
 الَّذهي يـ َوْسوهس   ﴾3﴿ مهن َشرِّ اْلَوْسَواسه اخْلَنَّاسه ﴾4﴿ النَّاسه 

 ﴾2﴿ مهَن اجلْهنَّةه َوالنَّاسه  ﴾2﴿ ه ص د وره النَّاسه 

0-2 580-
588 

َومهن َشرِّ  ﴾5﴿َلقَ مهن َشرِّ َما خَ ﴾0﴿ق ْل أَع وذ  بهَربِّ اْلَفَلقه ﴿ الفلق
ٍق إهَذا َوَقبَ  َومهن ﴾3﴿ َومهن َشرِّ النـَّفَّاثَااه  ه اْلع َقده ﴾4﴿َغاسه

ٍد إهَذا َحَسدَ   ﴾2﴿ َشرِّ َحاسه

0-2 081-
082 
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 .النبوية األحاديث فهـــــرس :ثانيا
 الصفحة نص الحديـــــــــــــــث                   الرقم
 اسه هلله عّز وجلّ إّن أشكَر النّ :) سّلم الرسول صّلى اهلل عليه وآله و قال  0

غريب من حديث زبيد بن الحارا اليامي ، عن مرة بن شراحيل الطيب ، (اس أشكر ه م للنّ 
عن عبد اهلل بن مسعود ، عن النبي صلى اهلل عليه ، تفرد به سالم بن سليمان المدائني ، عن 

، السلسلة الصحيحة لأللباني .بن روح محمد بن طلحة عنه ، وال نعلم حدا به عنه غير عبد اهلل 
 .111رقم  991ص/1ج

 

10 

أن رســول اهلل صــلى اهلل ،(رضــي اهلل عنهــا)روى التمــذي عــن أم ســلمة  5
" بسـم اهلل الـرمحن الـرحيم: "عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آيـة، يقـول

 :ول، مث يقـــف، مث يقـــاحلَْْمـــد  لهلَّـــهه َربِّ اْلَعـــاَلمهنَي﴾﴿: مث يقـــف مث يقـــول
﴿﴾، يمه ،مث يقف،مث َمالهكه يـَْومه الدِّينه﴾﴿ :مث يقف، مث يقولالرَّمْحَنه الرَّحه

اْهـــــدهنَا ﴿ :،مث يقـــــف، مث يقـــــول﴾﴿إهيَّـــــاَك نـَْعب ـــــد  َوإهيَّـــــاَك َنْســـــَتعهني  :يقـــــول
ـرَاَط الَـّذهيَن أَنـَْعْمـَت َعلَـْيههْم ﴿ :،مث يقـف،مث يقـولالصِّرَاَط اْلم ْسـَتقهيَم﴾ صه

 وبه َعَلْيههْم َوال الضَّالِّنَي﴾َغرْيه اْلَمْغض  
(  2821)كتاب القراءات عن رسول اهلل ، بـاب فـي فاتحـة الكتـاب ، حـديث رقـم  :سنن الترمذي 

 .، مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة األولى ، والحديث صححه األلباني
 

014 

صــــــــلى اهلل عليــــــــه ) أّن النــــــــيب ( رضــــــــي اهلل عنــــــــه ) عـــــــن أيب الــــــــدرداء   4
ل ســــورة الكهــــف عصــــم مــــن مــــن حفــــظ عشــــر آيــــاا مــــن أوّ : ) ل قــــا(موســــلّ 
كتاب ثواب القرآن عـن الرسـول عليـه الصـالة والسـالم ، بـاب مـا جـاء : سنن الترمذي  (جال الدّ 

 .، قال األلباني عنه حديث حسن ( 2981)في سورة الملك ، حديث رقم 

 
 

011 
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عـن أيب محـد   مسـنده عـن طريـق عاصـم بـن أيب النجـود أخرج اإلمـام أ 3
إىل ( حـــم ) يقـــرأ  مسعـــت رجـــالً : وائـــل عـــن عبـــد اهلل بـــن مســـعود قـــال 

ا مل يقــرأه ا ،وقــرأ رجــل آخــر حرًفــفقــرأ حرًفــ( يعــين اتحقــا  ) ال،الثــني 
صـلى اهلل ) ها صاحيب ،فانطلقنا إىل النيب أا مل يقر صاحبه ،وقرأا أحرفً 

قـــبلكم ا هلـــك مـــن كـــان ال ختتلفـــوا فإمّنـــ:فأخربنـــاه فقـــال ( م عليـــه وســـلّ 
 . (فخذوا بقراءته  انظروا أقرأكم رجالً : ) باختالفهم،مث قال

 (.3923)، رقم الحديث  621ص/1ج: مسند اإلمام أحمد  
 

511 

،   اهـم أعـط منفقـاً خلًفـاللّ ):(مصلى اهلل عليـه وسـلّ )قول احلبيب حممد  2
ـــ(2393) ومســـلم ( 1112) الحـــديث أخرجـــه البخـــاري ( اوأعـــط ممســـًكا تلًفـــ ر وابـــن جري
 .129ص/1، جالطبري في تهذيب اآلثار 

555 

قــال للــذين  (صــلى اهلل عليــه وســلم )النــيب روي أنّ  غــريهو أخرجــه مجاعــة  2
كيــف نــدي : ة قــائلني جــاؤوه وكلمــوه   شــأن اجلنــني الواجبــة فيــه الغــرّ 

: من ال شرب  والأكل وال صاح فاستهل تليس دمه قد يطّل ؟ فقـال 
أســـــجعاً كســـــجع : ) و  بعضـــــها ( أســـــجاعة كســـــجاعة اجلاهليـــــة ؟ ) 

  صحيح مسلم( الكهان ؟ 

558 
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 .فهرس األبيات الشعرية :اثالث
 الصفحة صاحبه  البيـــــت

 11 اجلزريّ  ابن َمّدللهواءتنتههي ح رو  :هي*  وأختاها     اجَلو  فألف  

 . لْ ق   دَّ والضٍّ  ةٌ تَ مَ صْ م   حٌ ته فَ نْـ م   *     لٌ فه تَ سْ م   و وٌ خْ ره وَ  رٌ هْ جَ : اتـ هَ افَ صه 

 تْ كَ بَ  طٍ قَ  دْ جه أَ : ظ  فْ لَ  َهاد  يْ ده شَ *  تْ كَ سَ  صٌ خْ شَ  ه  ،َّ حَ فَ  : اهَ وس  م  هْ مَ 

 رْ صَ حَ ْظ قه  طٍ غْ ضَ  صَّ خَ :وٍ لْ ع   ع  بْ سَ وَ *    رَ مَ ع   نْ لَ  :ده يْ ده والشَّ   وٍ خْ ره  نْيَ وبَـ 

 هْ قَ لَ مذْ ال   و   ر  احل   : بِّ ل   نْ مه  رَّ وفَـ * ْه   قَ بَـ طْ م   : اءٌ ظَ  اء  طَ  ادٌ ضَ  اد  وصَ 

نْي  :َصفهيـْر َها   ق ْطب   َجٍد ،  واللَّني  :قـَْلَقَلٌة *  َصاٌد َوزَاٌي سه

َنا ، وانـَْفَتَحا  َله َما ، واالحْنهرا   * َواو  ويَاءٌ س كِّ  (ص حَِّحا:قـَبـْ

 اْسَتطهل:الشِّني  ، َضاًدا :وللتـََّفشِّي *   الالَّمه والرَّاء، وبهَتْكرهيرهج عهلْ 

 041 اجلزريّ  ابن

َا   َو ه السَُّوره الق ْصرى القهَصار  َعَلى قْدر*وَما ه ْن إهالَّ  ه الطهوال طهَوار 

 

 013 الشاطيب

َله  فادر*   وك لُّ َتواٍل   اجلميع قهَياس ه    َا قـَبـْ ر َحْر  َأْو مبه  بآخه

 

 الشاطيب 

 
012 

َدِّ فهْيهه َنظهيـْر ه   َما وَ 
يـْر  بهاَل ع ْسر* بـَْعَد َحْر ه امل  َعَلى َكلهَمٍة فـَه َو اَتخه

ل  بهاجَلْزر * َكَما وأَتَـَّقى  ه اللَّْيله أَقـْىَن بهَنْجمههه   َتَدىلَّ َوذ و املْفع وله يـَْفصه

 الشاطيب 

 

011 
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 .رتغبه م  ،   اللهه  بٍ مرتق هلله *   مه تقه َـ نْ م   باهلله  مٍ صه ـتَ عْ م   بـري  دْ تَ 

  

 555  أيب متام

 552  أيب متام . وائع  نَ  ن  ا غصو وً حْ متيل هبا ضَ *  واجع  لسا فأبكتك احلمام   تَ بْ ره طَ 
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 .فهرس الرسوم: رابعا

 الصفحة عنوان الرسم 
 30 لقوقعة والعصب الّسمعي توضيحي ل شكل-

 35 جزاء اتذنتشكل توضيحي -

 32 شكل توضيحي تعضاء الّنطق-

 21 شكل توضيحي ملكوناا الرئة-

 25 .للحنجرة رسم توضيحي-

 23 ن الصوتيني            يشكل توضيحي للوتر -

 22 للتجاويفرسم توضيحي -

 28 شكل يوضح الّلهاةعند اإلنسان-

  21 رسم توضيحي يبنّي شكل الّلسان وأقسامه-

 011-85 وضح خمارج احلرو  أشكال ت-

 000  شكل توضيحي ملخارج احلرو -
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 :قائمة المصادر والمراجع : خامسا
 .القرآن الكريم ، برواية حفا

ـــــــة - ـــــــاض ،: اســـــــتخدماا احلـــــــرو  العربي ـــــــة دار املـــــــريح للنشـــــــر،الرياضســـــــليمان في ، اململكـــــــة العربي
 .م0118-ه0308(/ط.د)،لسعوديةا

: ، حتقيـق (ه222ا)أبو القاسـم شـهاب الـدين املعـرو  بـأيب شـامة :إبراز املعاين  من حرز اتماين -
 (.ا.د(/)ط.د)إبراهيم َعطوه َعوض ،دار الكتب العلمّية ،بريوا ، لبنان، 

 .م5/5101ط، اتردن ،دار النفائس فضل عباس،:  إتقان الربهان   علوم القرآن -

حممــد أبــو : ،حتقيــق (ه100ا) ين بــن عبــد الرمحــان الّســي وطيجــالل الــدّ : اإلتقــان   علــوم القــرآن  -
 .م0113 -ه3/0413، ط، مصرالقاهرةب ،اريئة املصرية العامة للكتا،دار الفضل إبراهيم

ع ،  أربـد فوزي الشايب ، عامل الكتب احلدي   للنشـر والتوزيـ: أثر القوانني الصوتّية   بناء الكلمة -
 .م5113 -ه0352/  0ط ، اتردن،

فوزي الشايب ، عامل الكتب احلدي   للنشـر والتوزيـع ،  أربـد : أثر القوانني الصوتّية   بناء الكلمة -
 .م5113 -ه0352/  0ط ، اتردن،

 م5118-ه0351/ 3ط،لبنان ،نايف معرو ، دار النفائس ، بريوا :اتدب اإلسالمي  -

دار ،(ه185ا)بن حممـد العمـادي احلنفـيأبو السـعود: م إىل مزايا الكتاب الكر  إرشاد العقل السلي-
 ـ ه5/0351ط،إحياء التاث العريب ، بريوا ، لبنان 

حممـــد الطيـــان وَيـــى مـــري علـــم :حتقيـــق ،(ه358)بـــن ســـينا ا أبـــو علـــي  :أســـباب حـــدوث احلـــرو  -
 .م3/1983ط،غةالعربية،دمشق،سوريامطبوعامتجمعاللّ ،

(/ ط.د)مصــر،أمحــد خمتــار عمــر ، عــامل الكتــب ، القاهرة،: مــاريو بــاي ، ترمجــة :الّلغــة أســس علــم  - 
 . م0118-ه0301
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راســـاا جميـــد عبـــد احلميـــد ناجي،املؤسســـة اجلامعيـــة للدّ  :ســـاليب البالغـــة العربيـــة تة فســـيّ ســـس النّ ات-
 .م0/0183طبريوا،لبنان،والنشروالتوزيع،

ــــــــدّ  مأمحــــــــدعل:ديب عنــــــــد العــــــــرب اتأســــــــس النقــــــــد - ، نــــــــدي، مطبعــــــــة جلنــــــــة البيــــــــان العــــــــريباجل   ينال
 .م0123 / 4طمصر،القاهرة،

ة ، بـريوا ، ،دار الكتـب العلميّـ(ه100ا)الّسـي وطي نين  عبـد الـرمحجـالل الـدّ  :اتشباه والنظائر  -
 .م0111-ه0/0300ط ،لبنان

، دار الكتـب  أمحـد حممـود عبـد السـميع احلفيـان: أشهر املصطلحاا   فن اتداء وعلـم القـراءاا  -
 .م5110-هـ0355 /0ط.العلمية، بريوا ، لبنان

 .م0111/ 3طمصر،صرية،املجنلو تمكتبة ا،إبراهيم أنيس:  ةغويّ اتصواا اللّ -

 .م0/5114طدار وائل،عّمان، ،مسريشريفاستيتية:وفيزيائية ة رؤية عضوية و نطقيةغويّ اتصواا اللّ  -

 .م0181بغداد ،( ط.د)سام سعيد النعيمي ،أصواا العربّية بني الّتحول وال،ّباا ، ح -

 .م0112-ه0302/  5ط مصر،هالل،مكتبة وهبة،القاهرة،عبد الغّفار حامد :أصواا الّلغة العربية -

 .م1998 / 0 ط ،عمان،اتردن،دارصفاءللنشر ،عبدالقادرعبداجلليل:ةغويّ اللّ  اتصواا -
 .م5114(/ط.د)بلس ،دار الوليد ، طرا،القماطي حممدمنصف:اتصواا ووظائفها -

 .م5/0128،ط ، مطبعة الكيالين ، القاهرة ، مصرعبد الرمحان أيوب :  غةأصواا اللّ  -

/ 5ط مكتبــــة اتجنلــــو املصــــرية، القــــاهرة ، مصــــر،،زكــــي حســــام الــــّدين: أصــــول تراثيــــة   علــــم الّلغــــة -
 .م0182

ـــــاين- ـــــن اتزرقللقـــــرآن  اإلعجـــــاز البي ـــــت الشـــــاطا ، دار املعـــــ:   ومســـــائل اب ـــــان بن ـــــريوا، لبن ار  ،ب
 (.ا.د(/)ط.د)،

ـــاين -  : إشـــرا  الـــدّكتوررســـالة ماجســـتري ،   شـــاش ،احلموســـى :   الفاصـــلة القرآنيـــة  اإلعجـــاز البي
 .م5111-ه0358، غزّة،  عصام العبد زهد ،اجلامعة اإلسالمية
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 .م0181( /ط.د)، تونس ،سسة عبد اهلل عمر السالمي ،مؤ :إلعجاز الفين   القرآن الكر ا -

دار ،ســــيد أمحــــد صــــقر ،: حتقيــــق،(ه314ا)البــــاقالينّ  حممــــد بــــن الطّيــــبأبــــو بكر : إعجــــاز القــــرآن  -
 .م0110(/ط.د)،املعار ، مصر

 (.ا.د)/(ط.د)وسناء عباس ، دار الكتاب العريب ، بريوا ، لبنان  فضل عباس:   إعجاز القرآن -

 4/طلكتــــاب العريب،بريوا،لبنــــان،ا دار،افعــــي الرّ  صادقمصــــطفى:ةالبالغــــة النبويــــ وإعجــــاز القــــرآن  -
 م5112-ه 0352،

، دار  (هــ0412ا )ركلي الّدمشـقّي الزِّ  بن حممود بن حممد بن علي بن فارسين خري الدّ  :اتعالم  -
 .م02/5112طالعلم للماليني ، بريوا ، لبنان ،

 .م0180(/ ط.د)لبنان،رميون طحان ،دار الكتاب اللبناين ، بريوا،: اتلسنية العربية - 

 .م2002-ه0/0355ط مصر،،اهرةعاملالكتب،الق، خمتار  عمرأمحد: غةواجملتمع أناواللّ -

حنيـف بـن : ، حتقيـق( ه224ا)حممـود بـن أيب احلسـن النيسـابوري : إجياز البيان عن معاين القرآن  -
 .م0112/  0ط حسن القاسي، دار الغرب اإلسالمي ،بريوا ، لبنان،

طلحـــة بـــالل : ضـــبط وتعليـــق ، ( ه0310ا)احلصـــري  مـــود خليـــلحم:الكـــر  أحكـــام قـــراءة القـــرآن -
 (.ا.د/)5ط، لبناندار البشائر اإلسالمية ،بريوا،منيار، 

دار النفـــائس ، بــــريوا ، مـــازن مبــــارك :الزجـــاجي أبـــو القاســــم، حتقيـــق : اإليضـــاح   علـــل النحــــو  -
 .م0185-ه0315/ 3ط،لبنان، 

 ط،لبنان،بريوا ،عمادبسيونيزغلول:حتقيق، (ه141 ا)اخلطيبالقزويين :اإليضاح   علوم البالغة -
 (.ا.د/)3

 .م2/0188طمصر،عامل الكتب ، القاهرة ، ،خمتار عمرأمحد :غوي عند العربالبح  اللّ  -

 . م0112/  5ط فرحاا جرمانوس ،  مكتبة ناشرون ، لبنان،: حب  املطالب   علم العربية  -
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دار الكتــــاب ، بــــن يشــــو جــــياليل:( ماثلــــة واملخالفــــةامل) -الــــدرس الصــــويت-ســــانياا حبــــوث   اللّ  -
 .م5112 /0طمصر،،احلدي  ، القاهرة 

 .م0188-ه0318/ 5طمصر،القاهرة،،مكتبة اخلانج،رمضان عبد الّتواب:حبوث ومقاالا   الّلغة -

 .م0188-ه0/0314ط، دار عامل الكتب ،مصر،بن ك،ري أبو الفداء إمساعيل: البداية والنهاية -

 .(ا.د/) 5ط،مصر،هنضة مصرحفين شر ،: ،تقد  وحتقيق ابن أيب اتصبع املصري:آنبديع القر -
، دار ابـــــــــن زيـــــــــدون للطباعـــــــــة والتشـــــــــر  قمحـــــــــاوي حممـــــــــد صـــــــــاح :الربهـــــــــان   جتويـــــــــد القـــــــــرآن -

 (. ا.د) /0طلبنان،،بريوا،
بـراهيم ، حممد أبو الفضل إ: حتقيق ،(ه113ا) ين حممد الزركشيّ بدر الدّ : الربهان   علوم القرآن -
 (.ا.د(/)ط.د)، املعرفة، لبنان،دار 

، اريئة العامة لشـؤون املطـابع اتمرييـة لإلمام الشاطيب:الزهر   علم الفواصل ةبشري اليسر شرح ناظم-
 .هـ0402/(ط.د)القاهرة، مصر، ،

دار القلـــــــــم ، ،عبـــــــــد الرمحـــــــــان حســـــــــن امليـــــــــداين ،: البالغـــــــــة العربيـــــــــة أسســـــــــها وعلومهـــــــــا وفنوهنـــــــــا  -
 .م0112-ه0/0302طيا،سور دمشق،

 .م0111-ه3/0301ط ،دارالفرقان للنشروالتوزيع ،اتردن،اسعبّ فضل حسن:البالغة فنوهنا وأفناهنا -

مـىن حممـد عـار  عابـد ، رسـالة ماجسـتري : دراسة موازنة  –البناء الّلغوي   سوريت البقرة والشعراء  -
 .م5113حممد فؤاد النوري ، : ، جامعة النجاح ، فلسطني ، إشرا  

 .م1993(/ط.د)، اجلامعية،اجلزائر املطبوعاا ديوان،بوحوش رابح :البوصريي لربدة ةغويّ اللّ  البنية- 

حممـد زغلـول سـالم و :،حتقيـق( ه483ا) أبو سليمان أمحد بن حممد اخلطايب: بيان إعجاز القرآن -
 . م5114(/ط.د)، حممد خلف اهلل،دار املعار ،مصر

غـــــار قـــــدوري احلمـــــد ، منشـــــوراا مركـــــز : أبـــــو عمـــــرو الـــــّداين اتندلســـــي ، حتقيـــــق  :البيـــــان   عـــــّد آي القـــــرآن -
 .م0113-هـ0/0303املخطوطاا والتاث والوثائق ، الكويت ، ط
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 .م0/0114طمصر،،عامل الكتب ،القاهرة متام حّسان، :البيان   روائع القرآن  -

عبــد الســالم هــارون ،مكتبــة  :،حتقيــق وشــرح ( ه522ا)عمــرو بــن حبــر اجلــاحظ : البيــان والتبيــني -
 .م0118-ه0308(/ط.د)، ،مصراخلاجني،القاهرة

 (ه0512ا:)بيــــــــــــــــديّ الزّ  ســــــــــــــــيينّ احل   ىَضــــــــــــــــرتَ م  حممد:جواهرالقــــــــــــــــاموس مــــــــــــــــن تــــــــــــــــاج العــــــــــــــــروس -
 .م1965 (/ط.د)،الكويت،وزارةاإلرشادواتنباء،مطبعةحكومةالكويت، عبدالستارأمحدفراج:،حتقيق

 .م5110 /2ط،،لبنان ، دار الكتاب العريب، بريواادقمصطفى صافعي الرّ :تاريخ آداب العرب -
جـورج مونـان ، ترمجـة بـدر الـدين القاسـم ، مطبعـة : تاريخ علم الّلغة من نشأمها حت القرن العشـرين -

 .م0115(/ط.د)جامعة دمشق ،سوريا ،

(/ ط.د)،بريوا،لبنــانأبــو البقــاء عبــد اهلل احلســني العكــربي،دار الفكــر ،:التبيــان   إعــراب القــرآن  -
 .م5110/ه0350

 .لبنـــان ة بـــريوا ،َيـــى مـــراد ،دار الكتـــب العلميّـــ: قيـــقحت، يـــيبين الطّ شـــر  الـــدّ  :التبيـــان   البيـــان-
 .م0/5113ط

 .م0182-ه0/0312طلبنان، ، عامل الكتب ، بريوا ،حممد الصابوين :التبيان   علوم القرآن -

اعتـىن بـه أبـو غـّدة  -طـاهر اجلزائـري الدمشـقّي :التبيان لبعض املباح    القرآن على طريق اإلتقان -
 .هـ0305/ 4طلبنان،،، دار البشائر اإلسالمية ،بريوا 

 .م 5118-ه 0351(/ط.د)مصر،دار احلدي  ، القاهرة،، جنا حممد إبراهيم :التجويد واتصواا -

دي  فخريــــــة غريــــــب قــــــادر ، عــــــامل الكتــــــب احلــــــ: جتليــــــاا الّداللــــــة اإلَيائيــــــة   اخلطــــــاب القــــــرآين -
 .م5100-ه0/0345طاتردن،أربد،،

، ، مكتبـــة الفـــالح ، الكويـــت  عـــامر ســـعيد: جتويـــد القـــرآن الكـــر  أسســـه وتطبيقاتـــه ورمـــوز ضـــبطه - 
 .م0185-ه0/0312ط

 . م0183(/ط.د)ة، تونس،ار التونسيّ ، الدّ الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير -
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غــار : قيــقدراســة وحت،(ه333ا)اينالــدّ ن ســعيد ع،مــان بــأبــو عمرو  :التجويــد و تقــان اإلالتحديــد   -
 . م5111-ه0/0350ط عمار، عمان ، اتردن،دار ،  قدورمحد

 .م5112/ 2 طمصر،،حممدعكاشة،دارالنشرللجامعاا:  الداللة ضوءعلم   غوياللّ  التحليل -

طبعـة املصـاح القرمـادي، :تقـد ،البكوش يـبالطّ :من خـالل علـم اتصـواا احلـدي  العريب صريفالتّ -
 .م4/0115ط، تونس،العربية

 .م5115-ه02/0354طمصر،،،دار الشروق ،القاهرةد قطبسيّ :   القرآن الكر  صوير الفيّن التّ  -

 ،مصـــــر مكتبـــــةاخلاجني،القاهرة، رمضـــــان عبـــــد التّـــــواب:  وقوانينـــــه وعللـــــه مظـــــاهره غـــــوياللّ  طـــــورالتّ - 
 .م0111-ه5/0301ط

 مكتبـــــــــة،عبدالتواب رمضـــــــــان:ترمجـــــــــة،(م0145-0882)اســـــــــربرجشت  : العربيـــــــــة لّلغـــــــــة حـــــــــويطورالنّ التّ -
 .م1994  -ه1414/  5طمصر،،القاهرة،مصر،اخلاجني

 .م0111-هـ0411 /4ط،دار الشروق ،بريوا،بكري الشيخ أمني:   القرآن االكر التعبري الفيّن  -

القرآنيــــة،عمان ، ،دار الغوثــــاين للّدراســــاا  اجليوشــــي عبــــد اهلل: التعبــــري القــــرآين والّداللــــة الّنفســــية  - 
 .م5112-ه0/0352،ط اتردن

 .م1978/(ط.د)،لبنان،،مكتبةلبنان،ساحةرياضالصلح،بريواايناجلرج الشريف:  التعريفاا  -

 .م2/0183ط،لبنان،بريوا،،دار العلم للماليني طّبارة  عفيف عبد الفتاح  :تفسري جزء عمّ -

 (. ا.د(/ )ط.د)،لبنان،بريوار املعرفة،،دان الّسي وطيين عبد الرمحجالل الدّ : تفسري اجلاللني-

/ 0ط،ة ،بريوا ،لبنـان دار الكتب العلميّ  ،سفيان بن سعيد بن مسروق ال،وريّ : سفيان ال،وريّ تفسري -
 . م0183-هـ0313

/ 0،طلبنـــــانة،بريوا أبـــــو حممـــــد الغمـــــاري،دار الكتـــــب العلميّـــــ:الســـــعدي ، حتقيـــــق : تفســــري القـــــرآن-
 .م0112-هـ0302
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حممــود بــن اجلميــل ، دار اإلمــام مالــك ، : ،حتقيــق بــن ك،ري أبوالفــداءإمساعيل: لعظــيمتفســري القــرآن ا -
 .م5111-ه0341/ 5طاجلزائر، 

 . م0180/ 0طحممد بن عمر فخر الّدين الرّازي،دار الفكر،بريوا،:   التفسري الكبري- 
 .م 2006 -ه 1427 /0ط ،لبنان، بريوا ، دارالفكراملراغي أمحد مصطفى، :تفسري املراغي-

 (.  ا.د/) 0طلبنان،، بريوا،حسن حممد احلمصي، مؤسسة اإلميان:تفسري وبيان مفرداا القرآن  - 

 .م5112-هـ0351/ 5ط،دمشق ، سورياالّزحيلي،دار الفكر، بن مصطفى وهبة: التفسري الوسيط -

 .م 8/1938ط،القاهرة ، مصر،دار املعار ،حممد بن علي بن اجلوزيعبد الرمحن  :الّلسان تقو  -

 .م5/0182طعزالدين علي السّيد ، عامل الكتب ، مصر ، : التكرير بني امل،ري والتأثري -

ياســني اتيــويب ، املكتبــة  ،القــزويين ، تقــد   اخلطيــب :تلخــيص املفتــاح   املعــاين والبيــان و البــديع  -
 .م5115-هـ 0/0354طلبنان،،العصرية ، صيدا ، بريوا

محـــد ،  يغـــار قـــدور : حتقيـــق ،(ه844ا) بنـــاجلزريّ  مـــد بـــن يوســـفحم:التمهيـــد   علـــم التجويـــد -
 .م5110-ه0350/ 0طمؤسسة الرسالة ، ، بريوا ، لبنان، 

 .م 0104 (/ط.د)مصر،، القاهرة، سوقيعليالدّ  حممد :العامية اتلفا  مهذيب -

يفوالتمجة الداراملصــــريةللتأل ،عبدالســــالمهارون:حتقيــــقأبــــو منصــــور حممــــد اتزهــــرّي ،: مهــــذيب الّلغــــة  -
 .م1964 -هـ1384/(ط.د)، مصر، لقاهرة ،ا

حممــد بــن صــاح : تقد  ،عديالّســ ن بنناصــرعبــد الــّرمح:تفســري كــالم املّنــان  تيســريالكر  الرمحــان   -
 .م5111-هـ0358/  0ط  عبد الّرمحان بن معال اللوَيق، دار اإلمام مالك ، اجلزائر،: الع،يمني،حتقيق

حممـد خلـف اهلل : ، حتقيـق  واخَلطَّايبه وعبد القـاهر اجلرجـاين اينمَّ لرُّ ل: القرآنثالث رسائل   إعجاز  -
 (ا.د/) 4طأمحد وحممد زغلول سالم، ،دار املعار  ، مصر، 

 (.ا.د/)5،ط مصر،دار املعار  ،حممود شاكر : الطربي ،حتقيق حممد بن جرير : جامع البيان   -
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حتقيــق حممــد إبــراهيم احلفنــاوي ، أمحــد القــرطيب اتنصــاريّ حممــد بــن عبــد اهلل :اجلــامع تحكــام القــرآن -
 .م5115-هـ0/0354ط وحممود ع،مان ، دار احلدي  ، القاهرة ، مصر،

، اتردن، محـد ، دار عّمــار قـدوري راغـ: حممـد بـن أيب بكـر املرعشــي، دراسـة وحتقيـق : جهـد املقـل -
 .م 5118 -هـ  0351 / 5ط 

اململكــة العربيــة  ،ع ــويض بــن محــود العطــوي :يوســف عليــه الســالم  ظم القــرآين   قّصــةمجاليــاا الــنّ -
 .م5101 -ه0/0340، ط السعودية

أســامة عبــد العزيــز جــاب اهلل ، كفــر شــيخ ، مصــر ، : مجاليــاا التقــد  والتــأخري   الفاصــلة القرآنيــة  -
 .م5112

ار الكتــــــــب أبــــــــو حممــــــــد الغمــــــــاري،د:حتقيــــــــق لل،عــــــــاليب ، :اجلــــــــواهر احلســــــــان   تفســــــــري القــــــــرآن  -
 .م0112-هـ0302/م 0ط ،العلمية،بريوا،لبنان

 الفكــر ، بــريوا ، لبنــاندار أمحــد بــن حممــد  ،الّصــاوي : اجلاللــني   تفســري  حاشــية الّصــاوي علــى -
 .م5113-ه0353(/ط.د)،

 جار،دارالكتـــــــــــــابالنّ  حممـــــــــــــدعلي :حتقيـــــــــــــق، أبـــــــــــــو الفـــــــــــــتح ع،مـــــــــــــان بـــــــــــــن جـــــــــــــين:اخلصـــــــــــــائص  -
 .م2 / 1975،طبريوا،لبنان،العريب

 .م0118عّباس حسن ، منشوراا احتاد كتاب العرب ، : خصائص احلرو  العربية ومعانيها  -

 .م3/0114ط، لبنان، دار الفكر،بريوا،حممد املبارك : دراسة أدبية لنصوص من القرآن الكر  -

، عــامل الكتــب ، عبدالعزيزمصــلوح: صــوتياا الّلغــة مــن اإلنتــاج إىل اإلدراك -والكــالم دراسةالســمع -
 .م5112-ه0352(/ط.د) مصر،لقاهرة ،ا

 .م 1997 -ه0308(/ط.د)مصرـ ،الكتب،القاهرة عامل، خمتار عمرأمحد: غويّ اللّ  وادراسةالصّ -

 /0ط مصـــــر،،مكتبـــــة اآلداب ، القـــــاهرة  ،ين حـــــازم علـــــى كمـــــال الـــــدّ :دراســـــة   علـــــم اتصـــــواا  -
 .م0111-ه0351
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 ، دار عّمار للنشـر والتوزيـع ، عمـان ، مد احل ير قدو غار :ة عند علماء التجويد راساا الصوتيّ الدّ  -
 .م5111-ه5/0358ط

 .    م05/0113طلبنان،، ، دار العلم للماليني ، بريوااح صبحي الصّ :  غةدراساا   فقه اللّ  - 

،، دار الرشيد للنشر ،منشوراا النعيمي سعيد حسام  :ة عند ابن جين هجية والصوتيّ راساا اللّ الدّ  -
 . م0181(/ط.د)ة واإلعالم ،العراق،وزارة ال،قاف

،دار الكتـب العلميّـة ، بـريوا اإلسكا   اخلطيب عبداهلل حممدبن أبو عبداهلل: أويلةالتّ وغرّ  نزيلةالتّ درّ -
 .م0112/ 0ط، 

 .م1966(/ط.د)تونس،القرمادي  صاح:ترمجة ،كانتينو   جان: دروس   علم أصواا العربية -

نســـيب : حتقيـــق  ،زكريـــاء بـــن حممـــد : ريـــة   علـــم التجويـــد الشـــافعيالـــدقائق احملكمـــة   شـــرح اجلز  -
 .م0181 -ه0/0311طمكتبة دار اتلباب ، دمشق،نشاوي ، 

دار الكتــــــــاب العــــــــريب  ،حممــــــــد التنيجــــــــي: عبــــــــد القــــــــاهر اجلرجــــــــاين، حتقيــــــــق : دالئــــــــل اإلعجــــــــاز  -
 .م0111-هـ 0301/ 5طبريوا،لبنان،،

زكـي حسـام الـدين ، مكتبـة أجنلــو : لـة الّصــوا ودوره   الّتواصـل الّداللـة الصـوتّية دراسـة لغويّـة لدال -
 .م0/0115ط املصرية ،

 .م0183 /2ط ، مصر،مكتبة اتجنلو املصرية ، ،إبراهيم أنيس :داللة اتلفا  -

 ،، منشـــــــوراا احتـــــــاد الكتـــــــاب العـــــــرب ة مطهـــــــري صـــــــفيّ :فراديـــــــةإلاللـــــــة اإلَيائيـــــــة   الصـــــــيغة االدّ  -
 .م5111 (/ط.د)،دمشق

/ 0ط ،عـامل الكتـب احلـدي ، اتردن،دومي خالد قاسـم : ة   القرآن الكر وتيّ اهرة الصّ الالا الظّ د-
 .م5112

،القــــــــاهرة دار املعار : حممــــــــد عبــــــــده عــــــــزام : بشــــــــرح اخلطيــــــــب التربيزي،حتقيــــــــق  ديــــــــوان أيب متــــــــام-
 (.ا.د/)3طمصر،،
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ـــــــــــريوا ل،إخـــــــــــوان الصَّـــــــــــفاء: رســـــــــــائل إخـــــــــــوان الصـــــــــــفاء وخـــــــــــالَّن الوفـــــــــــاء- لطباعةوالنشـــــــــــر، دار ب
 .(ا.د()ط.د)،لبنان،بريوا

أمحـد حسـن : ، حتقيـق أيب طالـب القّيسـي  يمّكـ حممـد: لتجويد القراءة وحتقيق لفـظ الـتالوة عاية الرّ -
 . م0112-ه0301/ 4ط، دار عّمار ، اتردن، فرحاا

شــــــكري يدحممودالسّ  ينالــــــدّ  شــــــهاب أبوالفضــــــل: امل،ــــــاين والســــــبعلكــــــر  ا تفســــــريالقرآن روح املعــــــاين -
 .(ا/د)(ط/د)،،دار إحياء التاث ، بريوا ،لبناناتلوسي

 -ه0354/ 0ط،بريواابـــن حـــزم،دار ،(ه211 ا)نب اجلـــوزيّ عبـــد الرمحـــان:فســـريعلـــم التّ   ر زاد امليّســـ-
 .ه5115

 مركــز البحــوث والّدراســاا،،بــن عقيلــة املكــيّ حممــد بــن أمحــد : الزيــادة واإلحســان   علــوم القــرآن  -
 .م5112 -ه0/0351 ط، ماراا اإل ،جامعة الشارقة

 (.ا.د()ط.د) مصرضيف،داراملعار ،القاهرة، قيشو :جماهد،حتقيق ابن:القراءاا   السبعة-

ــــــو الفــــــتح ع،مــــــان :صــــــناعة اإلعــــــراب ســــــرّ  - ــــــق، بــــــن جــــــيّنّ أب  ،دار القلــــــم ،حســــــن هنــــــداوي : حتقي
 .م5/0114طسوريا،،دمشق
 ،مصــر ،ال الصــعيدي،مكتبة حممــد صــبيح عبــد املتعــ: حتقيق ،ابــن ســنان اخلفــاجيّ  :ســّر الفصــاحة  -
 .م0124 -هـ 0/0415ط

 .م0/5105 ط،سعادبسناسي،دارأم الكتاب،مستغار،اجلزائر:اتصواا الّلغوية معياا العربية  الس -

مطبعــة حجــازي،  ، حممــد الزفــزا ، : حتقيــق، ســتاباذيإلا ينمحمدبناحلســنرضيالدّ : افيةشــرح الّشــ -
 .ه0428(/ط.د)مصر،، القاهرة

 .(ا.د(/)ط.د) ،لبنان،بريوا،عاملالكتببن يعيش، موفقالّدين :شرح املفصل  -

 بـــريوا ، املعـــار  ،مكتبـــة ، الّلغـــويّ  الـــرّازي زكريـــاء بـــن فـــارس بـــن أمحـــد :  الّلغـــة فقـــه    الصـــاحيبّ  -
 .م0114-ه0/0301طلبنان،،
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يوســـف علـــي الطويـــل،دار :يـــققي ،حتده نْ َشـــقَ لْ القَ  بـــن علـــيّ أمحـــد :  صـــناعة اإلْنَشـــا  ىَشـــعْ اتَ  بح  ص ـــ-
 .م0181/ 0طسوريا،،الفكر،دمشق

أمحد عبـد الغفـور عطـار،دار العلـم للماليـني  :أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري ،حتقيق: الّصحاح -
 .م 0181 -  هـ 0311/ 3ط،لبنان،،بريوا

 .م0180 /3ط ،ابوين ، دار القرآن الكر  ، بريوا، لبنانحممد علي الصّ : صفوة التفاسري-

 .م5111-ه5/0350طاتردن، ، عمار دار ، الصغري حسني حممد :القرآن   غوياللّ  واالصّ  -

 .(ا.د()ط.د)،مصر،مكتبةالشباب،القاهرة،عبدالصبورشاهني:تعريب،مالربج برتيل:الصوتياا-

جلنـة مـن العلمـاء بإشــرا  : مراجعـة وضــبط حممـد بـن علــي بـن أمحـد الـداوودي ،:طبقـاا املفسـرين  -
 .م0/0184ط،ة ،بريوادار الكتب العلميّ ، الناشر

( ط.د)،دار الكتــــب اخلديويــــة ،مصــــر، َيــــي بــــن محــــزة العلــــويّ : ســــرار البالغــــة تالطــــراز املتضــــمن  -
 .م0103 -هـ0445/

 .م0110-ه0305/ 0ط ،السعودية،داراملنابرة،جّدة،محداننذير : جلمالية   القرآن الكر  الظاهرة ا -

مكتبـــــــــة الزهـــــــــراء ،،أمحـــــــــد هريدي :ودورهـــــــــا   منـــــــــو املعجـــــــــم العـــــــــريبظـــــــــاهرة املخالفـــــــــة الصـــــــــوتية  -
 .م0112(/ط.د)مصر،،،القاهرة

 .م5110 (/ط.د)،مصر ،القاهرة ،دار غريب،  حممد حممد داود:غة احلدي  العربية وعلم اللّ  -

عبـــــــــــــد الرمحـــــــــــــان أيـــــــــــــوب ، البحـــــــــــــوث والّدراســـــــــــــاا العربيـــــــــــــة ، القـــــــــــــاهرة : العربيــــــــــــة ورجامهـــــــــــــا  -
 . م0182(/ط.د)مصر،،

 .م5113-ه0352/ 0طمصر،،مكتبة ال،قافة الدينية ، القاهرة ،حسام هبنساوي: علم اتصواا  -

 .م5111(/ط.د)مصر،كمال بشر  ، دار غريب للطباعة للنشر ،القاهرة ،: علم اتصواا -

 .م 0115 / 0طلبنان،بريوا،،،دار الفكر اللبناين عصام نور الّدين:غوية علم اتصواا اللّ -
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 . م0118/ 0طلبنان،منا  مهدي حممد املوسوي، عامل الكتب ، بريوا،: صواا الّلغوية علم ات -

 .م0185(/ ط.د)أمحد خمتار عمر، دار العروبة ،الكويت ،: علم الّداللة   -

 .م0/0115ط ،الفكر اللبناين، ، بريوا  دار،عصام نور الّدين، : ة علم وظائف اتصواا الّلغويّ  -

 .م0181(/ ط.د)مصر،مدكور،دارال،قافة،القاهرة، عاطف:  واملعاصرة اثالت  غةبنياللّ  علم -

ــــاق عربيــــة ، بغــــداد : دي سوســــور فردينال،ترمجــــة: علــــم الّلغــــة العــــام - ــــل يوســــف عزيــــز ، دار آف يوني
 .م0182(/ط.د)،

 .م5112/ 01طمصر،هنضة مصر ، القاهرة ،،علي عبد الواحد وا  ، : علم الّلغة  -

حممــــــــــود الّســــــــــعران ، درا النهضــــــــــة العربيــــــــــة للطباعــــــــــة : للقــــــــــار  العــــــــــريب مقدمــــــــــة -علــــــــــم الّلغــــــــــة -
 (.ا.د()ط.د)لبنان،والنشر،بريوا،

 .م 5111(/ط.د)عبد الكر  جماهد ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، اتردن،: علم الّلسان العريب  -

 .م0/0183ط،لبنان،عددنان زرزور ،املكتب اإلسالمي ، بريوا :علوم القرآن  -

 ، دار بــــــــــن حــــــــــزم ، بــــــــــريوابيــــــــــان ظنشــــــــــأة ال:  ة   اآليــــــــــاا واملعجــــــــــزااغــــــــــة العربيّــــــــــم اللّ علــــــــــو  -
 . م0/5111طلبنان،،

أبــــــــو علــــــــي احلســــــــن بــــــــن رشــــــــيق القــــــــريواين اتزدي  :العمــــــــدة   حماســــــــن الشــــــــعر وآدابــــــــه ونقــــــــده -
 .م0180-ه2/0310طلبنان،،بريوا ،اجليل دار،حممد حمي الدين عبد احلميد: حتقيق ،هـ322ا)

 .م0121(/ط.د)،بغدادمطبعةالعاين،،اهلل درويشالدكتورعبد:،حتقيقأمحد الفراهيدياخلليلبن:العني-
 .م5111-هـ5/0350ط،،اتردنعمان،والتوزيعارعمارللنشر دحممد احلسناوي،:الفاصلة   القرآن -

ر دا،علـى حممـد معـوض وغـريه: قيـقحت،افعيعبـد الكـر  الرّ  :(الشرح الكبـري)فتح العزيز بشرح الوجيز  -
 .م0111-ه0301/ 0ط لبنان،،الكتب العلمية ، بريوا
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،دار الفكـر حممـد بـن علـي الشـوكاين  :فتح القدير اجلامع بـني فـين الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـري - 
 (.ا.د(/)ط.د) ،،سورباللطباعة والنشر، دمشق

 .م5111(/ط.د)، اجلزائر  للطباعة والنشردار اردى ،ديينرّ علي ال د حممّ : غة العام فصول   علم اللّ  -

 .م0111/(ط.د)،،دار النهضة العربية، بريوااجحي عبدهالرّ :غة   كتب العربية  فقه اللّ  -

 .م0118(/ط.د)حممد بن الند  ، دار املعرفة ، القاهرة  ،مصر:الفهرست  -

بــن أيــوب  كــريب بأبــن اإلمــام  ــس الــدين حممــد بــن :البيــانلــم ق إىل علــوم القــرآن وعد املشــوّ وائهــالفَ  -
 .ه0/0451ط،، دار الكتب العلمية ، بريوا، لبنان(ه120)ابن القيم املعرو 

 .م0111  /0طمصر،،مكتبة مصر ، القاهرة ،حسني نّصار ، : الفواصل -

 .م5110(/ط.د)،جمدي إبراهيم ، دار النهضة املصرية ، القاهرة  :صواا العربيةات  -

 ، العـــراق، منشـــوراا دار اجلـــاحظ ، بغـــدادالعطيـــةراهيم إبـــخليـــل :   البحـــ  الصـــويت عنـــد العـــرب -
 .م0184(/ ط.د)،

 . م5114-ه0/0354،ط، دار الشروق، مصر د قطب سيّ  :  ظالل القرآن الكر  -

 م0/0112ط،اجلزائر ،صالح عبد الصبور ، شركة اتتام:   العروض وااليقاع الشعري -

ــــــو اريجــــــاءخلــــــد: الّلغــــــوي ووضــــــوحه الّســــــمعي وافيزيــــــاء الّصــــــ  - ــــــب احلــــــدي  ،ون أب عــــــامل الكت
 .م5112/  0طأربد،اتردن،،

ـــراد ،،مؤسســـة املختـــار للنشـــر : ،حتقيـــق  بـــادياالفـــريوز حممـــد بـــن يعقـــوب : القـــاموس احملـــيط- َيـــي م 
 .م5101-ه0340/ 5طمصر،والتوزيع ، القاهرة، 

 (/ط.د)هرية ، مصر ،حممد الصادق عرجون ، مكتبة الكلياا اتز : يته وإعجازه االقرآن الكر  هد -
 .م0122-ه0442

 (.ا.د(/)ط.د)لبنان،حممد أبو زهرة  ،دار الفكر العريب،بريوا،: القرآن املعجزة الكربى   -
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 يعقــوب أبويوســف:هفنــر توغســت"العــريب الّلســان   الكتالّلغــوي":كتــاب ضــمن":واإلبــدال القلــب -
 .م0114/(ط.د)،بريوا،املطبعةالكاثوليكيةلآلباءاليسوعيني،كيتالسّ  بن إسحاق بن

 .م0110/ 0ط ،،دار اجليل،بريواعبد السالم هارون:،حتقيقسيبويهبشر عمرو بن قنرب  :الكتاب -

 ، مطبعـةحممودبكالعسـكريّ  سهل بن عبداهلل بن احلسن أبوهالل :والشعر الكتابة،الصناعتني كتاب  -

 .م 1910 هـ ـ0/1320،مصر، طتستانةالعالية،

الزخمشـــري  حممـــود بـــن :   وجـــوه التأويـــل  التنزيـــل وعيـــون اتقاويـــلالكشـــا  عـــن حقـــائق غـــوامض  -
 .(ا.د(/)ط.د)،مكتبةمصر،مصر،احلمادي يوسف:حتقيق ،عمر

دار ،غــازي خمتــار طليمــاا : ، حتقيــقالعكــربيّ  بناحلســنيأبــو البقاء:بــاب   علــل البنــاء واإلعــراباللّ  -
 .م0112 /0ط سوربا،،الفكر، دمشق

 القـــاهرة ، اخلـــاجني مكتبـــة ، التـــواب عبـــد رمضـــان : حتقيـــق ،الزبيـــدي مـــدحم بكـــر أبـــو : العـــوام حلـــن -
 .م5111-ه5/0351طمصر،،

 .م0121/ 0طمصر،، القاهرةالشر ،،مكتبة زهراء رمضان عبد الّتواب:الّلغويحلن العاّمة والّتطور  -

اعــة والنشــر ، ، الــدار القوميــة للطبالعزيزمطــر عبــد:  احلدي،ــة اللغويــة الدراســاا ضــوء   العامــة حلــن -
 .م 0111(/ ط.د)القاهرة، 

ي وجمـــدي فتحـــي دحتقيـــق ياســـر ســـليمان أبـــو شـــا: نب منظـــورينالـــدّ  مجـــال أبوالفضـــل: لســـان العـــرب -
 (.ا.د(/)ط.د)،ة،القاهرة ،مصريد،املكتبة التوفقيّ السّ 
 .م5112/ 5،ط اجلزائر،اجلامعية املطبوعاا ديوان،أمحدمومن: والتطور النشأة سانياااللّ  -
دار الفكــــــر املعاصـــــر ،بــــــريوا ، لبنــــــان أمحــــــد حممـــــد قــــــدور ، :غــــــويرس اللّ ســـــانياا وآفــــــاق الـــــدّ للّ ا -
 .م5101ط،
عامر السيد ع،مان و عبـد  حتقيق،ين القسطاليناإلمام شهاب الدّ :لفنون القراءاا لطائف اإلشاراا-

 .م0115 -هـ 0/0415طالقاهرة،مصر،،اجمللس اتعلى للشئون اإلسالمية دار النشر،الصبور شاهني
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ــــدواخلي،فندريس جوزيــــف:غــــةاللّ  - (/ ط.د)مصــــر،مكتبة اتجنلــــو املصرية،وحممــــد القّصــــاص، ترمجــــة ال
 .م0121

 . م0111(/ط.د)،،مصريئةاملصريةالعامةللكتابار، حسان متام: ومبناها اهامعن غةالعربيةاللّ  -
لقاهرة ، مصر دار الكاتب للطباعة والنشر،ا ، فهمي حجازي: غة العربية عرب القرون اللّ  -
 .م0،0128،ط
 .م0180(/ط.د)مصر ،دار النهضة العربية، ، حممود أمحد حنلة : لغة القرآن   جزء عم  -
 .م1978 (/ط.د)،تونس،الدارالعربيةللكتاب، ،ندياجل   ينالدّ  مأمحدعل:التاث   العربية هجاااللّ  -
 .م 0111(/ط.د)ر،مص،ملعار دارا،اجحي الرّ  عبده :القرآنية القراءاا   العربية هجاااللّ -

 .م5115،منشوراا اجملمع العلمي ،قدوري احلمد غار :املدخل إىل علم أصواا العربية  -

نـــــور ارـــــدى لوشـــــن ،دار الفـــــتح ، القــــــاهرة ، :مباحـــــ    علـــــم الّلغـــــة ومنـــــاهج البحـــــ  الّلغــــــوي  -
 . م5118(/  ط.د)مصر،

 (. ا.د(/ )ط.د) مصر،القاهرة،مكتبة وهبة ، اع قطان ،منّ  :مباح    علوم القرآن -

 .م0113(/ ط.د)،اجلزائر،اجلامعية املطبوعاا ديوان،، أمحدحساين:سانياااللّ    مباح -

 .م5111(/ط.د)،اجلزائر،للنشر دارالقصبة ،اإلبراهيمي طالب خولة:سانياااللّ    مباد -

 . م5110(/ ط.د)ئر ،، دار، القصبة للنشر والتوزيع ، اجلزا هدبّ  الطيب:  سانياااللّ  مباد  -

 .م 1996(/ط.د)سوريا،،دارالفكر،دمشق،،قدور أمحد حممد:سانياامباد  اللّ  -

ين عبـــد حممـــد حميـــي الـــدّ : ، حتقيـــق ين املوصـــليّ ضـــياء الـــدّ :  أدب الكاتـــب والشـــاعرامل،ـــل الســـائر  -
 .م0112(/ ط.د)لبنان،،ملكتية العصرية، بريوا،ااحلميد 

، ،دار البحـ  والنشـر ، قسـنطينة ، عبد احلميد بن باديس : يم اخلبريجماليس التذكري   كالم احلك -
 .م0185 -م0314/ 0طاجلزائر ،
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ــــرْ بَـ الطَّ أبــــوعلي الفضــــل بــــن احلســــن :  تفســــري القــــرآن  جممــــع البيــــان - صـــــيدا  ،، مطبعــــة الغرفــــانيسه
 .ه0444( /ط.د)لبنان،،

 .م5/5115ط،اجلزائر ، ر اتديب مكي درار،دا:بيةاجململ   املباح  الّصوتّية من اآلثار العر -

 02/2003طاجلزائر،،اجلامعية املطبوعاا ديوان عيسى بن حنفي:غويّ اللّ  فسالنّ  علم   حماضراا-

 (.ا.د(/ )ط.د)زبري دراقي ، ديوان املطبوعاا اجلامعية ، اجلزائر ،: حماضراا   فقه الّلغة  -

عبـد السـالم : ،حتقيـق د احلّق بن غالب بن عطّية أيب حممد عب:احملّرر الوجيز   تفسري الكتاب العزيز-
 .5110-0355/ 0طلبنان،عبد الشا  حممد، دار الكتب العلمية ،بريوا ،

 (.ا.د/) 0ط،السعودية،حائل،،دار اتندلسيد بن عيد حممدالسّ  :املختصر املفيد   علم التجويد-

 . م 0118(/ط.د)مصر،، ةحممود فهمي حجازي ،دار ال،قافة،القاهر  :غةمدخل إىل علم اللّ  -

مكتبـــــة اجلاجني،القـــــاهرة  ،رمضـــــان عبـــــد التّـــــواب: املـــــدخل إىل علـــــم الّلغـــــة ومنـــــاهج البحـــــ  الّلغـــــوي -
 .م0111/ 4طمصر،،

 (.   ط .د(/ )ا.د)تونس،دار النشر: عبد الفتاح إبراهيم : مدخل   الصوتياا  -

دار الكتـب ،فؤاد علـى منصـور :وطي، حتقيقين بن عبد الرمحان الّسي  جالل الدّ : غةاملزهر   علوم اللّ  -
 .م0/0118ط  ،العلمية،بريوا

 .م5112-ه02/0351،ط دار الشروق، مصر ،د قطبسيّ :مشاهد القيامة   القرآن -

 عبـــد القـــادر مرعـــي :عنـــد علمـــاء العربيـــة القـــدماء   ضـــوء علـــم اللغـــة احلـــدي   املصـــطلح الصـــويت -
 .م0114/ 0ط،مطبعة جامعة مؤتة، عمان ،

ــــــــــةويت   الدّ ملصــــــــــطلح الّصــــــــــا- ــــــــــدالعزيز الّصــــــــــ :راســــــــــاا العربي دار الفكــــــــــر املعاصــــــــــر،بريوا ،يغ عب
 .م0/5111طلبنان،،
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 دارالكتب،اءمســـــــــــــعودالفرّ  بـــــــــــــن أبوحممداحلســـــــــــــني: التنزيـــــــــــــل معـــــــــــــامل تفســـــــــــــري البغـــــــــــــوي املســـــــــــــّمى-
 .م 2004 -ه 0/1424ط،لبنان،بريوا،لبنان،ةالعلميّ 

-ه0/0300طمــــود قراعــــة ،مكتبــــة اخلــــاجني ، مصــــر ،هــــدى حم: اتخفــــش، حتقيــــق :القــــرآن  معــــاين-
 .م0110

عبد الفتاح إمساعيل ،اريئة املصرية العامـة للكتـاب ، القـاهرة : ، حتقيق الفرّاء أبو زكريا:معاين القرآن  -
 .م0115(/  ط.د) مصر،،

عامل الكتب ، عبد اجلليل عبده شليب،: إبراهيم بن الّسري الزَّجَّاج ، حتقيق  :معاين القرآن وإعرابه  -
 .م0188 -ه0318 /0ط ،، بريوا ، لبنان 

علي البجاوي ، : ،حتقيق ين بن عبد الرمحان الّسي وطي جالل الدّ  :معتك اتقران   إعجاز القرآن-
 .م0121(/ ط.د)لبنان،دار الفكر ، بريوا ،

 .م5111/ 5، ط اجلوهري  إمساعيل بن محّاد،دار املعرفة، بريوا، لبنان: معجم الّصحاح -

-ه0/0315طالسعودية،مطابع الفرزدق الّتجارية،،اخلويل دعليحممّ  : اتصواا علم معجم-
 .م0182

حممد يونس علـي ، دار املـدار اإلسـالمي ، لبنـان ، : أنظمة الّداللة   العربية  -املعىن وظالل املعىن -
 .م0/5111ط

علـى : الزخمشـري ، حتقيـقعمر  بـن أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد : املفصل   صنعة اإلعراب  -
 .م0114 /0ط لبنان،بريوا ، ،دار ومكتبة ارالل ، بوملجم

حممـــد ســـيد   :قيقحت،اتصـــفهاين املفضـــل حممـــدبن بـــن احلســـنياغـــب الرّ  :املفـــرداا   غريـــب القـــرآن -
 .م5113 (/ط.د)،دار املعرفة،بريوا،كيالين،

 .م0111 /3ط،جابر عصفور ،مطبوعاا فرح ،قربص: مفهوم الشعر  - 

عبـد احلميـد هنـداوي ، دار الكتـب : ، ،حتقيـق السـكاكييوسف بن حممد بن علـي :   مفتاح العلوم-
 .م5111-ه0/0351طلبنان،العلمّية ، بريوا، 
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 .م5111/(ط.د)محد خبيت عمران ،أكادميية احلدي،ة للكتاب،القاهرة ،:املفيد   علم التجويد -

دار اجليـل  ،عبـد السـالم حممـد هـارون: حتقيـق حلسني بن فـارس ،أمحد بن زكرياء أبو ا:الّلغةمقاييس  -
 .م0111 -هـ 5/0351،طلبنان ،بريوا  ،

،، وزارة اتوقا  ،  عضيمة  حممد عبد اخلالق: أبو العباس حممد بن يزيد املربد، حتقيق : املقتضب  -
 .م0113مصر 

، دراســــة حتليليــــة تطبيقيــــة ،مكــــي درار ، املقــــّرراا الصــــوتّية   الــــربامج الوزاريّــــة للجامعــــة اجلزائريــــة  -
 .5/5114طبسناسي سعاد ، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر، 

 -ه 0353(/ ط.د)عبد الرمحان، دار الفكر للطباعة والنشـر، بـريوا ، لبنـان، ابن خلدون :مةاملقدّ  -
 .م5113

أميــن رشــدي : ،حتقيــق  اجلــزريّ  بــن بــن يوســف حممــد: القرآنيــة جتويــداآلياا معرفــة ة املقدمةاجلزريّــ -
 .م5112 -ه3/0351ط سويد ،دار نور املكتباا، جّدة ، اململكة العربية السعودية،

عبد الفتاح الربكـاوي ، مؤسسـة الرسـالة ، اتردن :وفن اتداء القرآين غة العربية مقدمة   أصواا اللّ  -
 ،م0183(/ط.د)،

 .م5115(/ط.د)مصر،وآخرون، دار املعرفة اجلامعية دةفارعشحا: املعاصرة غوياااللّ  مقدمة -

ربيـــع ، حممـــد رجـــاء حنفـــي عبـــد املتجلـــي  :العلمـــي   القـــرآن الكـــر  عجـــازإلمكانـــة الفواصـــل مـــن ا -
 .هـ0301(/ط.د)،اآلخر 

د أمح: منار اردى   بيان الوقف واإلبتدا، ومعه املقصد لتلخيص ما   املرشد   الوقف واالبتداء-
 .م5/0114طمصر،، مطبوعة مصطفى احلليب ، القاهرة ، مد عبد الكر  ات وىن بن حم
 .م0111(/ ط.د)دار البيضاء ، املغرب،،دار ال،قافة،متام حّسان :  الّلغة  مناهج البح  -

ــــــوم القــــــرآن  - ــــــد العظــــــيم الزرقــــــاين :مناهــــــل العرفــــــان   عل ــــــاب العــــــريب،بريوا،حممــــــد عب  ، دار الكت
 .م0112-ه0/0302ط
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 .م0188/ 4ط،لبنان،لويس معلو  ،دار املشرق ، بريوا: عالمتاملنجد   الّلغة وا  -

ــــرمحن بــــدوي، ترمجــــة : حتقيــــق: رســــطوأمنطــــق  - ــــة النهضــــة املصــــرية، ،ق اســــحإنــــنب يْ نَـ ح  عبــــد ال مكتب
 .م0138،(ط.د)مصر،القاهرة،

 /0ط، مصـــــر، يةاإلســـــكندر ،دار املعرفـــــة اجلامعية،حممـــــود ســـــليمان يـــــاقوا :غـــــويمـــــنهج البحـــــ  اللّ  -
 .م5111

(/ ط.د)لبنـــــان،مؤســـــية الرســـــالة ، بريوا،.،عبـــــد الصـــــبور شـــــاهني :للبنيـــــة العربيـــــة املـــــنهج الصـــــويتّ  -
 .م8101 -ه0311

أمحـــــــــد كشـــــــــك ، دار غريـــــــــب للطباعـــــــــة والنشـــــــــر ، القـــــــــاهرة : مـــــــــن وظـــــــــائف الّصـــــــــوا الّلغـــــــــوي  -
 .م0/5111طمصر،،

 .م0111(/ط.د)،عامل املعرفة ، الكويت،أمحدعوض :مجةروبنز،تر : غةفيالغربموجزتاریعلماللّ -

 .م0118 /5طمصر،،حممد شكري عياد ، دار املعرفة ، القاهرة:موسيقى الشعر العريب  -

، اتردن  غار قدور احلمـد ، دار عّمـار: قيق القرطيّب ،  حتعبد الوهاب :   علم التجويد  املوضح -
 .م0/5111ط، 

 .م5115(/ط.د)مصر،يب ،القاهرة،دار غر  ،مىن درويش الطنبويل: امليّسر -

 /0ط،اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية ، از،دار طيبـــــة للنشـــــر والتوزيـــــع حممـــــد عبـــــد اهلل درّ  :النبـــــأ العظـــــيم -
 م0111-ه0301

 .(ا.د)/(ط.د)،ةدارالكتبالعلميّ ،بريوا،لبنان، ابناجلزريّ  حممد بن يوسف:العشر القراءاا النشر  -

 (ا.د(/)ط.د)ةدار احلوار ، سوري ،سّلوم  تامر  :العريب     النقد نظرية الّلغة و اجلمال-

علــــي حممــــد : تصــــحيح ومراجعــــة اخلالدي، عبــــدالفتاح صــــالح :عندالســــيدقطب التصــــويرالفيّن نظرية -
 .م0188،اجلزائر،شهاب دارالالّضّباع ،
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 .م5/0180نظرياا   اللغة العربية ، أنيس فرَية ،دار الكتاب اللبناين ، بريوا ، لبنان ، ط -

 .م0181/ 5ط،اد املوس،دارالبشري،اتردنهن:ضوء مناهج النظرالّلغوي احلدي    نظرية النحو العريب-

 (.ا.د(/)ط.د)حممد عباس ، املطبعة العصرية ، تونس ، : نظرية إيقاع الشعر  -

 .هنضة مصر ، القاهرة م 5110حممد غنيمي هالل ، : النقد اتديب احلدي   -

 .م8/5114طلبنان،، ، بريواشروق ، دار السيد قطب :   له ومناهجهالنقد اتديب أصو  -

مكتبـة الصـفا ،طـه عبـد الـرؤو  َسـعد: حممد مكي نصر، تقد  وتعليق  اجلريسي: هناية القول املفيد -
 .م0111-ه0351/ 0ط،مصر، 

 (.ا.د)/5ط رةمكتبة طيبة ، املدينة املنو ،عبد الفتاح املرصفي:هداية القارىء إىل جتويد كالم الباري -

 مكرم،دارالبحـوث سـامل عبـدالعال :قيـق،حتين بـن عبـد الرمحـان الّسـي وطي جـالل الـدّ  :مهع اروامـع   - 
 .م1979(/ط.د)ة،الكويت،العلميّ 

 (.ا.د/) 3طلبنان،، دار العريب ، بريوا، حممد اتنطاكي :غة الوجيز   فقه اللّ  -

 .م 0/0111ط، عمان، فائسدار الن،حممد خالد منصور : الوسيط   التجويد -

عــادل : حتقيــق، أبــو احلســن علــى بــن أمحــد الواحــدي النيســابوري: الوســيط   تفســري القــرآن اجمليــد  -
 .م 0/0112ط، لبنان ،أمحد عبد املوجودالقاسي، دار الغرب اإلسالمي

0115(/ .ط.د)لبنان،إحسان عباس، دار صادر، بريوا ،: ،حتقيق انكَ لِّ ابن خ  :وفياا اتعيان -   

عبــد الكــر  عــوض إبــراهيم  صــاح، دار الســالم :الوقــف واالبتــداء وعالقتهــا بــاملعىن   القــرآن الكــر -
 .(ا.د/)0ط مصر،للطباعة والنشر ، القاهرة ،

 :لرسائل اجلامعيةا-
عصـام : إشـرا  الـدّكتوررسـالة ماجسـتري ،   شـاش ،احلموسى :   الفاصلة القرآنية  اإلعجاز البياين-

 .م5111-ه0358، غزّة،  ،اجلامعة اإلسالميةالعبد زهد 
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مهـدي عنـاد أمحـد قبهـا ، رسـالة (: بعـض قصـار سـور القـرآن الكـر  أمتوذجـا)التحليل الصويت للـّنّص -
 م5100، .ماجستري ، إشرا  حممد جواد النوري، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطني 

ــار تغريــدة -البّنيــة الصــوتّية والّدالليــة   ديــواا - : جنيــب بوشــارب ،رســالة دكتــوراه، إشــرا  الــدّكتور : جعفــر الطّي
 .م5103-5104عبد الكر  بوزيان ، جامعة باتنة، 

 .م5100حممد الصغري منسية ، جامعة بسكرة ، :    القرآن الكر  ويتّ مجالياا اإليقاع الصّ  -
درار ، رسـالة ماجسـتري ، إشـرا  إعـداد مكـي : احلرو  العربية وتبـّدالمها الّصـوتّية   كتـاب سـيبويه -

 .م0182-م0182، ،السانياخليل إبراهيم العطية ، جامعة وهران

-5112رضـا زالقـي ، رسـالة ماجسـتري ، : دراسـة خمربيـة  -الصوامت الشديدة   العربيـة الفصـحى -
 .م5112

عايــب ،رســالة عّمــار ال: الصــوامت احللقيــة واحلنجريــة أمنوذجــا -الّصــوا الّلغــوي دراســة فيزيولوجيــة  -
 .م5104-5105ماجستري ،إشرا  اتستاذ الدكتور صاح خديش، جامعة باتنة ، 

إعـــداد مكـــي درار ، إشـــرا  عبـــد املالـــك مرتـــاض ، : الوظـــائف الصـــوتّية والّدالليّـــة للصـــوائت العربيـــة -
 .م5114-5115رسالة دكتوراه دولة ،  جامعة وهران ،السانيا،  

- 
 
 :ال تجملوا ورياتالد
مــــــــج .اليمامــــــــة الســــــــعوديةد ياســــــــر الزيدي،جملــــــــة العرب،دار صــــــــاق:القــــــــرآن  تعبري  ويتّ ء الّصــــــــاإلَيــــــــا-
  .م2.5110و2ج/31

اإليقــاع املوســيقي   الفواصــل القرآنيــة ، أســامة خضــري املــالكي ، جملــة كليــة التبيــة ، جانعــة بغــداد ، -
 .م5112/ 5ع

 .اجلزائر -ريرمد ححم:إليقاعية القرآنية   دراساا احملدثني واملعاصرين  -

جنـان حممــد مهــدي ، جملــة كليــة التبيــة للبنــاا ، : اإليقـاع الصــويت اإلَيــائي   ســياق الــنص القــرآين -
 .م5101، ( 3)50جملد 
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 .4/5112عسعاد بسناسي ، جملة القلم ، جامعة السانيا ،وهران ،: التنغيم صوا وداللة  - 

جامعة –يدي ، جملة آلدب الرافدين ،كلية اآلداب كاسد ياسر الزّ :اجلرس وااليقاع   تعبري القرآن  -
نعيم  :ة   علمي اتصواا والنغماا العربية دراسة دالليّ  -حرو  القرآن .م0118-1،العدداملوصل
  .م0182-هـ0312 ،05جملة الفيصل ،العدد  ،اليا 

 .هـ0343عيسى زاده ، جملة احلضارة اإلسالمية : داللة اتصواا   القرآن الكر  -

، الينة 4،العدد 01سنا طاهر وصبا شاكر ، جملة التبية والعلم ، جملد : ياد   الفاصلة القرآنية الزّ -
 .م5101

  م5111جملة اتثر ،العدد ال،امن ، سهل ليلى ، : غة العربية ة   اللّ ة الوظائفيّ الظواهر الصوتيّ - 

 .هـ 0481مجادي اتوىل ،4العددعبد الرؤو  خملو  ،  جملة اتزهر ، : السجع والقرآن  -

،القاهرة غة العربيةجملة جممع اللّ صادق أبو سليمان،:الّسماع   الّلغة عند القدماء واحملدثني -
 .م11،5115ج،

، 42،املدينة املنورة ، العدد  لة احلضارة اإلسالميةعبد الفتاح القاضي ،اجمل: الفواصل القرآنية - 
 .م5102-ه0342

،  4، العدد 01كمال املقابلة ، جملة املنار ، جملد : املد   القراءاا  القيمة الداللية لصوا -
 .م 5100

سـان وتكنولوجياتـه، جملة   علوم اللّ ،ممدوح حممد خسارة : سانياااللّ و  مباد  عامة   تيسري النحو-
 .م5114،غة العربية مركز البحوث العلمية والتقنية لتقية اللّ 

ســانياا ، جامعــة اجلزائــر، عبــد الــرمحن احلــاج صــاح ،  جملــة اللّ  :ي  ســان احلــدمــدخل إىل علــم اللّ  -
 . 0113– 0114، 3العدد
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رفــاس مســرية، جملــة النقــد : املالمــح الصــوتّية   داللــة الصــيغة احلدي،ــة ، ديــوان الربيــع بوشــامة منوذجــا - 
 .م5112/ 0عوالّدراساا اتدبية والّلغويّة ،

 .اهلل أمحد أمني،جملة اجملمع ،ماليزيا مسية دفع:العربية  غةة   تعلم اللّ الصوتيّ املشكالا -

 

  :األجنبية املراجع-
-Histoire de Linguistique dés origines au 20éme siècle : George 
Mounin ,Paris1967. 

- Cours de linguistique generale : F.Sausure, éditions Payot.Paris 1981. 

- Dictionnaire de linguistique: J. Dubois. librairie Larousse. 1973. 

J. Cohen , Flammation, Paris, 1966.  :- Structure du langage poètique. 

- Dictionnaire de la linguistique :G.Mounin, PQRIS-Edition ,1974 

 

 :مواقع إلكرتونية -

 
 

www. dns2003_7@hotmail.com 

www.news@1asir.com 

www.dns2003_7@hotmail.com 

www.abu.edu.iq 

www.startimes.com 

mailto:dns2003_7@hotmail.com
http://www.news@1asir.com/
http://www.dns2003_7@hotmail.com/
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 .الموضوعـــــات فهرس:سادسا

 الصفحةالموضوع
 ح-أ...........................................................................املقّدمة

 01-0........................................................................:المدخل
 01-5..............................................................البح  الّصويتّ : أوال
 01-00..............................................................اتثر الّداليل :ثانيا 

 (024-51) ........................................أبعاد الّصوت الّلغوي: الفصل األّول 
 51..........................................الّصوا الّلغوّي وكيفية حدوثه: المبحث األول

 55..................................................مفهوم الّصوا واحلر  والفونيم  -أوال
 55...................................................................الّصوا مفهوم -0
 52....................................................................احلر مفهوم  -5
 58........................................................... الّصوا واحلر الفرق بني-
 41....................................................................الفونيم مفهوم -4
 44...........................................................وا والفونيمالفرق بني الصّ -
 43....................................................الّصوا الّلغوي وكيفية حدوثه -ثانيا
 43............................................................مفهوم الّصوا الّلغوي -0
 42.....................................................كيفية حدوث الّصوا الّلغوّي -5
 41........................................................خصائص الّصوا الّلغويّ  -ثال،ا
 48..............................................(معجهاز السّ )ويتجهاز االستقبل الصّ  -0
 34.............................................................كيفية استقبال الّصوا-5

 33.............................................جهاز الّنطق عند اإلنسان:  نيالمبحث الثا
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 32.............................................. .مفهوم جهاز الّنطق عند اإلنسان  -أوالً 
 38............................................... .أعضاء جهاز النطق عند اإلنسان -ثانيا
 31....................................................................نفسيالتّ اجلهاز - 0
 20.........................................................................احلنجرة– 5
 22..............................................................املزمار فوق التجاويف-4

 24............................................ تصنيف اتصواا العربية:  المبحث الثالث
 23................................................ .معايري تصنيف اتصواا العربية -أوال 
 22......................................   اللغة العربية( السواكن)اتصواا الصامتة -ثانيا 
 22.................................................. ......مفهومه اتصواا الصامتة -0
 21...........................................................أنواع اتصواا الصامتة  -5
 21..................................:الصوتيةتصنيف الصوامت باعتبار وضع اتوتار  - 5-0
 11..…...........................................تصنيف اتصواا تبعا للمخارج -5-5
 11..............................................................مفهوم املخرج -5-5-0
 14.......................................عندعلماءالعربيةالقدماء خمارجاتصواا -5-5-5
 80.......................................احملدثني عندعلماءالعرب اتصواا خمارج-5-5-4
 005......................................تصنيف الصوامت باعتبار كيفية مرور ارواء-5-4
 003..................................................................احلركاا أنصا -
 001.......................................بية غة العر   اللّ (احلركاا)اتصواا الصائتة-ثال،ا
 008.................................................... .تصنيف اتصواا الصائتة  -0
 001........................................................ .اتصواا الصائتة أنواع- 5
 001.............................................................طويلةال اتصواا-5-0
 001............................................................قصريةاتصواا ال-5-5



 فهرس املوضوعات                                                    الفهارس الفنية                                                                      

 

 
394 

 051.......................................................العربية الصوائت خصائص -4
 055...................................................................أشباهالصوائت -

 054..............................................  الّلغة العربية صفاا اتصواا -رابعا 
 054..................................................................مفهوم الّصفة  -0
 054.................................................................أنواع الّصفاا  -5
 053............................................( ...اليت را ضدّ ) العاّمة  فااالصّ  -5-0
 053............................................................اجلهر وارمس -5-0-0
 052...........................................................الشّدة والّرخاوة -5-0-5
 052........................................................اإلطباق واالنفتاح -5-0-4
 058.............................................. .......اإلذالق واإلصماا -3 -5-0
 058.............................................. .......االستعالء واالستفال -5-0-2
 051.......................................... ...............التفخيم والتقيق -5-0-2
 041......................................(........را اليت ال ضدّ )اخلاّصة فااالصّ  -5-5
 041......................................................................القلقلة-5-0
 040.....................................................................الصفري -5-5
 040.....................................................................التفشي-5-4
 045...................................................................حنرا إلا -5-3
 044....................................................................ستطالةإلا-5-2
 044.......................................................................نياللّ -2 -5

 042...................................................التغيرات الصوتّية: المبحث الّرابع
 041.............. ...............................................املماثلة الصوتّية  -أوالً 
 048................ .........................................ةاملماثلة الصوتيّ تعريف  -0
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 034......................................................... .أنواع املماثلة الصوتّية  -5
 034............................................التأثر املقبل الكلي   حالة االتصال-5-0
 033...........................................التأثر املقبل الكلي   حالة االنفصال-5-5

 032............................................ة االتصالالتأثر املقبل اجلزئي   حال-5-4

 032......................................... :التأثر املقبل اجلزئي   حالة االنفصال-5-3

 032............................................التأثر املدبر الكلي   حالة االتصال-5-2

 031...........................................  حالة االنفصالالتأثر املدبر الكلي -5-2

 031........................................... التأثر املدبر اجلزئي   حالة االتصال-5-1
 021...........................................التأثر املدبر اجلزئي   حالة االنفصال-5-8

 023...................................................ةلصوتيّ املخالفة ا -ثانيا
 023..........................................................ةالصوتيّ  تعريف املخالفة -0

 021...........................................................ةالصوتيّ  أنواع املخالفة -5
 021............................................ .. .....ة املتصلةتقدميّ املخالفة ال  -5-0

 021.....................................................ة املنفصلةاملخالفة التقدميّ  -5-5

 028......................................................املخالفة الرجعية املتصلة -5-4

 028.....................................................ة املنفصلةخالفة الرجعيّ امل -5-3

 021............................................................املتباعدة املخالفة -5-2

 021.............................................................الكمية املخالفة -2 -5

 021.............................................. .أسباب حدوث املخالفة الصوتّية -،اثال
 025................................................. .العالقة بني املماثلة واملخالفة -رابعا
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 (012-025)...................الّصوت الّلغوي في فواصل اآليات القرآنية :الفصل الثاني
 022............................................مفهوم الفاصـــلةالقرآنــــية:  المبحـــــث األول

 022........................................................تعريف الفاصلة القرآنية  -أّوالً 
 022..................................................................تعريف الفاصلة-0
 014.....................................اهتمام العلماء بالفاصلة القرآنية قدميًا وحدي،ًا - 5
 014..........................................الفاصلة القرآنية عند العلماء القدامى -5-0
 012...........................................الفاصلة القرآنية عند العلماء احملدثني -5-5
 011.................................... .صوتيًّا أنواع الفواصل القرآنية وطرق معرفتها -ثانًيا
 011......................................................... .أنواع الفواصل القرآنية -0
 011...........................................من حي  حر  الروي ةنوع الفاصل -0-0
 085............................................نوع الفاصلة من حي  طول الفقرة -0-5
 084................................................نوع الفاصلة من حي  موقعها -4 -0
 083.....................................نوع الفاصلة من حي  مقدارها من اآلية - 3 -0
 082..................................................نوع الفاصلة من حي  الوزن -0-2

 081............................................................مراعاة  الفواصل القرآنية-

 081.......................................ويتبعد الصّ لعناية الزيادة حر    الفاصلة  -0

 010........................................................  الفاصلةحذ  حر   -5

 010............................................................تأخري ماحقه التقد  -4

 025..........................................................إفراد ما أصله أْن جيمع -3
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 015.........................................................تأني  ما أصله أن يذّكر -2

 015............................................العدول عن صيغة املضّي إىل االستقبال -2

 014........................................صوتيًّا طرق معرفة الفواصل   القرآن الكر  -5
 014...................................................................التوقيفي  -5-0
 013.....................................................................القياسي-5-5
 013.....................................مساواة اآلية ملا قبلها وما بعدها طوال وقصرا -5-0
 012.......مشاكلة الفاصلة لغريها مما هو معها فيالسورة   احلر  اتخري منهاأوفيما قبله-5-5
 011...............................................................انقطاع الكالم -5-4
 510...........................................فوائد معرفة الفواصل القرآنية ووظيفتها -ثال،ا
 510..................................................... .فوائد معرفة فواصل اآلياا -0
 513....................................................... .وظيفة الفواصل القرآنية  -5
 513...............................................................وظيفة معنوية -5-0
 512................................................................وظيفة لفظية -5-5
 518............................................... .سياقهاعالقة الفاصلة القرآنية ب -رابعا
 518............................................ .(ابقرينته)عالقة الفاصلة بسياق اآلية -0

 014............................................ .داخل السورة عالقة الفاصلة باملقطع -0
  015.....................................................كاملةعالقة الفاصلة بالسورة   -8

 501....................................... .لة القرآنية السجع   الفاص:  المبحث الثاني
 501.................................................................السجع مفهوم-أوال
 508................................................... .لغة واصطالحا تعريف السجع-0
 550.............................................. .قرآنيةالسجع   الفاصلة الأقسام -ثانيا
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 550........................................................السجع املتوازي أو املوازي-0
 550....................................................املـطرَّ " السجع املتطر  أو  -5
 555................................................................. السجع املرصَّـع -4
 555................................................................. السجع املشطر-3
 554................................. .السجع   القرآن الكر  بني مؤيديه ومعارضيه -ثال،ا 
 553.......................................... .سجع   القرآن الكر لااملعارضونلوجود -0
 540...........................................لكر ا املؤيدون لوجود السجع   القرآن -5

 080............................ .الكر  القرآن  لفواصل ل اإليقاع الصويتّ  :الثاني المبحث
 085................................................................ .إليقاعا مفهوم-أوال
 084...........................................................اإليقاع لغة واصطالحا -0
 082..........................................القرآن الكر  فواصل  الّصويت  اإليقاع -ثانيا
 082.............. ......................................الكر   نواع اإليقاع   القرآنأ-0
 082................... ...........................................كراراإليقاع بالتّ -0-0
 082.................. ............................................اإليقاع بالصيغة-0-5
 081............... ........................................اإليقاع بأسلوب العرض-0-4
 ........….188 ............................................احلركةو  اإليقاع باجلرس-0-3
 188 ......................................................... .حقيقة اإليقاع القرآين -5

 190.....................................................القرآن الكر  متوازن الموزون -8
 192...................................اإليقاعي   فواصل القرآن الكر  ويتّ ناسق الصّ التّ -3

ة لنماذج من القرآن دراسة تطبيقيّ  -الّصوت الّلغوّي وأثره في الّداللة السياقّية :ثّالثالفصل ال
 (885-056......)...............................................................الكريم
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 522..............   القرآن الكر  واخلاّصة لّصفاا العاّمةلأثرالّداللة الّصوتّية :المبحث األول
 521....................  القرآن الكر  (اليت را ضدّ )لّصفاا العاّمةلأثرالّداللة الّصوتّية  -أوال
 521.....................................................داللة أصواا ارّمس واجلهر  -0
 523.................................... ................داللة أصواا الّشّدة والّرخاوة -5
 522.......... ................................. .....داللة أصواا اإلطباق واإلنفتاح -4
 528............................................. .داللة أصواا اإلستعالء واإلستفال -3
 510...............................................داللة أصواا اإلذالق واإلصماا  -2
 515........……  القرآن الكر (ال ضّد را  اليت )ّصةاخلا لّصفاالأثرالّداللة الّصوتّية  -ثانيا
 515......................... ..................................داللة أصواا الّصفري -0
 512......................................................…يفشّ داللة أصواا التّ  -  5
 511........................................................ .داللة أصواا اإلحنرا  -4
 511..............................................................داللة أصواا الغّنة -3
 511........................................................…داللة أصواا الّتكرار -2
 585......................................................... .داللة  أصواا القلقلة -2
 582....................................................……ا اإلخفاءداللة أصوا -1

 581.........................لّتنغيم   القرآن وا لمقاطعل  أثرالّداللة الّصوتّية: المبحث الثاني
 581.......................................الكر    القرآن لمقاطعلأثرالّداللة الّصوتّية  -أوالً 

 095.........................................الكر لّتنغيم   القرآن لأثرالّداللة الّصوتّية -ثانيا

 410..............إلدغام والوقف واملدود   القرآن الكر لأثرالّداللة الّصوتّية : المبحث الثالث
 410......................................إلدغام   القرآن الكر لأثرالّداللة الّصوتّية  -أوالً 
 410....................................................................داللة اإلدغام -
 415...............................................................إدغام املتقاربني داللة-
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 415.............................................................إدغام املتجانسنيداللة -
 413.......................................لوقف   القرآن الكر  لأثرالّداللة الّصوتّية  -ثانيا
 413............................................................…املوقف التّ داللة ا-0
 412..........................................................…الوقف الكا داللة - 5
 412..............................................................الوقف احلسنداللة -4
 411............................ .................................الوقف القبيحداللة -3
 418..................................... .لمدود   القرآن الكر لأثرالّداللة الّصوتّية  -ثال،ا 
 418.........................................................صلالواجب املتّ  داللة املدّ -0
 401...........................................................…املنفصل داللة املدّ  -5
 405.............................................................…زمالالّ  داللة املدّ  -4
 403.................................................................لةالصّ  داللة مدّ  -3

 408....….........…فواصل   القرآن الكر وال يقاعلإلّية أثرالّداللة الّصوت: ّرابعالمبحث ال
 408........................................يقاع   القرآن الكر لإلأثرالّداللة الّصوتّية  -أوالً 
 452......................................فواصل   القرآن الكر لل أثرالّداللة الّصوتّية -ثانيا

 441........................................................................... الخاتمة
 (410-442)............................................................يةالفنّ  الفهارس
 442...........................................................يةالقرآن اآلياا هرسفه :أوالً 
 421........................................................النبوية اتحادي  هرسفه  :نياً ثا
 425......................................................... .هرساتبياا الشعريةفه  :ثال،اً 
 422......................................................... .مهرس الرسو فه : سابعا :رابعاً 

 421............................................... .املصادرواملراجعقائمة هرس فه  :خامساً 
 410......................................................... .املوضوعاا هرسفه :سادسا
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