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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 املقدهة
 آلػػػػ  وعمػػػػ  ،األمػػػػ ف رسػػػػول  عمػػػػ  والسػػػػ ـ والصػػػػ ة ،العػػػػنلم ف رب   هلل الحمػػػػ 

 : وبع  ،ال  ف  ـو إل  بإحسنف تبعهـ ومف األكرم ف وصحب 
 صػػورت ف إحػػ   عمػػ  َخمػػ   فػػ   ػػ ور مػػن أو أفكػػنر  إ صػػنؿ فػػ  اإلنسػػنف  عتمػػ  

 بػ ف الفػرؽ ومعمػـو الكتنبػ،، واألخػر  ،والعبػنرات بنلكممػنت النطؽ  إح اهمن ،معروفت ف
 الكتنبػػ، ألف ،نطقػػ  مػػف الكتنبػػ، تسػػهم  ومػػن ،عبػػنرات أو أفكػػنر مػػف المػػتكمـ  نطقػػ  مػػن

 وهػػ  ،نطقػػ  فػػ  المػػتكمـ  بر هػػن أف  مكػػف التػػ  الظػػواهر مػػف كث ػػر تسػػه ؿ عػػف تعهػػ 
 ،األصػوات عممػن  اهتمػنـ محػط الظػواهر وهػه  المتكمـ، نطؽ ف  تبر  صوت ، ظواهر

 بػؿ ،والصػف، المخرج ح ث مف المغوي الصوت معرف، مهر  ل س الصوت  البحث فأل
 خػػػ ؿ مػػػف تبػػػر  التػػػ  الظػػػواهر تمػػػؾ معرفػػػ، أ ضػػػن   الصػػػوت  البحػػػث مهمػػػنت مػػػف إف

 التػػػ  ،وغ رهػػػن ،والسػػػكت ،والوقػػػؼ ،والنبػػػر ،التنغػػػ ـ نحػػػو ،المنطوقػػػ، الك م ػػػ، السمسػػػم،
 الظػواهر وهػه  ،الصػوت  التمػو ف وأ الكػ ـ بموس ق  األصوات عمـ بنحث  عن  تعرؼ

 . المكتوب الك ـ ف  تبر  ال
 ظػنهرة وهػ  ،الصػوت  التمػو ف ظػواهر مػف ظػنهرة البحػث هػها ف  تننولت وق   

 وأشػرت ،العربػ  الصػوت  الػ رس فػ  أثرهػن وب نت (،الَمْفِصؿ) بػ منتسم  أو (السكت)
ف ،تم    ػػػ،  ػػػ،وظ ف ق مػػػ، لهػػػن وأف ،الظػػػنهرة هػػػه  إ راؾ فػػػ  السػػػمؼ ههػػػو  إلػػػ   لػػػـ وا 

 أفكنرهػػن فػػإف ،المحػػ ثوف الصػػوت عممػػن  عم هػػن اصػػطم  كمػػن بعضػػهـ عم هػػن  صػػطم 
ف ،العربػػػ  تراثنػػػن فػػػ  المعػػػنلـ واضػػػح، العنمػػػ،  ال المغػػػ، أف  ػػػ ركوف العػػػرب المغػػػو  ف وا 
 البػػػػنحث ف بعػػػػ  إنكػػػػنر مػػػػف الػػػػرغـ عمػػػػ  ،فقػػػػط المكتوبػػػػ، بصػػػػورتهن تػػػػؤ    أف  مكػػػػف

 هػػه   عرفػػوا لػػـ أنهػػـ وا  عػػ  الظػػنهرة هػػه  معرفػػ، فػػ  عػػربال عممػػن  ههػػو  المعنصػػر ف
 المحػػػ ث ف العػػػرب األصػػػوات  ف مػػػف وهػػػو عمػػػر مختػػػنر أحمػػػ  الػػػ كتور ومػػػنهـ ،الظػػػنهرة
 لػػػـ – ومحػػػ ث ف قػػػ من  – العػػػرب المغػػػو  ف أف مػػػف الػػػرغـ عمػػػ )) :  قػػػوؿ إه ،البػػػنر  ف
 وأنػ  ،ف هػن موهػو  أنػ  نػ ع  فنحف العرب ، لمغ، بنلنسب، الم م  مف النوع هها  عنلهوا
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 (1)((. المعػنن  بػ ف لمتم  ػ  فون م ػن   اسػتخ امن   العرب ػ، والعنم ػنت الفصػح  ف   ستخ ـ
 :   مطالب ثالثة في وانتظم القض ، هه  ل هم   البحث هها فهن  ،

 ومفهومػ  السػكت مصػطم  ف ػ  ب نػت:  (ومفهػـو ٌ   مصطم ) السكت :األول المطمب
 . المفهـو هها عف المعبرة األخر  محنتالمصط وننقشت ،العممن  ل  

 قػرا ة فػ  السػكت مواضػ  ف ػ  فب نػت:  القػرآف قػرا ة فػ  السػكت :الثااني المطمب أما
 النحو ػ، التراك ػب تم  ػ  فػ  السػكت هػها وأثر  الل ،، ق م، ل   ع  الهي القرآف

. 

 اضػ المو  مػف هممػ، إلػ  ف   فأشرت:  العرب  التراث ف  السكت :الثالث المطمب أما
 .  المعنن  ب ف التم    ف  مهمن   عنم    ف هن السكت ع   مكف الت 

 فهػها ،البحػث  هػها إعػ ا  خػ ؿ مػف لػ  بػ ت التػ  النتػنج  بػبع  :البحث ختمت ثم
 أو خمػؿ مػف ف ػ  كػنف ومػن ،وحػ   اهلل فمػف توف ؽ مف ف   كنف فمن ،المقؿ هه 
 اهلل رضػػػنةم  بتغػػػ  عمػػػـ طنلػػػب مسػػػمؾ ف ػػػ  سػػػمكت أنػػػ  وحسػػػب  ،فمنػػػ   لػػػؿ

 .   التوف ؽ اهلل ومف ف   فنهته ت ،سبحنن 

                                                      

 . 365 المغوي الصوت  راس،  (1) 
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 األول املطلب

 وهفهىم هصطلح ثالسك

 مصػػػػطم  ولعػػػػؿ ،الصػػػػوت ، الظػػػػنهرة هػػػػه  عػػػػف المعبػػػػرة المصػػػػطمحنت تعػػػػ  ت 
 إه ،مػنهـ المتػأخروف والس من ،والقرا ات التهو   عممن  عن  هم  بشكؿ بر  (السكت)
 وهػػها واحػػ ا ، شػػ جن   غنلبػػن   بػػ  وأرا وا القطػػ  لؾوكػػه والسػػكت الوقػػؼ أطمقػػوا المتقػػ م ف إف
 هػػػه  ،والسػػػكت ،والقطػػػ  ،الوقػػػؼ)) : بقولػػػ  (هػػػػ833 ت) الهػػػ ري ابػػػف إل ػػػ  أشػػػنر مػػػن

 غ ػػر بهػػن  ر ػػ وف وال غنلبػػن   الوقػػؼ بهػػن مػػرا ا   المتقػػ م ف مػػف كث ػػر عنػػ  هػػرت العبػػنرات
 عبػػنرة عنػػ هـ القطػ  فػػإف المحققػ ف مػػف وغ ػػرهـ المتػأخر ف عنػػ  وأمػن ،مق ػػ ة إال   الوقػؼ
 منهػن والمنتقػؿ القػرا ة عػف كػنلمعر  بػ  فنلقنرئ كنالنتهن  فهو ،رأسن   القرا ة قط  عف
 ثػـ ركع، ف  أو عشر أو ور  أو ح ب عم   قط  كنلهي القرا ة سو  أخر  حنل، إل 
 وهػػو ،أخػػر  حنلػػ، إلػػ  منهػػن واالنتقػػنؿ القػػرا ة بننقضػػن   ػػؤهف ممػػن هلػػؾ نحػػو أو  ركػػ 
 فػػ  اآلي رؤوس ألف آ ػػ، رأس عمػػ  إال    كػػوف وال المسػػتأنف، لمقػػرا ة بعػػ   ه سػػتعن الػػهي
 ... مقنط  أنفسهن

 بن ػػػػ، عػػػن ة ف ػػػ   تػػػنفس  منػػػػن   الكممػػػ، عمػػػ  الصػػػوت قطػػػػ  عػػػف عبػػػنرة والوقػػػؼ
 فػػ  هػػوا   تقػػ ـ كمػػن قبمػػ  بمػػن أو عم ػػ  الموقػػوؼ الحػػرؼ  مػػ  بمػػن إمػػن القػػرا ة اسػػتجننؼ
 ،سػػ أت  كمػن السػور فػوات  فػ  معػ  البسػمم، وتنبغػ  ،عػرا اإل ِبِن  ػ،ِ  ال الث ثػ، أقسػنم 
 كمػػن رسػػمن   اتصػػؿ ف مػػن وال كممػػ، وسػػط فػػ   ػػأت  وال وأواسػػطهن اآلي رؤوس فػػ  و ػػأت 
 .  سنوضح  كمن مع  التنفس مف ب  وال ،س أت 

 غ ػر مػف عػن ة الوقؼ  مف  وف هو  منن   الصوت قط  عف عبنرة هو والسكت
 .    (1)((تنفس

 فصػػؿ ف ػػ  كػ    أف ههػػ، مػػف والسػكت والقطػػ  الوقػػؼ بػ ف تقنربػػن   ،ثمػػ أف والشػؾ
 أ   بػػؿ مصػػطم ، كػػؿ م  ػػ  الػػهي هػػو طولػػ  أو الفصػػؿ هػػها  مػػف ولكػػف ،الكػػ ـ فػػ 

 بػػػ عنػػ  عبػػر فبعضػػهـ ،- العممػػن   قػػوؿ - كمػػن عنػػ  التأ  ػػ، فػػ  األجمػػ، ألفػػنظ اخػػت ؼ

                                                      

 . 247 المقؿ وهه  ،244-1/243 اإلتقنف: و نظر.  190-1/188 النشر  (1) 
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 (، سػ رة وقف،)  أو (،نعإشب غ ر مف مختمس، سكت،) أو (،قص رة) أو (ال س رة السكت،)
 .  (1) وغ رهن (قط  غ ر مف لط ف، سكت،) أو (،ُوَقْ ف،) أو (،خف ف، وقف،) أو

 الصػػػوت قطػػ  تسػػم ، عمػػػ  متفقػػ ف والقػػرا ات التهو ػػ  عممػػػن  نػػر  هػػها وعمػػ 
 .     بنلسكت الوقؼ  مف مف أقؿ مع نن    منن  

 هػػػػه  عػػػػف ب ػػػػرالتع فػػػػ  عبػػػػنراتهـ تعػػػػ  ت فقػػػػ  الُمْحػػػػَ ثوف الصػػػػوت عممػػػػن  أمػػػػن
  بشػر كمػنؿ الػ كتور مػنهـ ،بنلسػكت، عنهػن فعبػر السػمؼ عبػنرة التـ  مف فمنهـ ،الظنهرة

 حق قػ، فػ  وهػ  ، منن   منهن وأ ن  الوقف، مف أخؼ   اصط حنن ف  السكت،)) :  قوؿ إه
 مػف  سػبقهن مػن بػأف إشػعنرا   نغمنتػ  بتغ  ػر النطؽ مس رة تغ  ر مهر  إال   تعن  ال األمر
 سػكت، أو وقفػ،  بعضهـ  سم هن ثـ ومف ب  ومتعمؽ  محقهن بمن ارتبنط أش  تبطمر  ك ـ
 .  (2)((معمق،

: السػػكت)) : ف قػػوؿ ،المصػػطم  بهػػها النحػػنس مصػػطف  الػػ كتور التػػـ  وكػػهلؾ
 ،القػػرآف وقػػؼ عمػػـ فػػ  االصػػط ح  بمفهومػػ  ال ،العػػنـ بمفهومػػ  الوقػػؼ مػػف نػػوع هػػو

 وأ ا  والطر قػ، الػ مف فػ  ب نهمػن الفػرؽو  ،كػنلوقؼ الصوت قط  ف   السكت ألف وهلؾ
 (3)((.المعن 
 فػػػػ  ق مػػػػ، أو مغػػػػ   هات صػػػػوت ، صػػػػف، بكونهػػػػن الظػػػػنهرة لهػػػػه  نظػػػػر مػػػػف أمػػػػن 
 القطع ػ، فػوؽ أو الترك ب ػ، فػوؽ أو الثننو ػ، الفون منت  عم هن فأطمؽ المتصم، التراك ب

(Supra-Segmental Phonemes)  تبػ   قطع ػ، فون مػنت مهػر  لػ س الكػ ـ ألف 
 أو الكػػػ ـ بموسػػػ ق  تسػػػم ت   مكػػػف مػػػن هػػػو إضػػػنف ن   شػػػ جن    تضػػػمف بػػػؿ ،بعضػػػن   بعضػػػهن
 ظػػػواهر  شػػػمؿ فهػػػو ،العمػػػـو مػػػف التسػػػم ، هػػػه  فػػػ  مػػػن ومعمػػػـو ،(4)الك مػػػ  بػػػنلتمو ف
 تعب ػػػرا   أ ؽ بعضػػػهـ كػػػنف لػػػها ،المصػػػطم  هػػػها تحػػػت تصػػػنؼ أف  مكػػػف كث ػػػرة صػػػوت ،
 االنهم ػػػػ ي لممصػػػػطم  ترهمػػػػ، (الوقفػػػػ،) مصػػػػطم  الظػػػػنهرة هػػػػه  عمػػػػ  أطمػػػػؽ عنػػػػ من

                                                      

  0 179 المف   القوؿ ونهن ، ،283 المقؿ هه  ،1/244 واإلتقنف ،1/190 النشر : نظر  (1) 
  0 557 األصوات عمـ  (2) 
  . 112 المغ، قضن ن مف  (3) 
 عمػػـ) كتنبػػ  فػػ  بشػػر كمػػنؿ الػػ كتور كػػ ـ الفػػون ـ تصػػن ؼ حػػوؿ و نظػػر ،137  المبػػرم المغػػ، عمػػـ:  نظػػر  (4) 

  . 220-218 المغوي الصوت  راس،) كتنب  ف  عمر مختنر أحم  وال كتور ،499-496 (األصوات
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(Juncture،)  أحمػػػػ  الػػػػ كتور  قػػػػوؿ ،(1)(الَمْفِصػػػػؿ) وأطمػػػػؽ عم ػػػػ  بعضػػػػهـ مصػػػػطم 
عبػػػنرة  (transition) و سػػػم  كػػهلؾ االنتقػػنؿ (Juncture) المفصػػؿ)) :عمػػر مختػػنر

عػػف سػػكت، بػػ ف كممػػنت أو مقػػنط  فػػ  حػػ ث ك مػػ  بقصػػ  ال اللػػ، عمػػ  مكػػنف انتهػػن  
 ،المصػطمحنت بق ، عم  بعضهـ ارتضن  بؿ  ،(2)((.ا ، آخروب  ،لفظ من أو مقط  من

 ف مػػػن تكػػػف لػػػـ التم    ػػػ، السػػػكت، إلػػػ  القػػػ من  والتفنتػػػ،)) :النع مػػػ  حسػػػنـ الػػػ كتور  قػػوؿ
 اخػت ؼ عمػ  ف هػن المعنػ  تنوع  مكف كث رة أمثم، نه  بؿ ،وح   الكر ـ بنلقرآف  تصؿ

 هػػػه  عنػػػ  وقفػػػوا الػػػه ف هػػػـ المحػػػ ث ف الصػػػوت عممػػػن  أف عمػػػ  ،... السػػػكت موضػػػوع
 أف وارتضػػػ نن ، (Juncture) مصػػػطم  عم هػػػن وأطمقػػػوا  راسػػػ ، وقفػػػ، التم    ػػػ، السػػػكت،
 مػػػػف (المغػػػػوي الصػػػػوت  راسػػػػ،) فػػػػ  ور  بمػػػػن أخػػػػها (الَمْفِصػػػػؿ)  العربػػػػ  مقنبمػػػػ  نهعػػػػؿ
 و مكػػف ،إل ػػ  (Phoneme) صػػو ت، لفػػظ بإضػػنف، التم    ػػ، ق متػػ  عمػػ  ونبهنػػن ،ترهمػػ،

 أو ،(النظػػػػري المغػػػػ، عمػػػػـ معهػػػػـ) فػػػػ  ور  بمػػػػن أخػػػػها   (الفنصػػػػؿ صػػػػو ت،) : تهعػػػػؿ أف
 أو التهو ػ  كتػب فػ  القػ من  عممنجنػن عنػ  ور  بمػن أخػها   (السكت،) أو (السكت صو ت،)

 . (3)((القرا ات
 هػػ  ،أنػػواع ث ثػػ، ل شػػمؿ (المفصػػؿ) مصػػطم  البهنسػػنوي حسػػنـ الػػ كتور وعمػػـ 
 أنػواع عمػ  العرب ػ، المغػ، وتشػمؿ)) :  قػوؿ هلػؾ وف  ،واالستراحنت والسكتنت الوقفنت
 (4) .((  واالستراحنت والسكتنت الوقفنت:  وه  ،لممفصؿ ث ث،

 فقػ  ال قػ،،  وعػ ـ التخمػ ط مػف شػ   ف   الث ث، األنواع هه  عم  ك م  وكنف 
 تحػػػظ لػػػـ)) : ف قػػػوؿ ،الظػػػنهرة هػػػه   راسػػػ، فػػػ  العرب ػػػ، عممػػػن  ههػػػو  مػػػف قمػػػؿ أو نفػػػ 

 العممػػػػن  بنهتمػػػػنـ المغػػػػ، فػػػػ [  واالسػػػػتراحنت ،والسػػػػكتنت ،فػػػػنتالوق]  المفصػػػػؿ  راسػػػػ،
 لمواضػ  وتقع ػ  تح  ػ  مػف القرآن ػ، القػرا ات عممػن  بػ  قنـ من سو  ،العرب وال ارس ف
 عػػف الحػػ  ث مػػف النحو ػػ، ال راسػػنت خمػػت وقػػ  ،الكػػر ـ القػػرآف فػػ  والسػػكتنت الوقفػػنت

                                                      

 الح  ثػػػ، المسػػػنن نت وعمػػػـ ،72العرب ػػػ، أصػػػوات فػػػ  وأبحػػػنث ،364و231 المغػػػوي الصػػػوت  راسػػػ، :  نظػػػر  (1) 
  0 263 العرب ، أصوات عمـ إل  والم خؿ ،379

 . 364 صح ف، و نظر. 231 المغوي الصوت  راس،  (2) 
  .72 العرب ، أصوات ف  أبحنث  (3) 
  .  247 العرب العممن  عن  الصوت ، ال راسنت  (4) 
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 السكت في 
 الدرس الصوتي العربي

 
 إياد سالم السامرائي م.م.

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 0341) شعبان الثلثا العدد

 ،هنمػػػ، صػػػوت ، ق مػػػ، بػػػنر بنعت ،وموضػػػوعنت  النحػػػو أبػػػواب فػػػ  لموقػػػؼ النحو ػػػ، الق مػػػ،
 ومعنػن  التراك ػب  اللػ، صػح، وكػها ،لقواعػ   وفقن   المغوي الترك ب س م، عم هن تتوقؼ

 النعػػػػت بأمثمػػػػ، لهػػػػن مثػػػػؿ (الوقفػػػػنت) األوؿ النػػػػوع عمػػػػ  ح  ثػػػػ  وعنػػػػ  ،(1)((. المننسػػػػب
 مػف ول سػت ،الَمْفِصػؿ   أو السػكت أنػواع مػف العممػن  عػ هن التػ  ،والهنػنس ،المقطوع

 . (2)نتالوقف
 التعب ػر فػ  مصػطمحنتهـ تعػ  ت المحػ ث ف الصػوت عممػن  أف تقػ ـ ممػن نمحظ 

 مسػػػوغن   أهػػػ  ال لػػػها ،غرب ػػ،  مصػػػطمحنت مػػػف متػػػرهـ بعضػػهن وأف ،الظػػػنهرة هػػػه  عػػف
 عػػف التعب ػػر فػػ  موف ػػ،  امػػت مػػن ،السػػمؼ مصػػطمحنت عػػف العػػ وؼ إلػػ   ػػ عو عمم ػػن  

 .   تقص ر أو إخ ؿ غ ر مف الظنهرة

 انيالث املطلب
 القرآى قراءة يف السكث

 أكثػر بعبػنرة أو ،فون م ػ، وحػ ة القػرآف قػرا ة فػ  السػكت أنػواع بعػ  عػ     مكف
 مػػن وهػػها ،المغو ػػ، التراك ػػب معػػنن  بػػ ف تم    ػػ، وظ فػػ،  متمػػؾ ،ترك بػػ  فػػوؽ فػػون ـ  قػػ،
 مػنف  إال    هػو  فػ  والنقػؿ بنلسػمنع مق   السكت)) : بقول  ق  من   اله ري ابف إل   ألم 

 تػر  لػـ مػواطف فػ  السػكت تعمػ   هػو  ال لػها (3).(( مقصو  لمعن    ب  الروا ، صحت
 مػػػن فكث ػػػرا   ،ال ػػػـو الكػػػر ـ القػػػرآف قػػػرا  بعػػػ  عنػػػ  هلػػػؾ نػػػر  كمػػػن صػػػح ح، روا ػػػ، ف هػػػن

 لهػػػػػهب ،الصػػػػػوت وتمػػػػػو ف والتمحػػػػػ ف الػػػػػنغـ لمراعػػػػػنة قصػػػػػ ا   غر بػػػػػ، سػػػػػكتنت  تكمفػػػػػوف
 .  والنقؿ بنلسمنع مق   السكت ألف ،ب اهتنن العممن  أك  ممن وهها ،المستمع ف
 ،المعػنن  عػف إفصػنح بػ   حصػؿ السػكت أنػواع كػؿ أف الهػ ري ابف  قص  وال 
 وقػػ   ،(4)األصػػوات بعػػ  تم  ػػ  إال   بػػ   قصػػ  ال القػػرا  عنػػ  السػػكت مػػف أنػػواع فهنػػنؾ
 : ف قػوؿ ،الهمػ ة قبػؿ السنكف عم  السكت بنب ف  آخر موطف ف  القص  هها أوض 

                                                      

  . 247 العرب العممن  عن  الصوت ، ال راسنت  (1) 
  .  249 -248 السنبؽ المص ر  (2) 
   . 1/192النشر  (3) 
  . 134 معنصر لسنن  منه  المغو ، واألصوات العرب ، ب ف القرآن ، القرا ات:   نظر  (4) 
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 السكت في 
 الدرس الصوتي العربي

 
 إياد سالم السامرائي م.م.

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 0341) شعبان الثلثا العدد

 ،كممػػػػنت وأربػػػػ  مط ػػػػر  فأصػػػػؿ الهمػػػػ  تحق ػػػػؽ قصػػػػ  لغ ػػػػر عم ػػػػ   سػػػػكت لػػػػهيا وأمػػػػن))
 ،كهػ ع  ،الػر ،الػـ) : نحػو ،السػور فػوات  ف  الوار ة الههن  حروؼ المط ر  فنألصؿ

چ  و ،الكهػػؼ أوؿ چ  ېېچ  فهػػ  األربػػ  الكممػػنت وأمػػن ،... (ف ،  ،طسػػـ ،طػػ 

 التطف ػؼ فػ  چچ    چچچ و ،[27]  الق نمػ، فػ  چڄ     ڄڦچ و ،[ 52]   ػس فػ    چ وئەئ
[14  ]))(1).   

 تمػػػو ف إلػػػ   ػػػؤ ي الػػػهي – القػػػرآف قػػػرا ة فػػػ  السػػػكت تقسػػػ ـ  مكػػػف هػػػها وعمػػػ  
 حػػ  ث  أقصػػر سػػوؼ ،قسػػم ف عمػػ  – معػػ ف وظ فػػ  معنػػ    عمػػ  التنب ػػ  مػػ  موسػػ ق 
 : المطمب هها ف  عم همن

 : السىر فىاجح يف اهلجاء حروف على السكث – األول القسن
 مػػف و مػـ  ،كمهػن السػور فػوات  فػ  الههػن  حػروؼ عمػ  بنلسػكت هعفػر أبػو قػرأ

   .(2) بع هن   الوصؿ هم ة وقط  والمخف  منهن الم غـ إظهنر السكت هها
 فإهمػػػنع)): (هػػػػ 311 ت) ال هػػػنج  قػػػوؿ ،بننجهػػػن عمػػػ  النحو ػػػوف اهمػػػ  ولهػػػها 
 عمػػػ  ِن  ػػػ،َمبْ ) قولنػػػن ومعنػػػ  ،تعػػػرب ال الوقػػػؼ عمػػػ  َمْبِن  ػػػ، الُحػػػروؼ هػػػه  أف النحػػػو  ف
 ،هلػؾ ،مػ ـ ،الـ ،ألػؼ:  فػنلنطؽ  ،منهػن حػرؼ كػؿ عمػ  تسػكت أف تُقَػ  رُ  أنػؾ (الوقؼ
 قولػػؾ وفػػ  (الـ) قولػػؾ فػػ  سػػنكن ف بػػ ف همعػػؾ عم هػػن السػػكت تُقَػػ  رُ  أنػػؾ عمػػ  والػػ ل ؿ

 عمػػػ  العػػػ   بنػػػ  كمػػػن السػػػكت عمػػػ  مبن ػػػ، الههػػػن  حػػػروؼ أف عمػػػ  والػػػ ل ؿ (،مػػػ ـ)
 ،واحػػ ْ  عػػ  ت إها تقػػوؿ كمػػن ،سػػنكن ف بػػ ف الهمػػ  مػػ  وقؼبػػنل ف هػػن تقػػوؿ أنػػؾ السػػكت
 ث ثػن  :  تقوؿ كمن بنلتن  ،ث ث،  :  لقمت السكت تق ر أنؾ ولوال...   أربع ْ  ،ث ث ْ  ،اثننفْ 
   (3)((. الك ـ واتصنؿ التنو ف م  تن    الهن َ  فُتَص  ر هها  ن

همػػػنع)) : (هػػػػ 370 ت) األ هػػػري و قػػػوؿ  الحػػػروؼ هػػػه  أف عمػػػ  النحػػػو  ف وا 
 (،ألػؼ) مف الفن  بسكوف ،م ـ ،الـ ،ألؼ:  كقولؾ ،تعرب ال وأنهن ،الوقؼ عم  مبن ،
 أف عمػ  والػ ل ؿ ،حرؼ كؿ عم  تسكت أف بهن والنطؽ (،م ـ) ومف (،الـ) مف والم ـ

                                                      

  . 88 البشر فض   إتحنؼ:  و نظر.  1/329 النشر  (1) 
تحنؼ ،1/329 النشر:   نظر  (2)    0  88 البشر فض   وا 
عراب  القرآف معنن   (3)    . 59/ 1 وا 
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 السكت في 
 الدرس الصوتي العربي

 
 إياد سالم السامرائي م.م.

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 0341) شعبان الثلثا العدد

 بػنلوقؼ ف هػن تقػوؿ أنػؾ السػكت عم  الع   بن  كمن السكت عم  مبن ، الههن  حروؼ
 ألػػػؼ فتقطػػػ  ،أربعػػ  ،اثنػػػنف ،واحػػػ :  عػػ  ت إها تقػػػوؿ مػػػنك ،السػػنكن ف بػػػ ف الهمػػػ  مػػ 
 لقمػت السػكت تقػ ر أنػؾ لػوال ،وأربعػ، ث ث، ف  الهن  وُ هكر  ،وصؿ ألؼ وه  (اثننف)
 وكػهلؾ ،ومػ ـ   ،والـ   ،ألػؼ  :  فتقػوؿ ،ُتعربهػن ح نجػه   فإنػؾ الحػروؼ عطفػت فػإها ،ث ث،  : 

:  فتقػػوؿ ،أعربػػت عطفػػت إها  العػػ  فػػ  وكػػهلؾ ،الحػػروؼ آخػػر إلػػ  وتػػن    ،وبػػن    ،ألػػؼ  
 . وأربع،   ،وث ث،   ،واثننفِ  ،واح 

 هػػػػػه  أشػػػػػب  ومػػػػػن (،كهػػػػػ ع )و(، الػػػػػر)و (،الػػػػػـ) فػػػػػ  الوقػػػػػؼ اخت ػػػػػر وكػػػػػهلؾ
 (1)((.الحروؼ
 كػنأل وات لممعػنن  ل سػت كمهػن الحػروؼ هػه  أف ل بػ ف السػكت هػها فػ  والعم، 
ف مفصول، ه  بؿ ،واألفعنؿ لألسمن   أبػو فقرأ)) : اله ري ابف  قوؿ ،رسمن   اتصمت وا 
 والمخفػػ  منهػػن المػػ غـ إظهػػنر سػػكت  مػػف و مػػـ  ،منهػػن حػػرؼ   كػػؿ عمػػ  بنلسػػكت هعفػػر
 لممعػػػػنن  ل سػػػػت كمهػػػػن الحػػػػروؼ أف السػػػػكت بهػػػػها ل بػػػػ ف بعػػػػ هن الوصػػػػؿ همػػػػ ة وقطػػػػ 

ف مفصػػول، هػػػ  بػػػؿ واألفعػػنؿ لألسػػػمن  كػػنأل وات  كػػػؿ وفػػػ  ،بمؤتمفػػ  رسػػػمن   اتصػػػمت وا 
 مػف مفػر ة وأور ت بعممػ  تعػنل  اهلل اسػتأثر الػهي تعػنل  اهلل أسػرار مػف سػر منهن واح 
 ،عطػػؼ وال عنمػػؿ غ ػػر مػػف ور ت إه األعػػ ا  كأسػػمن  فسػػكنتن عػػنطؼ وال عنمػػؿ غ ػػر
 (2)((. أربع  ،ث ث  ،اثن ف واح :  فتقوؿ

 ق مػػ،  ػػؤ ي الحػػروؼ هػػه  عمػػ  المػػواطف بعػػ  فػػ  هعفػػر أبػػ  عنػػ  فنلسػػكت
 الحػروؼ هػه  أف إلػ  التنب ػ  أو اإلشنرة وهو تالسك ع ـ  ؤ  هن ال ق  تم    ، وظ ف ،
 . لممعنن  ل ست

                                                      

  . 33 القرا ات معنن   (1) 
 .  1/329 النشر  (2) 
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 السكت في 
 الدرس الصوتي العربي

 
 إياد سالم السامرائي م.م.

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 0341) شعبان الثلثا العدد

 : الكلوات على السكث – الثاني القسن
 أو السػكت عنػ هن  هػب مػواطف أربعػ، الشػنطب ، طر ػؽ مػف لحف  القرا  رو 

 فػػ  (هػػػ 590 ت) الشػػنطب  إل ػػ  أشػػنر مػػن وهػػها ،لمػػنفس قطػػ    غ ػػر مػػف الصػػوت قطػػ 
 :  بقول  ،القرا ات ف  الشنطب ، بمتف المعروف، نن الته ووه  األمنن  حر  منظومت 
متنااااااااي                كاااااااال   حتاااااااا  الباااااااااب ضاااااااا بت

 ن
 

َتة   نَ  َحف ااااااا    َوَساااااااك                 َلِطي َفاااااااة   َقط ااااااا    د و 
 ن

 

               َوال َمَ َقااااااااِدَنا وَ  َ اق   َماااااااان   ن ااااااااونِ  وفااااااااي
 ن

 
 
ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ :  تعػػػنل  قولػػػ  مػػػف چ  ېېچ   عمػػػ  السػػػكت:  األول الماااوطن

 .[ 1:  الكهف]  چ  ېۉ  ې  ې    ۅ  ۅ  ۉ 

( بعػػ   لػػ س متصػػ   بمػػن ى) فػػ  هػػها الموضػػ  قصػػ  ب ػػنف أف فوجهها التههك 
 ( مف غ ر سػكت  ػوهـ السػنم  أفى) و (ې) فنلهي  صؿ ب ف ،قبم  ف  اإلعراب

 بػػؿ هػػو حػػنؿ منصػػػوب بفعػػؿ مضػػمر تقػػػ  ر  ،ولػػ س كػػػهلؾ (ې) صػػػف، لػػػ (ى)
كػػػنف )) : (هػػػػ 656ت ، قػػػنؿ شػػػعم، )عنػػػ فنلسػػػكت مػػػف أهػػػؿ تم  ػػػ  الم (،أن لػػػ  ق مػػػن  )

وقفػػػ، خف فػػػ، مػػػف غ ػػػر قطػػػ  نفػػػس ألنػػػ  واصػػػؿ وغرضػػػ   (ٌ  ې) حفػػػ   قػػػؼ عمػػػ 
ولمػػػن  ،فإنػػػ  حػػػنؿ مػػػف الكتػػػنب (،ې) نعػػػت (ى) إ ضػػػنح المعنػػػ  لػػػج   تػػػوهـ أف

 (2)((عم   .تنو ف ألفن  إه التنو ف ال  وقؼ وقؼ أب ؿ ال

                                                      

 . 180 الشنطب ، متف  (1) 
  . 287 الشنطب ، عم  شعم، شرح  (2) 

                                متنااااااااااااي كاااااااااااال   حتاااااااااااا  الباااااااااااااب ضاااااااااااا بت
 ن

                                  َباااااااااال  ِعاااااااااَو ا   ِفااااااااي الت ن ااااااااِوينِ  أِلاااااااا ِ  َعَماااااااا 
 ن

                                (1). م وَصاااااااال َساااااااك تَ  ال والَبااااااااق ونَ  َ انَ  َبااااااال   مِ 
 ن
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 إياد سالم السامرائي م.م.

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 0341) شعبان الثلثا العدد

 وقػػؼ َمػػفْ  عمػػ  رحـوتػػ ،حػػنال   (ى) هعػػؿ (هػػػ 761 ت) هشػػنـ ابػػف رهػػ  وقػػ 
  ػػػ خؿ التػػػ  الههػػػنت بػػػنب فػػػ  ف قػػػوؿ ،لط فػػػ، وقفػػػ، (ٌ   ې) ألػػػؼ عمػػػ  القػػػرا  مػػػف

 ُ عػػرب شػػ خن   سػػم  أنػػ  مػػف بعضػػهـ منحكػػن )) : ههتهػػن مػػف المعػػرب عمػػ  االعتػػرا 
:  قػػػنؿ (،ې) لػػػػ صػػػف،   چ  ى     ېۉ     ۉ  ې  ې چ: تعػػػنل  قولػػػ  مػػػف (ى) لتمم ػػػه 
 عمػػ  القػػرا  مػػف وقػػؼ مػػف عمػػ  وترحمػػتُ  ؟ ق مػػن   جُ الِعػػوَ   كػػوف ك ػػؼ هػػها  ػػن:  لػػ  فقمػػت
نمػػن ،التػػوهـ لهػػها َ فعػػن   لط فػػ، َوْقفَػػ،   (ې) فػػ  التنػػو ف ألػػؼ  مػػف إمػػن:  حػػنؿ( ى) وا 
مػن ،ق مػػن   أن لػػ :  أي،وعنممػ  هػػو محػػهوؼ اسػـ  معطوفػػ، النفػػ  وهممػ، (،الكتػػنب) مػػف وا 
 عمػ  العطػؼ  مػـ  لػج  ،معطوفػ، تكػوف وال:  قػنلوا ،الثػنن  عم  ومعترض، األوؿ عم 

مػػن ،كمنلهػػن قبػػؿ الصػػم،  إلػػ  ال (الكتػػنب) إلػػ  أع ػػ  إها بػػنل ـ المهػػرور الضػػم ر مػػف وا 
  تعػػ   ُ  الحػػنؿ أف عمػػ  (الكتػػنب) مػػف حػػنالف (ق مػػن  ) و النفػػ  هممػػ، أو (،عمػػ ) مهػػرور

.))(1) 
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ  : تعػنل  قولػ  مػف  چ وئوئەئچ عمػ  السكت:  الثاني الموطن

 فػػػ  السػػػكت فوهػػػ    ،[ 52:   ػػػس]  چۆئ   ۈئ  ۈئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  وئوئەئ
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    چ:  قولػػػػ    وأف انقضػػػػ  قػػػػ  الكفػػػػنر كػػػػ ـ أف ب ػػػػنف المػػػػوطف هػػػػها

 (مرقػ نن) بػػ (هػها) وصػؿ مػف ال تػوهـ حت  ،ك مهـ مف ل س چۈئ  ۈئ
نمػن ،(2) لػ  صف، أن   وفػ  )) :الهػ ري ابػف  قػوؿ ،ك مهػـ مػف لػ س فهػو ،مبتػ ا هػو وا 
 مه  لهس    چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ چ:  قولػ  وأف انقضػ  قػ  الكفػنر ك ـ أف ب نف (مرق نن)

((.المهمميس  كهالم مه  أو المالئكه  كالم م  إما فهو كالمهم
 مسػتأنؼ كػ ـ هػو وأ ،(3)

  قػػوؿ ،ونهػن   نبعػث أننػن المرسػػموف بػ  أخبرنػن الػهي هػػها لػبع  بعضػهـ  قػوؿ لمكفػنر
 : أقوال ثالثة الك ـ هها قنجم  ف )) : (هػ  597 ت) الهو ي ابف

                                                      

 . 2/258 المب ب مغن   (1) 
  . 288 الشنطب ، عم  شعم، شرح:   نظر  (2) 
  . 330/ 1 :النشر  (3) 
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  اإلسالمية العلوم جملة
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 اآل ػ، أوؿ:  قتػن ة قػنؿ ،ل م  أب  وابف ،وقتن ة ،مهنه  قنل  ،المؤمن ف قوؿ أن  :أحدها
 . لممؤمن ف وآخرهن لمكنفر ف

 . الحسف قنل  ،لهـ الم جك، قوؿ أن  :والثاني
 أننػػن المرسػػموف بػػ  اخبرنػػن الػػهي هػػها لػػبع  بعضػػهـ  قػػوؿ الكػػنفر ف قػػوؿ أنػػ  :والثالااث

 (1) ((.  ر   ابف نل ق ،ونهن   نبعث
 نطػؽ اسػتمر ولػو (،مرق نن) عم   السكت، هه  هو المعنن  هه  ب ف م    فنلهي 

 الػ كتور  قػوؿ هػها وفػ  ،المعػنن  هػه  اتضحت لمن توقؼ غ ر مف بتواصؿ األصوات
 فػػػ  منطػػػوؽ صػػػوت بسػػػبب  كػػػف لػػػـ تقػػػ ـ ف مػػػن المعنػػػ  تغ  ػػػر إف)) : النع مػػػ  حسػػػنـ
 المعنػ  فػ  فنلمؤثر ،مواصمت  ثـ آنن ، النطؽ عف التوقؼ ببسب بؿ ،الك م ، السمسم،
   (2)((. المغوي الصوت وهو  ول س المغوي الصوت انع اـ

  چڄ                    ڄڦ    ڦچ :  تعػنل  قولػ  مػف چ  ڄڦچ  عمػ  السػكت:  وال ابا  الثالاث الموطنان
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           چچ  چڃچ :  تعػػنل  قولػػ  مػػف چ  چچچ  عمػػ  والسػػكت ،[ 27:  الق نمػػ،]

 .[  14:  المطفف ف]   چڍ  
 بػػػؿ ،واحػػػ ة كممػػػ، أنهمػػػن  تػػػوهـ ال حتػػػ  الموضػػػع ف هػػػه ف فػػػ  السػػػكت ووهػػػ  
 حفػػ  ووقػػؼ)) : (هػػػ 754 ت) األن لسػػ  ح ػػنف أبػػو  قػػوؿ هػػها وفػػ  ،كممتػػنف انهمػػن
 وكػهلؾ قرا تػ  وهػ  مػن أ ري ال: أبػوعم  قنؿ ،الهمهور وأ غـ (راؽ) وابت أ (َمفْ ) عم 
 . انته  (چ    چچ) قرأ

 لُ شػػػعر لط فػػن   سػػكتن   فسػػػكت واحػػ ة كممػػ، أنهػػن  تػػػوهـ ال أف قصػػ  حفصػػن   وكػػأف
 واإل غػنـ (راشػ  مػف): نحو وهلؾ ،الرا  ف  ت غـ النوف إف س بو   وقنؿ ،كممتنف أنهمن
 وعنصػػـ ،الكػػوف  ف مػػف غ ػػر  نقػػؿ مػػف هلػػؾ ولعػػؿ ،الب ػػنف  ػػهكر ولػػـ ،غنػػ، وبغ ػػر بغنػػ،
 . بنلنحو عنلمن   كنف أن  ُ هكر حف  ش خ

                                                      

  . 26/ 7 المس ر  ا   (1) 
  . 69 العرب ، أصوات ف  أبحنث  (2) 
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  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 0341) شعبان الثلثا العدد

 ،حسػننف الػرا  مػ  واإل غنـ ف هن الب نف ال ـ إف س بو   هكر فق  (چ   چچ) وأم ن
   (1)((. القم ؿ كنلوقؼ صنر (چ   چچ) ف  الب نف شأف ف  أفرط فممن

  ػػ   لػػـ الموضػػع ف فػػ  السػػكت أف و  حػػظ)) :النع مػػ  حسػػنـ الػػ كتور و قػػوؿ
 فػ  الػ ـ إ غػنـ ومػف  چڄ     ڄڦ  چ فػ  الػرا  ف  النوف إ غنـ عف بنلقنرئ نأ  أف عم 
 أف إال   ،المعنػػػػ  فػػػػ  لػػػػ  أثػػػػر وال ،لغػػػػ، چ چ  چچ  چ فػػػػ  والسػػػػكت ،چ چ  چچ  چ فػػػػ  الػػػػرا 
 ظػنهر  عمػ  المفػظ أخػه إها  اللتػ ف بػ ف الظػنهر فػ   فرقػت قػ  چڄ     ڄڦ  چ فػ  السكت،

 (2)((.الوقؼ حنؿ ف 
 ،بػػ  لػػ  نسػػمـ ال (المعنػػ  فػػ  لػػ  أثػػر وال لغػػ، چ چ  چچ  چ فػػ  السػػكت) : وقولاا 

 عمػػ  وقفنػػن إها والسػػ من (،بػػر)  مثنػػ  (َبػػر اف) واحػػ ة كممػػ، أنهػػن عمػػ  اإل غػػنـ  ػػوهـ فقػػ 
  . تتم    حت  (بؿ) عم  حف  فسكت (،راف)

 ومشػػه   المػػوت سػػكرات   جػػـ صػػوت ن   إ قنعػػن    صػػ ر (َمػػفْ ) عمػػ  السػػكت ولعػػؿ
 أنػػػ  چڄ     ڄڦ  چ وصػػػؿ مػػػف و تػػػوهـ)) : النحػػػنس مصػػػطف  رالػػػ كتو   قػػػوؿ االحتضػػػنر،

  صػػ ر أف  ر ػػ  اآل ػػ، هػػه  فػػ  القػرآف أف أو الهػػروب وهػػو ،المػػروؽ مػػف مبنلغػػ، صػ غ،
 مػػف و ػػت م  األلفػػنظ ثنن ػػن مػػف  خػػرج ف هعمػػ  ،حنضػػر منثػػؿ وكأنػػ  ،االحتضػػنر مشػػه 
ػ، اإلنسػنف  شػعر بصمت شنخصن   و بر  ،الصورة خ ؿ  ،حمقػ  فػ   هػ هن بػؿ ،بنلغص 

،  بأبعػن   و نطػؽ المشػه   تحػرؾ ولكػ  ،الػروح أمػنـ أوحنجػؿ الصػوت أمنـ عقب، والغص 
 فػ   خمفػ  أف القػرآف  ر ػ  بمػن تػوح  سػكت، أو وقفػ، ،صمت لحظ، مف ب  ال كنف كمهن
 (3)((. حمق  ف  و حس  ،اآل ، قرا ة عن   نتنب   كن  شعور مف المتمق  روع

                                                      

 . 209 – 15/208 المعنن  روح:  و نظر.  8/381 المح ط البحر  (1) 
  . 71 العرب ، أصوات ف  أبحنث  (2) 
  . 133 المغ، قضن ن مف  (3) 
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 السكت في 
 الدرس الصوتي العربي

 
 إياد سالم السامرائي م.م.

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 0341) شعبان الثلثا العدد

 الثالث املطلب
 العربي الرتاث يف السكث

 أمثمػػ، هنػػنؾ بػػؿ ،وحػػ   القػػرآف بقػػرا ة  تصػػؿ ف مػػن السػػكت موضػػوع  قتصػػر لػػـ
ف ،(1)السػػػكت موضػػػ  اخػػػت ؼ عمػػػ  ف هػػػن المعنػػػ  تنػػػوع  حمػػػؿ أف  مكػػػف كث ػػػرة  لػػػـ وا 
 الظػػنهرة هػػه  العربػػ  التػػراث عػػرؼ فقػػ  ،مبنشػػرا   تصػػر حن   العرب ػػ، المغػػ، عممػػن   صػػرح
  ػػ ع  كمػػن ال ،السػػنبؽ المطمػػب فػػ  قػػ منن كمػػن قػػرآفال قػػرا ة فػػ  المعػػنلـ واضػػح، وهػػ 

 قػػػ من  – العػػػرب المغػػػو  ف أف مػػػف الػػػرغـ عمػػػ )) : بقولػػػ  عمػػػر مختػػػنر أحمػػػ  الػػػ كتور
 أنػػ  نػػ ع  فػػنحف العرب ػػ، لمغػػ، بنلنسػػب، الم مػػ  مػػف النػػوع هػػها  عػػنلهوا لػػـ – ومحػػ ث ف
 لمتم  ػػ  فون م ػػن   اسػػتخ امن   العرب ػػ، والعنم ػػنت الفصػػح  فػػ   سػػتخ ـ وأنػػ  ،ف هػػن موهػػو 
 ،الهنػػنس موضػػوع العربػػ  التػػراث عرفػػ  الػػهي السػػكت أمثمػػ، ومػػف ،(2)((. المعػػنن  بػػ ف

 محتػػو  فػػ   ختمفػػنف لكنهمػػن ،الفون مػػنت فػػ  متنػػنظر ف تػػرك ب ف مػػف تتػػألؼ ف ػػ  فنلبن ػػ،
 الب تػ ف هػه ف نقػرأ فمػث    ،السػكت، بهػه  إال    ظهػر ال التم  ػ  أو االخػت ؼ هػها ،ال الل،

: 
متنااااااي                كاااااال   حتاااااا  الباااااااب بتضاااااا  

 ن كم متني              ماتاناي كال   ولماا  ن
صاااااااااب ا                 إسااااااااااماعيل أياااااااااا فقالااااااااات

 صااااااب                أسااااااماعيل أيااااااا لهااااااا فقماااااات  ن

 ن
      هػػػػػػ ج ف مػػػػػف مركبػػػػػػ، األوؿ الب ػػػػػت صػػػػػ ر مػػػػػػف األولػػػػػ  (متنػػػػػػ  كػػػػػؿ) فكممػػػػػت

 بمعنػػػػػػ  فهػػػػػػ  الثنلثػػػػػػ، (كممتنػػػػػػ ) أمػػػػػػن (،قػػػػػػوت  عفتضػػػػػػ) بمعنػػػػػػ  (،متنػػػػػػ ) و (كػػػػػػؿ  )
 تمتػػبس ال لكػػ  (متنػػ  كػػؿ) فػػ  الػػ ـ عمػػ   سػػ رة سػػكت، السػػكت وهػػب لػػها (،حػػ ثتن )

 األولػػ  (إسػػمنع ؿ)  فكممػػ، الثػػنن ، الب ػػت فػػ  األمػػر وكػػهلؾ ،المعنػػ  و تضػػ  ال اللػػ،
 األولػ  ،هػ ج ف مػف مركبػ، فهػ  (ع ػؿ اسػمن) أمػن ،شػخ  عمػ  عمػـ واحػ ة كمم، ه 
 متسػػنو نف فنلمفظػنف ،تعػب بمعنػ  (ع ػؿ) الثػػنن  والهػ   ،الشػخ  عمػ  عمػـ (أسػمن )

  .(3)السكت إال   ب نهمن  فرؽ وال النطؽ ف 
                                                      

  . 72 العرب ، أصوات ف  أبحنث:   نظر  (1) 
 . 365 :المغوي الصوت  راس،  (2) 
 . 158 :المبرم  المغ، عمـ:   نظر  (3) 
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 ومثم  قول الشاع  :

ناااااااااااظ ا                  ناااااااااا  فيمااااااااااا ناااااااااااظ ا 
              (1)دعاااااااني أو أماااااات فيمااااااا دعاااااااني أو  ن

 ن
 (أو)     األوؿ حػرؼ عطػؼ     ،فاألولػ  مركبػ، مػف هػ ج  (أو عػنن ) فكمم،

 (أو عػػنن )     أمػػن        (،اتركػػنن ) وهػػ  فعػػؿ أمػػر مبنػػ  بمعنػػ  ( عػػنن ) والثػػنن 
 ولػها أوهػب السػكت بػ ف حػرؼ العطػؼ ،فه  فعؿ من   مف اإل  اع والو  عػ، (الثنن ،

 (2) .لك  ال تمتبس  الل، الكممت ف ( عنن ) وكمم، (أو)
 : اآلخر قوؿ ونحو 

               قصاااااايدة الاااااا واة عماااااا  تع ضاااااان ال
              تهااااااا يبها فاااااااي بالغااااااات تكااااااان ماااااااالم  ن

 ن
               مهااااا ب غيااااا  الشاااااع  ع ضااااات وا  ا

              (3)بهاااااا تهااااا   وساوساااااا   منااااا  عااااادو   ن

 ن
  وكممػػػػ، ،التهػػػػه ب مػػػػف وهػػػػ  واحػػػػ  هػػػػ   مػػػػف مكونػػػػ، األولػػػػ  (تهػػػػه بهن) فكممػػػػ،

 والثػػػنن  ،الهػػػه نف مػػػف (تهػػػهي) الفعػػػؿ األوؿ ،هػػػ   ف مػػػف مكونػػػ، الثنن ػػػ، (بهػػػن تهػػػهي)
 ال حتػ  الهػر وحرؼ الفعؿ ب ف الثنن ، الكمم، ف  السكت  هب لها (،بهن) الهر حرؼ
 .  األول بنلكمم، المعن   متبس

 أهم ػ، وتبػر  ،المغو ، الوظ ف، أ ا  ف  مهـ كعنمؿ السكت أهم ،  تض  وبهها
 عمػػػ   صػػػعب قػػػ )) : إبػػػراه ـ كمػػػنؿ  كتورالػػػ  قػػػوؿ ،الهننػػػب هػػػها إ ضػػػنح فػػػ  الػػػراوي
 النطػػؽ ألفػػنظ بػػ ف الوقفػػ، الػػراوي  ػػراعِ  لػػـ إها معنػػن   ػػ رؾ أف الب ػػت هػػها  سػػم  شػػخ 
 :األخ ر

                          عضاااااااااااااااااانا الااااااااااااااااااده  بناباااااااااااااااااا 
                     (4)باااااااااااااا  بنااااااااااااااا ماحاااااااااااااال لياااااااااااااات  ن

 ن
 آخػػػر فػػػ  (بػػػ ) و (بنػػػن) بػػػ ف وقفػػػ، تحػػػ ث أف مػػػف الب ػػػت هػػػها  فهػػػـ لكػػػ  بػػػ  ال

  حػ ث أف  وف (ق سػ  بػنلنو  ضػربن   الخػوه عمػـ مػف):اآلخػر قػوؿ  سم  والهي ،الب ت
   (النواق س) عن   ولشنبهت ،واح ة كمم، لسمعهن (ق س )و (النو ) ب ف وقف،

                                                      

 .58 /1 األ ب وخ ان، ،7 الب غ، اسرار:  نظر  (1) 
 . 379 الح  ث، السنن نت عمـ:  نظر  (2) 
 . 59/ 1 األ ب خ ان،:  نظر  (3) 
 . 58/ 1 ال ب خ ان، ف  الب ت  (4) 
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 السكت في 
 الدرس الصوتي العربي

 
 إياد سالم السامرائي م.م.

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 0341) شعبان الثلثا العدد

   (1)((.ننقوس هم 
 أفػن  وقػ  ،مسػتقم،   بمؤلفػنت أفػر ت ،هػ ا   كث رة العرب  التراث ف  الهننس وأمثم،

 أو السػكت بظػنهرة قػ  من   العرب ػ، عممػن  عنن ػ، إثبػنت فػ  المحػ ثوف الصػوت ممػن ع منهن
 كتنبػػػػ  فػػػ  النع مػػػػ  حسػػػنـ الػػػ كتور أور  فقػػػػ  ،الَمْفِصػػػم ، السػػػكت، أو الوقفػػػػ، سػػػموهن كمػػػن
 موضػ  ف  بنلرسـ العنن ، أف وأك  ،الهننس مف كث رة أمثم، (العرب ، أصوات ف  أبحنث)

ف ،(2)المعنػػ  تقػػرر التػػ  هػػ  السػػكت، أف نػػر  لػػها ،مطموبػػ، غ ػػر الصػػوت  أف نػػر  كنػػن وا 
 موضػػ  عمػػ   لػػ     (#)أو (+)  اجػػ  ع مػػ، السػػكت لموضػػ  هعػػؿ قػػ  البػػنحث ف مػػف قسػػمن  

 الع مػػػ، هػػػه  عػػػف االسػػػتغنن  و مكػػػف ،(3)الكتنبػػػ، فػػػ  فػػػراغ تػػػرؾ طر ػػػؽ عػػػف أو السػػػكت
 إه ،العرب ػػ، المغػػ، فػػ  التػػرق ـ ع مػػنت فػػ  المعروفػػ، (الَفْصػػَم،) الفػػنر ة ع مػػ، بنسػػتعمنؿ
 لتم  ػ  هػ ا   خف ف، سكت، عن هن القنرئ  سكت أف –معمـو هو كمن – وضعهن مف الغر 
 الكتنبػػ، نظػػنـ فػػ  الع مػػنت مػػف لإلكثػػنر مسػػوغ فػػ  ،(4)بعػػ  عػػف الكػػ ـ أهػػ ا  بعػػ 
    .بنلغر  موف ، ع منت هننؾ  امت من العرب ،
 فهنػػنؾ ،الهنػػنس موضػػوع  عمػػ العربػػ  التػػراث فػػ  السػػكت ظػػنهرة تقتصػػر وال 
 بنلسػػكت إال    اللتهػػن تتم  ػػ  أو تتضػػ  ال العربػػ  التػػراث فػػ  النحو ػػ، المسػػنجؿ مػػف كث ػػر
 :   هلؾ أمثم، ومف ،عم هن
 : ( ا) والموصول اإلشا ة اسمي عم  الداللة -1

 واسػػػـ (؟ الكتػػػنب ومػػػنها ؟ الشػػػنعر ها مػػػف) : قولنػػػن مػػػف االشػػػنرة اسػػػـ تم  ػػػ   مكػػػف
 أي (،مػن) أو (َمػفْ ) عمػ  بنلسػكت (،اكرمػت ها مػف ؟ فعمػت مػنها) قولنػن مف الموصوؿ
 الػػػػهي ومػػػػف ؟ فعمػػػػت الػػػػهي مػػػػن) و (؟ الكتػػػػنب هػػػػها ومػػػػن ؟ الشػػػػنعر هػػػػها مػػػػف) بمعنػػػػ 
 اسػػػػـ بعػػػػ  خف فػػػػ، سػػػػكت، المػػػػتكمـ سػػػػكت إها إال   المعنػػػػ  هػػػػها فهػػػػـ  مكػػػػف وال (،أكرمػػػػت
   .(5)(من) أو (َمف) االستفهنـ

                                                      

  . 365 المغوي الصوت  راس، و نظر.  166 المبرم  المغ، عمـ  (1) 
  0 71 التهو   عمـ ف  التمه    (2) 
  . 76 العرب ، أصوات ف  وأبحنث ،159 لمبرم ا المغ، وعمـ ،231 المغوي الصوت  راس،:   نظر  (3) 
  . 99 العرب ، الكتنب، عمـ:   نظر  (4) 
  .113  المغ، قضن ن مف:  نظر ( 5) 
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 السكت في 
 الدرس الصوتي العربي

 
 إياد سالم السامرائي م.م.

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 0341) شعبان الثلثا العدد

 :هشػنـ ابػف  قػوؿ ،مركبتػنف (ها مػن) أو (ها َمػف) أف السػنم  توهـ  من  فنلسكت 
 مػػرك بت ف (ها) و( َمػػف) تكػػوف أف (لق ػػت ها َمػػفْ ) فػػ   هػػو  أنػػ  همنعػػ، كػػ ـ وظػػنهر))
 وثعمػب ،إعرابػ  مػف مواضػ  ف  البقن  أبو هلؾ ومن  (،َصَنعت ها من) : قولؾ ف  كمن
 أف فحسػػف ،هنمػن  إ  أكثػر (مػػن) ألف (،مػنها) ب هلػؾ هػوا  وخصػػوا ،وغ رهمػن أمنل ػ  فػ 

 خػػػ ؼ الترك ػػػب وألف ،لمعننهػػػن أظهػػػر هلػػػؾ ل كػػػوف ،واحػػػ  كشػػػ   غ رهػػػن مػػػ  تهعػػػؿ
 (1)((. األصؿ

 :   أوه  عم  العرب ، ف  تأت  منها)) : السنمراج  فنضؿ ال كتور وؿق و   
 (،هػها؟ مػن):  أي( مػنها؟) نحػو ،اشػنرة اسػـ (ها) و اسػتفهنم ، (مػن) تكوف أف : أحدها

 ومػن ؟ السػكوت منهػها:  والمعنػ  (،؟ التػوان  مػنها) و (؟ وتالسػك منها) :ونحو
   ؟ التوان  هها
 مػػػػنها) : نحػػػػو ،الػػػػهي بمعنػػػػ  موصػػػػول، (ها)و ،اسػػػػتفهنم ، (مػػػػن) تكػػػػوف أف : الثاااااني

   ... ؟ فعمت الهي من:  أي (فعمت؟
   .(2)((... االستفهنـ تف   مركب، واح ة كمم، كمهن (منها) تكوف أف : الثالث
 هػه  الو ولػ ،والموصػوؿ اإلشنرة اسم  وتم   توض  (من) و (مف) عم  فنلسكت 

 . األمر ف ك  الترك ب ؿالحتم السكت،
 توكيد الح   ال وابي : -2

 بتكػػرار وهلػػؾ ،هوابػػن   الحػػرؼ كػػنف إها لفظ ػػن   توك ػػ ا   الحػػرؼ توك ػػ  النحو ػػوف أهػػن 
  تصػؿ مػن المؤك ػ  الحػرؼ مػ   عػن  أف ف هب هواب غ ر الحرؼ كنف إها أمن ،الحرؼ
 لمهػواب لػ س الػهي الحػرؼ توك ػ  أر ػ  إها)) : (هػػ 769 ت) عق ؿ ابف  قوؿ ،بنلمؤك  
 وال (،قػنجـ     ػ ا   إف      ا   إف  ) :نحو ،بنلمؤك    تصؿ من المؤك   الحرؼ م   عن  أف  هب
 . (    ال ار ف  ف ) وال (،قنجـ      ا    إف   إف  )  هو 

                                                      

  . 1/621 المب ب مغن  ( 1) 
  . 636 – 4/635 النحو معنن  ( 2) 
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 السكت في 
 الدرس الصوتي العربي

 
 إياد سالم السامرائي م.م.

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 0341) شعبان الثلثا العدد

 وحػػػ   إعن تػػػ  هػػػن  ،وال إي ،وأهػػػؿ ،وَهْ ػػػرِ  ،وَبمَػػػ  ،َكػػػَنَعـْ  هوابػػػن   الحػػػرؼ كػػػنف فػػػإف
 : فتقػػوؿ (؟   ػػ   قػػـ ألػػـ) و (،ال ال) أو (نعػػـ نعػػـ) : فتقػػوؿ (؟   ػػ  أقػػنـ) : لػػؾ ف قػػنؿ

   .(1)((.(بم  بم )
 : (2)العهري معمر بف هم ؿ قوؿ هلؾ مف وهعموا

                          إنهاااااااااا بث َناااااااااةَ  بحاااااااااب   أباااااااااو  ال ال
                     وع ه اااااااااودا مواِثقاااااااااا   ي  َعَمااااااااا أخااااااااا ت  ن

 ن
 لمػػ كتور  ػػرؽ لػػـ وهػػها ،بتكػػرار  أكػػ  قػػ  (ال) الهػػواب حػػرؼ إف النحػػنة قػػنؿ وقػػ  

 ،هػػػواب حػػػرؼ األولػػػ  (ال)  بػػػؿ ،الب ػػػت فػػػ  توك ػػػ  ال أف  ػػػر  إه ،النحػػػنس مصػػػطف 
 ،الب ػت عنػ م وافقػت لمػن الهواب ػ، لألولػ  تأك ػ ا   الثنن ػ، كننػت ولػو ،نفػ  حرؼ والثنن ،
 مصػػػػطف  الػػػػ كتور  قػػػػوؿ ،الشػػػػنعر مػػػػرا   تبػػػػ ف حتػػػػ  األولػػػػ  (ال) بعػػػػ  السػػػػكت، فمػػػػـ 

 ،هػػواب حػػرؼ األولػػ  (ال) ألف وهلػػؾ ،الب ػػت هػػها فػػ  توك ػػ  ال أنػػ  و بػػ و)) :النحػػنس
 المػػرا  ولكػػنف ،الب ػػت معنػػ  وافقػػت لمػػن هواب ػػ، الثنن ػػ، كننػػت ولػػو ،نفػػ  حػػرؼ والثنن ػػ،
 بثنػ، بحػب  بػوح هػؿ) أسنسػ  ،وار  سػؤاؿ عػف  ه ب عرفنلشن ،الشنعر مطمب  خنلؼ

 بحػػػب أبػػػوح ال) مػػػؤ ا  ه  ػػػ  تقر ػػػر إعطػػػن  فػػػ  وبػػػ أ ،سػػػكت ثػػػـ ،ال:  هوابػػػ  فكػػػنف (؟
 كننػػت فمػػو الفهػػـ، هػػها فػػ  أسػػنس هنػػن السػػكت ، وعهػػو ا مواثقػػن   عمػػ    أخػػهت إنهػػن ،بثنػػ،
 بك مػ  شنعرنن ب أ هافإ (ال ال) األ ات ف بع  موقعهن  كوف أف لمسكت، لكنف مؤك ة (ال)

 ،تمنمػػن   الشػػنعر  ر ػػ  مػػن عكػػس وهػػو (بثنػػ، بحػػب أبػػوح) التكػػرار بعػػ  البػػنق  لكػػنف مه بػػن  
ػػػ  لفظػػػ  بنتصػػػنؿ  ػػػوح  التوك ػػػ  ألف هلػػػؾ كػػػؿ  مػػػ   نتفػػػ  أمػػػر وهػػػها ،والمؤك ػػػ  المؤك 

 ك مػن   وبػ ا ،بسػكت، هوابػ  أعقػب ثػـ ،لمسػؤاؿ هوابػن   (ال) :قػنؿ فنلشنعر ،المب ب تصور
    (3)((.بثن، بحب أبوح ال:  ف   قنج    النف   تص ر  ،نفن  مستن

 التحم ػػػؿ فػػػ  أو ال اللػػػ، اخػػت ؼ فػػػ  مهػػػـ  ور لػػػ  السػػكت أف عمػػػ   ػػػ ؿ وهػػها 
   .(4)لمتراك ب ال الل  النحوي

                                                      

 . 216- 215/ 2 عق ؿ ابف شرح ( 1) 
  .157/ 5 األ ب وخ ان، ،3/173 الهوام  وهم  ،3/25 المسنلؾ وأوض  ،382/ 2 الكنف ، شرح:  نظر ( 2) 
  . 129 – 128 المغ، قضن ن مف ( 3) 
  . 553 بشر كمنؿ لم كتور األصوات عمـ  نظر  (4) 
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 الدرس الصوتي العربي

 
 إياد سالم السامرائي م.م.

  اإلسالمية العلوم جملة
 (هـ 0341) شعبان الثلثا العدد

 اخلامتة
 الفكػػػر أقمػػػب وأنػػػن السػػػنبق، المطنلػػػب إتمػػػنـ فػػػ  (وهػػػؿ عػػػ ) اهلل وفقنػػػ  أف بعػػػ  
 أسػتط   ،المحػ ث ف األصػوات وعممػن  والتهو ػ  لعرب ،ا عممن  كتب بع  ف  والننظر

 :  وه  ،البحث خ ؿ مف ل  ب ت الت  النتنج  أهـ ُأوِه َ  أف
 لممنصػؼ  مكػف ال كب ػرا   إسػهنمن   العربػ  الصػوت  ال رس ف  السمؼ عممن  أسهـ -1

 ال قػػ، مػػف عنل ػػ،  رهػػ، بمػػ  قػػ  القػػ  ـ الصػػوت  فنلػػ رس ، هحػػ   أف أو  نكػػر  أف
 مػػف الههػػو  هػػه  عمػػ  المحنفظػػ، البػػنحث ف عمػػ  الواهػػب مػػف كػػنف لػػها ،والشػػموؿ
 فرهحػت ،بػنلغر  موف ػ، من امت واستعمنلهن وعبنراتهـ مصطمحنتهـ إبرا  خ ؿ

 ،غ رهمػػن أو (الوقفػ،) أو (الَمْفِصػػؿ) مصػطم  عمػػ  (السػكت)  مصػػطم  اسػتعمنؿ
 ؼالسػػم عممػػن  لهػػن اسػػتعمؿ لقضػػ ، المصػػطمح ف هػػه ف السػػتعمنؿ مسػػوغ ال ألنػػ 

 . ف   إشكنؿ ال آخرَ  مصطمحن  
ف ،واضػػػػ  بشػػػػكؿ القػػػػرآف قػػػػرا ة فػػػػ  السػػػػكت ظػػػػنهرة بػػػػر ت -2  القػػػػرا ات عممػػػػن  وا 

 أثػػػر لػػػ  القػػػرآف قػػػرا ة فػػػ  السػػػكت وأف ،المهػػػنؿ هػػػها فػػػ  سػػػب نق ف كػػػننوا والتهو ػػػ 
 . كتبهـ ف  المفسروف أوضح  الك ـ تراك ب ف  واض  تم   ي

 وأف ،المعػنن  إ ضػنح ف  كب ر  ور ف هن لمسكت كث رة بأمثم، العرب  التراث حفؿ -3
 ال المغػ، وأف المعػنن  هػه  عػف اإلفصػنح فػ  السػكت  ور  ػ ركوف كننوا المغو  ف
 ألمثمػػػ، متأن ػػػ،  راسػػػ، إلػػػ  البػػػنحث ف  ػػػ عو وهػػػها ،فقػػػط المكتوبػػػ، بصػػػورتهن تػػػؤ  
 مرحمػ، فػ  اهلل  ػوفقن  وربػن ،المعػنن  توه ػ  فػ  وأثرهػن العرب  التراث ف  السكت
 . مفصؿ نحو عم  العرب  التراث كتب ف  األمثم، هه  الستقرا  ،الحق
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 قائمة المصاد  والم ا  
 الثقنف ػ، الشػؤوف  ار – النع مػ  سػع   حسنـ لم كتور ، العرب ، أصوات ف  أبحنث -1

 . (ـ1998=  هػ1418) األول  الطبع، – بغ ا  –
 بػف أحمػ  ال  ف لشهنب ،عشر األربع،[  القرا ]  قرا ات ف  البشر فض   إتحنؼ -2

 الكتػب  ار – مهػرة أنػس الشػ خ حواشػ   وض  – (هػ 1117 ت) ال م نط  محم 
 . (ـ 2006=  هػ 1427) الثنلث، الطبع، – ب روت – العمم ،

 محمػ :  تحق ػؽ – (هػػ 911 ت) السػ وط  الػ  ف لهػ ؿ ،القػرآف عمػـو ف  اإلتقنف -3
 هػػ 1408) األولػ  بعػ،الط -  ب ثػروت – العصػر ، المكتبػ، – إبػراه ـ الفضؿ أب 
 . (ـ1988= 

 محمػػو :  تعم ػػؽ (،هػػػ474 ت) الهرهػػنن  القػػنهر عبػػ  بكػػر ألبػػ  ،الب غػػ، أسػػرار -4
 . (ـ1991=  هػ1412) األول  الطبع، ،به ة الم ن   ار ،شنكر محم 

 هشػنـ ابػف الػ  ف همػنؿ هلل عبػ ا محمػ  ألبػ  ،منلػؾ ابػف ألف ػ، إل  المسنلؾ أوض  -5
 النػ وة  ار – الحم ػ  عبػ  الػ  ف مح   محم :  حق ؽت – (هػ 768 ت) األنصنري

 . (ـ 1980=  هػ 1400) السن س، الطبع، – ب روت –

 – الفكػػر  ار – (هػػػ 745 ت) األن لسػػ  ح ػػنف ألبػػ  ،التفسػػ ر فػػ  المحػػ ط البحػػر -6
 . (ـ1992=  هػ1412) األول  الطبع، – ب روت

:  وتحق ػػػؽ سػػػ، را – (هػػػػ 1150 ت) المرعشػػػ  بكػػػر أبػػػ  بػػػف لمحمػػػ  ،المقػػػؿ ههػػ  -7
=  هػػ 1422) األول  الطبع، – عم نف - عمنر  ار – الحم  ق وري سنلـ ال كتور
 ( .ـ 2001

 ت) البغػػػػػ ا ي عمػػػػػر بػػػػػف القػػػػػن ر لبعػػػػػ  ،العػػػػػرب لسػػػػػنف لبػػػػػنب ولػػػػػب األ ب خ انػػػػػ، -8
 العمم ػ، الكتػب  ار ، عقػوب بػ    إم ػؿ و طر فػ  نب ػؿ محمػ :  تحق ػؽ (،هػ1093

 . (ـ 1998=  هػ1418) األول  الطبع، ،ب روت –

 حسػػنـ لمػػ كتور ،الحػػ  ث الصػػوت  والػػ رس العػػرب العممػػن  عنػػ  الصػػوت ، ال راسػػنت -9
=  هػػػػػ 1426) األولػػػػ  الطبعػػػػ، – القػػػػنهرة – الشػػػػرؽ  هػػػػرا  الننشػػػػر – البهنسػػػػنوي

 . (ـ 2005
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 – القػنهرة – الكتػب عػنلـ – عمػر مختػنر أحمػ  لم كتور ،المغوي الصوت  راس، -10
 . (ـ 2006=  هػ1427) الرابع، الطبع،

 وتخػػػػػر   تحق ػػػػػؽ – (هػػػػػػ 1270 ت) اآللوسػػػػػ  الػػػػػ  ف لشػػػػػهنب ،المعػػػػػنن  روح  -11
 – القػػنهرة -  الحػػ  ث  ار – عمػػراف إبػػراه ـ وسػػ   السػػ   محمػػ  السػػ   الػػ كتور
 . (ـ 2005=  هػ 1426) األول  الطبع،

 ت) الهػػػو ي محمػػػ  بػػػف عمػػػ  بػػػف الػػػرحمف لعبػػػ  ،التفسػػػ ر عمػػػـ فػػػ  المسػػػ ر  ا  -12
=  هػػػػػ 1404)  الثنلثػػػػ، الطبعػػػػ، – ب ػػػػروت – اإلسػػػػ م  المكتػػػػب – (هػػػػػ 597

 . (ـ 1984

 769 ت) عق ػؿ بػف اهلل عبػ  الػ  ف لبهػن  ،منلػؾ ابػف ألف ، عم  عق ؿ ابف شرح -13
 – مصػػر – السػعن ة مطبعػ، – الحم ػػ  عبػ  الػ  ف مح ػػ  محمػ :  تحق ػؽ – (هػػ

 . (ـ 1964=  هػ 1384) عشرة الرابع، الطبع،

 أحمػ  بػف محم  اهلل عب  ألب  ،المعنن  كن  مسم ال الشنطب ، عم  شعم، شرح -14
 – العمم ػػػ، الكتػػػب  ار – عم ػػػرات  كر ػػػن الشػػػ خ تحق ػػػؽ – (هػػػػ 656 ت) شػػػعم،
 . (ـ2001=  هػ 1422) األول  الطبع، – ب روت

:  تحق ػؽ – (هػػ 686 ت) االسػترابن ي الػ  ف لرضػ  ،الحنهػب ابػف كنف ػ، شرح -15
 . (ت 0 ) األول  الطبع، – القنهرة – التوف ق ، المكتب، – أحم  الس   أحم 

 األولػ  الطبعػ، – القػنهرة – الغر ػب  ار – بشػر كمػنؿ لمػ كتور ،األصوات عمـ -16
 . (ـ 2000=  هػ 1421)

 – عمػػػػنف – عمػػػػنر  ار – الحمػػػػ  قػػػػ وري غػػػػننـ لمػػػػ كتور ،العرب ػػػػ، الكتنبػػػػ، عمػػػػـ -17
 . (ـ 2004=  هػ 1425) – األول  الطبع،

 عمػػنف – صػػفن   ار ،الهم ػػؿ عبػػ  القػػن ر عبػػ  لمػػ كتور ،الح  ثػػ، المسػػنن نت عمػػـ -18
 ( .ـ 2002=  هػ 1422) األول  الطبع، –

 – بػػ ري إبػراه ـ كمػػنؿ لمػ كتور ،الصػػوت  والنظػنـ األصػػوات المبػرم  المغػػ، عمػـ -19
 الثنن ػػػػ، الطبعػػػػ، – الر ػػػػن  – سػػػػعو  الممػػػػؾ هنمعػػػػ، المكتبػػػػنت شػػػػؤوف عمػػػػن ة

 . (ـ 1988=  هػ 1408)
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 لمػ كتور ،معنصػر لسػنن  مػنه  المغو ، واألصوات رب ،الع ب ف القرآن ، القرا ات -20
 هػػ1425) األولػ  الطبع، ،األر ف – الح  ث الكتب عنلـ ،ست ت ، شر ؼ سم ر
 =2005) . 

 ف ػػػرة بػػػف لمقنسػػػـ (،التهػػػنن  ووهػػػ  األمػػػنن  حػػػر ) القػػػرا ات فػػػ  الشػػػنطب ، مػػػتف -21
 هػػػ 1422) األولػػ  الطبعػػ، – القػػنهرة – السػػ ـ  ار – (هػػػ 590 ت) الشػػنطب 

 ( .ـ 2002= 

 منشػػػورات – الحمػػػ  قػػػ وري غػػػننـ لمػػػ كتور ،العرب ػػػ، أصػػػوات عمػػػـ إلػػػ  المػػػ خؿ -22
 .(ـ2002=  هػ 1423) األول  الطبع، – بغ ا  – العراق  العمم  المهم 

 حققػ  – (هػػ 370 ت) األ هػري أحم  بف محم  منصور ألب  ،القرا ات معنن  -23
– ب ػػػروت – العمم ػػػ، لكتػػػبا  ار – الم  ػػػ ي فر ػػػ  أحمػػػ  الشػػػ خ:  عم ػػػ  وعمػػػؽ
 . (ـ 1999=  هػ 1420) األول  الطبع،

عرابػػػ  القػػػرآف معػػػنن  -24  شػػػػرح_  (هػػػػ 311 ت) ال هػػػنج إبػػػراه ـ إسػػػػحنؽ ألبػػػ  ،وا 
 الطبعػ، – ب ػروت – الكتػب عػنلـ – شػمب  عبػ   الهم ػؿ عبػ  الػ كتور:  وتحق ؽ
 . (ـ 1988=  هػ 1408) الول 

 – بغػػ ا  هنمعػػ، مطبوعػػنت –  السػػنمراج صػػنل  فنضػػؿ لمػػ كتور ،النحػػو معػػنن  -25
 . (ـ 1986=  هػ 1406) األول  الطبع،

 ووضػػػ  لػػػ  قػػػ ـ ،األنصػػػنري هشػػػنـ البػػػف ،األعنر ػػػب كتػػػب عػػػف المب ػػػب مغنػػػ  -26
 األولػ  الطبعػ، – ب ػروت – العمم ػ، الكتػب  ار – حمػ  حسف وفهنرس  حواش  

 . (ـ 1998=  هػ 1418)

 – الكو ػػت هنمعػػ، مطبوعػػنت – النحػػنس مصػػطف  لمػػ كتور ،المغػػ، قضػػن ن مػػف -27
 . (ـ 1995=  هػ 1415) األول  الطبع،

 قػ ـ – (هػ 833 ت) اله ري بف محم  الخ ر ألب  ،العشر القرا ات ف  النشر -28
 الثنن ػ، الطبعػ، – ب ػروت – العمم ، الكتب  ار – الضبنع محم  عم  الش خ ل 
 . (ـ 2002=  هػ 1423)
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 ضػػبطهن – (هػػػ 1322 نحػػو ت) نصػػر مكػػ  محمػػ  لمشػػ خ ،المف ػػ  القػػوؿ نهن ػػ، -29
 – ب ػػػػروت – العمم ػػػػ، الكتػػػػب  ار – عمػػػػر محمػػػػ  محمػػػػو  اهلل عبػػػػ  وصػػػػححهن

 . (ـ 2003=  هػ 1424) األول  الطبع،

 الػػػ كتور تحق ػػػؽ – السػػػ وط  الػػػ  ف لهػػػ ؿ ،الهوامػػػ  همػػػ  شػػػرح الهوامػػػ  همػػ  -30
 .(ت.  ) األول  الطبع، – القنهرة – التوف ق ، المكتب، – هن اوي الحم   عب 


