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اندالالث انصىتيت نهغت انؼربيت يف انقراٌ انكريى بني احلداحت وانتجديد 
 

صفا رضا ػبيد                        .د.                                                                                  و
 جامعة النهرين /كلية العلـو                                                         

  
 (خالصت انبحج)

اتفق كثَت من الباحثُت كا١تتخصصُت ُب علـو اللغة بأف اللغة العربية من 
اللغات اٟتية، أم أهنا ال تندثر، كتواكب التجديد كاٟتداثة كٖتديات العصر كالتطوير 
اٟتضارم أم تطوير ُب دالالهتا ال يذكّٔا بل ينقيها كيقويها، كليس اعتباطن أف اٞتليل 

. اختارىا لغة القرآف الكرمي، فأقول لغة ٖتفظ ىذه الفكرة ىي اللغة العربية 
الفواصل أك : عرضنا ُب ىذا البحث صورة من صور التنوع الصوٌب أال كىي 

هنايات اآليات  كمدل انسجامها مع النسق العاـ للمقطع اك السورة كداللتها 
الصوتية، كلقد كقع اختيارنا على سورة النجم كىي من السور ا١تكية اليت تتناكؿ 

مواضيع  البعث كالنشور كاإلٯتاف كالتوحيد، ككسط ىذا الكم الكبَت من ا١تواضيع 
كمدل دقتها كحساسيتها ُب حياة ا١تسلمُت ٧تد الفاصلة القرآنية تؤدم مهمة بلوغ 

 .الغاية كما سَتد ُب البحث 
 ادلقديت

لقد انزؿ اهلل قرآنو العظيم ليكوف ىداية للبشرية ٚتعاء ، ينهل من معارفو 
 األعجازالقاصي كالداين ، كالقرآف الكرمي معجز من جهة الفاظو كأساليبو ، كىذا 

يتجلى ُب عذكبة لفظو ، كٚتاؿ أساليبو كدقة داللتو ، كٕتاذب ألفاظو ، فألفاظو ليس 
. بينها تنافر ، بل ىي كالعقد ا١تًتاص ا١تنظـو  يشد بعضو بعضان 
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كلعلك إذا قلبت النظر بُت ألفاظ القرآف كمعانيو ٕتد إعجازه يشع عليك معا ، 
فتًتتب حركفو ٔتا ٢تا من صفات كإ٭تاءات ، كتناسق كلماتو ٔتا ٢تا من شعاع يتألق 

من رصفها كترتيبها ، كتساكؽ ا١تعاين اليت تسابق اىل النفس كقع الفاظها ُب السمع ، 
كل ذلك من أسرار االعجاز البياين ُب القرآف ، فقد قدر ُب ترتيب حركفو ٥تارجها 
كنرباهتا كصفاهتا ، كما يوحي بو كل حرؼ من أثر ُب النفس ، كما قدر ُب ترتيب 
الكلمات كالتناسق العجيب ، ْتيث تكوف كل كلمة منها تقفو أختها فال ٕتد ما 

. بينهما ما ينبو عنو السمع أك ينفر منو الطبع 
كليس االعجاز القرآين مقتصران على لفظو كمعناه فحسب بل إف االعجاز 
ٯتتد ليشمل كل صوت فيو حركة أك صامتان إذ أف األداء الصوٌب للنص القرآين يزيد 
ا١تعٌت ٚتاالن كيكسب اللفظ نغمان يأسر القلب كيأخذ اللب كتزداد النفس معو رقة 

كاهلل إف : " فيكوف أكقع أثران ُب النفوس ، كىذا الذم دفع الوليد ابن ا١تغَتة أف يقوؿ 
كىو السر الذم ىدل " لو ٟتالكة كإف عليو لطالكة ، كانو يعلو كال يعلى عليو 

الكثَتين اىل اإلسالـ بعد أف رقت قلؤّم لسماع القرآف كلعل ذلك يرجع اىل اٞتماؿ 
الصوٌب ُب األداء كالتآلف بُت األصوات كالكلمات ، كاالنسجاـ بُت ٥تارجها 

. كصفاهتا ، أك ما يعًتيها من ا١تد كالقلقلة كاإلدغاـ كاٟتذؼ كغَتىا
لقد اتسم القرآف بنظاـ صوٌب معجز ، اتسقت فيو حركاتو كسكناتو ، مداتو 
كغناتو ، كاتصاالتو كسكتاتو اتساقان رائعان يسًتعي االٝتاع ، كيستهوم النفوس كيبهر 

األلباب كيستويل على األحاسيس كا١تشاعر بطريقة عجيبة تفوؽ كل كالـ منثور 
على أف النسق القرآين قد ٚتع بُت مزايا ) : ()كمنظـو كيقوؿ األستاذ سيد قطب

الشعر كالنثر ٚتيعان ،فقد اعفى التعبَت من قيود القافية ا١توحدة ك التفعيالت التامة ، 
فناؿ بذلك حرية التعبَت الكاملة عن ٚتيع أغراضو العامة كاخذ ُب الوقت ذاتو من 
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خصائص الشعر ا١توسيقى الداخلية كالفواصل ا١تتقاربة ُب الوزف اليت تيعٌت عن التفاعيل 
، كالتقفية اليت تيعٌت عن القواُب ، كضم ذلك اىل ا٠تصائص اليت ذكرنا فجمع النثر 

كقيل اف ىذا قاؿ اف ُب القرأف ايقاعا موسيقيان متعدد االنواع كيتناسق " كالنظم ٚتيعان 
" . مع اٞتو ، كيؤدم كظيفة اساسية ُب البياف 

: إف التنوع الصوٌب ُب القرآف لو صور شىت ، كأشكاؿ عدة ، تتمثل ُب 
االيقاع كالتنغيم ، كالفاصلة ك ا١تقاطع الصوتية  كحسن التأليف  كا١تناسبة الصوتية  

 .كاحملسنات الصوتية 
: يؼىن انفاصهت وأقسايها:ادلطهب األول 

 تعريف الفاصلة ُب اللغة كاالصطالح– اكالن 
، ( )(الفاصل )كٚتعها فواصل ، مؤنث  (فصل)مشتقة من الفعل : الفاصلة لغة

اٟتاجز بُت شيئُت فصل بينهما يفصل فصالن فانفصل ، كفصلت الشيء  : (الفصل)ك
 كالفاصلة ىي  ()فانفصل ام قطعتو فانقطع ، كالفصل ىو القضاء بُت اٟتق كالباطل

". 3"خاصة تفصل بُت خرزتُت ُب العقد ك٨توه 
: الفاصلة ُب االصطالح ٢تا تعاريف عدة :الفاصلة اصطالحان 

 .)4)ىي كلمة آخر االية ، كقافية الشعر كقريبة السجع :"عرفها الزركشي بقولو -1
الفواصل حركؼ متشاكلة ُب ا١تقطع توجب احساف : " عرفها الرماين بقولو  -2

  .(5)إفهاـ ا١تعاين 
   (6)طائفة ذات مقطع كمطلع مندرجة ُب سورالقرأف الكرمي : "عرفها الزرقاين بقولو -3
فهي حركؼ متشاكلة ُب ا١تقاطع،يقع ّٔا إ٘تاـ ا١تعاين :"عرفتها الباقالين بقولو -4

  . (7)كفيها بالغة 
" علم االصوات الفىوًقعية : "كىذا علم يدرس حديثان ٖتت مسمى 
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كيقابلو علم . أم األصوات التطريزية أك الفوؽ تركيبة كىي النربات كالفواصل كاالنغاـ 
   .(8)األصوات القطعية الذم يدرس الصوامت فقط 

أقساـ الفواصل  : ثانيا 
:  تنقسم الفواصل ْتسب مصطلحاهتا إىل أربعة أقساـ 

يفصل بُت كلم كأخرل أك بُت قوؿ  (فونيم فو قطعي ): الفواصل متماثلة  -1
  كىي اليت تبلغ درجة التماثل ُب الوزف كحرؼ الرٌكم (9)كسكوف كيعرب عنو بالوقوؼ 

* مىا ضىلَّ صىاًحبكيم كىمىا غىوىل * كالنَّجًم ًإذىا ىىوىل {:   كمثاؿ ذلك قولو تعاىل (10)
 ( .3-1النجم ) }*كىمىا يىنطقي عىًن ا٢تىوىلى 

ىي اليت تتفق ُب الوزف دكف حرؼ الركىم ، كمثاؿ ذلك قواه : الفواصل ا١تتقاربة  -2
يستػىقىيوم *  كىاتىينىا٫تيىا الًكتىابى الىميستىًبُت {:تعاىل 

يػىنىا٫تيىت الصىراط ا١ت الصافات ) }*كىىىدى
با١تيم فأهنما ( ا١تستقيم )بالنوف كانتهاء ( ا١تتبٍت ) كالنتهاء كلمة  (117-118

  .(نوف)متقاربتاف كلو كاف اٟترؼ االخَت متشأّان 
كىي اليت تتفق ُب حرؼ الرٌكم فقط دكف الوزف ، كمثاؿ ذلك : الفواصل ا١تطرفة  -3

بىتى السَّاعىة كىانشىقَّ القَّمىري {:قولو تعاىل  كىأف يػىرىكا أىيٌةه يػيعىرضىويا كىيػىقَّولىوا ًسحره *  اىقػىًتَّ
 .كىذا اعجاز القرأف كما اهنا غَت الفواصل ا١تتماثلة  (2-1القمر ) }*ميستًمرّّ 

كىي اليت ليست متماثلة كال متقاربة ، فقد تأٌب السورة القرآنية : الفواصل ا١تفردة  -4
كلها على نسق معُت ، كتأٌب فيها آية ٢تا فاصلة ٥تتلفة مفردة ، كالفاصلة اليت على 

 }  كىأمىا بىنٌعمًة رىبىكى فىحدثى {:ُب سورة الضحى ، ُب قولو تعاىل  (الثاء)شكل حرؼ 
حيث التوجد فاصلة على ىيئة حرؼ الثاء اال ُب ىذه االية من  (10الضحى )

السورة كىذا دليل على ثراء التعبَت القرآين بنواح صوتية متنوعة مع ارتباط الفواصل 
   .(11)با١تعٌت 
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كما أف ىناؾ إعجازان اخر يتمثل بوجود آية قرآنية كاملة كفاصلة بُت 
الفواصل فضالن عن ترابطها من حيث الداللة ، ففي سورة الرٛتن تكوف االيات 

فاصلة منتظمة تعقب آيتُت اك اكثر  (77)كحىت االية  (21)ك (18)ك (16)ك (13)
رٌجاف  ):ُب السورة ا١تذكورة 

ى
" 59"فبأىم االًء رىبكيما تيكىذبىافى " 58"كأهنهنى اىلياقونتي كىا١ت

 " (61"فبام االيرىبكيمىا تيكًذباٌف " 61"ىىلى جىزاءي االىًحسافي اال االًحسىافى 
إف ا١تتتبع للفواصل القرآنية يراىا بشكل عاـ قد بنيت ُب السورة الواحدة أك 
ُب معظم آياهتا على حرؼ كاحد ، بتكرر كتردد مع كل آية ، فإذا مل يتكرر اٟترؼ 

اليت بنيت " ا١تيم"ك " النوف"نفسو ما يشبو من الناحية الصوتيةكىناؾ تقارب بُت حرُب 
. عليها  فواصل السورة 
ما عدا " ا١تيم "ك " النوف"بقيت فواصلها على حرؼ " البقرة"ككذلك سورة 

كُب ٙتاين " الراء"اربع كثالثُت اية ، جاءت الفواصل ُب تسع عشرة اية على حرؼ 
" . القاؼ"كُب اية كاحدة على حرؼ " الالـ"ايات على حرؼ 

كلتقارب ىذه  "ا١تيم" ك "النوف" ك"الالـ "ك "الراء" تقارب بُت–ايضان –كىناؾ
" الراء"، فتدغم " كىو اللفظ ْترفُت حرؼن ثاين مشدد " اٟتركؼ يقع بينها االدغاـ 

لقرب ا١تخرجُت ، كالف فيها ا٨ترافان قليالن ٨تو  (اشعل رحبة )ُب مثاؿ قو٢تم " الالـ"مع 
كقاربتها ُب طرؼ اللساف ، ك٫تا ُب الشدة كجرم الصوت سواء ، كاالدغاـ " الالـ "

  . (12)احسن 
لقرب ا١تخرجُت على طرُب اللساف ، كىي مثلها ُب " الراء"ُب " النوف"كتدغم 

. (13)كتدغم بغنة اك بغَت غنة " من راشد ، كمن رأيت ؟ : "الشدة ، كذلك كقولنا 
الف صوهتما كاحد ، ك٫تا ٣تهوراف ، حىت اننا لنكاد نسمع " ا١تيم"ُب " النوف"كتدغم 

، حىت نتبينهما ، فصارتا ٔتنزلة الراء كالالـ ُب " النوف"ؾ " ا١تيم"ك " ا١تيم" ؾ" النوف"
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 (14)القرب،كاف كاف ا١تخرجاف متباعدين اال اهنما اشتبها ٠تركجهما ٚتيعان من ا٠تياشم 
كاذا نظرنا ُب فواصل القرآف الكرمي كجدنا اف كثَتان منها قد بيٍت على ىذه االحرؼ 

االربعة ، االمر الذم اعطى للفواصل ميزة التوافق الصوٌب ، فسورة االنعاـ كعدد اياهتا 
ما عدا  (ف،ـ،ر،ؾ)مائة كٜتسة كستوف اية بينيت فواصلها على ىذه االحرؼ االربعة 

كقد جاءت فاصلتها " كما انت عليهم ْتفيظ : " االية الرابعة بعد ا١تئة ُب قولو تعاىل 
كسورة التوبة كعدد اياهتا مائة كتسعة كعشركف اية ، بينيت   .(15)" ظاء " على اٟترؼ 

كاف اهلل ): فواصلها على اٟتركؼ االربعة ما عدا االية الثامنو كالسبعُت ُب قولو تعاىل 
كسورة يوسف كعدد اياهتا مائة .فقد جاءت فاصلتها على حرؼ الباء  (عالـ الغيوب

كسورة النور كعدد اياهتا اربع .كاحد عشرة اية ككل فواصلها مبنية على اٟتركؼ االربعة 
كستوف اية بينيت فواصلها على اٟتركؼ االربعة ما عدا االيتُت الثامنة كالثالثُت 

ك " بغَت حساب "كالتاسعة كالثالثُت فقد جاءنا على حرؼ الباء ك٫تا قولو عز كجل 
كسورة الفرقاف كعددىا سبع كسبعوف اية ، بينيت فواصلها على " .سريع اٟتساب "

كمن تاب كعمل : " اٟتركؼ االربعة ما عدا االية الواحدة كالسبعُت ُب قولو تعاىل 
كسورة القصص ٙتاف كٙتانوف اية بينيت فواصلها على " .صاٟتان فانو يتوب اىل اهلل متابا 

.  اٟتركؼ االربعة 
 (ؿ. ف. ـ)كقد تيبٌت بعض فواصل السور القرانية على بعض ىذه اٟتركؼ 

كما ُب سورة  (ر.ف .ـ )كما ُب سورة النحل اك  (ر.ـ.ف)كما ُب سورة اٟتجر اك 
. ؿ.د )كما ُب سورة القلم اك  (ف. ـ)كما ُب سورة االنبياء اك   (ف. ر.ـ )الرـك اك 

كما ُب سورة االنساف اك تأٌب الفاصلة على حرؼ كاحد كما ُب سورة الكوثر  (ـ
. فحرؼ الفاصلة ىو الراء 
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يتضح من خالؿ االحرؼ ا١تذكورة لفواصل القراف الكرمي ، مدل عطاء 
   (16)الفواصل من التوافق الصوٌب فااليقاع الصوٌب من ابرز ٝتات نظم القرأف 

اندرس انبالغي نهفىاصم انقرانيت   :ادلطهب انخاني 
لقد جاء القرآف الكرمي مفصالن  بالفواصل ليعجز العرب الذين برعوا ُب تزيُت 

الكالـ باألسجاع كتوشيح العبارات بالكلمات ا١تتماثلة ُب النطق ا١تؤدية للمعاين ، 
فوجدكا فيو مايبهر األٝتاع ، كيأخذ ٔتجامع القلوب ، إذ تتقاصر عن بلوغ معانيو 

قرائحهم ، كتًتاجع اماـ فواصلو بالغتهم كتتفاكت ازاء حقيقة بيانو افهامهم ، فهو 
* عىلىمى القيرأفى * الرىٛتنى  ):  كلقد صدؽ اهلل حُت قاؿ (17)القوؿ الفصل كماىو با٢تزؿ 

 . } 3-1 الرٛتن { (* عىلَّمىوي البىًيافى *خىلَّقى االنىسافى 
فاهلل ىو الذم أ٢تم االنساف النطق كميزه عن سائر اٟتيواف كالعرب اٗتذكا من 

كالمهم صناعتهم إذ مل يكن ٢تم صناعة يربعوف فيها غَته ، فكانت ا١تناظرات ُب 
اسواؽ الكالـ يتباركف فيو كيتنافسوف ُب فنهم ىذا ، شعران كاف اـ نثران ، لكن ابواب 

النسيب كاٟتماسة كا١تديح كا٢تجاء كالرثاء : الكالـ مل ٗترج عن موضوعات بعينها ىي 
كالوصف ، ك١تا جاء القرآف كجدكا فيو مامل يألفوه من قبل كاف كاف من جنس اللغة 

اليت يتحدثوف ّٔا كااللفاظ اليت يستخدموهنا ُب كالمهم، انو ٭تدثهم عن البعث 
كالنشور كالتوحيد كالثواب كالعقاب كاخبار االمم السابقة كاٞتنة كالنار ، كحقيقة ا٠تلق 

، كا٢تداية ، كاالحساف كاالٯتاف كالعبادة كالعلم ،كاٟتالؿ كاٟتراـ ،فانبهرت بو عقو٢تم 
.  ١تا فيو من العلـو كالدرر

بلساف عريب مبُت من اهلل بو عليو  (ص)كما جاءىم النيب األمي العريب 
ففتح بو اعينان عميان ، كاذانان صما كقلوبان غيلقان ، كاخرج بو الناس من ظلمات الكفر 

. كالوثنية اىل نور االٯتاف كاالسالـ كصدع بالقراف بلغاء العرب كمصاقيع ا٠تطباء 
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إف اهلل تعاىل أكجد ُب القراف أعظم انقالب ُب حياة البشر ، فقد أصابت كلماتو 
نفوس العرب حىت صاركا بعد اميتهم كجاىليتهم اساتيذ االمم كسادة العجم ، كنقل 

عنهم التابعوف جيالن بعد جيل ما اثر لديهم ُب فهمهم للقرآف كظهر علماء ُب كل 
عصر ٦تن اتصفوا بالبالغة كشرعوا يبينوف للناس كجوه اسراره البالغية كيؤلفوف ُب ذلك 

.  مؤلفات 
ٍب أف ا٠تصائص اليت امتاز ّٔا أسلوب القراف ، كا١تزايا اليت توافرت فيو حىت 

حصلت لو طابعاى معجزان ُب لغتو كبالغتو ، أفاض العلماء فيها بُت مقيل كميكثر ، 
كلكنهم بعد أف طاؿ ّٔم ا١تطاؼ ، كبعد أف دميت اقدامهم ، كحفيت اقالمهم ، مل 

يزيدكا على اف قدموا إلينا قال من كرة كقطرة من ْتر ، معًتفُت باهنم عجزكا عن الوفاء 
، كاف ما خفي عليهم فلم يذكركه ، كاهنم مل يزيدكا على اف قربوا لنا البعيد بضرب من 

اما االستقصاء كاالحاطة ٔتزايا االسلوب القراين . التمثيل رجاء االيضاح كالتبيُت 
  (18)كخصائصة على كجو االستيعاب فامر استاثر بو منزلو الذم عنده علم الكتاب
أىفىالٌ ): كالكالـ ُب كجوه االعجاز كاجب شرعان كىو من فركض الكفايات لقولو تعاىل 

 فهي دعوة من اهلل كامر منو  }٤2تمد { (يػنتىدبركفَّ اىلقهرأف غم عىلى قيلوبه أقىفا٢تيىا 
سبحانو بتفهم القراف كهني عن االعراض عنو ، الف التدبَت فيو ىداية اىل اٟتق ١تا فيو 

. من ا١تواعظ كالزكاجر حىت ال ٬تسركا على ا١تعاصي 
لقد  كجد علماء النحو كعلماء البالغة ُب الفواصل القرانية ثركة علمية ادبية 

كذخَتة فنية بالغية ،فأتاحوا لطالب العلم دركسان تقرب اىل افهامهم تذكؽ بالغة 
النظم  كالوقوؼ على بعض معاين اإلعجاز كبعض كجوىو ، ألف كجوه االعجاز فية 
ال ٭تيط ّٔا اال اهلل عز كجل كاٟتقيقة اليت ال مراء فيها أف القراف فجر للناس ينابيع 

كثَتة من العلـو كجعلهم ينهلوف من فيوضاهتا ، فمن علـو الصرؼ اىل النحو كفنوف 
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البالغة اىل علم االخالؽ كاىل علـو الشريعة كعلـو الطب كالفلك ٦تا مل يكن ٢تم ّٔا 
كيهمنا من بُت ىذه العلـو ما .علم اك معرفة قبل البعثة احملمدية كنزكؿ القراف الكرمي 

: ٨تن بصدده االف كىو موضوع درس الفواصل القرانية بالغيان على ثالث مستويات 
سنجمل ُب مبحثنا ىذا بعضا من ٝتات البنية .ا١تستول اللغوم كالداليل كالصوٌب 

اللغوية كالداللية للفواصل القرآنية ك٩تصص ا١تبحث الثالث لتسليط الضوء على 
. الداللة الصوتية للفواصل موضوع البحث 

  انبنيت انهغىيت نهفىاصم 

نالحظ ُب  كثَت من ألفاظ القراف أهنا اختَتت اختياران يتجلى فيو كجو 
االعجاز من ىذا االختيار،  كذلك ُب األلفاظ اليت ٪تر ّٔا على القركف كاالجياؿ ، 
منذ نزؿ القراف اىل اليـو فاذا بعض االجياؿ يفهم منها ما يناسب تفكَته ، كيالـز 

ذكقو ، كيوائم معارفو ، كاذا اجياؿ اخرل تفهم من ىذه االلفاظ عينها غَت ما فهمتو 
تلك االجياؿ ، كلو استبدلت ىذه االلفاظ بغَتىا مل يصلح القراف ٠تطاب الناس كافة 

ككاف ذلك قدحان ُب انو كتاب الدين العاـ ا٠تالد ، كدستور البشرية ُب كل عصر 
كمصر ، فسبحاف من انزؿ ىذا القراف مشبعان ٟتاجات اٞتميع كافيان لتجارب اٞتميع ، 

مالئمان الذكاؽ اٞتميع ، متفقان كمعارؼ اٞتميع ، ٦تا يدؿ داللة كاضحة ، على انو 
 ، نقل جالؿ (19)كالـ اهلل كحده،  انزلو بعلمو كا١تالئكة يشهدكف ككفى باهلل شهيدان 

الف الشيخ مشس   :(20)الدين السيوطي ُب كتاب االتقاف ُب علـو القراف مانصو 
اعلم أف ا١تناسبة أمر   :(21)الدين كتابان ٝتاه أحكاـ الرأم ُب أحكاـ اآلل ، قاؿ فيو 

كقد تتبعت : مطلوب ُب اللغة العربية ، يًتكب ٢تا امور من ٥تالفة االصوؿ ، قاؿ 
االحكاـ اليت كقعت ُب اخر اآلل مراعاة ١تناسبة فعثرت منها على نيف عن االربعُت 

: نستعرض منها . حكمان 
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 }إياىؾى نعىبيدي كإيىاؾى نىستَّعُت ي {كيكوف ذلك اما على العامل ٨تو : تقدمي ا١تعموؿ  -1
لى {اكعلى ا١تعموؿ اخر اصلو التقدمي ، ٨تو  (3الفاٖتة ) طو )}لىنيريىكى ًمن أىيىاتػىنىا الىكيربى

: حيث تعرب الكربل مفعوؿ ، كمنها تقدمي خرب كاف على اٝتها ُب قولو تعاىل (23
كتقدمي ا١تعموؿ على العامل من فوائده  .(3االخالص ) }كىملىى يىكين لىوي كيفيوان أحىده {

 معناه ٩تصك }إياىؾى نعىبيدي كإيىاؾى نىستَّعُت ي {: التخصيص كلذلك يقاؿ ُب قولو 
كبشكل عاـ فاف تقدمي .بالعبادة ال نعبد غَتؾ ك٩تصك باالستعانة ال نستعُت بغَتؾ 

ما حقو التأخَت يأٌب للتخصيص كللتناسب كرعاية الفاصلة كما جاء ُب سورة طو ُب 
 للمحافظة على الفاصلة ٓتالؼ ما }قىاليوا امننَّا ًبرىبّْ ىىاريف ى كىميوسى {: قولو تعاىل 

 . }رىٌب ميوسىى كىىىاريفى {جاء ُب سورة الشعراء 
 كلو ال مراعاة (22)“} فىًللًَّو االًخرىةي كىاأليكىلى {: تقدمي ماىو متأخر ُب الزماف ٨تو  -2

كىل {: الفواصل لقدمت االخرة ، كقولو   كىىيوى اهللي الى إلىوى إاٌل ىنوى لىوي اٟتىمَّدي ُب االي
 إف تقدمي االخرة على االكىل ليس بقصد (23) }كىاألًخرًة كىلىوي اٟتيكمي كىألىيًو تيرجىعيوفى 

رعاية الفواصل فقط كا٪تا اقتضاه ا١تعٌت أكالن، ُب سياؽ البشرل كالوعيد كّٔذا ا١تلحظ 
البياين قدمت االخرة على االكىل ُب سياؽ البشرل للمصطفى ُب قولو تعاىل 

ًخرةي خىَته لىكى ًمنى األيكىلى { . (24) }كىلالى
 }قىاليوا امىناَّ ًبرىبّْ ىىاريفى كىميوسىى{تقدمي الفاضل على ا١تفضوؿ كما ُب قولو تعاىل -3

كىذا التقدمي يقتضيو السياؽ كما يقتضيو ايضا رعاية الفاصلة ، فأما السياؽ فؤلف 
يعود اىل اقرب  (لو) كالضمَت ُب } قىاؿى امىنتيم لىوي قىبلى أىف أذىفى لىكيم  {االية بعدىا 

ألف الضمَت ُب ىذه اٟتالة سوؼ يعود " رب موسى كىاركف " مذكور ك٢تذا مل يقل 
اىل ىاركف كا١تراد موسى كاما الفاصلة فؤلف رؤكس االيات ُب السورة جاءت ُب 

. االغلب األعم بألف ا١تد ا١تقصورة اك ا١تمدكدة فجاءت مناسبة ٢تا 
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 عىامًلي الغىيًب كىالشَّهادىًة {حذؼ ياء ا١تنقوص ا١تعرؼ كزيادة حرؼ ا١تد ٨تو  -4
يتػىعىاًؿ 

  اما زيادة حرؼ ا١تد (26)} ًإينّْ أىخىاؼي عىليكيم يىوـى التػَّنىاًد { ك (25) }الكىبَتي ا١ت
شىى {: ٨تو  .   فلقد بقيت االلف على الرغم من اٞتـز (27)}الى ٗتىىاؼي دىرىكىا كىالى ٗتى

 كىأجىعلنىا للميتىقُتى {: االستغناء باالفراد عن التثنية كاٞتمع كغَتىا كمنها ٨تو  -5
رًجنىكيمىا ًمنى اٞتىنًَّة {(االستغناء باالفراد عن التثنية  )  كمل يقل ائمة (28)}إمىامنا  فىالى ٮتي

نىتىاف{(االستغناء باالفراد عن اٞتمع  ) (29)}فػىتىشقىى ـى رىبّْوى جى   (30) } كىلىًمن خىاؼى مىقىا
 .(االستغناء التثنية عن االفراد  )

  (يراػاة انفىاصم)انبنيه اندالنيت 
يدخل ىذا الدرس الداليل للفواصل القرآنية ٖتت موضوع علم البديع ، 
كأكؿ من اخًتع ىذا العلم كٝتاه ّٔذا االسم عبد اهلل بن ا١تعتز سنة أربع كسبعُت 

ما ٚتع قبلي فنوف البديع احد : كمائتُت ، ككاف قد ٚتع منو سبعة عشر نوعان كقاؿ 
كال سبقٍت اىل تأليفو مؤلف كمن أراد أف يقتصر على ما اخًتعناه فليفعل ، كمن رأل 

كٚتع معاصره قدامو بن جعفر الكاتب .اضافة شيء من احملاسن اليو فلو اختياره 
اتفق معو سبعة كسلم لو ثالثة عشر ،  (بنقد الشعر)عشرين نوعان ُب كتابو ا١تعركؼ 
أك٢تم  ابو ىالؿ : ٍب اقتدل ّٔما كثَت من الفضالء . فكاف آّموع ثالثُت اذ ذاؾ 

العسكرم ، ٍب ابو رشيق القَتكاين ، ٍب شرؼ الدين التيفاشي ، ٍب جاء بعده عز 
الدين ا١توصلي كزاد بعض االنواع ، ٍب جاء بعده تقي الدين ابو بكر بن حجة 

، ٍب جاءت بعده عائشة الباعونية ٍب تبعهم عبد الغٍت النابلسي ، كما زاؿ ..اٟتموم 
... مع اختالؼ ا١تشارب ُب تسمية النوع كتعريفو ... الفضالء يؤلفوف ُب ىذا العامل 
ك٨تن نذكر من ىذه االنواع البديعة اربعة انواع (31)اىل اف جاكز مائة كستُت نوعا 

نقالن عن كالـ  (االتقاف)ٗتتص ّٔا الفواصل القرآنية ٚتعها السيوطي ُب كتاب 
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ال ٗترج فواصل : قاؿ ابن االصبع : السابقُت من علماء البالغة ، كقاؿ السيوطي 
. (32)التمكُت ، التصدير ، التوشيح ، االيغاؿ : القرأف عن اربعة اشياء 

التمكُت   -1
ىو أف ٯتهد للفاصلة قبلها ٘تهيدان تأٌب بو الفاصلة ٦تكنة ُب مكاهنا ، مستقرة ُب قرارىا 

مطمئنة ُب موضعها ، غَت نافرة كال قلقة ، متعلقان معناىا ٔتعٌت الكالـ كلو تعلقان . 
  كقولو تعاىل (33)تامان ْتيث لو طرحت الفاصلة جانبان الختل ا١تعٌت كاضطرب الفهم 

ؤًمنُت ى الًقتاؿى كىكىافى اهللي قىويان : 
ي
يىنى كىفىريكا بًغيظًهم ملى يػىنىالواى خىَتان كىكىفىى اهللي ا١ت كىرىدى اهللي الذى

ألكىم ذلك  (ككفى اهلل ا١تؤمنُت القتاؿ  ) فلو أف الكالـ اقتصر اىل (34) }عىزًيزان 
بعض الضعفاء موافقة الكفار ُب اعتقادىم أف الريح اليت حدثت كانت ىي السبب 

ُب ارجاعهم لديارىم ، كمل يبلغوا ما ارادكا ، كاف ىذا امر اتفاقي ، فاخرب سبحانو 
كتعاىل ُب فاصلة االية عن نفسو بالقوة كالعزة ليزيد من يقُت ا١تؤمنُت كالنيل من اعداء 

إف اكثر الفواصل القرآنية ىي من ىذه الصور كمن .اهلل كىو نوع من انواع النصر 
كىُب * إفى ُب السمىوات ى كى االرىًض آليىاًت للميؤًمنُتى ):امثلتها االخرل قولو تعاىل 

كىاخىتالًؼ الليًل كى النَّهاًر كىمىا أنىزؿى اهللي * خىلًقكيم كىمىا يػىبيثُّ ًمن دىابَّةن ايىاته لًقنوـو ييوقنيوف 
السَّماًء ًمن رًزؽو فأحيىابًًو األرضى بىعدى مىوهتاكىتىصرًيًف الرّْيىاًح ايىاتي لًقىوـو  ًمنى 

 .(35)(يعقلوف
 التصدير -2
ىو أف يتقدـ لفظة الفاصلة ٔتادهتا ُب اكؿ صدر االية اك ُب اثنائها اك ُب اخرىا "
 الى تػىقيم ًفيوى أىبىدان لىمىسجده أيسىسى عىلىى التَّقوىل ًمن أكَّؿ يىوـو أىحقُّ {: كقولو تعاىل (36)

طَّهرًينى 
ي
بىوف ى أىف يػىتىطىهَّريكا كىاهللى ٭تىيبي ا١ت كقد قسمها ابن ا١تعتز (37) }أىف تػىقىـو ًفيو رًجىاؿه ٭تي

 . (38)اىل ثالثة اقساـ 
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 لىٌكنى اهللي {:  اف يوافق اخر فاصلة اخر كلمة ُب الصدر كقولو تعاىل :القسم االكؿ 
 (39) }يىشهدي ٔتىا أىنػىزىؿى إًليىكى أىنزؿي بًًعلًمو كىا١تالىئكةي يىشىهدكف كىكىفى باهللً شىهيدان 

 رىبػىنىا الى تيزًغ قىلوبىنا بػىعىد أىف {:  اف يوافق اكؿ كلمو منو ، كقولو تعاىل :القسم الثاين 
يتػىنىا كىىىب لىناى ًمن لىدينكى رىٛتىة أىنت الىوَّىاب ي   (40) }ىدى

 كىلىقٌد أىستهزئ ًبريسلو {:  اف يوافق بعض كلماتو كما ُب قولو تعاىل :القسم الثالث 
كتتضح بالغة  ،(41)}ًمن قىبلىكى فىحاؽ ى بًالًذينى سىخىركا ًمنىهم مىا كىانوا بًًو يستىهزئوف

التصدير ُب انو يؤدم معٌت غَت دقيق غَت الًتدد الصوٌب ْتيث يفقد الكالـ ىذا ا١تعٌت 
اف كجد فيو ٍب اخليناه منو ، فمقاـ ا١تقارنة كتقرير اٟتاؿ ُب ا١تعاينة يقتضي اف يتكرر 

شى النَّاس كىاهللي أىحقي أىف {: لفظ ا٠تشية ، اليت ىي مناط الغرض ُب قولو تعاىل   كىٗتى
شاه  .  فداللة التصدير داللة لفظية (42) }ٗتى

 التوشيح -3
كٝتي (43)كىو أف يرد ُب اآلية معٌت يشَت اىل الفاصلة حىت نعرؼ منو قبل قراءهتا " 

التوشيح بذلك لكوف الكالـ نفسو يدؿ على اخره ، نزؿ ا١تعٌت منزلة الوشاح ، كنزؿ 
  الذين ٬توؿ عليهما الوشاح ك٢تذا قيل (45)  كالكشخ (44)اكؿ الكالـ كمنزلة العاتق 

  مطمع الف صدره مطمع ُب (46)كٝتاه ابن ككيع  .فيو اف الفاصلة تعلم قبل ذكرىا 
يضىغةٌ  ًعظىامان {: عجزه كقولو 

ٍبيى خىلىقىناى النىطفىةى عىلقىة فىخلقنا الىعلقىة ميضغىةه فىخىلقىنا ا١ت
مان ٍبيَّ أنشأناهي خىلىقان أىخر فػىتىبارؾى اهللي أىحسني ا٠تالىًقُت  ـى ٟتى  (47) }فكسىوىنا الًعظىا

االيغاؿ   -4
 كٝتي االيغاؿ (48)ىو اف ترد االية ٔتعٌت تاـ كتاٌب الفاصلة بزيادة ُب ذلك ا١تعٌت " 

بذلك الف ا١تتكلم قد ٕتاكز ا١تعٌت الذم ىو اخذ فيو كبلغ اىل زيادة على اٟتد يقاؿ 
أكغل ُب االرض الفالنية ، اذا بلغ منتهاىا ، فهكذا ا١تتكلم اذا ًب معناه ٍب تعداه 
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 أىفىحيكمى اٞتاًىلىةى يػىبىغوفى كىمىًن أحسن ًمن اهلل {: بزيادة فيو ، فقد اكغل ، كقولو تعاىل
 (كىمىن أىحىسني مىن اهللي حيكىمان )   فاف الكالـ قد ًب بقولو  (49)}حيكمان لًقىوـو يوقنوف 

 . (50)ٍب احتاج اىل فاصلة تناسب القرنية االكىل فلما اتى ّٔا افاد معٌت زائد
 : (يىسيقى انفىاصم )انبنيت انصىتيت :ادلطهب انخانج 

 (51)اننظاو انصىتي نهقراٌ 
نظاـ القرآف الصوٌب ىو اتساؽ القراف كائتالفو ُب حركاتو كسكناتو كمداتو 
كغناتو كاتصالتو كسكتاتو ، اتساقان عجيبان كائتالفان رائعان يسًتعي االٝتاع كيستهوم 
النفوس ، بطريقة ال ٯتكن اف يصل اليها ام كالـ اخر من منظـو كمنثور ، كبياف 

ذلك اف من ألقى ٝتعو اىل ٣تموعة القراف الصوتية ، كىي مرسلة على كجو السذاجة 
ُب ا٢تواء ، ٣تردة من ىيكل اٟتركؼ كالكلمات ، متميزان بعضها عن البعض ، بل 
يبلغو ٣ترد االصوات الساذجة ا١تؤلفة من ا١تدات كالغنات كاٟتركات كالسكنات ، 

نقوؿ اف من ألقى ٝتعو اىل ىذه آّموعة الصوتية الساذجة يشعر ُب نفسو كلو كاف 
اعجميان ال يعرؼ العربية بانو اماـ ٟتن غريب كتوقيع عجيب ، يفوؽ ُب حسنو كٚتالو 

كل ماعرؼ  من توقيع ا١توسيقى كترنيم الشعر ، ألف ا١توسيقى تتشابو أجراسها 
كتتقارب انغامها فال يفتأ السمع أف ٯتلها ، كالطبع اف ٯتجها ، كالف الشعر تتحد فيو 

االكزاف كتتشابو القواُب ُب القصيدة الواحدة غالبا كاف طالت ، على ٪تط يورث سامعو 
الساـ كا١تلل ، بينما سامع ٟتن القراف ال يسأـ كال ٯتل ، النو ينتقل فيو دائما بُت 

اٟتاف متنوعة ، كانغاـ متجددة ، على اكضاع ٥تتلفة يهز كل كضع منها اكتار القلوب 
كىذا اٞتماؿ الصوٌب ، ىو أكؿ شيء أحستو األذف العربية اياـ "كاعصاب االفئدة 

نزكؿ القراف ، كمل تكن عهدت مثلو فيما عرفت من منثور الكالـ ، سواء اكاف مرسال 
اـ مسجوعا ، حىت خيل اىل ىؤالء العرب اف القراف شعر ، الهنم ادركوا ُب ايقاعو 
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كترجيعو لذة ، كاخذهتم من لذة االيقاع كالًتجيع ىزة ، مل يعرفوا شيئا قريبا منها اال ُب 
الشعر ، كلكن سرعاف ما عادكا على انفسهم بالتخطئة فيما ظنوا، حىت قاؿ قائلهم 

  (52)معلال ذلك بانو ليس على اعاريض " كما ىو بالشعر" – الوليد ابن ا١تغَتة – 
  كال ُب قصيده بيد انو تورط ُب خطأ من ىذا ا٠تطا ، حيث زعم (53)الشعر ُب رجزه

ُب ظالـ العناد كاٟتَتة انو سحر ، النو اخذ من النثر جاللو كركعتو ، كمن النظم 
ٚتالو كمتعتو ككقف منهما ُب نقطة كسط خارقة ٟتدكد العادة البشرية ، بُت اطالؽ 

كلو انصف ىؤالء لعلموا انو كالـ منثور كلكنو . النثر كارسالو كتقييد الشعر كاكزانو 
كما ىو بالشعر اك . معجز ليس كمثلو كالـ ، النو صادر قادر ليس كمثلو شيء 

بالسحر ، الف الشعر معركؼ ٢تم بتقفيتو ككزنو كقانونو كالقراف ليس منو كالف السحر 
٤تاكالت خبيثة ال تصدر اال من نفس خبيثة ، كلقد علمت قريش اكثر من غَتىا 
طهارة النفس احملمدية كٝتوىا كنبلها ، اذا كانوا اعلم الناس كاعرؼ ْتسن سَتتو 

ىذا اىل اف القراف كلو ، ماىو اال . كسلوكو ، كقد كلد فيهم كشب كشاب بينهم 
دعوة طيبة الىداؼ طيبة ال ٤تل فيها اىل ا٠تبث كالرجس بل ىي ٖتارب السحر 

كىلىكَّنى الشىياًطُتى كىٌفريكا يػيعىلميوفى النىاسى الّْسحرى كىمىاى أينىزؿى  ): كخبثو كرجسو قاؿ تعاىل 
عىلىى الىمىلكًُت بًًباًبل ىىارىكت كىمىارىكتى كىمىا ييعلمافى ًمن احدو حىىتى يػىقىوالى إ٪تىا ٨تىَّني ًفتنة فىال 

 ، ٍب اف السحر معركؼ ا١تقدمات كالوسائل فليس ٔتعجز كال ٯتكنو كلن (54 )(تىكفرى 
. ٯتكنو اف ياٌب ُب يـو من االياـ ٔتثل ىذا الذم جاء بو القراف 

 (ص)عن ابن عباس رضي اهلل عنهما اف الوليد بن ا١تغَتة جاء اىل رسوؿ اهلل 
ياعم اف : ، فلما قرأعليو القراف كانو رؽ لو فبلغ ذلك ابا جهل ، فاتاه فقاؿ لو 

قاؿ ، قومك يريدكف اف ٬تمعوا لك ماالن يعطوكو ، فانك اتيت ٤تمدا لتعرض ١تا قبلو 
فقل فيو قوال يبلغ قومك انك : لقد علمت قريش اين من اكثرىا ماال، قاؿ : الوليد 
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قاؿ كماذا اقوؿ ؟ فو اهلل ما فيكم من رجل اعلم مٍت بالشعر ال . منكر لو ككاره 
برجزه كال قصيده كال باشعار اٞتن كاهلل مايشبو الذم يقوؿ شيئا من ىذا ؟ ككاهلل اف 
لو ٟتالكة كاف عليو لطالكة ، كانو ١تنَت اعاله مشرؽ اسفاه كانو ليعلو كال يعلى ، كانو 

ال يرضى عنك قومك حىت تقوؿ فيو فقاؿ : قاؿ ابو جهل للوليد! ليحطم ما ٖتتو 
ىذا سحر ياثره عن غَته كُب ذلك نزؿ قولو : فلما فكر قاؿ . دعٍت افكر : الوليد 
كمهدتي * كبُتى شيهويدان *   كىجىعلتى لوي مىاالن ٦تدكدان ⃰⃰ذرين كمن خىلقت كىحيدان  ):تعاىل 

انو فكر * رىقو صعودا* كال انو كاف الياتنا عنيدا* ٍبى يطمعي أف اريد * لوي ٘تهيدان 
فػىقىاؿى إف * ٍبيى ادىبػىرى كىاستىكبػىرى * ٍبيى عىبىسى كىبىسىرى * ٍب نظر * ٍبيى قػيتىلى كىيفى قىدر * كقدر 

 ، فانظر اىل الرجل حُت ارسل نفسو على سجيتها العربية (55 )(ىذا اال ًسحره ييؤثر
كبديهيتها الفطرية كيف انصف ُب حكمو ، حُت ٕترد ساعة من عناده ككفره ، كقاؿ 

كاهلل مايشبو الذم يقولو شيئا من ىذا اىل اف قاؿ كانو ليحطم ماٖتتو ٍب انظر اىل : 
الرجل حُت غلبت عليو شقوتو كعاكده عناده كتعصبو ، كيف قاـك فكرتو كاكره نفسو 
على ٥تالفة شعوره ككجدانو كقاؿ ما قاؿ بعد اف حار كذىب كل مذىب ُب ضاللتو 

انو فكر )كحَتتو ، على ٨تو مايصور القراف تلك اٟتَتة كا١تقاكمة كاالستكراه بقولو 
  .(كقدر 

 (56)يىسيقى انفىاصم 
اف الفواصل اليت تنتهي ّٔا ايات القراف ما ىي إال صور تامة لؤلبعاد اليت 

تنتهي ّٔا ٚتل ا١توسيقى ، كىي متفقو مع اياهتا ُب قرار الصوت اتفاقا عجيبا يالئم 
نوع الصوت كالوجو الذم يساؽ عليو ٔتا ليس كراه ُب العجب مذىب ، كتراىا اكثر 
ماتنتهي بالنوف كا١تيم ، ك٫تا اٟترفاف الطبيعياف ُب ا١توسيقى نفسها ، اك با١تد ، كىو 
كذلك طبيعي ُب القراف مل تنتو بواحدة من ىذه ،كاف انتهت بسكوف حرؼ من 
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اٟتركؼ االخرل ، كاف ذلك متابعة لصوت اٞتملة كتقطيع كلماهتا كمناسبة للوف 
ا١تنطق ٔتا ىو اشبو كاليق ٔتوضعو كعلى اف ذلك ال يكوف اكثر ما انت كاجده اال ُب 

اٞتمل القصار كال يكوف إال ْترؼ قوم يستتبع القلقة اك الصفَت اك ٨تو٫تا ٦تا ىو 
. ضركب اخرل من النظم ا١توسيقي 

كىذه ىي طريقة االستهواء الصوٌب ُب اللغة كاثرىا طبيعي ُب كل نفس ، 
فهي تشبو ُب القراف الكرمي اف تكوف صوت اعجازه الذم ٮتاطب بو كل نفس تفهمو 
، ككل نفس ال تفهمو ، ٍب ال ٬تد من النفوس على ام حاؿ اال االقرار كاالستجابة ، 
كلو نزؿ القراف بغَتىا لكاف ضربا من الكالـ البليغ الذم يطمع فيو اك ُب اكثره ، ك١تا 
كجد فيو اثر يتعدل اىل ىذه اللغة العربية اىل اىل اللغات االخرل، كلكنو انفرد ّٔذا 
الوجو للعجز ، فتألقت كلماتو من حركؼ لو سقط كاحد منها اكبدؿ بغَته اك اقحم 
معو حرؼ اخر لكاف ذلك خلال بينهما اك ضعفا ظاىران ُب نسق الوزف كجرس النغمة 
، كُب حس السمع كذكؽ اللساف كُب انسجاـ العبارة كبراعة ا١تخرج كتساند اٟتركؼ 

كافضاء بعضهما اىل بعض ، كلرايت لذلك ىجنة ُب السمع كالذم تنكره من كل 
مرئي مل تقع اجزاؤه على ترتيبها كمل تتفق على طبقاهتا كخرج بعضهما طوال كبعضهما 

عرضا كذىب ما بقي منها اىل جهات متناكرة ،كلو تدبرت ألفاظ القراف ُب نظمها 
لرأيت حركتها الصرفية كاللغوية ٕترم ُب الوضع كالًتكيب ٣ترل اٟتركؼ لنفسها فيما 
ىي لو من امر الفصاحة فيهيء بعضها لبعض كيساند بعضها كلن ٕتدىا اال مؤتلفة 
مع اصوات اٟتركؼ مساكقة ٢تا ُب النظم ا١توسيقي ، حىت اف اٟتركة رٔتا كانت ثقيلة 

ُب نفسها لسبب من اسباب الثقل ايها كاف ، فال تعذب كال تساغ كرٔتا كانت اككس 
النصيبُت ُب حظ الكالـ من اٟترؼ كاٟتركة ، فاذا ىي استعملت ُب القراف رايت ٢تا 

شانا عجبا، كرايت اصوات االحرؼ كاٟتركات اليت قبلها قد امتهدت ٢تا طريقا ُب 



 ـ2013 – ثاين العدد اؿ   فصلية ، علمية ، ٤تكمة              رلهت انرتاث انؼهًي انؼربي

214 

 

اللساف كاكتنفتها بضركب النغم ا١توسيقي حىت اذا خرجت فيو كانت اعذب شيء 
كارقو كجاءت متمكنو ُب موضعها ككانت ٢تذا ا١توضع اكىل اٟتركات با٠تفة 

ٚتع نذير ، فاف الضمة ثقيلة فيها لتواليها على  (النذر) ، من ذلك لفظة (57)كالركعة
النوف كالذاؿ معا فضال عن جساة ىذا اٟترؼ كنبوه ُب اللساف ، كخاصة اذا جاء 

فاصلة للكالـ فكل ذلك ٦تا يكشف عنو كيفصح عن موضع الثقل فيو كلكنو جاء ُب 
كىلىقَّدى أىنىذرىىيم بىطشىنىا فػىتىمىاىركا  ): القراف على العكس كانتفلى من طبيعتو ُب قولو تعاىل 

 فتأمل ىذا الًتكيب كتذكؽ مواقع اٟتركؼ كاجر حركتها ُب حس السمع (58 )(بًالنيذر 
كىذه الفتحات ا١تتوالية  (بطشنا)كُب الطاءُب  (لقد )كتامل مواضع القلقة ُب داؿ 

فيما كراء الطاء اىل كاك ٘تاركا ، مع الفصل با١تد ،كاهنا تثقيل ٠تفة التتابع ُب الفتحات 
اذا ىي جرت على اللساف ، ليكوف ثقل الضمة عليو مستخفا بعد ، كلكوف ىذه 

الضمة قد صابت موضعها كما تكوف االٛتاض ُب االطعمة ٍب ردد نظرؾ ُب الراء من 
حىت اذا نتهى اللساف اىل ىذه انتهى  (النذر)فاهنا ما جاءت اال مساندة لراء  (٘تاركا)

اليها من مثلها ، فال ٕتف عليو كال تغلط كال تنبو فيو، ٍب اعجب ٢تذه الغنة اليت 
كُب ميمها كللغنو االخرل اليت سبقت الذاؿ ُب النذر  (انذرىم)سبقت الطاء ُب نوف 

كما من حرؼ أك حركة ُب آيات القراف الكرمي إال كلو ذات التناغم فيما بينو ُب .
اعجاز يبطل ام شك ُب اف ال تكوف اٞتهة كاحدة ُب نظم اٞتملة كالكلمة كاٟترؼ 

 .كاٟتركة فتبارؾ اهلل احسن ا٠تالقُت 
تؼريف انصىث نغت واصطالحَا 

صوت : يعرؼ الصوت بأنو اٞترس، كاٞتمع أصوات، قاؿ ابن السكيت 
  كصوت فالف (59)الصائح ، كرجل صيت اشد الصوت : كالصائت . االنساف كغَته 

بفالف ام دعاه كصات بصوت صوتا فهو صائت ٔتعٌت صائح ، ككل ضرب من 
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  (60)حسن الصوت كشديده = االغنيات صوت من االصوات ، كرجل صائت 
كالصوت عرضه ٮترج من النفس مستطيال حىت يعرض لو ُب اٟتلق كالفم كالشفتُت 

مقاطع تثنية عن امتداده كاستطالتو فيسمى ا١تقطع اينما عرض لو حرفا كٗتتلف 
الصوت اصطالحا ىو ا٢تواء ا١تنضغط (61)اجراس اٟتركؼ ْتسب اختالؼ مقاطعها 

عن قرع جسمُت ، كذلك ضرباف صوت ٣ترد عن تنفس بشيء كالصوت ا١تمتد ، 
. كتنفس بصوت ما 

غَت اختيارم كما يكوف ُب اٞتمادات كاٟتيوانات ، : كا١تتنفس ضرباف 
ضرب باليد كصوت العود كما ٬ترم : كاختيارم كما يكوف ُب االنساف كذلك ضرباف 

نطق كغَت نطق كصوت النام ، كالنطق : ٣تراه ، كضرب الفم ، كىو بالفم ضرباف 
ككما ىو معلـو أف  ، (62)اما مفرد من الكالـ ، كاما مركب كاحد االنواع من الكالـ 

األصوات ال ٖتمل معاين ُب ذاهتا ، أم أف الصوت ال قيمة لو مستقال عن غَته من 
األصوات فالتشكيل الصوٌب اك البنيو الصوتية للفظ اك اف شئت فقل اف ترتيب 

اصواتو على ٨تو معُت ىو الذم ٯتنح اللفظ دالالتو اك يوحى بداللتو كاف الداللة 
الصوتية كاف اسهم الصوت بشكل كاضح ُب مدل ٤تتوياهتا اال اف التتابع الصوٌب 

كتنوعاتو داخل تيار الكالـ يوجهاف بنيتها ، كىي ٗتضع ١تا ٯتنحها ا١تتكلم من قدرة 
.  كديناميكية داخل الًتكيب ا١تتكوف من ٣تموعة من اٟتركؼ 

انصىتياث واقسايها  
ىو العلم الذم يدرس أصوات اللغو اىل جانبها ا١تادم من غَت نظر ُب : الصوتيات 

كظائفها ، كىو يهتم بدراسة األصوات ا١تنظومة ُب لغة ما ك يقـو بتحليلها كتصنيفها 
  كيتم ذلك من خالؿ ٖتليل األصوات (63)كيبُت طريقة نطقها كانتقا٢تا كادراكها 

ا١تنطوقة اليت تصدر عن االنساف طواعية كاختيارا لغرض التبليغ كيقـو بوصفها ، ليصل 
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بعد ذلك اىل تصنيفها على كفق معايَت معينة ، كما كيدرس عملية انتقا٢تا حىت تصَت 
ك٢تذا ...اىل اذاف السامع ، كما يرافق ىذا االنتقاؿ من ظواىر فيزيائية كميكانيكية 

ا١تصطلح االجنيب تعريفات اخر ٖتت عنواف التشكيل الصوٌب كعلم كظائف االصوات 
  .، كعلم االصوات التنظيمي ، كعلم االصوات ، كدراسة اللفظ 

صوت للداللة عللى ا١تادة : كيعد مصطلح الصوتيات ا١تؤلف من قسمُت 
ا١تدركسة كصوت  للداللة على العلم فيكوف بذلك علم الصوت ، كعلم االصوات 
قياسا على كلمات كثَتة منها لسانيات كرياضيات ، كىي ادؽ ترٚتة ٢تذا ا١تصطلح 

:  ٖتت عنوانُت اساسيُت ٫تا – علم الصوتيات – االجنيب كيدرس ىذا العلم 
كىو العلم الذم يتناكؿ دراسة أصوات اللغة بعيدة عن   :Phonetics:الفوناتيك 

البنية اللغوية ، حيث ٭تدد علماء االصوات طبيعة الصوت كمصدره ككيف ٭تدث 
كمواضع نطق اٟترؼ كالصفات النطقية ، كىذا العلم يعٌت باألصوات االنسانية شرحا 

كٖتليال ك٬ترم عليها التجارب دكف النظر اىل ما تنتهي اليو من لغات ، كاثر تلك 
االصوات ُب اللغة من الناحية ا١تعملية كىو مع ذلك اسلوب عا١تي يكشف العلماء 

 (64)من خاللو كل يـو اصوات انسانية كانت ٣تهولة 
كىو نظاـ البحث ُب األصوات من حيث قيمتها ككظائفها  :phonology:الفنولوجيا 

ُب اللغة كال ٯتكن تصوره منفصال برىة كاحدة عن الفوناتيك عند مراحل التطبيق 
كنظرا لتوسع ا١تباحث الصوتية ُب الدراسة اللسانية (65)كالتحليل الفعلي لالصوات 

،فاف الصوتيات قد تفرغت بدكرىا اىل اقساـ عدة كفق ماتقضيو الدقة كالتخصص، 
كلكل منها ٣تالو كْتثة ْتيث ٮتدـ كل قسم االخر كيتممو ، كعلى ٨تو يكفل 

 :الوصف الدقيق لؤلصوات اللغوية كمنو 
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انفىنيى وانىاػه  
 Phonemeىو اصغر كحدة لغوية صوتية ٣تردة تفرؽ بُت كلمة كاخرل  :الفونيم 

اسرة من االصوات ا١تتشابو تكوف ُب توزيع / ح/ج/ث/ت/ب:/تعٍت صوتا لغويا مثل 
تكا ملي اك تغَت حر كقد ترٚتو ا١تؤلفوف العرب اىل صوت ، ككحدة صوتية ، كصوتية 

كقد تضمن .، كالفظ ، كبعضهم عربة صوتيم ، كاخركف ابقوه على لفظو فونيم 
ليدؿ على اف الفونيم لو صور متعددة ُب الكالـ الواقعي " ٣تردة"التعريف السابق عبارة

كىذه . ، كلكن العقل يتلفظ بصورة انطباعية كاحدة منتزعة من االشكاؿ ا١تتعددة 
الصورة آّردة جزء من النظاـ اللغوم الذم ٮتتزنو الشخص ُب الذاكرة ، اما ُب 

الكالـ فالفونيم يتخذ صورا متعددة متقاربة ْتسب موقعو ُب الكلمة كما يسبقو كما 
ٮتتلف نطقو قليال عنو ُب  (رجع)ُب / ر/يلحقو من اصوات اخرل فمثال فونيم 

ُب / س/كذلك مورفيم / ض/كالثاين اتى بعده / ج/الف االكؿ جاء بعده / رضع/
ىذه االشكاؿ ا١تختلفة اليت نصادفها ُب الكالـ  (سطع)ٮتتلف نطقو عنو ُب  (سجد)

االلوفونات ككل فونيم لو ما ال هناية لو من  (allophones)الواقعي تدعى 
 .  االلوفونات 

 (66)انىاع انفىنيى 
الصوامت كالصوائت :الفونيمات ٯتكن تقسيمها ْتسب ا١تخارج ، اىل 

. الصامت ىو الصوت الذم يعًتضو حاجز يسد ٣ترل النفس اك يضيقو : الصوامت 
كالصوامت بالعربية  .ب،ت،د: كمن امثلة الصوامت اليت يسد ٣ترل ا٢تواء عند نطقها 

: اربعة انواع 
كىي اليت يسد عند نطقها ٣ترل النفس ٘تاما ٍب  : (انفجارية)أصوات شديدة  -1

 .ب،ت،د،ض،ط،ؽ،ء: ٭تدث لو انطالؽ فجائي ، مثل 
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كىي اليت ال يسد ٣ترل النفس ٘تاما عند نطقها ،  : (احتكاكية) أصوات رخوة  -2
 ز، ث،ح،خ،ذ،:بل ٯتر ٤تتكا بالعضوين اللذين ضيقا ٣تراه ، كىذه األصوات ىي 

 .ش،ص،ض،ع،غ،ق س،
كىي األصوات النإتة عن حبس للهواء يعقبو تضييق يولد : أصوات مركبة  -3

 .احتكاكا ، كُب العربية صوت كاحد ّٔذه الصفة ىو صوت ج
كىي األصوات اليت يصاحبها اتساع أك تسرب ُب ٣ترل : األصوات ا١تانعة  -4

 .ك،م،ف،ر،ؿ،ـ: النفس ُب موضع اخر كىذا ٭تدث ألصوات 
الصوت الصائت ىو الذم ال يعًتض ٣ترل النفس عند نطقة سده اك : الصوائت 

الفتحة، الكسرة ، :ثالثة قصَتة ىي  (حركات)تضيق كُب العربية ستو صوائب 
كالضمة  (باب)الفتحة اطويلة مثل : ىي  (اصوات ا١تد)كالضمة، كثالثة طويلة 

 .(عيد)كالكسرة الطويلة  (نور)الطويلة مثل 
 (67)اجلرس انصىتي نهحروف وادلقاطغ

من الدراسات اللغوية اليت اىتمت بالفواصل القرآنية ُب العصر اٟتديث دراسة بعنواف 
لصاحبها الدكتور ٤تمود ٤تمود ٨تلة لفت فيها " لغة القراف الكرمي ُب جزء عم "

االنظار اىل ظاىرة الصوت ا١تتكرر كعالقتو با١تعٌت فتكلم عن تكرار الصوت ا١تفرد ٍب 
عن تكرار األصوات السابقة كما ٖتدثو من جرس ينهض با١تعٌت، ٍب عن تكرار القالب 

:  الصوٌب الذم تلذ بو االذاف كتتأثر بو القلوب فيقوؿ 
الصوت ا١تتكرر  : اكالن 

تتخذ اللغة القرآنية أحيانا من الصوت ا١تتكرر كسيلة بالغية لتصوير ا١توقف كٕتسيمو 
كاال٭تاء ٔتا يدؿ عليو، معتمدة ُب ذلك على ما تتميز بو بعض األلفاظ من خصائص 

. صوتية ، كما تشيعو ّترسها الصوٌب من نغم يسهم ُب إبراز ا١تعٌت ا١تراد 
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 إنك لتجد القرآف الكرمي  يستخدـ ىذه الوسسيلة البالغية باقتدار كاعجاز ، 
فالصوت ا١تفرد ٮتتار بعناية ، كتصاحبو اصوات اخرل قد تكوف متقاربة ا٠تارج اف 

احتاج ا١توقف ذلك ، كقد تكوف متباعدة ا١تخارج إف كاف التباعد ادؿ على ا١تعٌت ، 
* مىًلك النَّاسى * قيل اعيوذي بربّْ الناس ):كما ُب ىذه السورة الكرٯتة .كاكثر تصورا لو 

 (68) (*ًمنى اٞتنًَّة كىالنَّاس * الذم يوسوس ي ُب صىدكر النَّاس * من شرالوسىواس ا٠تناس 
فحرؼ السُت الذم تكرر ُب ىذه السورة صوت صامت مهموس لثوم احتكاكي ، 
ال يستطيع االنساف اف ينطق بو كىو مفتوح الفم ، بل انو ليحدث ُب نطق كثَتين لو 

  كقد اختَت ىذا الصوت بصفة خاصة (69)اف تلتقي االسناف السفلى باالسناف العليا 
، البراز ىذه الوسوسة اليت ٮتافت ّٔا أىل اٞترائم كا١تكائد كما يلقيو الشيطاف ُب ركع 

االنساف ليزين لو بذلك ارتكاب ا١تعاصي ، كىو أدؿ ّترسو الصوٌب االحتكاكي 
ا٢تامس على تصوير حالة ا٢تمس ا٠تفي ، كقد أعانتو على ذلك بعض االصوات 
االخرل اليت تقاربت معو ٥ترجا، منها حرؼ الصاد ا١تطبق الذم يشًتؾ ُب كل 

  كىو يعطي جرسا (70)خصائصو الصوتية مع صوت السُت ، كيزيد عليو االطباؽ 
كيشًتؾ معو أيضا صوت الفاء كىو صوت . أعلى كسط ىذه السينات ا١تتتالية 

  فهذه االصوات الثالثة تشًتؾ ُب صفيت (71)صامت مهموس شفوم سٍت احتكاكي 
ا٢تمس كاالحتكاؾ كتتقارب ُب كضع اللساف عند اللثة كاالسناف ، كُب كضع الشفتُت 

– حاؿ النطق ّٔا ، كمن األصوات اليت شاركت ُب ابراز ىذه الوسوسة صوت الواك 
  الذم يًتدد بُت السينات (72)حنكي قصي– كىو صوت شبو صائت ٣تهور شفوم 

ا١تتوالية بضم الشفتُت ضمات متتابعة تكوف ذات أثر كبَت ُب تصوير موقف التحريض 
 .ا٢تامس على ارتكاب االثاـ 

تكرار أصوات سابقة  : ثانيا 
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ال تقتصر البالغة القرآنية على تكرار الصوت ا١تفرد لالستعانة ّترسو ُب تصوير موقف 
ما تصويرا فنيا ، كلكنها تتعدل ذلك اىل تكرار أصوات متتابعة ، قد ينتظم تتابعها ، 

كقد ٮتتلف اختالفا يسَتا ، كىي ُب النهاية تاٌب ٔتا ٢تا من صفات صوتية خاصة 
 (73)للتعبَت عن معٌت معُت،كابراز جوانبو ا١تختلفة كتصويره ّترس الفاظو تصويرا موحيا

 ففي توايل الدؾ كتكراره (74) (كىال إذىا ديكًَّت االرضي دىكاِّ دىكاِّ  ):يقوؿ جل شأنو 
تصويرا حسيا ٣تسما لدؾ اجزاء االرض جزءان جزءان ، كتكرار ذلك مرة بعد مرة حىت 
تفٌت ، ٍب اختيار الدؾ دكف غَته من االفعاؿ يشعرؾ باصواتو االنفجارية اليت ينحبس 

. ّٔا ا٢تواء ا٨تباسا تاما ، ٍب ال يكاد ينساب حىت ينحبس ُب صوت انفجارم اخر 
اال يشعرؾ ىذا باالحاطة باالرض كاالطباؽ عليها حىت ال يفلت منها جزء من 

 .االجزاء 
 (75 )تكرار القالب الصوٌب: ثالثا 

من السمات الواضحة للغة القرانية ُب جزء عم تكرار القالب الصوٌب للتعبَت 
الذم توضع فيو األلفاظ ُب نظاـ دقيق فتجد لو االذاف لذة كُب تكراره متعة ٕتعلو 

كىذا القالب . قريبا اىل النفس ، سريع العلوؽ بالقلب ، سهال ُب حفظو كترداده 
الصوٌب مقيس بدقة متناىية ُب كثَت من ا١تواضع ، كىي دقة معجزة كباىرة انظر اىل 
تكرار القالب الصوٌب الذم تتطابق حركاتو كسكناتو كطولو ُب ىذا العبارات القرانية 

 اف للجرس (76 )(كىالىسَّاْتىات سىبىحان * كىالنىاشَّطات نىشىطىان * كىالنىازعاٌت غىرَّقان  )البليغة 
الصوٌب مكانتو ُب القراف الكرمي كىو ال ينحسر ٔتا ذكرناه فهو يتعدل ذلك اىل ٚتيع 

ايات القراف الكرمي كلكن احببنا اف نسلط الضوء على التكرارات الهنا االشارات 
 .االكثر كضوحا
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يظاهر االيقاع يف انقراٌ انكريى  
ياهى االيقاع ؟ 

  كلكنا نعٍت بو احساس (77)اتفاؽ الصوت كتوقيعها ُب الغناء  :االيقاع ُب اللغة 
االذف كالنفس بتناغم الصوت اٟتاصل من قراءة االيات، كقد حاكؿ الدكتور ٘تاـ 

حساف اف يبُت معٌت االيقاع عن طريق شرح ا١تقاطع اللغوية كالنرب كانتهى فيو اىل أف 
االيقاع اما إيقاع ُب نطاؽ التوازف كاما ُب نطاؽ ا١توزكف ، كالوزف ُب العربية ا٪تا يكوف 

  مع مالحظة اف القراف فيو ايقاع من (78)للشعر، كالذم ُب القرآف متوازف ال موزكف
اف الوزف كالتوازف كليهما من صور ): النوع ا١توزكف، كقد اكضح الدكتور ذلك بقولو

اما . االيقاع ك٫تا ايضا من القيم الصوتية اليت تصلح اف تكوف ٣تاال للفن كاٞتماؿ 
الوزف فبحسبك اف تتامل ما ٯتنحو من اٞتماؿ للشعر كا١توسيقى ك٨تو٫تا ، اما التوازف 

كال اقصد ترتيل التطريب  )فيكفي اف تنصت اىل صوت قارئ ٣تيد يرتل القراف الكرمي 
كسنرل عندئذ اف ما ُب القراف من ٚتاؿ التوازف قد ٬تاكز  (بل الًتتيل بدكف تطريب 

كٓتاصة ما بٌت منها – احيانا ٚتاؿ الوزف كانظركذلك اىل الكثَت من اساليب الًتتيل 
كسوؼ ترل ٢تا جاذبية خاصة ٕتتذب اليك انتباىك ، ك٘تنح – على قصار اٞتمل 

.        اذنك من ا١تتعة كنفسك من االرتياح ماال ٕتده ُب بعض الشعر كالغناء
 أك انتظم اختالؼ بعضها عن (79)ككلما تقاربت اعداد ا١تقاطع بُت النربين 

بعض حسن ايقاعها كالعكس صحيح، ٔتعٌت اف ىذه الكميات بُت نرب كاخر اذا 
تباينت كمل تتقارب احس السامع كأف ا١تتكلم يتعثر ُب مشيتو بل اف ا١تتكلم نفسو 

اما ىذا التقارب كذاؾ االنتظاـ فهو الذم ٧تده ُب . البد اف ٭تس ىذا االحساس 
ايقاع االسلوب القراين كما يتضح ٦تا أٌب من الشواىد كقد ًب اختيار ىذه النماذج 

 (80)عشوائيا فيصدؽ على غَتىا من ايات القراف ما يصدؽ عليها 
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أىكىكىًصيبو مىن السَّماًء ًفيًو ظيلىمياته كىعىرده كى بػىرَّؽه ٬تىىعلوفى أىصابػىعىهيم ُب أذىانػىهيم مىن ) -1
يطي بًالكاىًفرينى  وًت كىاهللي ٤تي

ى
 (81) (الصَّواًعًق حىذىرى ا١ت

كىإفى أردًب استبداؿ زىكجو مىكىافى زىكجى كاتيتم إحداىينى ًقنطاران فىالى تأخذكا ًمنوي شيئان ) -2
تانىان كنإٙتا ميبيىنان   (82) (أتاخذكنو ّٔي

فانت تلمس عند قراءة ىذه االيات اف ىذا التوازف ىو مصدر رشاقة االسلوب كانو 
 .سبب قوم من اسباب ارتياح النفس كاحتفائها بو

 (83)االيقاع انصىتي وااليقاع انرتتيهي 
 ففي اآليو ٮتاطب البارم نبيو (84 )(أىكى زدى عىلىًيًو كىرىتىل القيرأفى تػىرىتًيالن  ): قاؿ تعاىل 

بأف رتل القراف كا١تعركؼ أف الًتتيل مصدر رتل يرتل، كانو كضع  (ص)٤تمد 
آّموعات ُب ارتاؿ كل رتل منها طائفة ٣تتمعة كبُت كل رتل كما يليو انقطاع مؤقت، 

فأما الًتتيل بالنسبة هلل تعاىل فذلك انو القراف نزؿ منجما حسب الوقائع كاسباب 
النزكؿ، فاذا انزلت آية اك آيات عد ذلك رتال قائما بذاتو بعده فًتة انقطاع الوحي ٍب 

 (كىو االيقاع)يعود الوحي يرتل اخر من االيات كىكذا، كىنا ا١تعٌت الٯتس موضوعا 
. فهو طريقة من طرؽ االداء كالقراءة  (ص)اما الًتتيل بالنسبة اىل النيب . مسا مباشرا 

فتجويد القراف يشتمل اىل جانب اعطاء االصوات حقها على امور اخرل منها ا١تد 
بانواعو كالغنة كالسكت كما اىل ذلك ٦تا يعد قبيل االنقطاع ا١تؤقت لتوايل االصوات 
اليت تتكوف منها االلفاظ، فا١تد كالسكوف كالسكوف كالسكوت كانقطاع الكالـ ، 

. مقيد بالنوف كقل ذلك ايضا عن السكت كىكذا " مد"كقل ذلك عن الغنة الهنا 
فأذا قرأ القارئ مع الًتتيل يضيف اىل االيقاع القراف الكامن ُب نصو ايقاعا اخر طارئا 
عليو خالؿ االداء كالقراءة فاذا اجتمع االيقاع الصوٌب كذلك االيقاع الًتتيلي مل يكن 
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لالذف اال اف تستمع كتنصت كتستمتع باٞتماؿ كسبحاف اهلل تعاىل اذ يقوؿ لعباده 
وف  ): ا١تؤمنُت   (85) (كىأىذىا قػيرىئى القيرأف فأستىمىعيوا لىوي كىاىنصىتيوا لىعىلىكيم تيرٛتى

يظاهر االيقاع يف انقرآٌ انكريى  
: ىناؾ مظاىر ٥تتلفة لاليقاع ُب القراف الكرمي منها 

 .ايقاع الفاصلة  -1
 .ايقاع اٟتركؼ  -2
 .ايقاع الكلمات  -3
 .ايقاع التجويد  -4
 .ايقاع السياؽ  -5
 .ايقاع الًتاكيب  -6

. كنكتفي بتسليط الضوء على األنواع األربعة األكىل الرتباطها ٔتوضوع البحث 
ايقاع انفاصهت  : اوالًال 

الفاصلة ىي الكلمة االخَتة ُب اآلية ، كمل يكن مناسبان اف يطلق عليها لفظ السجع 
اك القافية تنزيها للقراف الكرمي اف يكوف شبيها ْتديث الكهاف الذم ارتبط 

اف تكوف االلفاظ ُب تركيبها تابعة :   كقد كضعت للسجع شركط منها (86)بالسجع
١تعناىا ال العكس كاال تكوف ركيكة مستبشعة مستنكرة ٘تجها األٝتاع كتنفر عنها 

 (87)الطباع كاف ٗتتلف السجعتاف ُب الداللة على ا١تعٌت كاال كاف ذلك تكراران 
ايقاع احلروف  : حانيا 

يتأتى ىذا النوع من معرفة صفات اٟتركؼ ك٥تارجها كطبيعة جرسها كمدل التواشح 
كقد ٖتدث العلماء عن تلك اللحمة بُت الصوت كا١تعٌت .بُت صوت اللفظة كمدلو٢تا 

فذكر ابن جٍت اف االلفاظ جرت ٤تاكية الصوات الطبيعة كعصف الريح كخرير 
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كاف العرب كا٪تا تو٫توا ُب صوت اٞتندب استطالة كمد فقالوا صر ، كتو٫توا ُب ... ا١تاء
صوت البازم تقطيعا فقالوا صرصر ، كذكر سيبويو باف ا١تصادر اليت جاءت على 
الفعالف تدؿ على االضطراب كاٟتركة ، كفضال عن ا١تصادر الرباعية ا١تضعفة تاٌب 

الزعزعة كالقلقلة كالصلصة ، كدالالت بعض الصيغ كاستفعل كفعل ، : للتكرير ٨تو 
 ٨تو اليت زيدت فيها اٟتركؼ لزيادة اٟتدث ، ك٣تارة اللفظ للحدث قوة كضعفا،

 للماء ا٠تفيف ، ك (النضح)الكل الرطب ، ك (خضم)الكل اليابس ، ك (قضم)
بل ذىب اىل اثبات تلك العالقة باكثر من ذلك عندما جعل (88)(النضخ القوم)

اٟتركؼ ُب الكلمة تًتتب على حسب اٟتدث فقدـ ما يضاىي أكؿ اٟتدث ، ككسط 
فالباء فيها لغلطتها  (ْتث): ما يضاىي اكسطو ، كاخر ما يضاىي اخره ، كذلك ٨تو 

  تشبو ٥تالب االسد (89)تشبو بصوهتا خفقة الكف على االرض ، كاٟتاء لصلحها 
 ، قاؿ سيد قطب (90)كبراثن الذئب اذا غارت ُب االرض ، كالثاء للنفث ُب الًتاب 

تسمع  (  مبينا عالقة القرىب بُت الصوت كا١تعٌت (91)ُب كتابة التصوير الفٍت ُب القراف 
يىا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفركا : )ُب قولو تعاىل  (االذف كلمة اثاقلتم 

  فيتصور ا٠تياؿ ذلك اٞتسم ا١تتثاقل يرفعو (92) (ُب سبيل اهلل اثاقلتكم اىل االرض 
الرافعوف ُب جهد ، فيسقط من ايديهم ُب ثقل ، اف ُب ىذه الكلمة طنا على االقل 
من االثقاؿ ، كلو انك قلت تثاقلت ٠تف اٞترس ، كلضاع االثر ا١تنشود ، كلتواترت 

 (كاف منكم ليبطئن ):الصورة ا١تطلوبة اليت رٝتها ىذا اللفظ كاستقل برٝتها كتقرا 
خاصة ،  (ليبطئن) ، فًتسم صورة التبطئة ُب جرس العبارة كلها كُب جرس 72النساء 

كيعزل اٞتماؿ  (كاف اللساف ليكاد يتعثر كىو يتخبط فيها حىت يصل ببطء اىل هنايتها 
الصوٌب اىل حسن ا١تناسبة بُت اٟتركؼ ُب النظم القراين ، ام اف تتابع صفات 

. اٟتركؼ ك٥تارجها ىو الذم يعطي ىذه التشكيلة ا١تميزة من النظاـ الصوٌب 
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كاستخدمت اٟتركؼ العربية ُب القراف الكرمي بنسب متفاكتة ، فحركؼ العلة 
من القرآف ا١تكي كُب مقدمتها % 32شغلت حوايل  (الصوائت الطويلة كالقصَتة)

كيتكثف ٪تط  (الالـ كا١تيم كالنوف كا٢تمزة  )الفتحة ، اما اكثر الصوامت ترددا فهي 
اٟتركؼ ُب بعض ا١تواضع ليالئم فكرة السياؽ مثل حرؼ السُت ُب سورة الناس 

 (93)١تناسبة اجواء الوسوسة كا٢تمس الداخلي 
ايقاع انكهًاث  : حانخا 

: كيعتمد على التكرار ٦تا يضفي جرسا صوتيا متناغما كىو على انواع 
فأصىحىابي ا١تيىمَّنٌة مىاى أصىٌحابي ا١تيمنة ): مثل قولو تعاىل : تكرار االلفاظ باعياهنا  -1
ٌشأمة * 

ى
 (94)(*كىاصىحابي ا١تشأمىة مىا اصىحىابه ا١ت

كىإٌف عىاقىبتيم فػىعىاقػىبىوا ٔتًثًل مىا عوقىبتيم بًًو  ): مثل قولو تعاىل : تكرار مادة اٞتذر  -2
ًبي ٢تىيو ًخَته للىصاىًبرين   (95 )(كىلىئىن صىربى

ٌنم يىصالىىا ٌمذميومان ): مثل قولو تعاىل : تكرار كزف الكلمة  -3 ٍبيى جىعىلىنىا لىوي جىهى
 (96 )(ٌمدحيوران 

ايقاع انتجىيد  : رابؼا
للقرآف الكرمي اداء خاص ميزه عن كل النصوص األخرل ، إذ ٭تقق القارئ على 

ا١تد كالغنة ، : ٥تارج اٟتركؼ، كيعطيها صفتها ، كاىم مظهرين اليقاع التجويد ٫تا 
فهما ٯتثالف مظهرا صوتيا ٚتيال ُب االداء القراين ، كفيهما يطوؿ الصوت فيربزاف ُب 

كعند التحليل االدائي للنص . درج القراءة كنسبتها تفوؽ نصف ا١تقاطع الصوتية 
قد منحا النص – ك٫تا ا١تد كالغنة – القراين نالحظ اف مظهرم اٞتماؿ ُب الًتتيل 

القراين ايقاعا فريدا ، حيث تتوزع ا١تدكد كالغنن على طوؿ االيات الكرٯتة لتفسح 
 (97)آّاؿ للقارئ اف يتغٌت بالقراف الكرمي كيتمتع السامع ّٔذا االداء ا٠تاص 
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 (سىرة اننجى )دراست تطبيقيت 
ايقاع الفاصلة  : اكالن 

 57انتهت فواصل اآليات كلها ْترؼ االلف باستثناء االيات الست االخَتة : الركم 
كحرؼ االلف كما ىو معركؼ ىو من حركؼ اللُت كىو من األحرؼ "ء 2اىل 

اٞتوفية ا٢توائية،كيراد باٞتوؼ الذم تنسب اليو فراغ اٟتلق كالفم كحيث ينقطع 
  كما اف حرؼ االلف ىو من االحرؼ ا١تهجورة كالشديدة كذلك يطلق (98)٥ترجو

 كىذه ا١تزايا ٟترؼ (99)التساع ىواء الصوت بو كالمتداده  (حرؼ ىاكم)عليو تسمية 
االلف جعلتو مالئما كفاصلة قرانية ٢تذه السورة ا١تباركة اليت تتضمن اتساعا كامتدادا 
ُب عرض مواضيع حساسة غيبية كعقائدية كتارٮتية ذات ا٫تية كبَتة، فالسورة تستهل 

كى النَّجم )بظاىرة كونية كىي افوؿ اال٧تم عند الفجر كقد عرب عنها القراف بقولو تعاىل 
  مركرا بذكر حادثة االسراء كا١تعراج تلك اٟتادثة ا١تهمة ُب تاريخ (100 )(اذا ىول 

ا١تسلمُت ١تا ٢تا من اثر ُب كشف النفاؽ من الثبات ُب العقيدة، كلذا فهي ٖتتاج اىل 
، فهي نافذة على مد غييب كقد عرب عنها القراف بقولو تعاىل : اتساع فكرم كادراؾ عاؿو

 كمن ٍب (101) (فكافى قىابَّ قىوسىًُت أىكىأدىَن* ٍبنى دىَنى فىتدىىل * كىىىوى بًاالفيقى االعىلىى  )
تنتقل من اآليات لوصف كفار قريش كعبادهتم ذات اآل٢تة ا١تتعددة األشكاؿ كا١تتنوعة 
األٝتاء كفيها إ٭تاء المتداد العبادة الوثنية من اآلباء اىل األبناء كتنوع مسمياهتا كذلك 

أىلكيمي الىذىكىري كىلىوي * كىمىناة الىثٌالىثة األخيرىل * أىفىرئًيتيم الاٌلٌت كى العيزل  ):ُب قولو تعاىل 
اءه ٝتيتيميوىا انػىتيم كىاباؤكيم * تًلكى اذان ًقسميةه ًضيزلى * االهنثىى   ،ٍب (102) (إف ًىي اال اٝتى

تستمر االيات بذكر ا١تساحة بُت أمرين معلومُت من حيث اتساع الفاصلة الزمنية اك 
ٔتا ٭تقق التوافق  (السموات كاالرض  )كذكر  (االخرة كاالكىل)ا١تسافة كما ُب ذكر 

التاـ بُت حرؼ االلف كسياؽ االيات القرانية، كيستمر العرض بذكر االمتداد التارٮتي 
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ـى ملى يػينىبا ٔتىا ُب ): ٢تداية البشرية عن طريق أنبياء اهلل ابراىيم كموسى ُب قولو تعاىل  أ
  كاالقواـ اليت عذّٔا اهلل كمن ٍب تستعرض (103) (كىابىراًىيم الَّذم كَب*صيحيف موىسى

االيات صور من الطباؽ مثل الضحك كالبكاء كا١توت كاٟتياة كالذكر كاالنثى كلتختم 
السورة بفاصلة مغايرة نًتؾ تفسَتىا اىل حينو ،اف ايات سورة النجم خَت مصداؽ 

على التوافق بُت السياؽ القرانية بل نلحظ جليا تكرار حرؼ األلف فيما خال 
الفاصلة القرانية للحفاظ على ايقاع خاص لتلك السورة ا١تباركة متماشيا مع ما تعرضو 

ىذه السورة ُب عمومها .(104)يقوؿ سيد قطب معلقا على سياؽ السورة .من مواضع 
كاهنا منظومة موسيقية علوية ، منغمة ، يسرم التنغيم ُب بنائها اللفظي كما يسرل 

كيلحظ ىذا التنغيم ُب السورة بصفة عامة ، كيبدك . ُب ايقاع فواصلها ا١توزكنة ا١تقفاة 
القصد فيو كاضحا ُب بعض ا١تواضع ، كقد زيدت لفظة اك اختَتت قافية ، لتضمن 

اىل جانب ا١تعٌت ا١تقصود الذم تؤديو ُب السياؽ كما – سالمة التنغيم كدقة ايقاعو 
افريتم الالت كالعزل كمناة الثالثة ): مثل ذلك قولو – ىي عادة التعبَت القراين 

كمناة الثالثة فقط يتعطل : كلو قاؿ . فلو قاؿ كمناة االخرل ينكسر الوزف .. (االخرل
ايقاع القافية كلكل كلمة قيمتها ُب معٌت العبارة،  كلكن مراعاة الوزف كالقافية كذلك 

الكم الذكر كلو االنثى ؟ تلك : ُب كزف االيتُت بعدىا  (اذف)كمثلها كلمة . ملحوظة 
تؤدم غرضا فنيا - ىذا–كاف كانت . ضركرية للوزف  (اذف)ككلمة ! اذا قسمة ضيزل 

. كىكذا ... ُب العبارة 
. لوف يلحظ فيو التموج كاالنسياب . ذلك االيقاع ذك لوف موسيقى خاص 

كىو يتناسق بتموجو كانسيابو . كٓتاصة قي ا١تقطع االكؿ كا١تقطع االخَت من السورة 
مع الصوركالظالؿ الطليقة ا١ترفوفة ُب ا١تقطع االكؿ ، كمع ا١تعاين كاللمسات العلوية ُب 

ٍب يعم ذلك العبق .ىو قريب منهما ُب اٞتو كا١توضوع ا١تقاطع االخَتة كما بينهما ٦تا
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جو السورة كلو ، كيًتؾ اثاره ُب مقاطعها التالية ، حىت ٗتتم بايقاع موح شديد اال٭تاء 
 .ترتعش لو كل ذرة ُب الكياف البشرم كترؼ معو كتستجيب . مؤثر عميق التاثَت 

العقيدة : كموضوع السورة الذم تعاٞتو ىو موضوع السور ا١تكية على االطالؽ 
كالسورة تتناكؿ ا١توضوع من زاكية . الوحي كالوحدانية كاالخرة : ٔتوضوعاهتا الرئيسية 

ككىن عقيدة الشرؾ كهتافت . معينة تتجو اىل بياف صدؽ الوحي ّٔذه العقيدة ككثائقو 
.  اساسها الو٫تي ا١توىوف

جاء : القسم االكؿ : توزعت اكزاف الفاصلة ُب السورة على قسمُت : الفاصلة -1
ّٔيئة اٝتاء  

 ا٢تول ، القول ، ا١تنتهى ، ا١تأكل ، الكربل، العزل، االخرل :(اؿ)معرفة ب - أ
تكررت ثالث )، ا٢تدل ، االكىل  (تكررت ثالث مرات )، االنثى  (تكررت مرتُت)

. ، الدنيا ، الشعرل ، االزفة ، الكاشفة  (مرات 
. ضيزل ، موسى، شيئان  (تكررت مرتُت)اخرل  :(اؿ)غَت معرفة ب - ب

  كجاء على صيغ صرفية ٥تتلفة ايقاعاهتا كاحدة كىي على النحو االٌب: القسم الثاين :
فعل 

ماضي 
فعل مبٍت اسم تفضيل فعل امر فعل مضارع 

للمجهوؿ 
اسم صفة 

فاعل 
سامد حيسٌت يوحى االعلى اعبدكا يرل ىول 
  يرل ادَن  يغشي غول 
  ٘تيٌت االكَب  يرضي استول 
   اطغى  يرل تدىل 
   اىول  تتمارل اكحى 
   افىت  تعجبوف رال 
     تبكوف طغى 
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      ٘تٌت 
      اىتدل 
      اتقى 
      اكدل 
      توىل 
      كَب 
      سعى 
      ابكى 
      احيا 
      غشى 
      ابقى 

 

كقد كردت الفواصل ُب ايقاعات ٤تكمة النسيج فصيغة الفعل ا١تاضي ا١تقصور كانت 
 (سعى، رال، طغى)الثالثي ا١تقصور كما ُب  (فعل)الغالبة، كىو على ثالثة أكزاف 

كىناؾ اكزاف اخرل قليلة كما ُب  (ابكى، ابقى)الثالثي ا١تزيد كما ُب  (افعل)ككزف 
 . (تفعل ، افتعاؿ ، تفعل)كىي على التوايل  (توىل ، استول ، كَب )االفعاؿ 

كيلي الفعل ا١تاضي ا١تقصور الغالب ُب حضوره الفعل ا١تضارع لفعل ماض 
كاليت جاءت بوزف  (يعجبوف كيبكوف )باستثناء (يرل ،يرضى)مقصور ايضا كما ُب 

كبفاصلة مغايرة ١تا ُب السورة متشأّة ُب الفعلُت ليكتمل تناسق  (يفعلوف)٥تتلف 
. السورة من حيث الفواصل كارتباطها بالتعبَت القراين كالسياؽ العاـ 

 (اعبدكا )كجاء فعل االمر ليختم السورة ككاف حضوره ُب ىذه االية فقط 
 . (ييرل ، يوحى)كايضا فعل الفعل ا١تبٍت للمجهوؿ كما ُب 
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كما ظهر اسم التفضيل ُب أكثر من موقع ُب االية كايضا جاء مقصورا 
الواردة ُب السورة كنالحظ اف  (االعلى ،االدَن)ليناغم االفعاؿ ا١تقصورة كما ُب 

باستثناء  (موسى ، الشعرم)االٝتاء جاءت كلها مقصورة لذات ا٢تدؼ كما ُب 
الواردة ُب هناية االيات اليت ظهرت الفعلُت اللذين خرجا من  (االزفة ، الكاشفة)

ا١تقصور ليقدما مقطعا جديدا يستكمل ا١تقاطع السابقة بنغم جديد كسنقدـ تعليال 
مل تات ّٔيئة االلف ا١تقصورة  (الدنيا ، شيئا)٢تذا االمر ُب حينو كما اف الكلمات 

. كلكنها جاءت متقاربة جدا من حيث ا١تخارج كتنتهي ْترؼ األلف 
كعلى ٨تو عاـ فاف أغلب الفواصل ىي األلف ا١تقصورة باستثناء تسع 

 فاصلة كمن تسع فواصل تلك اربعة منها ٮتتتم ْترؼ االلف 2فواصل من أصل 
. ليالئم الفواصل االخرل

 إف اشتماؿ الغالبية العظمى للفواصل على حرؼ االلف كاشتماؿ البعض 
اضفى طابع  (اكحى ، اتقى ، اكدل)منها على حرؼ االلف الكثر من مرة كما ُب 

السالسة لاللفاظ ٦تا ٬تعل االذف تقبل كهتفو لسماع تلك الكلمات ا١تًتاكبة ُب نسيج 
الذم تتوافق فيو الفواصل ُب  (التطريف)٤تكم بديع كنوع الفواصل ُب االغلب من 

ُب تلك الًتاكيب ا١تكررة ُب ثنايا السورة كما ُب  (التماثل)الركم دكف الوزف ، كياٌب 
 مثاالن على التماثل (105) (مىاى ضىلى صىاحىبكيم كىمىا غىوىل* كىالَّنجمي اذىا ىىوىل )قولو تعاىل 

ل  ):على حُت ياٌب التماثل  ُب قولو تعاىل  اىفىرئًتيم * لىقىدى رىأل ًمن أيىاًت رىبىو الكىربى
 .     مثاال على التطرؼ(106 )(اٌلالتى كىالعيزل 

إيقاع اٟتركؼ  : ثانيا 
إف التكرار األكرب ُب فواصل آيات سورة النجم ىي ٟترؼ األلف كما ىو 

حاؿ أغلب السور ا١تكية ، كمن ا١تعركؼ أف أصوات اللُت عند النطق ّٔا يندفع ا٢تواء 
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من الرئتُت مارا باٟتنجرة ، ٍب يتخذ ٣تراه ُب اٟتلق كالفم ُب مرر ليس فيو حوائل 
تعًتضو ، كىو ما يتناسب مع قوة ا١تعاين اليت تشَت اليها السورة ا١تباركة حيث اف 

السور ا١تكية ، كعددىا ٯتثل ثلث القراف تقريبا ، يغلب على مواضيعها الدعوة اىل 
التوحيد كعبادة اهلل كحده كاثبات الرسالة ، كاثبات البعث كاٟتساب كذكر القيامة 

كاىوا٢تا كالنار كعذأّا كاٞتنة كنعيمها ك٣تادلة ا١تشركُت بالرباىُت العقلية كااليات 
الكونية كلذلك فإف صوت األلف كما لو من خصائص صوتية جعلتو يتصدر 

. االصوات اللغوية ُب سورة النجم بشكل عاـ كبفواصلها بشكل خاص 
حيث  (كالنجم اذا ىول): الظاىرة الكونية اليت اقسم ّٔا البارئ حيث قاؿ 

اف امتداد حرؼ االلف يعطي ٣تاال للذىن للتفكَت ّٔذه ا١تسألة كمن ٍب تطرقت 
االيات ٟتدث تارٮتي مهم ُب حياة ا١تسلمُت أال كىو حادثة االسراء كا١تعراج مع كل 
ما يعًتيها من تعامل مع الغيبيات كىو أمر بعيد عن مدارؾ االنساف االعتيادم لذا 

جاء حرؼ األلف ليلطف من كقع ىذه اٟتادثة كصدمتها ُب قلوب ىي جديدة عهد 
باإلسالـ كليفتح االذىاف على مساحات كبَتة لالستيعاب كنلحظ تكرار حرؼ 

علموي ): االلف ُب ا١تقاطع ا١تصاحبة للحادثة كختاـ الفاصلة ّٔا كما ُب قولو تعاىل 
فكافى قابى * ٍبى دنا فػىتىدىلن * كىو باالفًق االعلىى * ذيك مرةو فىاستوىل * شىديدي القوىل 
أفتماركنوي علىى * مىاكىذبى الفؤىاد مارىأل * فىأكحىى اىل عبده ما أكحى * قىوسُت أكدَن 

إذ يغشى * ًعندىىا جنىةي ا١تأكىل * عند ًسدرًة ا١تنتهى * كلقد رأه نزلةن أيخرل * مايػىرىل 
  .(* لىقد رىأل من أيات ربًو الكيربىل * مىا زاغى البصر كىما طغى * السدرة ما يغشىى 

 كماف اف امتداد النفس عند النطق بااللف يناسب أسلوب االستفهاـ ُب قولو (107)
* ألكمي الذكىري كلوي االنثى * كمناة الثالثة اآلخرل * أفىرأىيتم ي الالت كالعزل ):تعاىل 

 حيث (108 ).(....إف ًىيى إالأىٝتىاءه ٝتيتموىا أنتم كآباؤيكم * تلك إذنا قسمةه ضيزل 
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يستفهم اهلل عز كجل منهم عن االكثاف اليت يعبدكف كمن ٍب يستنكر عليهم شركهم 
كجعلهم االكثاف بناتا لو كلقد عد قسمتهم ىذه قسمة غَت عادلة ٍب يًتكهم ُب 

لقد تناسب كجود حرؼ االلف كمع مفهـو االستفهاـ . عماىم كاشراكهم 
كاالستنكار التدر٬تي الذم تفكر كمساحة يقدمها امتداد حرؼ االلف كمن ٍب تاٌب 

كىي لفظة غريبة ُب كردت ُب القراف مرة كاحدة فاصلتها حرؼ االلف  (ضيزل)لفظة 
كىي تناسب بقية الفواصل كما اف حرؼ الضاد كىو حرؼ جهورم يقطع فسحة 

  (109) (يدؿ على الغلبة ٖتت الثقل : حرؼ الضاد )الذىن اىل ٨تو النتيجة النهاية 
حيث تعلن االية اليت تليها مسؤكليتهم عن ىذا االمر كاهنم ىم من كضعوا ىذه 

ا١تسميات كُب منتصف االية يًتكهم كاكىامهم كيًتؾ خطأّم كيتحدث عنهم بصيغة 
كيستمر حرؼ االلف بدكره الرائع كا١تتناغم .الغائب فال ٣تاؿ للعذر بعد ارساؿ ا٢تول 

كىهلًل مىا ُب ): مع مواضيع السورة حيث يستعرض ملك اهلل الواسع ُب قولو تعاىل 
زًمى الًَّذينى أىحسىنيوا  السَّمىاكىاًت كىمىا ُب االىرًض ٞتًًزًمى الًَّذينى اىساءيكا ٔتىا عىًمليوا كى٬تى

بىائًرى االًٍب كى الفيوىاحشى  ) : ، كاكسع مغفرتو ُب قولو تعاىل(110)(بًاٟتيسٌت تنىبيوفى كى الًَّذينى ٬تى
إال اللَّمىمى ًإفى رىبَّكى كىاًسع ا١تغىًفرىة ىيوى أىعلىمي ًبكيم إذ أىنشىأكيم ًمنى األرًض كىًإذ أىنتيم أىًجنَّةي 

 كثبات العقيدة من (111) (ُب بيطيوًف أيمَّهىاًتكيم فىالى تيزكُّوا أىنفيسىكيم ىيوىأىعلىمي ٔتىًن اتػَّقىى 
أـى ملى  ): ُب قولو تعاىل  (ص)زمن ابراىيم عليو السالـ كموسى كصوال اىل النيب االكـر 

  ٍب يلخص حياة االنساف ُب (112) (كىًإبرىاًىيمى الًَّذم كىَبَّ * يػينىبَّأ ٔتىا ُب صيحيًف ميوسىى 
ًمن نيطفىةو * كىأىنًوي خىلىقى الَّزيكجًُت الذَّكىرى كى األينثىى  ): تصوير موجز كدقيق ُب قولو تعاىل 

 كيبُت عذاب العديد من االمم ُب قولو (113) (كىأىفَّ عىلىيًو النَّشأىةى األيخرىل* ًإذىا ٘تيٌتى 
كى قىوـى نيوحو ًمن قىبلي أنػَّهيم كىانوا * كىٙتىيودى فىمىا أىبقىى * كىأىنَّوي أىىىلىكى عىادان األيكىلى  ) :تعاىل

كٚتيع ما استعرضتو اآليات فيو سعة ا١تعٌت كا٬تاز ُب التعبَت (114) (*ىيم أىظلىمى كى أىطغىى
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كلقد حقق امتداد حرؼ االلف الغاية كالتوازف بُت االمرين فلقد جارة اال٬تاز كاعطى 
كخيتم استعراض االء اهلل .االمتداد حقو فكاف التصوير للمواضيع مدىشان كاعجازان كبَتاى 

ًء رىبىكى تػىتىمىارىل):كنعمو باستفهاـ كتوبيخ ُب قولو تعاىل    كىنا يتحوؿ (115)(*فىًبأىمّْ االى
ا نىًذيره ًمنى الىنيذًر األيكىلى ):سياؽ التعبَت اىل حيث الشدة ُب قولو تعاىل كمن (116) (*ىذى

اى ًمن دكًف اهلًل * أىزىفتى األزًفةي  ):ٍب تتغَت الفاصلة اىل حرؼ التاء ُب قولو تعاىل لىيسى ٢تى
كشديد اىل فاصلة ْترؼ مهموس كشديد كىو  ، فمن فاصلة ْترؼ ٣تهور (*كىاًشفىةه 

ا٢تمس كالذم ٮتتاره االنساف ُب ٟتظات االنكسار  حرؼ التاء ، كالتاء من حركؼ
النفسي كالشكول كالضعف كا٢تواف كالذؿ كاالهنزاـ كىو مناسب لتصوير يـو القيامة 

١تا فيو من اىواؿ كمشاىد مركعة ٥تيفة تبعث على االنكسار كا٠توؼ من آّهوؿ 
ًة  ): كيدفع االنساف ٨تو االلتماس كالدعاء كما ُب قولو تعاىل  * كىالَّ لىيينبىذىفَّ ُب اٟتيطمى

يوقىدىةي * كىمىا أىدرىاؾى مىا اٟتىيطمىة ي 
ا عىًليهيم * اليتَّ تىطَّلعي عىلى األفػىئىدةً * نىاري اهلًل ا١ت إهنى

  غَت اف ا٬تاز العبارة كعمق معناىا الذم يتطلب (117)(*ُب عىمىدو ٦تيىددىة * ميؤصىدىةه 
تنبيها تطلب كجود حرؼ من حركؼ الصفَت فجاء تكرار حرؼ الزام دعمان للمشهد 

القراين كالفاصلة القرانية ا١تهموسة حيث اف حرؼ الزام ىو من اصوات الصفَت 
ا١تعركفة ُب كضوحها كاصداؤىا ُب ازيزىا ٬تعل ٢تا كقعا ٦تيزا مابُت االصوات الصوامت 

كما ذلك اال نتيجة التصاقها ُب ٣ترل ، كاصطكاكها ُب جهاز السمع ، ككقعها 
اٟتاصل مابُت ىذا االلتصاؽ كذلك االصطكاؾ ، كٟترؼ الكاؼ دكر ُب كلمة 

فهو حرؼ مهموس شديد يالئم ا١تعٌت كحرؼ الشُت كىو حرؼ مهموس  (كاشفة )
رخو يدؿ على تفشي كىوما يالئم ا١تعٌت ايضا ، كال يفوتنا ذكر ما لتشابو الصيغة 

، ىذا اٞترس الصارخ يؤدم (ازفت االزفة  )الصرفية اثر كبَت ُب ٕتسيد ا١تعٌت ُب قولو 
مهمة االعالف الصريح عن ا١تراد ُب تاكيد اٟتقيقة كىو بذلك يعرب عن الشدة حينا ، 
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كعن العناية باالمر حينان اخر ، ٦تا يشكل نغما صارما ُب الصوت ، اك ازيزا مشددا 
ا اٟتىدًيًث ):لدل السمع ٍب تتحوؿ الفاصلة اىل حرؼ النوف ُب قولو تعاىل أفىمىن ىىذى

من    كحرؼ النوف ىو(118) (*كىأىنػىتيم سىامىدكف* كىتىضىحىكيوف كىالى تىبكيوف *تيعجنبوفى 
  كىي من اخف (119 )(ىي الفصاحة كالسالسة ُب الكالـ:الذالقة)اٟتركؼ ا١تنذلقة

اٟتركؼ كما اف حرؼ النوف من اٟتركؼ ا١تهجورة كما بُت الشدة كالرخاء فالتحوؿ 
ُب الفاصلة من ٣تهور شديد اىل مهموس شديد كصوالن اىل ٣تهور الشديد كال رخو 

كُب ذلك تناسب ُب التحوؿ، فلقد جاءت التاء جسرا من الشدة كاٞتهور ٨تو ٣تهور 
. ال شديد كال رخو عبورا على حرؼ مهموس

إف حركؼ ا١تد كاللُت كاٟتاؽ النوف ختمت ّٔا فواصل كثَت من االيات ، 
  كحكى سيبويو (120)فزداف تنغيمها ، ك٘تكن تطريبها ، كما اشار اىل ذلك الزركشي 

اهنم ما تر٪توا فاهنم يلحقوف االلف كالواك كالياء ، كما ينوف كما ال  )  عن العرب (121)
اف كركد النوف بعد حركؼ ا١تد مطرد كشائع ُب  (ينوف ، الهنم ارادكا مٌد الصوت 

القراف حىت صار ذلك مظهرا صوتيا كاضحا كبارزا ، التكاد تفارقو كانت تقرا القراف 
عىلىمى القيرأفى * اٌلرىٛتىن  ): اال كتصادفو لكثرتو كانتشاره ، كحسبنا من أمثلتو قولو تعاىل 

، كلًتجع الفاصلة اىل حرؼ االلف ُب االية االخَتة كىو (122) (خىلىقى اإلنسىاف * 
  (123) (فأىسىجديكا لًًلًو كىاعىبديكا )حرؼ ٣تهور شديد يالئم فعل االمر ُب قولو تعاىل 

كيلحظ كجود فعلي االمر ُب االية الواحدة ككما اف استباؽ حرؼ االلف بالواك فيو 
. نوع من التناسق فيما بينو كبُت الفاصلة اليت سبقتو كاليت ٗتتم بالواك كالنوف 

ويضت ػدديت  
( 350)كتكرار حرؼ األلف فيها ىو  (1395)إف عدد حرؼ السورة ىو 

من ٣تموع اٟتركؼ ام ربع السورة مبينو من حرؼ االلف % 25مرة ٦تا ٯتثل نسبة 
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فلهذا اٟترؼ حضوره العايل كيرافقو تاثَت صوٌب فيزيائي على ٟتن الكالـ كما !! 
كاغلبها حركؼ  (ـ-ف- ك-ؿ-أ)يلحظ اف اكرب التكرارات للحركؼ جاءت بالًتتيب 

 .شديدة 
 ايقاع الكلمات : ثالثان 

 :يظهر ايقاع الكلمات ُب السورة ُب ا١تظاىر االتية
  (يرل-األكىل)تكررت ثالث مرات ك  (األخرل–األنثى )تكرار بعض األلفاظ ٨تو 

 .تكررت مرتُت
  رأل)تكرار ا١تادة اللغوية ذاهتا ُب صيغ اشتقاقية ٥تتلفة ُب الفاصلة القرأنية ، ٨تو ،

( كَب،اكَب )– ( ىول ،أىول)– ( طغى ،أطغى)– ( اكحى،ييوحى - )(يرل، ييرل
–  (غشى،يغشى)كُب غَت مواضع الفاصلة القرانية كما ُب  (ابكى ،تبكوف)– 
 (سعى، سعيو)–  (هتول، ا٢تول ،اىول)–  (افتماركنو ، تتمارل)–  (دنا ،ادَن)

 ، (نذير ،نذر)–  (غشى، غشاىا)–  (تزر ،كازرة، كزر)– 
  كالوزف  (اكحى ، ابكى، احيا )تكرار االكزاف ُب الفواصل كما ُب كزف افعل كما ُب

كما  (تفٌعل)كالوزف  (طغى ، سعى) (فعل)كالوزف  (ييرل ، ييوحى)كما ُب  (ييفعل)
  .(توىل ، تدىل)ُب 

اف كل ىذا النسق يصب عند كماؿ التصوير الفٍت لالحداث القرانية كتوافق الفاصلة 
القرانية مع ىذا الغرض لتكوين منظومو ال شعرية كال نثرية كا٪تا قرانية فريدة من 

 .نوعها فسبحاف اهلل احسن ا٠تالقُت 
ايقاع التجويد  : رابعان 

ظهر ا١تد ُب السورة ٜتسان كعشرين مرة ، تسع منها للمد الواجب كالباقي 
كىنا . جائز كمن ا١تعركؼ اف اكثر القراء ال يطبقوف ا١تد اٞتائز ٗتفيفا على الناس 
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يتبُت ا٫تية الفاصلة القرانية اليت جاءت داعمة للمد حيث اف مواضيع السورة تتطلب 
اباؤكم – اٝتاء :اما مواضيع ا١تد الواجب  .فسحة ذىنية يوفرىا ا١تد كالفاصلة القرانية 

كاما مواضع – ا١تالئكة – اٞتزاء – االؤء – كبائر – اساءكا – يشاء – جاءىم – 
كَب  – اكدل أ – اتقى – اال اٝتاء – رال – فاكحى اىل ربو – ىول : ا١تد اٞتائز 

* أىزىفىت األزًفة  ): كىناؾ آيات ال تشتمل على أم نوع من ا١تد ٨تو قولو تعاىل ...
ا اٟتىدًيث تػىعىجبىوفى * لىيىسى ٢تىىا ًمن ديكف اهلًل كىاىشىفىةه  * كىتىضحىكيوفى كىالى تػىبىكيوف * أىفىمىن ىىذى

نالحظ ُب ىذه اآليات ا١تباركة ،  (124) (*فاىسجيديكا لًلًو كىاىعىبديكا * كىانىتثم سىامىدكف 
عدـ اشتما٢تا على مد كتغَت الفاصلة القرانية، كلقد جاء ىذا األمر متماشيا مع ما 

تعرضو اآلية من ىوؿ كفزع يـو القيامة كايقاظ االنساف من حالة تعجبو فاألمر يتطلب 
البكاء ال الضحك ُب اشارة اىل جدية ا١توضوع كانو قادـ ال ٤تالة كيستنكر اهلل حالة 

الغفلة اليت ىم ّٔا كيدعوىم للسجود كالعبادة بصيغة االمر ُب تصوير يشَت اىل 
انقضاء الوقت كعجلة األياـ كىذه العجلة تتطلب سرعة ُب اللفظ فال ٣تاؿ للتأمل 

لذا جاء تغَتىا مناسبا الجواء  (االلف ا١تقصورة )الذم تقدمو لنا الفاصلة السابقة 
 . جاء داعما لتلك األجواء \ اآلية كذا اف غياب امل

اخلامتت  
، إف موضوع مناسبة الفواصل لآليات من ا١تواضيع اليت عٍت ّٔا العلماء كبينوا أ٫تيتها

: كمن خالؿ دراسيت ١تناسبة الفواصل لسورة النجم خلصت اىل النتائج اآلتية
 .الفاصلة القرآنية ٘تثل جانبان مهما من جوانب اإلعجاز القراين  -1
كارتبطت  ، إف القراف الكرمي عقد فريد ارتبطت ألفاظو ككلماتو ُب اآلية الواحدة  -2

آياتو ببعضها البعض ُب السورة الواحدة كارتبطت سوره ببعضها حىت كاف كالبنياف 
 .ا١ترصوص يشد بعضو بعضان 
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إف القراف الكرمي يويل االيقاع اللفظي ُب اآليات اىتمامان كبَتان ١تا ٭تدثو من تأثَت  -3
 .ُب النفس كلكن ليس على حساب ا١تعٌت 

كقد يستغٍت القرآف بلفظ عن ، إف الفاظ القرآف الكرمي اختَتت بدقة متناىية  -4
 .اخر رعاية لقوة البناء البياين كا١تعنوم 

أم اهنا تؤدم اىل قوة األداء اللفظي كقوة ،اف الفاصلة القرآنية ٗتدـ ا١تبٌت كا١تعٌت -5
 .ا١تعٌت 

إف التناسق كالتالـؤ ُب الفاصلة ٭تدث تأثَتان ُب النفس عند ٝتاعها ٔتا ٖتملو من  -6
 .إ٭تاءات كمعافً 

اف الداللة الصوتية للفواصل القرآنية ٮتدـ كثَتان ا١تعٌت لتلك السورة كقد كجدنا  -7
 .ىذا االمر جليان ُب سورة النجم 

كأىم نتيجة كصلنا إليها اف اعجازات القرآف كثَتة كمتعددة كىي متشابكة فيما  -8
 .بينها بنحو يتطلب توفيق من اهلل حُت يقرر التصدم لكشف سر من أسرارىا 

 اذلىايش 
 59،التصوير الفٍت ُب القرأف  (1)
 (.فصل )لساف العرب ،ابن منظور ، ماده   (2)
 (الفاء كالصاد)معجم مقايس اللغو باب  (3)
 53\1، الزركشي ، الربىاف ُب علـو القرأف  (4)
 162ص ، 7ج،4معجم ا١تؤلفُت تراجم مصنفي الكتب العربيو مج:انظر (5)
 339ص ، 1ج، مناىل العرفاف ُب علـو القرأف  (6)
 270ص، السيد اٛتد صقر ، الباقالين ،اعجاز القرأف  (7)
 164ص، ٤تمد علي ا٠تويل .د، معجم علم األصوات : ينظر (8)
 129 معجم علم األصوات (9)
 7مكانو الفواصل من األ٧تاز من القرأف ص:  ينظر(10)
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 7ا١تصدر نفسو : ينظر (11)
  .7مكانو الفواصل  من األعجاز ُب القرأف الكرمي ، ص : انظر (12)
ىي اطالة صوت النوف مع تردد موسيقي ٤تبب فيها، كتاب االصوات اللغوية للدكتور ابراىيم :الغنة (13)

 .70انيس، ص
  .2/452الكتاب  (14)
  .186ذكم التمييز ُب كظائف الكتاب العزيز ، ص: ينظر  (15)
مكانو الفواصل من االعجاز ُب القراف الكرمي ، ٤تمد رجاء حنفي عبد ا١تتجلي : انظر  (16)

 .10،11نص
 ( .91-89)كماؿ الدين عبد الغٍت مرسي ، ص.االيات القرانية ، د: ينظر  (17)
  .2/309مناىل العرفاف ،: ينظر  (18)
 .308مناىل العرفاف ُب علـو القراف ، ٤تمد عبد العظيم الزرقاين ، ص (19)
 .339، ص3االتقاف ُب علـو القراف ، السيوطي ،ج (20)
احكاـ الرام ُب احكاـ االم لشمس الدين ٤تمد صائغ اٞتنبلي ، ا١تعركؼ بابن ايب الفرس ، ُب  (21)

 .97-93فواصل االيات القرانية ، كماؿ الدين ا١ترسي ، ص: كشف الظنوف ، كانظر 
 .25االية : سورة النجم  (22)
 .70االية :سورة القصص  (23)
 .40االية :سورة الضحى  (24)
 .9االية :سورة الرعد  (25)
 .32االية : سورة غافر  (26)
 .77االية : سورة طو  (27)
 .73االية :سورة الفرقاف  (28)
 .5االية :سورة الليل  (29)
 .ء 2االية : سورة الرٛتن  (30)
 .(بتصرؼ) 157زىر الربيع ُب ا١تعاين كالبياف كالبديع ، الشيخ اٛتد احملالكم ، ص (31)
 .125، ص3االتقاف ُب علـو القراف ، السيوطي ف ج (32)
 .79الربىاف ُب علـو القراف ، الزركشي ، ص (33)
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 .25: سورة االحزاب  (34)
 ( .5-3)سورة اٞتاثية  (35)
 .40الفاصلة القرانية ، دعبد الفتاح الشُت ، ص (36)
 .118سورة التوبة  (37)
 .93البديع ، ابن معتز ف ص (38)
 .166:سورة النساء  (39)
 .8:سورة اؿ عمراف  (40)
 .10: سورة االنعاـ  (41)
 .37: سورة االحزاب  (42)
 .41د عبد الفتاح الشُت ، ص: الفاصلة القرانية  (43)
 .285 ،ص10لساف العرب ، البن منظور ،مج : مابُت ا١تنكب كالعنق ، انظر  (العاتق) (44)
 .678، ص 10نفس ا١تصدر السابق ،مج : ا٠تصر ، انظر  : (الكاشخ) (45)
٤تمد بن خلف  بن حياف بن صدقة الصيب ، ا١تلقب بوكيع باحث ، عامل بالتاريخ كالبلداف لو  (46)

االعالـ ، زركلي ، : ، توُب ُب بغداد ، انظر (الطريق)ك (اخبار القضاة كتوارٮتهم  )مصنفات منها 
 .114، 115، ص6مج 

  .14:سورة ا١تؤمنُت  (47)
  .96 ، ص1الربىاف ُب علـو القراف ، زركشي ، ج (48)
  .50: سورة ا١تائدة  (49)
  .(بتصرؼ يسَت )98 ،96، ص1ا١تصدر السابق ، ج  (50)
 .310،309ص/2راجع ، ٤تمد عبد العظيم الزرقاين ، مناىل العرفاف ف ج  (51)
 .ٚتع عركض على غَت قياس ، كىو ميزاف الشعر اك اٞتزء الذم ساخر النصف االكؿ من البيت  (52)
 .الرجز ضرب من الشعر كزنو مستفعلُت ست مرات  (53)
 .102اية : سورة البقرة  (54)
  .(ء2- 11)سورة ا١تدثر  (55)
 .170اعجاز القراف ، مصطفى صادؽ الرافعي ، ص (56)
 .ا١ترجع السابق  (57)
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  .36سورة القمر ، اية  (58)
 .لساف العرب ، ابن منظور ، مادة صوت :  انظر  (59)
 .العُت ، ا٠تليل اٛتد ، مادة الصوت : انظر  (60)
 .6-1سر ضاعة االعراب ، ابن جٌت ،: انظر  (61)
 .496مفردات القراف ، الراغب االصفهاين ، باب الصوت ، ص : انظر  (62)
 .17الفوناتيك كالفنولوجيا كعالقتهما بالنظم القراين ، ٤تمد رزؽ ، ص: انظر  (63)
 .60-59علم اللغة العاـ ، كماؿ بشر ، ص  (64)
 39-38 فما بعد ، كذلك مدخل اىل علم اللغة ،٤تمود فهمي ٣تازم ص17ا١تصدر نفسو ، ص (65)

. 
 . .ا١تعجم كعلم الداللة للطالب ا١تنتظمُت كا١تنتسبُت ، دز سامل سليماف ا٠تماش : ينظر كتاب  (66)
 (بتصرؼ يسَت) 177 اىل 171كماؿ الدين ا١ترسي ، ص: فواصل االيات القرانية  (67)
 .سورة الناس  (68)
 .192علم اللغة ، ٤تمود سعراف ، (69)
 .192نفس ا١تصدر ص (70)
 .190نفس ا١تصدر ص  (71)
 .192نفس ا١تصدر ص (72)
 .168علم اللغة ، ٤تمد السعراف ، ص (73)
 .21االية : سورة الفجر  (74)
  .٤169تمد السعراف ، : علم اللغة  (75)
 (.3-1)سورة النازعات ، االيات  (76)
 .1050، ص2ا١تعجم الوسيط ،ج (77)
 .92٘تاـ حساف دراسة اسلوبية للنص القراين ص.البياف ُب ركائع القراف ، د (78)
كىو الصوت الذم يتم عنده االنتقاؿ من طبقة صوتية اىل طبقة : النرب كما بينو الدكتور ٘تاـ  (79)

 .صوتية اخرل
 .270ا١تصدر السابق ، البياف ُب ركائع القراف ، ص (80)
 .19سورة البقرة ، االية  (81)



 ـ2013 – ثاين العدد اؿ   فصلية ، علمية ، ٤تكمة              رلهت انرتاث انؼهًي انؼربي

241 

 

  .20سورة النساء االية  (82)
 .273ك272٘تاـ حساف ، ص.البياف ُب ركائع القراف ، د (83)
 .4سورة ا١تزمل ، االية  (84)
 .204سورة االعراؼ ، اية  (85)
 .97-ء2/9االتقاف ُب علـو القراف : انظر (86)
 .3/21الطراز  (87)
 .158-2/152انظر ا٠تصائص  (88)
 مقاييس اللغة مادة ْتثى  (89)
 .3ء2/1انظر ا٠تصائص ف ابن جٌت ،  (90)
 .92-91التصوير الفٍت ، سيد قطب ، ص (91)
 .38االية : سورة التوبة  (92)
 .(نسخة الكًتكنية)2-1االيقاع ُب القراف الكرمي مظاىره ككظائفو ، عبد اهلل مشايلة ، (93)
 .8-9االيتُت : سورة الواقعة  (94)
 .ء12االية : سورة النحل  (95)
 .18اية :سورة االسراء  (96)
 (.2-1)ا١تصدر السابق االيقاع ُب القراف الكرمي مظاىره ككظائفو ،عبداهلل مشايلة  (97)
 .182،ص5التمهيد ُب علـو القراف ، ٤تمد ىادم معرفة ،ج: انظر  (98)
 .،بتصرؼ يسَت 182ا١تصدر السابق ، ص (99)
 .1االية : سورة النجم  (100)
 (.9-7)االيات : سورة النجم  (101)
 (.23-19)االيات : سورة النجم  (102)
 (.29-28)االيتُت : سورة النجم  (103)
 .3404-3405ُب ظالؿ القراف ، سيد قطب ، آّلد السادس ،ص (104)
 .1،2االيتاف : سورة النجم  (105)
 .18،19االيتُت : سورة النجم  (106)
 (.18-8)االيات : سورة النجم  (107)
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 (.23-19)االيات : سورة النجم  (108)
 ك64-63انظر هتذيب ا١تقدمة اللغوية ، اسعد علي ، ص (109)
 .31االية : سورة النجم  (110)
 .32االية : سورة النجم  (111)
 .(ء3-37)االيتُت : سورة النجم  (112)
 .(ء7-ء5)االيات : سورة النجم  (113)
 (.52-050االيات : سورة النجم  (114)
 .55االية : سورة النجم  (115)
 .ء5االية : سورة النجم  (116)
 (.9-3)االيات : سورة ٫تزة  (117)
 (.1ء-59)االيات : سورة النجم  (118)
 .278راجع فقو اللغة ، صبحي الصاحل ، (119)
 .68،ص1الربىاف ُب علـو القراف ، الزركشي،ج (120)
 .298،ص2الكتاب ف سيبويو، ج (121)
 (.3-1)االيات : سورة الرٛتن (122)
 .2االية ء: سورة النجم  (123)
          (.62-57)االيات : سورة النجم  (124)

ادلصادر وادلراجغ  
 .981، ٖتقيق السيد اٛتد صقر، دار ا١تعارؼ ،ا (ايب بكر ٤تمد بن الطيب )للباقالين :اعجاز القراف -1
 .ـ1997مصطفى صادؽ الرفاعي ، دار ا١تنار ، مكتبة الفياض :اعجاز القراف كالبالغة النبوية  -2
  .1974االتقاف ُب علـو القراف،السيوطي ، ٖتقيق ٤تمد ابو الفضل ابراىيم ،سنة  -3
 االيقاع ُب القراف الكرمي ،  -4
 . الربىاف ُب علـو القراف ، زركشي ، مكتبة الًتاث ، القاىرة -5
 .1993البياف ُب ركائع القراف   د ٘تاـ حساف ، دراسة لغوية كاسلوبية للنصر القراين عاـ  -6
 .1995التصوير الفٍت ُب القراف ، سيد قطب ، دار الشركؽ  -7
 .التمهيد ُب علـو القراف ، ٤تمد ىادم معرفة ،مكتبة ذم القريب  -8
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 .1957ا٠تصائص ، ابن جٍت ،ٖتقيق ٤تمد علي النجار ، ا١تكتبة العلمية ، دار الكتب ا١تصرية عاـ  -9
الطرز ا١تتضمن السرار البالغة كعلـو حقائق االعجاز تاليف ٭تِت بن ٛتزة العلوم اليمٍت،مطبعة  -10

 .مصر – ا١تقتطف 
 .2/العُت ، ا٠تليل اٛتد الفراىيدم ، دار ا٢تجرة ، ط -11
  .1982الفاصلة القرانية ، دز عبد الفتاح الشُت ، دار ا١تريخ ، الرياض ، طبعة  -12
 .الفوناتيك كالفنولوجيا كعالقتهما بالنظاـ القراين ، ٤تمد رزؽ شعَت ، مكتبة االداب  -13
 .1975الكتاب ،سيبويو ، ٖتقيق عبد السالـ ىاركف ، طبعة ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، -14
 .ا١تعجم الوسيط ، الطبعة الثالثة ، ٣تمع اللغة العربية  -15
 .سامل سليماف ا٠تماش .ا١تعجم كعلم الداللة للطالب ا١تنتظمُت كا١تنتسبُت ، د -16
 .   ، دار ا١تشرؽ ، بَتكت ، لبناف 20ا١تنجد ُب اللغة ، الطبعة  -17
بصائر ذكم التمييز ُب كظائف الكتاب العزيز ، فَتكز ابادم ، ٖتقيق ٤تمد علي النجار ، طبعة  -18

  .1963آّلس االعلى للشؤكف االسالمية 
 .دمشق – هتذيب ا١تقدمة اللغوية ، اسعد علي ، دار السؤاؿ  -19
 .الطبعة السابعة-زىر الربيع ُب ا١تعاين كالبياف كالبديع ، الشيخ اٛتد اٟتمالكم ، مكتبة البايب اٟتليب -20
 .1985سرضاعة االعراب ، ابن جٍت ، دار القلم دمشق  -21
 .علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ، ٤تمود السعراف ، دار النهضة -22
 1979، مؤسسة ا١تعارؼ للطباعة كالنشر ، كماؿ ٤تمد بشر . د، علم اللغة ، االصوات  -23
 .فقو اللغة ، صبحي الصاحل ، دار العلم للماليُت -24
كماؿ الدين عبد الغٍت ا١ترسي ، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ، .فواصل االيات القرانية ، د -25

 .االسكندرية
 .ـ1986ُب ظالؿ القراف ، سيد قطب ، دار العلم للطباعة  -26
 .لبناف– معجم ا١تؤلفُت تراجم مصنفي الكتب العربية ، عمر رضا كحالة ، مكتبة ا١تثٌت  -27
 .مكتبة اٟترمُت الرياض، اٟتسُت بن ٤تمد ا١تفضل الراغب االصفهاين ، مفردات القراف  -28
 .مكانة الفواصل من االعجاز ُب القراف الكرمي ، ٤تمد رجا حنفي عبد ا١تتجلي -29
– مناىل العرفاف ُب علـو القراف ، ٤تمد عبد العظيم الزرقاين،مطبعة عيسى البايب اٟتليب كشركاه -30

 .   القاىرة
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(Abstract Research) 
 A lot of researchers and specialists in language sciences 

have been agreed that Arabic language is on of living 
languages never disappear and keep pace with innovation and 
the challenges of the age and evolution civilization i.e any 
development in it’s connotations doesn't tzopped it (melted) 
but makes it more pure , strength and the challenge of the 
times. It is not haphazardly that Allah Algalilee has chosen it 
as alanuage of the Holly Quran .The most powerful language 
which reserve this idea is the Arabic language. 

 
 

 

 

 

 

 

 


