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شككت ا احلككرملق اةقيفعككة آ القككرمي ظ التككرت ةككايرة شككوتية عميبككة شككغ ا الع مككار سةت كك  شككرا     ملالدراسككة امللخــ :
اةقيفعيكة ذككاا النككوص امككالرت مككن ال تيكك  احلككرآ تتشكك  جوا كك  م مككة آ ترتيكك  اواشكك  السككور مل يقاع ككا العككام   ككا ي سككر 

سورة مل حصكار يكاا اةقكااأل اعربعكب  أبكا  ختكا ال  كرق عكن اةقكااأل العربيكة اةعرملاكة  لتكن اجلورت الن سي الكا  يكي  ع كل ال
 اعق  استعماال عند البشر  تثر استعماال عند هللا تعاىلظ ملذلك جا   من جوا   اإلعماز 

 اةقااأل الصوتية احلرملق اةقيفعة خمارق احلرملق  اإليقاص الصويت: الكلمات املفتاحية
Abstract : In the Holy Qur'an, the separated letters create an amazing sound phenomena that 

preoccupies many scholars in different categories and disciplines. Syllables of this special structure 

reveal important aspects in the composition of the Quranic breaks and their general rhythm, which 

explains the dominating psychological atmosphere of the Sura Within its limits and emanating from 

its internal sounding. The count of these forty Divine passages is inspired by the Arabic syllables 

and the least used by humans is more used by God. 
Key words: The syllables ; phonetic ; Separate letters; the points of articulation; The sound rhythm 

 aminamokhtari@gmail.com: مييل، اإلميينة خمتار : املؤلف املرسل
 متهيد:

ن سور القرمي  العظي     تقرؤ بأمسا  ا احلرملق اةقيفعة حرملق عربية ااتتح هللا هبا سب ا ه تسعا ملعشرين سورة م
آ الت مككي ع ككل التقيفيككأل ملال صكك  امككثال الا م ال لكك  الم مككي م مليككي  ربعككة عشككر حراككا بغككد التتككرار ظ مليككي بككالك تعككادل 

  1 ص  احلرملق اعجبدية العربية
مثكك    ملقككد ملردك ت ككرق ملاحككد مثكك  الفظ م ملحككراب مثكك  الحكك مظ ملأالأككة  حككرق مثكك  ال  ظ  لككرظ اسكك مظ مل ربعككة

الحكك م آ سككبأل سككورظ ق آ سككور مثكك  ال ةككرم آ سككا سككور ملال ةككرم ملةسككة حككرملق مثكك  الت ككيعمم ملتتككررك من ككا حككرمل 
 ملمن ا ما   يتترر مث  ال مظ ملال فم 

مجأل بعض الع مار ياا احلرملق بعكد حكاق اةتكرر من كا ملرتبويكا آ مج كة: ي كم حتكي  قكااأل لكه سكر ظ  مل شكن 
  2سرا يقيفعك مح هي

 غككة   نككا بككحزار ملحككداك  تكك  مككن احلككرملق بككاةع، االشككيفالحي اةىككيرتيظ امككا اشككيف ح ع ككل تسككميته مليؤتككد  ظككام ال
 سكتةدم ال كو ي   -حرملاا مقيفعة متورت  آ مجيأل شورا من  مسار احلكرملق الكي يتىكمن الواحكد من كا عكددا مكن ال و يمكاك

الككي قككد يتىككمن الواحككد من ككا او يمككا مللككيس مككن  شككواك احلككرملق  -3سعكك، الوحككدة الصككوتية الصككغري ع ككل ر   ب وم ي ككد
 ملاحدا 

mailto:مستغانمyamina.mokhtari@univ-mosta.dz
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ملمن اعتيد    الع مار الاين  ا قوا مصيف ح احلرق قصدملا  مسار احلرملق ع ل عادهت  آ االختصار الي تسمح  
   مع، يمقيفعةي يو:ي ت  حرق ينيفي س كرداظ ع  احلكرملق  4به  عراق العربية  حيث ياتر الدتتور  حسا  اه ياسب

ا مسكككمياك   االنكككات حكككب يتت مكككو  ينيفقكككو  سسكككمل احلكككرق مللكككيس بامسكككهظ اعنكككدما  قكككول التتككك م تنيفكككي ذكككا  مسكككار ملذككك
سسكككمياك احلكككرملقظ اكككحذا  ردك    تنيفكككي بأمسا  كككا ق كككا: تكككاق فتكككار فبكككارظ ب   نكككا  كككد اكككواتح السكككور الكككي تبكككد  بأمسكككار 

اتت ا هبا سور  خري لتن ا تنيفي سسكمياهتا احلرملق   رت احلرملق تنيفي بأمسا  ا ظ مل د   س الت مة مثال آ ميية  خري ا
ال بأمسا  اظ اك ال  م آ  ملا   بعض السور  ملذا سورة البقرة تنيفي بأمسار احلرملق ال ل ظ المظ مي م بينما تنيفق ا سسمياك 

َ  َْ تَككككَر َتْيككَ  اَكَعكككَ  َرب كككَك  ي ملآ  ملل سككورة ال يككك  ي  ﴾١﴿ َ  َْ َ ْشككرَْع لَكككَك َشكككْدَر َ  احلككرملق آ سكككورة الشككرع قكككال تعكككاىل: ي
 ي  ﴾١﴿ ِبَأْشَ اِب اْلِ ي ِ 

 ختا ت ماك  مل مج  بالىرملرةظ  ذ  -سعنايا اةىيرتي-ملال يعين تو  ال واتح الواردة آ  ملا   السور  ت  من احلرملق 
ع ي ا امصا م الصراية ل ت مةظ  مل القواعد الن وية اةألواة ل مم ة العربيةظ ملخباشة ايمكا يتع كي بقواعكد الوشك  ال تسر  
  5ملالتستب

باسككتثنار تتكك  القراراكفايتمككا اقكك  -مل ككا يالحكك      تثككر الدراسككاك الككي تنامللككا احلككرملق اةقيفعككة بالككدرت 
ظ ا ي سورة مرت مثال ارف ملاضح بب الرس  العثماين 6 و يمي ذاا اعشواكباذيئة التتابية ذاا احلرملق مل مه ا الواقأل ال

دم  ملآ ذا  حككككككاق -ا- ظ ل- -اظ ص-اظ يككككككك-ق ظ  -ا-ل  احتككككككة:الت يعمم مل يفق ككككككا آ القككككككراراك القرمي يككككككة:ال 
تككملل اةرتكك  ال ككو -ا- - -ا-ا-ق-ل  و يمككاك الغا بككة رمسككا احلاضككرة  يفقككا ملعككدديا  ا يككة مليككي:الا -يمي:العدم  تمككا يز

ْدم  ىل ال و ي  الَلم ملآ -اْ -ممظ ملينتق  الواقأل ال و يمي اللَ - -مم  ىل ال و يمب الح م اال و يما  الغا با :الا- -اظم
 دم مللالك  شباا مل ظا ر آ بقية ال واتح  -ذلك تغيي  ل  و يمب:الا

ك شككوتية شككغدةظ متو ككة مككن ملمككن اةع ككوم    اةرتبككاك ال و ولوجيككة حتككدد باةقككااألظ  ذ تتتككو  تكك  لغككة مككن ملحككدا
حرتككاك ملشككواما تنككتظ  ايمككا بين ككا لتؤلكك  ملحككداك تكك يظ ملاعشككواك البسككييفة اة ككردة يككي الوحككدة الككد يا آ بنككار ال غككةظ 

 ي مليي من  ي  الوحداك ال غوية syllabeملالوحدة الي ت ي اعشواك البسييفة يي اةقيفأل ي
تية تتتككو  مككن عككدة  شككواكظ مللتككن ميتككن    تتتككو  مككن شككوك ملآ تعريكك  دمككد ع ككي اموط:ياةقيفككأل ملحككدة شككو      

ملاحكد اقك  بشكرن    يتكو  شكا تاظ مللتكك  مقيفكأل   كواة تأخكا النك ة اةناسككبةظملقد يتكو  اةقيفكأل ت مكة مثك :الق م  مل جككملرا 
مكككن ت مكككة تتتكككو  مكككن مقيفعكككب  مل  تثكككر مثككك :الاج سم ظ ملل مقيفكككأل آ تككك   ظكككام خكككال  تككك  عكككدد ملترتيككك  الصكككواما 

   7ملالصوا اي
ملآ تعريككك   محكككد خمتكككار عمكككر: يملحكككدة مكككن عنصكككر  مل  تثكككر يوجكككد خالذكككا  بىكككة شكككدرية ملاحكككدة: قمكككة  مسكككاص  مل          

 مليوضككح 9  مللعكك  يككاا مككا  رادا عبككد الككرمحن  يوب:يألموعككة مككن اعشككواك الككي يثكك  قاعككدتب حتصككرا  بين مككا قمككةي8بككرملزي
 10ياا التعري  بقوله:ي شغر ملحدة آ ترتي  الت مة ي

ي بىة شكدريةي  مل:يملحكدة من كردة  11ملمن ال غويب من رترتمل  تثر ع ل الناحية ال سيولوجية اعررتق اةقيفأل ع ل   ه         
تتىككمن  تثككر مككن قمككة تالميككةي  مل يقمككة يككوق مسككتمر مككن التككوتر آ اجل ككاز العىكك ي النيفقككيي  مل  لت ككر  يككوار الككر تب ال

 ي  ةة يوار من الصدري 
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توااي تام مأل  محد خمتار عمر تشعر بالك عندما تقر  ياا التعري  ياةقكااأل تعبكداك عكن مللع  يام حسا  ع ل 
 12 سي منظ  من اجلمل ياك الت  ي يةظ  مل خ قاك شدرية آ  أنار التالم  مل ملحداك ترتيبيةظ  مل  شتال ملتمياك معينةي 

 اةقيفألمل ذا عد ا  ىل تعري  عبد الرمحن  يوب ميتن استنتاق ما يسمل: متو اك     
 القاعدة اعملىل: ملتنعا باالستئناق مليو شوك شاما -0
 القمة  مل النواةظ مليو شوك شا ا قصد  مل اوي   -5
 13القاعدة الثا ية  مل ذلك اةقيفأل مليو شوك شاما  مل شوتا   مل يتو  ش راز  -3

 أشكال املقاطع العربية:
 14تعرق ال غة العربية  ربعة   واص من اةقااأل يي: 

ي تتتككككو  مككككن شككككاما ملحرتكككة قصككككدة مليرمككككمل  لي ككككا بككككالرممل يل عي حيككككث ترمككككملاللم ىل قصكككدة: مليككككي اةقككككااأل الكككك -0
 الصاما مل العم  ىل احلرتة القصدةظ مليث  ياا النوص من اةقااأل  مقااأل ال ع  يخرقي الخ+َ  /ر+َ  /ق+َ م 

 متوسيفة: مليي ع ل  وعب: -5
رممل يل ع عي ملميث  كا تك  مكن يمكايظ م توحة: مليي اةقيفأل الي تتتو  مكن شكاما ملحرتكة اوي كة مليرمكمل  لي كا بكال - 

 مل يآي مل يذملي 
مغ قكة: مليكي ت كك الككي تتتكو  مكن شككاما + حرتكة قصكدة + شككاما  مليرمكمل  لي كا بككالرممل يل ع لي  -ب

 ملميث ه ت  من : يَقْديظ يِمْني مل يخْاي 
 اوي ة مليي ع ل  وعب  يىا: -3
يككه بككالررتممل يل ع ع لي ملميث ككه اويكك  م ككرد اإلوككالف مليتتككو  مككن شككاما + حرتككة اوي ككة + شككاماظ مليرمككمل  ل - 

 اةقيفأل يضالي من يالىالبي ملمث ه اةقيفأل يمبي من ياةس مبي ملذلك آ حالة الوق  
اويكك  مككملدملق اإلوككالف مليتتككو  مككن شككاما + حرتككة قصككدة + شككاما+ شككاما ظ مليرمككمل  ليككه بككالررتممل:  -ب

 الل ع ل لم ملميث ه ت مة بناظ مشسظ ق رتظ ملحدرتظ ملذلك آ حالة الوق  اق  
ظ ملحاررت  ملقً ا  -4  مديدةظ ملال تتو   ال ملق اظ ملتتتو  من شاما ملحرتة اوي ة مليرممل  ليه بك يع ع ل لي حنو ساررت

 15ملينا  من اى     ييف ي ع ل ياا اةقااأل اعمسار اآلتية: 
 اةقيفأل القصد اة توع الل عم 

 اةقيفأل اةتوس  اة توع الل ع عم 
 اةقيفأل اةتوس  اةق   الل ع لم 

 ليفوي  اةق   الل ع ع لم اةقيفأل ا
 اةقيفأل اليفوي  اةملدملق اإلق ال الل ع ل لم 

يظ openياا يي اإلمتا اك اةقيفعيكة آ ال غكة العربيكةظ ملتك  مقيفكأل مكن  يكاا اةقكااأل ينت كي مرتكة ا كو مقيفكأل م تكوع ي
امككا    اةقككااأل ي ااةقككااأل العربيككة  مككا م توحككة مل مككا مغ قككة  ململاضككح ي closedملتكك  مقيفككأل ينت ككي بصككاما ا ككو مغ ككي ي

 16القصدة م توحة  بداظ ملاةتوسيفة من ا اة توع ملمن ا اةغ يظ  ما اةقااأل اليفوي ة ملاةديدة امغ قة  بدا 
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 خصائ  النظام املقطعي العريب:
دراسكككة  ظكككام اةقكككااأل آ  يكككة لغكككة مكككن ال غكككاك يسكككاعد ع كككل معراكككة الصكككيل اجلكككا ملة اي كككا ملالصكككيل اةمنوعكككة  مل الصكككيل        

 خي ة ع ي اظ ملبالك يعرق النظام اةقيفعي اةسموع به آ النظام ال غو  اةعب ملييملا عن بقية اع ظمة  الد
 :17ملمن خصا م النظام اةقيفعي العريب ما يأيت 

 ق  ما ت ت  منه الت مة العربية يو مقيفأل ملاحد منظ مث  حكرملق اجلكر: بِكك لككظ مل تثكر مكا تتتكو  منكه يكو سكبعة مقكااألظ -
:    ملمتمويككاظ مليككاا  مليككاا النككوص مككن الت مككاك الككي تتككأل  مككن سككبعة مقككااأل  ككادر آ ال غككة العربيككةظ مل و ككك  مثكك  ت مككة

 الت ماك اجملردة ال تتاد تمليد عن  ربعة مقااألظ مل ذا اتص ا هبا لواحي  مل سوابي ميتن    تمليد عن  ربعة 
 ال  يملية ملال ر سية اةقيفأل العريب البد    يبد  بصاما ملال ميتنه االبتدار مرتة تا -
 الجيوز    تبد  الت مة العربية بصامتب  مل  تثر  -
يق رت آ ال غكة العربيكة تكواط مقيفعكب اكوي ب م تكوحب الل ع عم ملال يسكمح بتكواط أالأكة مقكااأل من كا آ ت مكة ملاحكدة  -

أل اعخكد يتكاا الل ع لظ ألردةظ ات مة  برايي  يقيد اي ا تواط اةقيفعب الل ع عظ ل ع عم بىرملرة حتريك اةقيفك
ل ع عظ ل ع عظ ل عم  اعند الوق  يململل ياا التواط ملينشأ ال تي  اةقيفعي  برايي  يتكاا الل ع لظ ل ع 

 عظ ل ع ع لم با دماق اةقيفعب اعخدين آ مقيفأل ملاحد 
 اليقب  ال تي  اةقيفعي العريب    يتماملز  مل يتواىل  تثر من شامتب ملس  الت مة  -
ملقوص اةقيفأل امامس آ شدر الت مة العربية  مل آ حشويا  ا كو مقيفكأل خكال مالكة الوقك  ع كل ميخكر الت مكة  الجيوز -

 ملقد يتو   سيما لت مة عربية ملاحدة مث  ِشْ ْرظ بِْنْا 
ال تقبككك  الت مكككة العربيكككة    يتكككأل  ترتيب كككا اةقيفعكككي مكككن مقيفكككأل اويككك  مغ كككي الل ع لم بعكككدا مقيفعكككا  مكككن اليفويككك   -

 ع عم مث     حراجاظ  اااذا  اة توع الل
التقب  الت مة العربية    يتأل  ترتيب ا اةقيفعي من اةقيفأل اليفوي  اة توع الل ع عم يت وا مقيفعا  مكن النكوص الثالكث  -

 اليفوي  اةغ ي الل ع لم مث  ت مة شابَكْنَدْر ال ارسية 
الل ع عم يت ككوا مقيفككأل زا ككد اليفككول مغ ككي الل ع التقبكك  الت مككة العربيككة    تتككأل  مككن اةقيفككأل الثككاين اليفويكك  اة تككوع  -

 ل لم مث  ت مة جوَمْرْك اععممية 
 اليقب  النظام اةقيفعي تواط  ربعة مقااأل من النوص اعملل مث : قرَْ +ك=قرَْ كَ  -
  اليوجد آ ال غة العربية اةقيفأل اةديد اةغ ي الل ع ع لمظ  ال آ حالة الوق  ع ل الت مة  مل آ ملسكيف اظ شكرن   -

 18يتو  اةقيفأل التاط له مبتد ا بصاما مياأ  الصاما الا  خت  به اةقيفأل السابي 
 تطبيق النظام املقطعي على الفواتح احلرفية للقرآن الكرمي:

قبككك  الولكككوق آ تيفبيكككي النظكككام اةقيفعكككي ع كككل يكككاا ال كككواتح ال بكككد مكككن  لقكككار  ظكككرة سكككريعة ع كككل احلكككرملق اةقيفعكككةظ مكككأل      
ال غككويب اةشكك ورة لتشككواك حسكك  خمارج ككا ملشكك اهتا اةةت  ككةظ مليككي تككدل بوضككوع ع ككل    اختيككار  مقار ت ككا بتقسككيماك

 ياا احلرملق ال ميتن    يتو  عشوا يا: 
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 ىل  حد عشكر  وعكاًظ  -ع ل اةش ور-ملت صي  ذلك    اعشواك الصامتة آ ال غة العربية تنقس  مس  خمارج ا 
 حلنمرةم تالتاط:يي الب تي  اةةارق من الش تب  ىل ا

 مكمظ جتد اةي  من بب احلرملق اةقيفعة- شوتا  ش ويا  الب0
  شوك  سناين ش و  القم  ليس  حد احلرملق اةقيفعة5
 ظم ليس من ا حرق من احلرملق اةقيفعة ملقد مت استبعاديا لصعوبة النيفي هبا -ذ-  شواك ما بب اعسنا  الث3
 من ا من احلرملق اةقيفعة يي:اليفار ملالالم ملاةي     م أالأة-ل-ن-ض-د-  شواك  سنا ية لثوية الك4
 لم أالأة من ا من احلرملق اةقيفعة يي الرار ملالسب ملالصاد  -ت-ز-  شواك لثوية الر2
   شواك لثوية حنتية الاجل ي  ال صي ة ملالشبم ليس ملاحد من ا ملاحد من احلرملق اةقيفعة 6
 مرت:الت يعمم  شواك ملس  احلنك ال م  مليو موجود آ ااحتة سورة 7
   شواك  قصل احلنك:الخ غ  مظ مليوجد من ا حرق ملاحد آالت يعمم0
  شوك ذو  ال فم مليو  يىا ااحتة سورته 2

   شواك ح قية الص عمظ ملاحلار ااحتة سبأل سور الح م08
   شواك حنمرية الر يك م  00

اليفككار  -ط: اةككي  آ اجملموعككة اعملىلانمككد    احلككرملق اةقيفعككة ياعربعككة عشككري قككد توزعككا ع ككل يككاا اةةككارق تالتككا      
التككاق آ  –اليككار آ اجملموعككة السككابعة  –الككرار ملالسككب ملالصككاد آ اجملموعككة امامسككة  –ملالككالم ملالنككو  آ اجملموعككة الرابعككة 

 ة اذار آ اجملموعة اعخد  –العب ملاحلار آ اجملموعة العاشرة  –القاق آ اجملموعة التاسعة  –اجملموعة الثامنة 
 تقيفيأل ال واتح:

 الا م آ بداية السور التالية:البقرةظ ميل عمرا ظالرملمظ لقما ظ السمدةظالعنتبوك
  وعه رمملا اةقيفأل احلرق

 ا
 مقيفأل قصد ل ع  

 مقيفأل متوس  مغ ي ل ع ل ل 
 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل الم ل
 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل مي  م

:   الرسكك  احلككرآ الام يقاب ككه مقيفعككا  شككوتيا  اأنككا   حككدمها قصككد ملاآلخككر متوسكك ظ مليككو ملاجلككدير باةالحظككة آ يككاا اةقككام
الوحيد من  وعهظ بينما يقاب  مقيفأل ملاحد ل رس  احلرآ اللم ململاحد  يىا لالمم  تما تنبغي اإلشارة ي نا  ىل    اةقيفعب 

بيكا  لكالك بينما يتتكرر اةقيفكأل الل ع ع لم  ال اين يت دا  لتتوين اعل  يت  ا  ت يا عن بقية اةقااأل  ملايمكا يكأيت
آ الالم ملاةي ظ  ا ينتج عن ذلك تناو  موسيقي يكوحي بكالتواز  العكاا ي ملاال  عكاط  كا يعيفكي راحكة   سكية ل قكار   امجكة 

تالملة  عن االستقرار ملالتواز  اةوسيقي الكا  يكدخ  القكار  ملالسكامأل معكا آ جكورت السكورة مليعتك  مرح كة ااشك ة قبك  ملبعكد الك
ملليس ياا يو القاس  اةش   الوحيد بب احلراب حيث اش تا آ ت  الص اك مليي اجل ر ملالتوس  ملاالست ال ملاال  تاع 

 ملاإلشماك ملال يت  ا   ال آ احنراق  ملذما مل حلاف الغنة بثا ي ما  
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ةقيفعكي متماأكك  مككأل مكا جككار  آ القككرمي  تمكا     احلراككا  المم ملاللم يتتابعكا  تككالك آ  سككي اعل با يكة العربيككة مل ظام مككا ا
ظ  ا يرجح الر   القا   بأ  ياا احلرملق اةقيفعة آ بداية  ياا  السور  منا جارك لتع ي  النات اعلك  با يكة آ 19الترت

  ملينبغكي التنويكه ينكا    يكاا اةقيفكأل  كوص مكن احلكاالك اماشكة اةترمليكة ك ي وكد ماملضكعا لكه ك 20ع د اعمية  يفقا ملتتابكة
ملتأبككاا العربيككة ملال تتككاد تستسككيغه ع ككل حككد قككول د اككوز  الشككاي :ي ما اةقيفككأل اليفويكك  اآلخككر مليككو الل ع ع لم اح ككه 
يوجككد آ النثككر تثككدا آ بككاب شككابرته ملدابرتككهظ تمككا   ككه يتثككر  يىككا آ  ملاخككر الت كك  آ حالككة الوقكك  مثكك  اةقيفككأل: يمككبي مككن 

  ا اا يكي احلكاالك الكي يكرد اي كا يكاا النكوص مكن اةقكااألظ ملمكن ب اكح  اةس مبظ ملاةقيفأل يبو ي آ ميخر ال ع  ييتتبو ي
 21اجمليئ به ملشال آ ود ماذتر ا مترملا تأباا العربية ملال تتاد تسيغهي 

 :  مليي ااحتة سورة اععراقاةم
  وعه رمملا اةقيفأل احلرق

 ا
 مقيفأل قصد ل ع  

 مقيفأل متوس  مغ ي ل ع ل ل 
 مغ ي مقيفأل اوي  ل ع ع ل الم ل
 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل مي  م

 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل شاد ل
رب مالحكك  ي مككس تيفككابي اجلككدمللب اككال خككالق  ال آ ميخككر رتككن مليككو امككال بكك خر مقيفككأل شككاد مليككو احلككرق 
ة الوحيكد الكا   ضكي   ىل: الا مظ مليكاا البدايكة اتسكما هبكا سكورة ملاحكدة يكي اععكراق لكاا اكال عك ة مكن  عكادة سكرد قصك

  ملا   اةقااأل ملالبد من االتت ار ب خر مقيفأل مليو الصاد 
 ظ22ملالصاد حرق م موت رخو مستع ي ميفبيظ مليو لثو  احتتاتي

 23ملايه  شارة ةصاحبة الصاد ملاةي ظ مل ختا تابعة ذا تمصاحبة الصرتدرتيي حملمد ىل هللا ع يه ملس   ملمتابعته له  
ال تتابةظ مليو حرق أل ور شديدظ مليو مستق  من تح مصما ملينبغي التنبيه ينا  ىل حىور شوك الدال ل ظا 

  24من حرملق الق ق ة
من اةالح  ج يكا    هللا تعكاىل  ضكاقال رارم ع كل الا م مليكرجح الع مكار  ختكا  ضكي ا ل داللكة ع كل الرعكد مليكو اسك    املر:

 السورة 
  وعه رمملا اةقيفأل احلرق

 ا
 مقيفأل قصد ل ع  

 مقيفأل متوس  مغ ي ل ع ل ل 
 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل الم ل
 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل مي  م
 مقيفأل متوس  م توع ل ع ع را ر
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ملحكككرق الكككرار  أل كككور متوسككك  الشككككدة ملالرخكككاملة ظملمكككن شككك اته  يىككككا االسكككت ال ملاال  تكككاع  ملاال كككاالف ملاالحنككككراق  
تبظ ادقككي ال سككا  مليىككرب اراككه آ ال ثككة يملينيفككي بككه بكك   ال سككا  مسكك خيا آ اريككي اذككوار امككارق مككن الككر    25ملالتتريككر

  26ضرباك متررةظ ملياا مع، التترار آ ش تهي
ملرب مالحك  يكري    الككرار آ  سكي اعل با يككة مقيفكأل اويك  مغ ككي الرار=ل ع ع لم لتنكه ينككا مقيفكأل متوسكك  

ي بكاعل  مللكالك تا كا م توع  مليردرت ذلكك  ىل   رت اذمكملة  قكرب اعشكواك  ىل اعلك  ظ ملهبكا ينقيفكأل مكدرت الصكوك عنكد النيفك
  ملر ي يام يككك     بعىككك   27هتمئككة تككك  اسكك  مكككن  مسكككار حككرملق اعل با يكككة ميخكككرا  لكك ظ بككك  تقيفككأل اعلككك  بكككاذمملة والبككا 

يقول :ر يا رجت اي مملظ ملر يا حبت ظ ملتقديرمها : رجال ملحبالظ ا مكمل لقكرب اعلك  مكن اذمكملة حيكث ع ك    كه سيصكد 
مهككملة ملاحككدةظ ملتككا   خكك  ع ككي  ظ ملمسعنككاي  يقولككو : يككو يىككرهبأظ اي مككمل تكك   لكك  آ   ىل موضككأل اذمككملة اككأراد    جيع  ككا

الوق  تما يستة و  آ اإلدوامظ احذا ملش ا   يتن ياا  ع رت  خا  آ ابتدار شوك ميخر مينأل الصوك    يب ل ت ك 
  28الغاية آ السمألي 

اكوز  الشكاي  حكب قكال:ي  - ؟ انكردرت سكا قالكه داح  قي  ملما داما ت ك حاذكا ا ك    هتمكمل احلكار آ القكرمي  التكرت
ملال سكيما آ وكد عد بعض الدارسكب تكرا العربيكة لتكواط اةقكااأل اليفوي كة اة توحكة ملميك  العربيكة  ىل  وكالف اةقكااأل اة توحكة 

اةقااأل اوز  الشاي  ملضأل يدا ينا ع ل السب  ملرار  تيا  ياا –  مللع  د 29  من خصا م البنية اةقيفعية اي ايالشعر
م توحة رو  ترا ال غة العربية ذا ع  ذلك يتو  خارق التالم اةوزمل  ملمنه الشعر  مل ذا ق نا    آ القكرمي  ملز كا ع كل وكرار 

تمككا     و كك  اةقككااأل جككارك اوي ككة مغ قككة: مثكك  الالمم   -ملهلل اةثكك  اعع ككل-الشككعر ملمن برت تنيفبككي ع يككه يككاا الظككايرة  
سككر الرتابككة الصككوتيةظ  ذا    أخككا باالعتبككار شككعوبة النيفككي بككاذمملة ملت ككاد  يككاا النككوص مككن ملالشككادم   لككاا تككا  ال بككد مككن ت

 اةةارق آ احلرملق اةقيفعة  
ال  غ ككك  ينكككا السكككب  الككككر يس قبككك  يكككاا ملذا     احلكككرملق اة مككككوزة آ  سكككي اعل با يكككة ظ مكككاملقأل من ككككا آ مللع نكككا 

احلككرملق اةقيفعككة ت  ككا يككد مككدرت قصككر مككأل  مهككال اذمككملظ ملمقككدار اةككد اي ككا قككدر حككرتتبظ  مثكك  قولنككا حككاز  مل حككار  مليككاا مككا 
 30يسمل آ  حتام التالملة باةد اليفبيعي 

 : يو سظيود ظ يوس  ظ  برايي  ظاحلمر :ابتد ك هبا سورةالر
  وعه رمملا اةقيفأل احلرق

 ا
 مقيفأل قصد ل ع  

 مقيفأل متوس  مغ ي ل ع ل ل 
 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل الم ل
 مقيفأل متوس  م توع ل ع ع را ر

متأل كة مكن  مرك بنا ت  ياا احلكرملق لكاا ال حاجكة ل ت صكي  آ خمارج كا  بيكد   كه ال بكد لنكا مكن اإلشكارة  ىل  ختكا
 ربعة مقااأل حس  القرارة القرمي ية ظ ملتنوعا ياا اةقااأل بب القصدالل عم الا  يتميمل بسكرعته ملخ كة حرتتكه ع كه ال 
يقأل ايه مدرت ملاةقيفأل اةتوس  اةغ كيالل ع لم حيكث يعمك  يكاا اةقيفكأل خبصا صكه ملمساتكه الصكوتية ع كل  كوص مكن الت كوين 

املب مكأل اةقيفكأل القصكدظ ملاةقيفكأل اليفويك  اةغ كيالل ع ع لماةمكدملد مكدا الزمكا الصويت آ التك ل  اةوسكيقي بشكت  متنك
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سقككدار سككا حرتككاك ملا ت ككا بككاةقيفأل اةتوسكك  اة تككوع الككا  لككه دملر بككارز آ  ضكك ار  يقككاص موسككيقي متميككمل سككدا مككد لككب 
  31سقدار حرتتب اق 

 : ابتد ك هبا سورة ملاحدة اق  يي سورة مرتكهيع 
  وعه ارممل  اةقيفأل احلرق

 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل تاق  
 مقيفأل متوس  م توع ل ع ع يا يك
 مقيفأل متوس  م توع ل ع ع يا  
           مقيفأل اوي  مملدملق اإلق ال ل ع ل ل عب ص
 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع شاد ل

ليسكد اجملكري اع  كيظ التاق:ي يت  النيفي به عن اريي راكأل مكؤخر ال سكا  آ اجتكاا اليفبكي باجلكدار ام  كي ل   كي 
مليككو يككوحي بشككير مككن امشككو ة ملاحلككرارة  32مككأل اككتح اعملتككار الصككوتية تمككا يعككد يككاا احلككرق ابقيككا شككديدا م موسككا مرقرتقككاي

  33ملالقوة اال  عالية 
: ا ككو شككوك م مككوت رخوظاخت  ككوا آ خمرجككه مككن  قصككل احل ككي  مل ملسككيفه ملذلككك ال  لصــوت اءــا  مككا بالنسككبة  

النيفي به امن  شبعه ملراأل   ته   ملجدا يرق من  قصل احل ي  ملمن خ ا بصوته اال بد   ه ملاجد ي ل   ه تابأل لتي ية 
 34 ياا خارجا من ملس  احل ي   مليو شوك حنمر رت احتتاتيرت مىيفرب م ململز 

 :صوت اليا  
حك  يسكد اليار لينة جواية ظمليو شوك لب جوآ مرقيظ يتتو  براأل مقدم ال سا  آ اجتاا الغار ظ ملراكأل اليفبكي  

أل ككور ملعنككد النيفككي بككه تتابككاب  36لتككن شككوك العككب ح قككي احتتككاتي 35اجملككري اع  ككيظ مككأل تابككاب اعملتككار الصككوتية 
  مليكو 37اعملتار الصوتية ملينداأل اذوار مارا باحلنمرة اي ر  الكوترين الصكوتيب حك   ذا ملشك   ىل ملسك  احل كي ضكاف اجملكري

 38يوحي بال عالية ملاإلشراف ملالظ ور ملالسمو 
يظ ككر   كككه ال ضكككرملرة ل عككودة  ىل حكككرق الصكككاد اةككدرملت سكككابقا آ الاةكككمم بدايككة سكككورة اععكككراق  لككاا جتكككدر ينكككا 

 مناقشة اماشية اةقيفعية ذاا احلرملق 
تتتو  الت يعمم من ةسة مقااأل حس  القرارة القرمي ية ظ تترر اي ا اةقيفأل اة توع اةتوس  مرتب تما تتكرر 

دث  وعا من اال سمام الصويت لتننا ينا ال  نسكل اةقيفكأل اليفويك  مكملدملق اإلوكالف ملالكا    ك  اةقيفأل اليفوي  اةغ ي لي 
اةقااأل اةنتظمة لي كدث  وعكا مكن االسكتدرا  دااعكا القكار  ملالسكامأل معكا  ىل التكدبر ملالت تكر بعكدما سكاد جكو مكن امشكوص 

قيفأل الل ع ل لم مقتصر ع ل حاالك الوق ظ ملاليفمأ ينة ع ل ملقأل خيفل اةقااأل اةنتظمة  مل نوا ينا    مث  ياا اة
ململرملدا آ القكككرمي   يفكككل الشكككرملن اةع كككودة آ  39مليكككو ق يككك  الكككورملد آ الت مكككاك العربيكككة باسكككتثنار بعكككض اعملزا  اةقيكككدة  

 الشعر ملالنثرظ مللع  ذلك يندرق  ضمن اإلعماز القرميين 
 : ملردك مرة ملاحدة آ سورهتا طه

  وعه رمملا اةقيفأل احلرق
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 مقيفأل متوس  م توع ل ع ع اا ن
 مقيفأل متوس  م توع ل ع ع يا يك

اةالحك  ينككا تتككرار اةقيفككأل اةتوسكك  إلضكك ار  ككوص مكن االسككتقرار ع ككل   سككية النككح دمككد ملامأ تككهظااليفار: حككرق 
ا يو ت ةي  ل تار الرقيقة   د  مرتا اذار اق40أل ور شديد مستع  ميفبي مصما من  شواك الق ق ةظ ملشوك ياا احلرق  منرت

 مررت بنا ياا احلرق آ بداية سورة مرت الت يعمم
 ملالبأت ينا بحيراد ياا اةقار ة بب ش اك احلراب إلة ار   رت اذار  ليي احلرملق باليفار ملالعتس 

 الق ق ة اإلشماك اإلاباف االستعالر الشدة اجل ر ن
  اإلشماك اال  تاع االست ال الرخاملة اذمس ككه

 رار ملالقصم بداية سوريت الشع طسم :
  وعه رمملا اةقيفأل احلرق

 مقيفأل متوس  م توع ل ع ع اا ن
 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل سب ت
 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل مي  م

مليكككو شكككوك لثكككو  احتتكككاتي  مت احلكككديث عكككن حكككرآرت اليفكككار ملاةكككي  سكككابقا مل  يتبكككيرت مكككن يكككاا اةقيفكككأل سكككوي السكككب        
ال تتاباب اعملتار الصوتية عند النيفي به مليعتمد  41من  شواك الص د  يىا  م موت رخو مست   من تح مصما مليو

ارق ال سا  خ   اعسنا  الع يا ملت تقي مقدمته مأل ال ثة الع ياظ مأل ملجود من ا ضيي ل  وارظ مليراكأل  قصكل احلنكك حك  
    42مينأل مرملرا من اع   

ا ابيعيكا بقكدر حكرتتب ملتتتورت  اآلية من أالأة مقااأل يتتررتر الثاين الكا  ميثرتك   مقيفعكا اكويال مغ قا اكاعملل ميكد مكدرت
ا الزما سقدار سا حرتاك ملاةي   يىا سا حرتاك عج  ضب  ااش ة السورة   الاام ملالسب ميد مدرت

 بداية سورة النم  طس:
  وعه رمملا اةقيفأل احلرق

 مقيفأل متوس  م توع ل ع ع اا ن
 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل سب ت

تد آ ياا اةقام بص اك احلراب اةتنكاارين الكاين مجعكا تك رت شك اك احلكرملق ع كل حكدرت عتسكي امكا ال بأت بالتا 
 توار آ اعملرتل جتد عتسه آ الثاين 

 الق ق ة االشماك اإلاباف االستعالر الشدة اجل ر ن
 الص د االشماك اال  تاع االست ال الرخاملة اذمس ت

 آ بداية سورهتا يس :
  وعه مملار  اةقيفأل احلرق

 مقيفأل متوس  م توع ل ع ع يا  
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 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل سب ت
ا الزما سقدار حملرتاك ددأة  وعا من التنويأل إلبعكاد السكأم  ا ابيعيا سقدار حرتتب بينما يدرت السب مدرت يدرت اليار مدرت

 عن السامأل   
 آ بداية سورهتا مقيفأل ملاحد ص :

 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل شاد ل
ا الزمككا سقككدار سكككا حرتككاك  ملاجلككدير بالككاتر ينككا   رت السككور اعحاديككة اةقيفككأل مبنيكككة  ملتو ككه اككويال معنككاا ميككدرت مككدرت

 43ال واش  ع ل ذاك احلرق ب  جتدا ح  آ اةنت ملياا السورة  ي رت مثال  
-اجلاأيكككة -الكككدخا  -الملخكككرق -الشكككوري -اصككك ا–: تتكككررك سكككبأل مكككراك آ بدايكككة احلكككوامي  مليكككي وكككاار حـــم

 اعحقاق بحضااة العسيم  ىل بداية الشوري 
  وعه رمملا اةقيفأل احلرق

 مقيفأل متوس  م توع ل ع ع حا ع
 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل مي  م

مررت بنا حرق اةكي  منكا بدايكة يكاا الدراسكة وكد   رت حكرق احلكار ال يوجكد آ وكد احلكوامي  روك    رتكه  تثكر احلكرملق 
 44  يتماملزياظ ملعدديا سبعة   مل ليك ش اك احلراب  اةقيفرتعة تترارا لتنرت تترتررا ياا

 الص د اإلشماك اال  تاع االست ال الرخاملة اذمس ع
 الغنة اإلذالف اال  تاع االست ال التوسرت  اجل ر م

ملال ت وتنا ال رشة آ ياا اةقام ذتر بعض خصا م حرق احلار الا   دث شكوته با كدااص الكن س بشكير مكن  
ق ي  مرااي آ خمرجه احل قيظ اي تك الن س بأ سمة احل ي الرقيقة ظ مل دث شكوك يكو  شكبه مكا يتكو   الشدة مأل تىيرتي

باحل ي   مليتاا    شارت شوك ياا احلرق عن احلرملق احل قية مجيعا ظ بأ  حتولا ايتملازاته الصوتية الواييكة اةىكمرة  ىل 
ايتملاز  مل اضيفراب يتيف رت  م ارة ع ويكة اا قكة آ  ح ي    مل خراق شوك احلار من ع ل ش  اك اع سمة احل قية دمل 

الت ترت  خباليا ياا اع سمة احلساسة ةنأل الن س من االيتملاز ملاالضيفراب حلظة احتتاته هبا  ملذاا السب  من الصعوبة 
  45ال ا قة النيفي بصوته

د ابيعيكا سقكدار حكرتتب بيكد   كه دعا احلتمة اإلذية تناملب اةقيفعب آ تناسي مع ود بكب اعملل اةتوسك  الكا  ميك      
يبد  بأشع  احلرملق  يفقا  لتنه ترته م توحا تيال يمليد شكعوبة ع كل شكعوبةظ ملبكب اةقيفكأل اليفويك  ذمل السكتة مكدملد الكا  
يبد  بأس   احلرملق  يفقا ع ل اإلاالف تي  ال مليو شوك اةي  الا  يعت   ملل حرق ينيفي به الرضيأل مستمديا  مكه  

نرت ل آ  درا  بعض ما يشد  ليه ذلك مكن تكداملل اعيكام ظ ابعكد العسكر دا مكا يسكر ملازَسكحز الررتمحكا   ملسكأل ملال يىيأل ذمل  ال
 مل اول لتننا ال  درت ا  ال  يام الىيي 

 بداية الشوري بعد ح   عسق :   
  وعه رمملا اةقيفأل احلرق

 مقيفأل اوي  مملدملق اإلوالف ل ع ل ل عب ص
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 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل سب ت
 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل قاق ف

مجعا العسكيم تك  اةمنوعكاك: مقيفكأل اويك  مكملدملق االوكالف ملمقيفعكب اكوي ب مغ قكب  لتكن اةمنوعكاك عنكد  
 البشر يام اإلعماز عن امالي ملمرتمل البالوة ملحسن التألي  ملالتناو  الصويت  

حككرق  شككديد ي  ظككه بعىكك   أل ككورا ظ ملاةالحكك  ينككا    حككرق القككاق يككو الوحيككد الككا    يككاتر سككابقاظ مليككو 
ملبعىك   ي  ظكه م موسكاظ يوشك  بأ كه ل م اجكأة مليصك ه بعىك   بأ رتكه ل مقاملمكة ظ ملتكال الوشك ب ي ىكيا  بكه لتحاسككيس 
ال مسية من القساملة ملالصالبة ملالشدة  ملاعحاسيس البصكرية ملالسكمعية مثك  اقاعكة تن مكرظ  ملاةكارة تنتسكرظ ملال بكأت مكن 

 46 اك ياا اعشواك ال  تو ا بداية سورة الشوريالعسيم ياا اةقار ة بب ش
  اإلشماك اال  تاع االست ال التوس  اجل ر ص
 الص د اإلشماك اال  تاع االست ال الرخاملة اذمس ت
 الق ق ة اإلشماك اال  تاع االستعالر الشدة اجل ر ف

 آ بداية سورهتا ق :  
  وعه رمملا اةقيفأل احلرق

 يفأل اوي  مغ يمق ل ع ع ل قاق ف
 مامنا الود بعيد م جدملل الصك اك الكي تعكرض تك رت اةواشك اك الكي مجع كا القكاق مكن ج كر ملشكدة ملاسكتعالر    

خاشكة  ذا عرانكا   رت السكور ذاك احلكرق اةقيفرتكأل  ظملميتننا ذتر اإل كاراك اةعنويكة الكي ميتكن ذكاا احلكرق  ضكااته  ىل السكورة
مييككة   مليكككاا  42ت مككة آ   27ملالسككورة تعككجرت بالت مككاك القاايكككة  ذ ب ككل عككدديا ظرقالواحككد مبنيككة ت ماهتككا ع ككل ذلكككك احلكك

 الت ماك مث :  ت قرتل ظ قرمي  ظ خ يظ قول ظ قري    
 بداية سورة الق   ن :  

  وعه رمملا اةقيفأل احلرق
 مقيفأل اوي  مغ ي ل ع ع ل  و   

ملالنككو  ذمل الغنككة  شككدف اعشككواك تعبككدا عككن   47ملالنككو  شككوك أل ككور متوسكك  مسككتق  من ككتح منككالي ت  قككه الغنككة      
ملعنكد النيفكي ينكداأل اذكوار مكن  48اع  ملامشوص  ملالنو  اةرقرتقة توحي باع اقكة ملالرقكة ملاالسكتتا ةظ ملاةشكدد يكوحي باال بثكاف 

ار مككن الككر تب ب يتةككا ألككراا آ احل ككي حكك رت  ذا ملشكك  يككب   قصككل احلنككك اعع ككل ايسككدرت هببواككه ات ككة ال كك  ايتسككرب اذككو 
 49التموي  اع  ي ددأا  وعا من احل ي  ال يتاد يسمأل 

ملبدمل  عنار مالحظة جتد اواش  ياا السورة جارك  و ية ملاحتوك آ حشويا تثدا من الت ماك الي شت  النو        
ة ع  مييككة   مليككاا ةككايرة شككوتية جككديرة باال تبككاا ملالدراسكك 25ضككمن  030 حككد حرملا ككا  ذ ملشكك  عككدد الت مككاك النو يككة 

النككو    تتتككرر ملحككدياظ  ذ ال ي ككل ع ككل سككامأل تيكك     الككوامل اةديككة الككي     ككا اةقيفككأل مل تسككبته ذلككك اليفككول سقككدار 
تككككككككْدِينزو َ  َ ْنزوٍ ظ يكزْبِصككككككككرزملَ ظظ ظَيْسككككككككيفزرزمل َ اةككككككككدملد السككككككككتة تيكككككككك  يتتككككككككرر آ اواشكككككككك  السورة:   ملتق كككككككك  يككككككككار  اْلَمْ تزككككككككو ز ظز

ِبَبظظاْلمزتَ  اْلمزْ َتِدينَ  حيا ا:  بَِنَب  مَِّ ٍبظ ارِت
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بعكد اسككتعراض تك  اةقككااأل ملسراجعكة خاا ككة ل مكداملل ميتننككا  حصككار  تثكر   ككواص اةقكااأل شككيوعا مليكو اةقيفككأل اليفويكك       
مكن اةقكااأل مليكي  %28م مليكاا يعتك  النصك  بنسكبة 48م من ألموص  ربعب مقيفعاال58اةغ ي حيث تترر عشرين مرة ال

عرانا    ياا النوص من اةقااأل مت    ع يه آ لغة البشر  ال آ موضكأل الىكرملرة الشكعرية ملالوقك    سبة مرت عة خاشة  ذا
 آ   واص خاشة من النثر تاميفبة ملاةقامة 

 من ألم  اةقااأل    %52عشر مراك بنسبة  08بينما تا  تترار اةقيفأل اةتوس  اة توع      
 و اعق  تتررا سوار آ ال غة البشرية  مل اإلذية ا   يتترر سوي مرتب آ  ما  اةقيفأل اليفوي  اةملدملق اإلوالف ا    

ال واتح بينما تترر اةقيفأل القصد  ملاةتوس  اةغ ي بص ة متواز ة بب االأنب مليي  ربأل مراك ل نوصظ مللع  اةرجح من 
زمنا  ق    مليي مال مة ةواق  احلملم تترار اةقيفأل اليفوي  اةغ ي بص ة الاتة   يو  راحة احلنمرة حيث يستغرف  يفق ا 

 (. ع  ملهللا  (ملاجلملم ملالقوة  ا يتالرم مأل السور اةتية ملجويا العقا د  اةمململق بال وي  ملال يي 
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