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"كتب أستاذ البلغاء القاضي الفاضل عبد      

 الرحيم البيساني إلى العماد األصفهاني معتذرا

إنه وقع لي شيء وما  عن كالم استدركه عليه:

أدري أوقع لك أم ال وها أنا أخبرك به وذلك 

أنّي رأيت أنّه ال يكتب إنسان كتابا في يومه إالّ 

ده لو غيّر هذا لكان أحسن ولو زيد قال في غ

لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو 

 ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر

جملة  وهو دليل على استيالء النقص على

.البشر"  

        حاجي خليفة)مصطفى بن عبد هللا 

          : كشف  هـ( 1067القسطنطيني() ت 

 دار والفنون، أسامي الكتب عن  الظنون   

روت ، د. ط ، د. ت التراث العربي، بي إحياء

18، ص  1، ج   



 

  شكر وتقدير       

تُم   لَِئن  :  قال هللا تعالى          أَلَِزيَدنَُّكم   َشَكر 

 (   7براهيم من اآلية إ)سورة                                               

 يشكر الناس لم يشكر هللا"وقال صلى هللا عليه وسلم: "من لم 

جامع  وغي(:ـالترمذي)محمد بن عيسى بن موسى السلمي الب                  

رائد بن صبري بن أبي  (،تح:1954الحديث رقم الترمذي)كتاب البر والصلة،

 .395، صم2،2015علفة، ط

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، إنه 

ن أسجل أسمى آيات االحترام والتقدير وأخلص عبارات ليشرفني أ

 العرفان وأسمى إشارات التوقير إلى أستاذي:

 "عبد الالوي عبد الرحمن"

الذي أسعدني بإشرافه على مذكرتي هذه، و غمرني بالرعاية الصادقة 

 والتوجيهات السديدة  .

 وال يفوتني  أن أتوجه بالشكر الجزيل للجنة المناقشة على قبولها

التوجيهات والنصائح التي تثمن قيمة هذا  وتقديماالطالع على مذكرتي 

 العمل.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هداءإ         
 إلى                      

.الحبيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم  

إلى                       

.الوالدين الكريمين أسأل العلي القدير أن يحفظهما   

 إلى                     

للغة  التمكينخدمة القرآن الكريم ولهبوا أنفسهم من و
.العربية  

 إلى                     

 عائلتي وجميع األساتذة واألصدقاء والزمالء.

 إلى                     

.من وسعتهم ذاكرتي ولن تسعهم مذكرتي  

عرفانا قليال بالجميل الكثير إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل  

 

 

هرةبرواين فاطمة الز                
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طفى   الحبيب المص مباركا فيه ، والصالة والسالم علىالحمد هلل حمدا كثيرا طيبا                 

 أما بعد:، وصحبه وآله

ي األساس عيارفقد ارتبط الدرس البالغي في بداية نشأته بالقرآن الكريم ، كونه الم        

ان، جديدة في عصر تجلت فيه مظاهر الفصاحة والبي ةوالوحي السماوي الذي يحمل رسال

ل ي جعنظمه وأسلوبه وتراكيبه وقد نزل بلغتهم، األمر الذ فعجز العرب عن مجاراته في

ه البالغيين والباحثين ينظرون إليه نظرة عجز في فهم مكمن إعجازه من حيث ألفاظ

ي لعلما ووتراكيبه وتناغم أصواته ، ولهذا السبب تعددت أنواع اإلعجاز فهناك البالغي 

لتي اا من بين   أهم المجاالت العددي والصوتي وغيرها، وكان اإلعجاز الصوتي واحدو

 بالغة القرآن الكريم. بعنيت بالدراسة من قبل الباحثين والمهتمين 

ة األسلوب دراسب ةدالل ومعجما و انحوو اصرف و االلغوية  صوت تالدراسا  تعنيلقد        

 فهذي عرر الالقرآني ، والمتمعن في القرآن الكريم يجد أسلوبه يختلف كليا عن النثر والشع

العرب،فيجد في سوره انسجاما خاصا في القرآن جله وفي كل سورة خصوصية معينة 

طراف ق األبناء متكامل متناس هوالتي نزلت فيها أو من خالل بنائها، ف ةسواء من المناسب

ا ية بحثنشكالإا لهذا البناء المتكامل  تتحدد ه بمثابة العمارة، فمن خالل تصورنوالسورة في

اللغة  ر عناألول الذي يعب ي من بين جميع البناءات كونه المميزناء الصوتالتي تختص بالب

ددنا قد حوفي شقها الحركي واألدائي، واخترنا سورة القمر لتكون نموذجا لهذه الدراسة ، 

 إشكالية بحثنا من خالل هذه األسئلة:

 ـ ما هو البناء الصوتي؟        

 القمر؟ـ  كيف تجلى هذا البناء في سورة         

 ـ لماذا تؤثر الظواهر الصوتية في نسيج هذا البناء؟        

 ـ  أين تكمن قيمة الفاصلة القرآنية في هذه السورة؟        

 في السورة؟ يـ  ما هي األغراض  الناتجة من التكرار الصوت       

 ـ  ما  عالقة الصيغ الصرفية باإليقاع الصوتي للسورة؟      



 مقدمة

 

 
 ب

ن اوليساؤالت وأخرى احتاج موضوع دراستنا أن نعالج هذه األسئلة محومن خالل هذه الت

ن بذلك حل اإلشكالية عبر محطات متفرقة من هذه الدراسة التي صغناها ضمن العنوا

 الموسوم بـ"البناء الصوتي في سورة القمر".

لى نا عتمدث اعوقد اتبعنا في معالجتنا لهذا الموضوع المنهج الوصفي التحليلي، حي          

لية الفاصلة القرآنية ، أما  آ وكذاآلية الوصف عند وصفنا لمخارج وصفات األصوات 

الل خمن  التحليل فقد اعتمدناها عند  تحليلنا  للنتائج التي قمنا بإحصائها ضمن جداول

 :يإحصاء األصوات والتكرار والصيغ الصرفية وغيرها، وكانت فرضيات دراستنا كاآلت

 والداللي.والمعجمي ين البناء الصوتي والصرفي والنحوي تداخل بثمة ـ     

 السور القرآنية.في لفاصلة عالقة بالداللة لـ    

 ـ  تحدث التغيرات الصرفية انطالقا من التأثيرات الصوتية.   

ز فع وحافبة داسبقتنا في هذا الميدان وكانت بمثاوقد كانت دراستنا هذه تتمة لدراسات       

مود في هذا التخصص، ومن الدراسات التي تتقاطع وموضوعنا دراسة لمح لنا نحو البحث

 قرآني "ن التوفيق محمد سعد بعنوان" العزف على أنوار الذكر"، و "البناء الصوتي في البيا

 لمحمد حسن شرشر ، باإلضافة إلى دراسة "أسرار التكرار في القرآن" للكرماني.

افع الدو عن دوافع شخصية و أخرى توجيهية، فأماوقد وقع اختيارنا لهذا الموضوع        

صوتي ز الالشخصية فكنت أميل دوما إلى الدراسات البالغية وال سيما التي تتعلق باإلعجا

اآلخر  جانباإلسالمية بالدرجة األولى، أما ال ةكونها تعبر عن دراسات علمية  تمس العقيد

 . فقد كان توجيها من أستاذي المشرف

لصوتي احيث إن موضوع البناء  هتنا بعض العوائق التي تواجه أي باحث ،واج قدو       

و أشرة واسع يستدعي اإلحاطة بجميع جوانبه وكذا بالدراسات التي تقاطعت معه بصفة مبا

كل قي لغير مباشرة  ، باإلضافة إلى صعوبة التحكم في الوقت  وخاصة في الجانب التطبي

 مبحث .

 على خطة متكونة من مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة. وقد اعتمدنا في مسارنا     
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لقمر، ورة اسفيه مفهوم  حددنا"تحديد المصطلحات والمفاهيم" فعنوانه  ،فأما المدخل        

 الصوت والبناء.والقرآن و

ساسيات  التي حيث تطرقنا فيه لأل، عنوناه بـ" مفردات البناء" ف ،الفصل األولوأما        

لب لمطاي يمثله ، كما أردفنا كل مبحث بجانب تطبيقالصوتي ومم يتشكل تندرج تحت البناء

 ، وقد تضمن هذا الفصل ثالثة مباحث:من كل مبحث الثالث

ثة ، وهو ينقسم إلى ثال"وصفاتها "مخارج األصوات عنوانهففالمبحث األول          

عرف ريقة التالثاني فعنوناه بـ" طو ول معنون بـ"مخارج األصوات"مطالب، المطلب األ

 الثالث فموسوم بـ "صفات األصوات". و ،مخارج األصواتعلى 

ثة ولنا فيه ثال" دراسة إحصائية لألصوات في السورة" تنا بـ عنوناه ث الثانيالمبح و        

دد عالمطلب األول بعنوان" إحصاء الكلمات والحروف" قمنا فيه بإحصاء  جاء ، مطالب

دد المطلب الثاني المعنون بـ" إحصاء عواء السورة، الكلمات والحروف المكونة لبن

المطلب الثالث" إحصاء و .األصوات " عالجنا فيه إحصاء عدد  أصوات سورة القمر

 تعمالقد أحصينا فيه صفة الهمس والجهر انطالقا من اس األصوات المهموسة والمجهورة"

 أكبر نسبة في السورة.

يتكون  ، " المقاطع الصوتية والنبر في السورة سةالمبحث الثالث الموسوم بـ" دراو       

النبر اه بـ"المطلب الثاني عنونوالمطلب األول عنون بـ" المقطع الصوتي" : من ثالثة مطالب

 فيه " المقاطع الصوتية والنبر في السورة".حددنا المطلب الثالث والصوتي"، 

 ز البناءيمي امعالجنا فيه ، فقد  أما الفصل الثاني الذي عنوناه بـ" خصائص البناء"و        

 الصوتي في السورة ، وهو بدوره انقسم إلى ثالثة مباحث وهي:

 .المبحث األول: الفاصلة            

 المبحث الثاني: التكرار.           

 المبحث الثالث" اإليقاع.           
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أي مفهوم "وم المفه"نوان فالمبحث األول انقسم إلى ثالثة مطالب : المطلب األول بع         

لث اثلب الالمطو بـ" األنواع " أي أنواع الفاصلة، المطلب الثاني فكان موسوماوالفاصلة، 

 . ؟ةيدرس "الفاصلة القرآنية والبناء الصوتي"أي أين تكمن هذه العالقة داخل السور

التكرار من المبحث الثاني فعنوانه: "التكرار الصوتي " درسنا فيه ما يتعلق بو          

 اسنل درخالل السورة محل الدراسة، األمر الذي جعلنا نقسمه ثالثة مطالب: المطلب األو

لتكرار ظائف اوالمطلب الثاني تناولنا فيه" الوظائف"أي  وفيه" المفهوم"أي مفهوم التكرار ، 

ي ر فتكراالمطلب الثالث تطبيقي عنون بـ"داللته في السورة" قمنا فيه بإحصاء أنواع الو

 السورة مع توضيح الداللة   فيها.

عنوان" بالمطلب األول : ثالثة مطالبتضمن  ،عالمبحث الثالث المعنون باإليقاو        

 المطلبو المطلب الثاني درسنا فيه " مفهوم اإليقاع" يليه   و  مفهوم الصيغة الصرفية"

 .الصيغ الصرفية" يتناول " إيقاع تطبيقي  الثالث

ت عالجة مكوناممن خالل رصدنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها ، فقد  ةمخاتوأما ال     

 اإلشكالية .

 " نمي المشرف " عبد الالوي عبد الرحأقدم شكري الخالص ألستاذ ،وفي األخير       

عمل ا الالذي أطر بحثي ووجهني ولم يبخل علي بتقديم النصائح واإلرشادات إلى أن تم هذ

                          ،كما ال يفوتني أن أشكر كل من دعمني في هذا البحث  ، في شكله النهائي

     إلى كل هؤالء أقول شكرا.

 وهلل در الشاعر إذ يقول :   

 ه ويالم  حمد سعي  والمرء ي  °°°°  إلى العال   ذلك قد سعيت   وبكل            

     

28/08/0202:في مستغانم    



 

 

 

 قائمة المختصرات:

 

لقد احتوت المذكرة على بعض الحروف المختصرة التي توجد في      

المتن وخاصة في الهامش ، وهذه الحروف تعبر عن كلمات  كما هو 

 موضح في هذه القائمة: 

.الجزءج :   

.دون د :   

.دون سنة النشرد س ن:   

.دون دار النشرد د ن :   

.دون بلد النشرن:  د ب  

.الطبعةط :   

العدد.ع:   

.مراجعةمر:   

.الصفحةص:   

تاريخ الوفاة.ت:   

.ترجمةتر:   

.تقديمتق:    

.تعليقتع :   

. تحقيقتح :   

 



 

 

 

 

 

 

 

 مدخل 

 تحديد المصطلحات والمفاهيم



حديد المصطلحات والمفاهيمت  مدخل                                                                      
 

 

 تمهيد:  

م تشافهم للعلولقد حملت البالغة العربية تاريخا يعب ر عن ثقافة العرب من خالل اك         

ي، لعربذ، وكانت البالغة محورا هاما في مسار الفكر اـوالنهضة التي كانت سائدة عصرئ

شعر ألنها نشأت من مركزية القرآن الكريم الذي يحمل رسالة سماوية أعجز فطاحلة ال

حور كل مبلغاء البيان الذين تميزوا بفصاحتهم، وكان اإلعجاز هنا مكمن التحدي الذي شو

                                                                                  .        "البناء الصوتي في سورة القمر" ـدراستنا الموسومة بفي  اهتمامنا

 :وعنا بد لنا من تحديد بعض المصطلحات التي تتعلق بموضوقبل أن نلج هذه الدراسة ال

 مفهوم سورة القمر.ـــ 1

 مفهوم القرآن الكريم.ـــ 2

 مفهوم الصوت.ــ 3

 مفهوم البناء.ـــ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المفاهيمطلحات ولمصد امدخل                                                              تحدي

 

 

4 

 ـ مفهوم سورة القمر: 1. 1

 ةاللغ معنى الس ورة في لىن نتعرف عأ أوالقبل أن نتطرق لسورة القمر البد          

 طالح:واالص

 أ ـ السورة لغة:

ا ها يجدهعانيوالمستقرئ لم تتعدد معاني السورة بتعدد السياقات وحاالت استعمالها،         

 على النحو اآلتي:

 ـ عند الزمخشري* : أ  

اكَب،ولَه  ترد      مادة) س و ر( بمعنى:"سور:َساَر َعلَْيِه:َوثََب،َوَساوَره ،والحيَّة  ت َساِور  الر 

َو ساَوَرتِْني  َساَر الَشراب   في َرأِْسِه، الَحرِب َوه َو ذو َسورة فِيهَ، وِمَن الَمَجاِز: س ورةٌ في

وم،  .(1ِرْفعَةٌ ولَهٌ س ورة َعلَيَك: فَْضل َوَمْنِزلَة") ولَه  س وَرة  في الَمْجِد: اله م 

 ـ ابن منظور*:بـ    

 لبِنَاِء ِمَن االسُّورة اع، ورَ كَرة َعْن  وس َوٌر ، األَِخيقال:" الس وَرة  ِهَي الَمْنِزلَة  والَجمع  س َورٌ      

                                                           

، م 1998،  1( أساس البالغة، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ط  1

 .481ص 

رى قة من *هو محمود بن  عمر بن أحمد الزمخشري، وكنيته أبو القاسم، ولد بزمخشر، وهي قرية كبير

أهم  هـ ، من 538هـ ، وكان واسع  العلم كبير الفضل متفننا في علوم شتى، توفي  467ارزم خو

طواق أويل، مصنفاته: أساس البالغة، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأ

هـ(،دار العلم للماليين 1396)ينظر: كتاب األعالم للزركلي)تـالذهب في المواعظ والخطب

 .(178، ص7،جم15،2002ط

يب ي، أد*هو محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي األفريق

الرحمان ابن  هـ( ، تلمذ على يد عبد 630ومؤرخ وعالم في الفقه اإلسالمي، واللغة العربية ولد سنة )

 اني ، أخبار أبو نواس.: لسان العرب، مختار األغ طفيل ومرتضى بن حاتم، من مؤلفاته
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وز  أن تَك وَن ِمْن َحس َن وَطال، َوقِيَل السُّوَرة ِمَن اَما  س ؤَرةِ الَمال،تَْرك الَهْمَزة لَما لق رآِن يَج 

 (.      1") َكث َرالَكاَلم  

 ل هاكوهي  ل والمنزلة،فالسورة في معناها اللغوي تحمل دالالت الحسن والرفعة والفض 

 تتعالق فيما بينها ألن أصلها واحد واستعماالتها متعددة.

 ـ السورة اصطالحا:      بــ 

 وفي اصطالح العلماء نجد أن للسورة عدة تعريفات من بينها: 

 (.2ـ السورة " هي طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع)بداية ونهاية(") 

فها السمين ال حلبي* بقوله:" الس ورة من القرآن :القطعة منه المفتتحة بالبسملة المختتمة ـ وعر 

 (.3بخاتمتها")

 ـ وقال الكافيجي* في تعريفه للس ورة:

 (.4الس ورة هي: الطائفة المترجمة توقيفا أي المسماة باسم خاص")"

مستقلة من  فمن خالل التعاريف السابقة نجد أن التعريف األول وصفها بأنها طائفة         

اآليات، أي أنها مجموعة من آي الذكر الحكيم لها بداية ونهاية،أما تعريف السمين الحلبي 

فقد  نظر إليها على أساس الشكل وشبهها بالقطعة، فالس ورة في القرآن هي بمثابة قطعة منه، 

                                                           

 . 447ـ  446،ص  4،ج  2009، د ط ، ( لسان العرب، تح: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية 1

 . 95، ص  2003،  1علوم القرآن ، مجلس النشر العلمي، جامعة الكتب، ط ( سليمان معرفي: في  2
عمدة صن ف الدر المصون و *هو أحمد بن يوسف بن محمد شهاب الد ين المعروف بالسمين الحلبي ،

 هـ. 756، توفي ـ رحمه هللا ـ  الحفاظ

     ، 2،ج 1916،  1دار الكتب العلمية، ط ، تح: حكمت ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ 3 )

 . 232ص 

د بن سليمان بن سعد بن مسعود المشهور بالكافيجي ف حاشية ، صن  *هو اإلمام محيي الد ين أبو عبد محم 

 هـ . 879البيضاوي، والتيسير في قواعد علم التفسير، توفي  تفسير

زاق حسين  أحمد 4   1999،  1ر لبن عفان، القاهرة، طا: المكي والمدني في القرآن الكريم، د ( عبد الر 
 .235،  1 مج
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ى جي قد رك ز في تعريفه للسورة علـتبتدئ بالبسملة ولها موضوعها الخاص، ونجد الكافي

 ,إلى الرأي الذي يقول بأنها توقيفمسألة التسمية، أي تسمية سور القرآن وهو يميل 

 ـ مفهوم القرآن : 2.1

 أ ـ التعريف اللغوي:

َرأت  قَ قرأ  هـ( وعرفها بقوله: 538يأتي القرآن من مادة) ق رأ( عند الزمخشري)ت      

اء :نَسِ  ن قَرئ،وف اَل قََرأَةِ الِكتَابأَْقَرأت ه  َغْيري، وهو ِمَن  َرأت ه ،ـالِكتَاَب واْقتَ   ك وقرَّ

ا ف اَلن تنَسَّك، واقرأ ساَلِمي َعلَى ف اَلن وال ي قَال: أَقرئه  ِمني  اء ، وقَد تقرَّ َعابِد، وهو من الق رَّ

 (.1السَّاَلم")

 عَه  َجمْ  َعلَْينَا إِنَّ ءة والتالوة كما في قوله تعالى: اوقد ورد لفظ القرآن بمعنى القر       

 (.وهذا رأي من جعل كلمة القرآن من قرأ.2) ﴾١٨﴿ ق ْرآنَه   فَاتَّبِعْ  قََرأْنَاه   فَإَِذا َوق ْرآنَه  

وهناك رأي آخر يقول إن  "كلمة القرآن مهموزة على وزن ف عالن مشتق من القرء بمعنى  

 (.3القرآن على وزن فعالن كغفران وشكران...") الجمع قيل:

اتجاه يرى أن القرآن مشتق : أن التعريف اللغوي للقران ينحو اتجاهينومنه نستنتج        

 َكانَ  اْلفَْجرِ  ق ْرآنَ  إِنَّ   ۖاْلفَْجرِ  َوق ْرآنَ  من الفعل قرأ واستندوا إلى اآلية السابقة وقوله تعالى:

( أي قراءة القرآن وقت الفجر، واتجاه ثاني يرف القرآن بالجمع ألنه 4)﴾٧٨﴿ َمْشه وًدا

اآليات في السور ويضم  بعضها إلى بعض، كما أنه يجمع الشرائع السماوية باعتباره يجمع 

 آخر رسالة سماوية.

 

                                                           

 . 63، ص )مصدر سابق(( أساس البالغة 1

 . 19ـ  17 ان سورة القيامة، اآليت  2 )

   د : مدخل إلى علوم القرآن واتجاهات التفسير، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ( عبد هللا خضر حم 3

 . 117د ط ، د ت،ص

 (. 78( سورة اإلسراء، من اآلية)  4
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 ب ـ التعريف االصطالحي:

ف القرآن           لم في يه وسأنه:" كتاب هللا المنزل على النبي محمد صلى هللا علبيعر 

ل في مكة وضواحيها ) ونزل  يسمى المكي،سورة (و 85بضع وعشرين سنة، أغلبه ن ز 

   سورة( ويسمى المدني، يتألف القرآن 29الباقي في المدينة وضواحيها) 

سورة تتألف كل سورة من عدد من اآليات،  114الكريم من ثالثين جزءا محتويا على  

 (.1آيات(") 3آية( وأصغرها سورة الكوثر) 286أطول السور سورة البقرة)

ف أيضا بأنه: ع اإلسالمي،مصدر التشريفالقرآن هو             ز ج"اللفظ العربي المع ويعر 

الموحى به إلى محمد صلى هللا عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السالم، وهو المنقول 

بالتواتر، المكتوب في المصحف المتعبد بتالوته، المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة 

 (.2الناس")

لنا أن هناك كلمات رئيسية في هذا التعريف  يتضح، من خالل التعريف السابق         

وهي) اللفظ العربي، المعجز،الموحى به، المنقول بالتواتر،المكتوب في المصحف،المتعبد  

فالقرآن هو  بتالوته، المبدوء بسورة الفاتحة...الناس( وهي ألفاظ تحمل دالالت قوية ودقيقة ،

 أَْنَزْلنَاه   إِنَّا زل بها، يقول عز من قائل:اللفظ العربي وهنا داللة واضحة على اللغة التي أن

(ولفظ المعجز فهو معجز بألفاظه ومعانيه فقد أعجز 3)  ﴾٢﴿ تَْعِقل ونَ  لَعَلَّك مْ  َعَربِيًّا ق ْرآنًا

ْنس   اْجتََمعَتِ  لَئِنِ  ق لْ  :العرب وأفحمهم على  اإلتيان بمثله قال هللا تعالى  أَنْ  َعلَى   َواْلِجنُّ  اإْلِ

َذا ِبِمثْلِ  ت وايَأْ   . (4) ﴾٨٨﴿ َظِهيًرا ِلبَْعض   َبْعض ه مْ  َكانَ  َولَوْ  بِِمثِْلهِ  يَأْت ونَ  الَ  اْلق ْرآنِ  َه 

                                                           

المعجم المفصل في اللغة واألدب، دار العلم للماليين، بيروت،  ميشال عاصي:و ( إميل بديع يعقوب  1

 . 977، ص م  1987،  1لبنان، ط

  ،1998، 2الواضح في علوم القرآن، دار الكلم الطيب، ط محيي الدين مستو:و  مصطفى ديب البغا(  2

 .13، ص  1ج 

 . 2( سورة يوسف، اآلية  3

 . 88( سورة اإلسراء ، اآلية  4



 المفاهيمطلحات ولمصد امدخل                                                              تحدي

 

 

8 

وكذلك األمر بالنسبة لكلمة"الموحى به" أي أنه من عند هللا تعالى وقد قال في محكم        

ونَ  الَ  الَِّذينَ  الَ قَ   ۙبَي ِنَات   آيَات نَا َعلَْيِهمْ  ت تْلَى   َوإَِذا تنزيله: َذا َغْيرِ  بِق ْرآن   ائْتِ  ِلقَاَءنَا يَْرج  ْله   أَوْ  َه      بَد ِ

لَه   أَنْ  ِلي يَك ون   َما ق لْ  َّبِع   إِنْ   ۖنَْفِسي تِْلقَاءِ  ِمنْ  أ بَد ِ  (.1( ۖإِلَيَّ  ي وَحى   َما ِإالَّ  أَت

األحداث،وفي هذا يقول والقرآن الكريم قد نزل منجما أي مفرقا على حسب              

السيوطي:"ومن المعلوم أن القرآن الكريم نزل منجما على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

في عشرين سنة أو ثالث وعشرين سنة على حساب الخالف في إقامته صلى هللا عليه وسلم 

 (.2بمكة بعد البعثة")

سباب النزول والمناسبة التي فالقرآن إنما وصل إلينا منجما ألنه نزل على حسب أ         

أنزلت فيها اآليات والسور ليكون تخليدا لتلك الوقائع واألماكن بما تمله الديانة اإلسالمية، 

وقد أجاب هللا تعالى الكفار الذين أنكروا على رسول هللا تنزل القرآن مفرقا،فقال سبحانه 

وا الَِّذينَ  َوقَالَ  وتعالى: لَ  لَْوالَ  َكفَر  ْملَةً  اْلق ْرآن   هِ َعلَيْ  ن ز ِ ("أي كما أنزلت الكتب 3)   َواِحَدةً  ج 

ِلكَ  :( 4على من قبله من الرسل، فأجابهم هللا تعالى بقوله لرسوله صلى هللا عليه سلم")  َكَذ 

 (.5) ﴾٣٢﴿ تَْرِتياًل  َوَرتَّْلنَاه    ۖف َؤاَدكَ  بِهِ  ِلن ثَب ِتَ 

تة ا التفاوهن ي ألفيناه يستبعد غير المكتوبونجد لفظ :"المكتوب في المصحف" الذ           

إلى اإلجماع على مصحف واحد وهو المصحف الذي جمع في عهد عثمان بن عفان ـ 

 رضي هللا عنه ـ حتى ال يختلط بغيره.

أما قوله "المتعبد بتالوته"، أي أن تالوته نفسها عبادة وهنا يستبعد الحديث القدسي           

كنه غير متعبد بتالوته، فالقرآن األساس الذي يقوم عليه ركن من وهو كالم هللا تعالى ل

 أركان اإلسالم وهو الصالة.

                                                           

 .15اآلية  من( سورة يونس، 1

،  1976د ط ، هـ( : أسرار ترتيب سور القرآن، دار االعتصام،  911( جالل الد ين السيوطي ) ت  2

 . 26ص

 . 26( سورة الفرقان، من اآلية  3

 . 26( المصدر السابق ، ص 4

 . 32( سورة الفرقان، من اآلية  5



 المفاهيمطلحات ولمصد امدخل                                                              تحدي

 

 

9 

ي فلترتيب ية اوفي قوله المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس هنا تحديد مجال بدا   

 المصحف الشريف ونهايته.  

 ج ـ تسميتها:

"وكتبت في المصاحف وكتب التفسير عرفت سورة القمر باسمها) سورة القمر(           

وبذلك ترجم لها الترمذي في جامعه، وورد عن ابن عباس رضي هللا عنهما قوله:نزلت 

سورة القمر بمكة وسميت سورة القمر الفتتاحها بذكر انشقاق القمر وهو معجزة نبينا محمد 

 (.1صلى هللا عليه وسلم")

سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آية ويرجع سبب التسمية إلى "أن الكفار            

فانشق القمر، وقيل معناه سينشق يوم القيامة ويؤيد  األول أنه قرئ وقد انشق القمر، أي 

 (.2اقتربت الس اعة وقد حصل من آيات اقترابها انشقاق القمر")

سورة  فهو فاسم السورة التوقيفي* هو "سورة القمر"، أما اسمها االجتهادي*             

قد ه، فاقتربت الساعة، وعرفت تسميتها منذ عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وعهد أصحاب

قتربت ف واورد في حديث أبي واقد الليثي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ بقا

هـ (،  542ـ  481الس اعة في الفطر واألضحى(،وبهذا االسم عنون ابن عطية)

فسير ، هـ (في كتاب الت 256ـ  194(، كما ترجم لها البخاري) هـ 872ـ  786والثعالبي)

 1255ـ 1173هـ(والشوكاني) 310ـ  224وأوردها بعض المفسرين في كتبهم كالطبري)

 هـ(، كما ذكرها 1270ـ  1217هـ( واأللوسي)

هـ( وذكرها السيوطي بلفظ  885ـ  809هـ (والبقاعي) 902ـ  831السخاوي)

 (.3اقتربت")

                                                           

 . 411،ص 2014،  1: أسماء القرآن وفضائلها، دار ابن الجوزي ، ط  ( منبرة محمد الدوسري 1

: تفسير البيضاوي المسمى ـ  هــ()تـ( البيضاوي ) ناصر الدين أبي سعيد عبد هللا بن عمر الشيرازي( 2

 . 994، ص  2017،  2أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار المعرفة، بيروت، لبنان ، ط 

 . 412المرجع السابق، ص  منبرة محمد الدوسري، ( 3
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ربت نجد أن للسورة تسميتين األولى سورة القمر وهي توقيف، واألخرى اقتومنه      

 .(ا بهذين اللفظين)اقتربت الس اعةالساعة وهي اجتهادية، ووجه تسميتها الفتتاحه

  د ـ ترتيبها:

إدراك العالقات القائمة بين السور تمكن من إن لترتيب سور القرآن الكريم أهمية           

وسورة القمر هي سورة عظيمة من السور المكية آياتها خمس  ها،القرآنية ومضامين

 .(1وخمسون نزلت بعد سورة الطارق شأنها شأن باقي السور المكية")

لمكية متجهة"إلى بناء العقيدة وترسيخها في أعماق الوجدان ولم  اوقد كانت الفترة         

ئما ومتكررا لقوة العقيدة وفاعليتها يشرع من العبادات فيها إال الصالة، باعتبارها تحديدا دا

 (2وما ذاك إال  ألن العقيدة هي قوة الدفع لإلنسان المؤمن نحو الطاعة المطلقة هلل")

 َنْحن   َيق ول ونَ  أَمْ  ويذكر المراغي في  تفسير سورة القمر:"هي مكية إال  قوله تعالى:          

ْنتَِصرٌ  َجِميعٌ   أَْدَهى   َوالسَّاَعة   َمْوِعد ه مْ  السَّاَعة   بَلِ  ﴾٤٥﴿ الدُّب رَ  َولُّونَ َوي   اْلَجْمع   َسي ْهَزم  ﴾٤٤﴿ م 

 (.3)فمدنية" ﴾٤٦﴿ َوأََمرُّ 

        

 

 

 

 

                                                           

  22، ص 2012،  1( محمد حسين : اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم، دار اآلفاق ، القاهرة ، ط  1

 . 26سيوطي: أسرار ترتيب القرآن، )مصدر سابق(،ص ( ال 2

،ص 1946،  1(، مطبعة البابي الحلبي وأوالده، ط  1371 ـت ()( تفسير المراغي )أحمد بين مصطفى 3

74 . 
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ونجد أن البرهان الجعبري*قد اعتمد قصيدته التي سماها تقريب المأمول في ترتيب         

 (:1النزول فقال )

وِل لَمن تاََل ن ِظَمْت َعلى وَ       * * * * *َمِكيَُّها ِسٌت وثََمان وَن اْعتلَت         ْفِق الن ز 

دَّثِر              ل  م  زم    ك ِورْت األْعَلى عاَل والَحْمد  تَب تْ      * * * * *اْقَرأ ون ون  م 

 ْوثَر  الَهاك م تاََل ٌر والعَاِد يَات وكَ      * * * * *لَْيٌل وَفْجٌر والض َحى َشْرٌح وَعصـ  

َها َعَبٌس َجاَل ه  نَاٌس وق ْل       * * * * * ْل بالِفيل مْع فَلَق  َكَذا        أَرْيت ق    َو َنْجم 

وج  وتِين ها      اِرَعةٌ قِيَاَمة  أْقبَاَل اِلياَلف ق               * * * * *قَْدٌر وَشْمٌس والب ر 

 ِكاَل  اْقتََربَتْ ا َمْع اِرق هَ بَلَد  وطَ          * * * * *َوْيل لكل ِ المرسالت  وقَاف  َمع      

بعد  لقمراتعبر عن ترتيب سور القرآن، حيث جعل ترتيب سورة  ، فهذه األبيات            

 نظم يساعد حفظ ترتيب للسور القرآنية.هذا سورة الطارق و

 هـ ـ سبب النزول:

فهما صحيحا، " على فهم اآليات القرآنية فهو يعين  نزول قيمة عظيمة،السبب لإن           

فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، كما تعين على تيسير الحفظ وتثبيت المعنى، فإن 

ر المعلومات وترك زها كما تفيدنا  ربط األحكام بالحوادث واألشخاص واألمكنة واألزمنة تقر 

 (. 2وجه الحكمة على تشريع الحكم") 

      

                                                           

د  : اإلتقان في علوم القرآن، مطبعة حجازي، القاهرة،هـ(911)جالل الدين عبدالرحمن()تـ ( السيوطي1

 . 28،ص  1ت، ج .ط ، د 

هان قب)برو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أبي العباس، وكنيته أبو إسحاق، واشتهر بل*ه

د الجمان في نزهة البررة في قراءات األئمة العشرة، وعقو ، من كتبه:هـ( 640ن( ولد قريبا من ي  الد

 هـ . 732تجويد القرآن وعقد الدرر في عد أي السور، توفي سنة 

  156دي: القرآن منهل العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، د ط ، د ت ، ص( خالد فائق العبي 2
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ومن العلماء الذين عنوا بدراسة هذا العلم  ، مولقد تناولت كتب عديدة هذا العل         

عقيل بن محمد بن  فقال" أخبرنا أبو حكيم، الواحدي* الذي ذكر سبب نزول سورة القمر 

الجرجاني إجازة بلفظه،أن أبا الفرج القاضي أخبرهم، قال أخبرنا محمد بن جرير، قال 

اد،حد ثنا أبو عوانة، عن حد ثنا الحسين بن أبي يحيى المقدسي، قال حد ثنا يحيى بن حم  

المغيرة،عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد هللا قال :انشق القمر على عهد رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم،فقالت قريش:هذا سحر بن أبي كبشة سحركم، فاسألوا السُّفَّار، فسألوهم 

 يََرْوا َوإِنْ ﴾١﴿ اْلقََمر   َواْنَشقَّ  السَّاَعة   اْقتََربَتِ  فأنزل هللا عز وجل:.(1فقالوا: نعم قد رأينا" )

ْستَِمر   ِسْحرٌ  َويَق ول وا ي ْعِرض وا آيَةً   (. 2)  ﴾٢﴿ م 

في كتابه سبب نزول سورة القمر فقال:" أخرج  أيضا وذكر جالل الدين السيوطي           

مخرج  الشيخان والحاكم واللفظ له عن ابن مسعود قال: رأيت القمر منشقا  شقين بمكة قبل

   ﴾١﴿ اْلقََمر   َواْنَشقَّ  السَّاَعة   اْقتََربَتِ  النبي صلى هللا عليه وسلم فقالوا: سحر القمر فنزلت

(3 وأورد أيضا ما أخرجه الترمذي عن أنس قال" سأل)صلى هللا عليه  يالنب ةأهل مك

( إلى 5) ﴾١﴿ اْلقََمر   َواْنَشقَّ  السَّاَعة   اْقتََربَتِ  :( فنزلت4وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين")

ْستَِمر   ِسْحرٌ  قوله:  .م 

 اإلجمالي لسورة القمر:  المعنىو ـ  

عدة موضوعات تتداخل فيما بينها،وبما أن سورة القمر من  لقد احتوت سورة القم            

السور المكية "فإنها تتناول أصول العقيدة اإلسالمية وتحمل طابع التهديد والوعيد لكفار 

يش المكذبين لرسالة محمد صلى هللا عليه وسلم ابتدأت بذكر المعجزة العظيمة وهي قر

                                                           

 . 207ط ، د ت ، ص  (أسباب النزول، تصحيح: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، د 1

من  ولده،م*هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي  الواحدي النيسابوري ولد بنيسابور، ولم تحدد سنة 

  اته: التفسير، كتاب الدعوات، أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم.مصنف

 .  2و 1 تان( سورة القمر، اآلي 2

 . 1اآلية ( سورة القمر، 3

 . 249، ص  2010( لباب النقول في أسباب النزول، مكتبة لبنان، د ط ، 4

 .  1( سورة القمر، اآلية  5
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معجزة انشقاق القمر التي هي إحدى معجزات الرسول صلى هللا عليه وسلم، حيث طلب 

المشركون آية جلية تدل على صدقه وطلبوا منه انشقاق القمر ليؤمنوا به فكانت المعجزة 

م يؤمنوا وعاندوا وكابروا وقالوا ساحر، ثم تناولت الس ورة تأييدا لرسول هللا ومع ذلك ل

 (.1أهوال يوم القيامة تهديدا ووعيدا لهم")

شكوى ة،والبادي* إلى مقصود السورة وهو"تخويف  بهجوم القيامآويشير الفيروز            

مم ألك امن عبادة أهل الضاللة وذلهم في وقت البعث وقيام الس اعة، وخبر الط وفان وهال

 وقصة ناقة صالح،  المختلفة، وحديث العاديين ،ونكبتهم بالنكباء،

وحديث قوم لوط وتماديهم في المعصية، وحديث فرعون،  وإهالك جبريل قومه بالصيحة،

 (.2وتعديه في الجهالة، وتقرير القضاء والقدر")

 َولَقَدْ  ه تعالى:ل أسلوب الترهيب في ذكر هالك األمم السابقة في قولاوقد ورد استعم         

ْزَدَجرٌ  فِيهِ  َما اأْلَْنبَاءِ  ِمنَ  َجاَءه مْ  ( فقد" جاء أهل مكة في القرآن من األخبار 3) ﴾٤﴿ م 

ذوات الفوائد العظيمة التي تتضمن أنباء القرون الخالية، التي تتضمن الزجر بالعذاب أو 

القرون الخالية ازدجار أو  الوعيد بالهالك، والتعبير القرآني دقيق للغاية، فليس في أنباء

 (.4تخويف، بل هي نفسها زجر وتخويف")

                                                           

 . 22ن الكريم ، ص ( محمد حسين سالمة: اإلعجاز البالغي في القرآ 1

عمر  يم بن*هو أبو طاهر مجيد الد ين محمد بن يعقوب بن محمد بن محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراه

ال تقي ، سمع من الشيوخ أمث هـ729الشيرازي الفيروز ابادي، ولد بكازرون وهي بلدة بفارس سنة 

ي علم باب فبثثة، مقصود ذي األلالدين السبكي وابن نباتة، من مؤلفاته:القاموس المحيط، الدرر الم

 هـ . 817اإلعراب، توفي سنة

( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، تح : محمد علي النجار، المكتبة لعلمية، بيروت ،  2

 . 445، ص  1لبنان ، ج 

 . 04(سورة القمر ، اآلية  3

، ص  3يب ، القاهرة ، د ط ، المجلد ( عبد القادر حسين: أضواء بالغية على جزء الذاريات، دار غر 4

364 . 
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وبعد التحدث عن األقوام السابقة وما حدث لهم" توجهت الس ورة لمخاطبة قريش          

 َسي ْهَزم    ( ،كما في قوله تعالى:1وحذرتهم مصرعا كهذه المصارع بل ما هو أشد وأقسى")

                    (2) ﴾٤٦﴿ َوأََمرُّ  أَْدَهى   َوالسَّاَعة   َمْوِعد ه مْ  السَّاَعة   َبلِ  ﴾٤٥﴿ الدُّب رَ  َوي َولُّونَ  اْلَجْمع  

يفصل في  ويشرح أنور الباز هذه اآلية بقوله:" ثم يفصل كيف هي أدهى وأمر،            

س، لنفوهذا  في مشهد عنيف من مشاهد يوم القيامة، فالمجرمون في ضالل يعذب العقول وا

 وفي سعر تكوى الجلود واألبدان، وهم يسحبون في النار على وجوههم في 

 َسقَرَ  َمسَّ  ذ وق وا ( عندما يقال لهم:3عنف وتحقير ،وهم يرادون عذابا باإليالم النفسي")

(4.) 

وبعدها يتجه الخطاب القرآني إلى:"الناس كافة وإلى القوم خاصة، وليقر في قلوبهم        

كمته وتدبيره، فذلك األخذ في الدنيا، وهذا العذاب في اآلخرة وما كان حقيقة قدر هللا وح

ساالت ونذير،ومن القرآن وزبر، وما حول ذلك كله من خلق ووجود  قبلهما من لر 

 ( .5وتصريف لهذا الوجود،هذا  وكل صغيرة وكبيرة بقدر" )

( وهذا شامل للمخلوقات، 6)   ﴾٤٩﴿ ِبقََدر   َخلَْقنَاه   َشْيء   ك لَّ  إِنَّاففي قوله تعالى:           

والعوالم العلوية والسفلية،إن هللا تعالى وحده خلقها ال خالق لها سواه،وال مشاركة في خلقه 

وخلقها بقضاء، سبق به علمه، وجرى به قلمه، بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من 

نَاأَمْ  َوَما (( فلهذا قال:7األوصاف، وذلك على هللا يسير")  بِاْلبََصرِ  َكلَْمح   َواِحَدةٌ  إِالَّ  ر 

                                                           

 . 22: اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم ، ص  ( محمد حسين سالمة 1

 . 46،  45تان( سورة القمر ، اآلي 2

 . 364، ص  3، المجلد  2007،  1( التفسير التربوي للقرآن الكريم، دار النشر للجامعات، ط 3

 . 48( سورة القمر، من اآلية  4

 . 364:التفسير التربوي للقرآن الكريم ) مصدر سابق(، ص  ( أنور الباز 5

 . 49(  سورة القمر، اآلية  6

: تيسير الكريم الرحمان في تفسير كالم المن ان ، دار الفكر  لبنان   ( الس عدي ) عبد الرحمان بن ناصر( 7

 . 608، ص  2002،  1ط
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( فإذا أراد شيئا قال له، كن فيكون، كما أراد، كلمح البصر من غير ممانعة وال 1(﴾٥٠﴿

 (.2صعوبة")

وبعد ذكر السورة لمصارع المكذبين للرسل "ختمت ببيان حال السعداء المتقين وحال 

(، يقول هللا 3ين الترغيب والترهيب")األشقياء المجرمين على طريقة القرآن في الجمع ب

تَِّقينَ  إِنَّ  تعالى: ْقتَِدر   َمِليك   ِعْندَ  ِصْدق   َمْقعَدِ  ِفي﴾٥٤﴿ َوَنَهر   َجنَّات   فِي اْلم  أي"   (4 )﴾٥٥﴿ م 

والخطر على قلب بشر، من  في جنات النعيم التي فيها ماال عين رأت وال أذن سمعت،

ة،والقصور الرفيعة،والمنازل األنيقة، والمآكل والمشارب األشجار اليانعة واألنهار الجاري

الل ذيذة والحور الحسان، و الروضات البهية  في الجنان ورضا الملك الديان ، والفوز بقربه" 

(5. ) 

ام لقد عرضت سورة القمر في مجملها أسلوبي الترغيب والترهيب في انسج           

زاء ب وجا أصابهم من عذاب، وما للمتقين من ثواوتناغم مع عرض أحوال األمم السابقة وم

 ناء هذهة لبيفوزون به نتيجة إلتباعهم هديه، وهذا كله في تسلسل بديع مع المفردات المشكل

 لسوراالسورة،وما احتوته دالالتها التي عب رت عن العقيدة الصحيحة في نسج من نسيج 

 المكية. 

 

 

 

 

                                                           

 . 50( سورة القمر، اآلية  1

 . 608صدر السابق، ص الم السعدي: ( 2

 . 22، ص)مرجع سابق(: اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم ( محمد حسين سالمة 3

 . 55، 54( سورة القمر، اآليات  4

 .608: تيسير الكريم الرحمان،) مصدر سابق(، ص  (السعدي 5
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 ـ مفهوم الصوت: 3. 1

 وي:أ ـ التعريف اللغ

 لقد  ورد في المعاجم العربية عدة تعريفات للصوت نذكر أبرزها:        

 : هــ(538)تـعند الزمخشريـ 1أ . 

َت بِِه،وَرج  ل صي ٌِت وَصْوت صي ِت، وساب        يقول في رصده لمادة )ص و ت(:"صوَّ

ونِي؟ قَال وا:غَ  َخبَّل الِزْبِرقَان فقَاَل ألْصَحابِه:َكْيَف َرأيت م  لَبََك بَريق  سي ِغ وَصْوت  صي ت،ولَه  الم 

 ( .1َصْوٌت في النَّاس وِصيت وَذَهَب ِصيت ه  فِيهم" )

ازيــ 2أ .   *: 666)تـعند الر 

ت أْيًضا تَْصِويتًا والَصائِت          وٌف وَصات الَشْيء من بَاب قَال وصوَّ "الَصوت  َمْعر 

ٌل صي ِت بتْشِديِد اليَاء َوكَ  ، وَرج  يت الَصائِح  ْسِرَها وَصاٌت أْيًضا:أي َشديد الَصْوت، والص ِ

بالَكسر: الِذْكر الَجِميل الِذي يَنتَِشر في النَّاس د وَن الق ْبحِ،ي قَال َذَهَب ِصيت ه  في النَّاس وربَّما 

 ( .2قَال وا: انتََشر َصْوت ه في النَّاس بَمعنَى  ِصيت ه")

 : هـ(711)تـعند ابن منظورــ 3أ.

ما ابن منظور فيشير إلى المادة )ص و ت( قائال:"الَصوت  أ         

وف،مذَكر،فأما قْول رويشد بن كثير الطائي ] البسيط[: ،مْعر   الَجَرس 

                                                           

 . 562 ص ، 1 ج ،( أساس البالغة 1

 . 205، ص  2008 ، د ط ،ةمختار الصحاح، دار الحديث، القاهر  2 )

ازي، لقبه زين الد ين  وهو محمد أب* ي وهي أصله، ولم يفد ،بكر الر  ون بدقة لمترجمانشأ في مدينة الر 

 عت آثاره، تنوسنة والدته، اجتهد في تحصيل العلوم المتنوعة كاللغة والفقه والتفسير والحديث واألدب

 ن.العتقاد،والتوحيد، وغريب القرآبين الكتب اللغوية واألدبية والتفسير ، منها: هداية ا
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ْزِجي* َمِطيَّتَه *         اِكب  الم  :َما هِذِه الصَّوت     *****يَأيَُّها الر   (1)؟َسائل بَني أَسد 

 ....، والجمع األصواتفإنما أنثه ألنه أراد به الضوضاء والجلبة

( قيل بأصوات الغناء 2) بَِصْوتِكَ  ِمْنه مْ  اْستََطْعتَ  َمنِ  َواْستَْفِززْ :   عزوجل وقوله    

          ( 3والمزامير" )

ي وهي كلها تلتقي ف نتشار والذكر الجميل والجرس،معاني الصوت تدور حول االف   

كذلك شار الكالم الحسن عن األشخاص، ففالذكر الجميل إنما يحدث بانت، مادة)ص و ت( 

 األمر بالنسبة للجرس، فهي معاني تحمل داللة مشتركة.

 ـ التعريف االصطالحي: ـب

ف ابن جني*) ـــ1بـ.      "اعلم أن الصوت عرض يخرج   هـ( الصوت بقوله:392 تـلقد عر 

ثنيه عن مع النفس مستطيال متصال، حت ى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع ت

امتداده واستطالته فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا،وتختلف أجراس الحروف بحسب 

اختالف مقاطعها وإذا تفطنت لذلك وجدته على ما ذكرته لك، أال ترى أنك تبتدئ الصوت 

من أقصى حلقك،ثم تبلغ به أي المقاطع شئت،فتجد له جرسا ما، فإن انتقلت عنه راجعا منه 

ثم قطعت أحسست عند ذلك صدى غير الصدى األول ، وذلك نحو الكاف، أو متجاورا له، 

                                                           

( هذا البيت لرويشد بن كثير الطائي في الدرر وهذا ما ذكره أحمد بن األمين الشنقيطي في الدرر  1

 .132من شرح ديوان الحماسة ألبي تمام شرح المرزوقي،ص  32وفي باب الحماسة 520اللوامع ،ص

 ل مطاه وامتطاه إذا ركبه.من المطا وهو الظهر يقا :السائق ،*المطية  :*المزجي 

 تهكم. لكالم*وقوله ما هذه الصوت: الجملة في موضع المفعول ، وأراد بالصوت الجلبة والصيحة وهذا ا

 .64( سورة اإلسراء، من اآلية  2

 . 788ص )مصدر سابق(: لسان العرب، ( ابن منظور 3

ى يد احمد بن هـ ، نشأ وتعل م عل 322*هو أبو الفتح عثمان بن جني عالم نحوي كبير ولد بالموصل عام 

ه: ؤلفاتمعلي الفارسي،كان يتبع المذهب البصري في اللغة ،من أهم  يمحمد الموصلي ، األخفش، وأب

 هـ ، وقيل بالموصل. 392الخصائص، اللمع، التصريف الملوكي ، توفي 
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فإنك إذا قطعت بها سمعت هنا صدى ما ، فإن رجعت إلى القاف سمعت غيره، وإن جزت 

 (.1إلى الجيم سمعت غير ذينيك األولين")

لقرع* هي "حيث جعل القلع* وا فقد حدد الصوت، ( هـ428تـأما ابن سينا*)  ـــ2بــ.     

 ر المحدث للصوت والواسطة الناقلة له هو تموج الهواء والعضو المستقبل مصد

( ويعلل حدوث الصوت قائال:" إن الصوت سببه القريب 2له هو أذن اإلنسان أو غيره")

 (.3تموج الهواء دفعة بسرعة وبقوة من أي سبب كان")

) األعضاء نالحظ من خالل ما سبق أن ابن جني قد رك ز على الصوت من حيث         

ن ا ابالحلق، الفم، الشفتين(،أي كيفية حدوث الصوت من خالل مروره بهذه األعضاء، أم

ده رف عنـع وهو ما سينا فقد حد د السبب الذي يحدث الصوت وهو التباعد والتقارب ،

 بمصطلحي القلع والقرع.

ذكره إبراهيم فإنهم قد عرفوا الصوت بتعريفات عديدة منها ما  ،أما عند المحدثين        

أنيس قائال:"هو ظاهرة طبيعية ندرك أثرها قبل أن ندرك كنهها،فكل صوت مسموع يستلزم 

 (.4وجود جسم يهتز على أن تلك الهزات قد ال تدرك بالعين في بعض الحاالت")

عرفه عبد العزيز الصيغ بقوله:"أثر سمعي يصدر عن أعضاء النطق غير محدد و        

أو غيره ، إذ إن ما خرج من الفم إن لم يشتمل على حرف فصوت بمعنى معين في ذاته 

                                                           

   ، دار تح: محمد حسن  محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته عامر ( سر صناعة اإلعراب، 1

 . 19، ص  1ط ، د ت، ج . الكتب العلمية، د

د ط ،  دار الكتب العلمية، مصر، ،: أسباب حدوث الحروف تح: فرغلي سيد عرباوي ( ابن سينا 2

 . 09ص ،  2010

 ن آخر.ميكون بتقريب جسم  :ع*القر   يحدث بتبعيد جسم عن جسم آخر .   :*القلع

 . 09( المصدر نفسه، ص 3

 . 05: مكتبة النهضة، القاهرة، مصر، د ط ، د ت، ص  اللغوية( األصوات  4
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فالفرق بين الحرف والصوت هو أن األول يشتمل على معنى وهو أنه وحدة بنائية في 

 ( .1الكالم وفي اللغة" )

صوات فالصوت يرتكز على حاسة السمع كونها ترتبط ارتباطا مباشرا بالتقاط األ       

حدث يلذي امن خالل التعريفين السابقين، حيث ركزا على األثر  المختلفة، وهذا ما رأيناه

 األذن )فكل صوت مسموع ـ أثر سمعي(.

لصوت اتختلف مصادر إنتاج الصوت باختالف درجة القرب والبعد من األذن ألن و        

لحية ات افي مضمونه"ظاهرة فيزيائية تثير حاسة الس مع، ويختلف معد ل السمع بين الكائن

( 20لفة، فيقع السمع عند اآلدميين عندما  تصل ذبذبات ذات  تردد يقع بين)المخت

ما ة عند(هيرتز إلى  األذن الداخلية، وتصل هذه الذبذبات إلى األذن الداخلي 20.000و)

تي ة التنتقل عبر الهواء، ويطلق علماء الفيزياء مصطلح الص وت على الذبذبات المماثل

 بة أما األصوات التي يزيد          اد الصلتحدث في السوائل والمو

(هيرتز فتعرف بالموجات فوق الصوتية، ويتعذر على األذن  20.000ترددها على)

 ( .2سماعها")

ونجد في الدراسات اللسانية أن الصوت يرمز إليه بمصطلح          

ف المعجم الفرنسي) روبيرphonèmeالفونيم"   phonème(:"أن  Robert"حيث عر 

ة سنة قد استخدم بمعنى:عنصر صوتي في اللغة  1873في علم األصوات التقليدي ألول مر 

المنطوقة ويقوم على أساس عضوي،أي أنه يتكون بواسطة أعضاء النطق وعلى أساس 

 (.3سمعي وهو الصفة الموضوعية أو الشخصية للسمع")

 Ferdinand deفقد عرفه فرديناند دي سوسير* ،أما في اللسانيات الحديثة         

saussure (1857 ،1913 الفونيم هو الكيان الصوتي ذ":)الوحدات أو الكيان  و

                                                           

 . 216، ص  2007،  1( المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، دار الفكر ، دمشق ، ط  1

دراسة ألحكام التجويد في ضوء علم األصوات الحديث،  ن : فونولوجيا القرآ أحمد راغب أحمد ( 2

 . 3مس ، صت جامعة عين الش أطروحة ماجستير، د

 . 62، ص  1996،  1دار الفكر اللبناني ، ط : وظائف علم األصوات ، ( عصام نور الد ين 3
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د، عبارة عن آثار  الصوتي ذو العناصر، فالفونيم أو الص ويت من حيث هو كيان مجر 

سماعية وعن حركات ملفوظة مقطعة لوحدة مسموعة ووحدة ملفوظة وكال هذين يستتبع 

 (.1أحدهما اآلخر ويشترط وجوده")

الذي  للغويفالصوت في الدراسات اللسانية الغربية الحديثة يعب ِر عن التمظهر ا         

سمعها نلتي "اللغة المنطوقة"؛أي اللغة اـأشار إليه التعريف السابق في المعجم الفرنسي ب

 للغةوهنا إشارة إلى تلك األصوات المشكلة لهذه اللغة وهي في جانبها الحركي غير ا

قطعة ظة مذكره فرديناند دي سوسير عندما أشار إلى )حركات ملفو نفسه نىالمكتوبة، والمع

 لوحدة مسموعة(.

 ـ مفهوم البناء: 4.1

 أ ـ لغة :

ذكر الزمخشري في مادة)ب ن ي(:"بنَى بَْيتًا أْحَسَن بنَاء  وِبْنيَان  وَهَذا بنَاٌء ــ 1أ.        

مْ  َحَسٌن وب ْنيَاٌن َحَسٌن : َي  الَمْبنى بالمصَدر")2) َمْرص وصٌ  ب ْنيَانٌ  َكأَنَّه   (.3(سم ِ

ازي في ــ 2أ.          :"بَنى َبْيتًا وبََنى  َعلَى أْهِله يَْبِني:َزفََّها ِبنَاء (بنىمادة )وقال الر 

كذا فِيِهَما...والبِْنيَان  : الَحاِئط ،والبْنيَة على فَعيلَة: الَكْعبَة ي قَال" اَل وربَّ َهِذه البنية َما كان  

وكذا، والب نَى بالضَّم َمقص ور:البِنَاء يقال ب ْنيَةٌ  وب نًى وبِْنيَةٌ وِينى بَكْسر البَاء مق صور مثل 

 (.4ِجْزيَةٌ وجزى وفاَلٌن صحيح الِبنية أي الفطرةِ")

                                                           

  67، ص  2008، تر: عبد القادر قنيبي، إفريقيا الشرق، د ط ،  ( محاضرات في علم اللسان العام 1

 ضراتت المحا* باحث سويسري مؤسس اللسانيات، كان يلقي محاضرات على تالمذته، وبعد وفاته جمع

ق للعديد و يعد نقطة انطال 1916من قبلهم في مؤلف سمي"دروس في اللسانيات العامة" الذي نشر عام 

 فلسفية وابسيتولوجية(.و  سيميائية و من الدراسات )لسانية

 . 04( سورة الصف ، من اآلية 2

 . 78، ص)مصدر سابق((أساس البالغة 3

 . 43( مختار الصحاح، ص  4
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وبِناًء :نِقيض الَهْدِم،بَنَاه  يَْبنيِه َبْنيًا اءالبن"في تعريف البناء:وقال الفيروزآبادي  ــ3 أ.         

وب ْنيَانًا وِبْنيَةً وِبنَايةً،واْبتََناه  : وَبنَّاه ، والبِنَاء :المبني ج : أبنية جج : أبنيات. والِبْنيَة ، بالضَّم 

والكسر:ما بََنْيت ه  ج :البَِنى والب َنى.وتكون  البنَايَة  في الشَّرف. وأْبنَْيته :أعَطْيت ه   ِبنَاًء، أو ما يبني 

")َداًرا . وبِنَ وم آِخرَها ضْربًا َواِحًدا مْن س ك ون أو حركة   (.1اء  الكلمة:ل ز 

بة عالبنيان والكنجد أن المعنى اللغوي يحمل داللة:، ومن خالل التعاريف السابقة             

يدل  وهي كل ها تشترك في قوة األصل واألساس المتين الذي والفطرة والشرف والثبات،

 على الرسوخ والثبات.

 اصطالحا:ب ـ 

ا ذكرت لك :" وإنم معرفا البناءعن)مجاري أواخر الكلم(  خالل حديثه سيبويهيقول         

،ألفرق بين  ما يدخل ضرب من هذه األضربة األربعة، لما ي حِدث    لعامل يه افثمانية مجار 

 لغير شيء وليس شيء منها إال  وهو يزيل َعْنه  وبين ما ي ْبَنى عليه الحرف بنَاًء ال يزول عنه  

 (.2أحدث ذلك من العوامل")

نجد أن البناء هو األساس الذي تقوم عليه اللغة، والبناء الصوتي ، ما تقدم  لومن خال       

 مواقففي اإلنسان عن هو ما تتعالق فيه األصوات مشكلة بناًء خاصا يحمل الفكر ويعبر 

.تواصلية مختلفة 

                                                           

 . 1264ص   م ،1998،  6خليل مأموت شيحا ، دار المعرفة، لبنان ، ط  المحيط ، ترتيب ( القاموس 1

ط ، .( أحمد حسني مصطفى: البناء في ضوء علم األصوات الحديث ، جامعة مؤتة، األردن، د  2

 . 3ص م،   2005
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 مفردات البناء

ها.مخارج األصوات وصفاتالمبحث األول:           

: دراسة إحصائية لألصوات       المبحث الثاني        

في  السورة .                                    

دراسة المقاطع الصوتية والنبر     المبحث الثالث:     

في السورة.              
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 وصفاتهااألصوات  المبحث األول: مخارج

 ن صورنارة عتعتبر األصوات اللبنة  األساسية  التي تنتظم في سلسلة كالمية معب          

طالقا ر انالذهنية وأفكارنا ، وجملة األصوات التي نبني بها عباراتنا تختلف من صوت آلخ

ه شابتن يتحدد بهما الصوت، ولذلك نجد بعض األصوات تيمن آليتي المخرج والصفة، اللت

مخارج  حديدتفي كيفية نطقها بواسطة هاتين اآلليتين)المخرج والصفة(،ولهذا السبب ارتأينا 

في  يتيناألصوات وصفاتها لما له من صلة بموضوع دراستنا، وحت ى نتبين أثر هاتين اآلل

 بناء سورة القمر صوتيا.

 ـ المطلب األول: مخارج األصوات: 1.1.2 

 غة:أ ـ تعريف المخرج في الل   

نطالقا لكلمة افة للقد تناولت العديد من المعاجم العربية تحديد االستعماالت المختل           

 حيث من الزخم المعرفي الذي يعبر عن الفكر العربي، حيث تعددت المعاجم واختلفت من

 وطريقتها، ولكن اشتركت في تحديد معاني الكلمات حسب الجهود انوعيتها وموضوعه

 .المعجميين وقد نال لفظ "المخرج" نصيبا منها قبل المبذولة من 

 هـ(: 170ـ عند الخليل بن أحمد الفراهيدي) 1

َو         وًجا فَه  ر  ج  خ  ول،َخَرج َيْخر  وج: نَِقيض  الدُّخ  ر  المْخَرج  من الفعل :خرج: و: الخ 

َل، واْستَْخرجته َسَواء )َخارٌج،واْختَلَفت   ج  (.1الرَّ

                                                           

 .396، ص  2002،  1( كتاب العين ، تح: عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط  1
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 (:هـ398ــ عند الجوهري)ت 2

وج")     ر  وًجا وَمْخرجـ، وقَْد يَك ون  الَمْخرج  َموضع  الخ  ر   (.1من خرج:"َخَرج خ 

 ـ(:هـ711تــ عند ابن منظور) 3

ْخَرج  فقد  ا الم  ه  وأمَّ " قد يكون المخرج موضع الخروج يقال َخَرج مخرًجا حسنًا وهذا َمْخَرج 

 (.2يكون قولك أْخَرَجه ")

ع لتعريفات السابقة فإن كلمة"المخرج"يتحدد معناها في موضومن خالل ا          

ي فالخروج،وهذا ما رأيناه في تعريف كل من الجوهري وابن منظور، واشتركوا جميعا 

 قترنأصله وهو الفعل الثالثي خرج الذي نقيضه دخل، ومنه المخرج عكس المدخل،ولما ا

 المخرج بكلمة الصوت فإنه يعني موضع خروج الحرف.

 صطالح:تعريف المخرج في اال ب ـ 

 :ة تعريفات منهالقد ورد في تعريف المخرج عد         

 (.3" محل خروج الحرف الذي ينقطع عنده الصوت تحقيقا * أو تقديرا" )هو

 

 

                                                           

 2009(الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(، تح: محمد محمد تامر، دار الحديث ، القاهرة، دط ،  1

 . 311،ص

 . 73، ص 3، ج 2005،  1: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، لبنان، ط (لسان العرب، تح 2

 شفتين.أو ال الحلق أو اللسان*تحقيقا: المقصود بالمخرج المحقق هو مااعتمد على جزء معين من أجزاء 

سان أو و الل  أ*تقديرا: المقصود به المخرج المقدر وهو الذي ال يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق 

يخرج نقصان، وة والالشفتين وال ينتهي في نقطة محددة، بل ينتهي بانتهاء هواء الزفير، ولذلك يقبل الزياد

 منه أحرف المد الثالثة.

  1: دراسة المخارج والصفات، مكتبة طالب العلم، جمهورية مصر العربية، ط هيم الفرش( جمال إبرا 3

 . 18، ص  م2012
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 ( .1" محل خروج الحرف أي ظهوره" )وهو     

ا سبق           ديد ي تحعالقة بين التعريف اللغوي واالصطالحي فثمة نجد أن ، ومم 

ي المخرج بأنه موضع الخروج واختص التحديد االصطالحي بأنه محل خروج الحرف* الذ

 يصدر منه الصوت.

 ـ المطلب الثاني: طريقة التعرف على المخارج : 2.1.2

لقد ابتكر علماء األصوات طريقة لتحديد مخارج الحروف لم تكن هذه الطريقة             

حاة العرب، وهذه الفكرة قد أشار إليها غانم قدوري الحمد غائبة عن علماء التجويد والن

بقوله:" ونحن ال نرى مجرد اتباع علماء األصوات الغربيين لترتيب معين لمخارج 

الحروف مسوغا للعدول عن الترتيب الذي سارت عليه جماهير علماء العربية وعلماء 

، فقضية ترتيب المخارج مثل التجويد،إضافة إلى أن كال الترتيبين يؤدي إلى نتيجة واحدة

 (.2أي قضية ذات طرفين، يمكن دائما أن تبدأ من الطرفين اتصل إلى الطرف الثاني")

وأضاف قائال:" ولم تكن هذه القضية في ترتيب المخارج لتغيب عن علماء                

لتجويد التجويد، فبي نوا أن هناك طريقتين لترتيب المخارج،وأن جمهور علماء العربية وا

اختاروا البدء باألقصى دون األدنى ألن مادة الصوت هي الهواء الخارج من داخل اإلنسان، 

وأن أول نقطة يمكن أن ينتج فيها صوت لغوي اعتبروها أول المخارج، وهي أقصى 

 (.3الحلق)= الحنجرة(")

                                                           

: تيسير الرحمان في تجويد القرآن، مر: أحمد أحمد مصطفى أبو حسن ،محمود  ( سعاد عبد الحميد 1

 . 46، ص  م2009،  1أمين طنطاوي، دار التقوى، ط

 ق أو مقدر.*الحرف: صوت اعتمد على مخرج محق

 . 164، ص م 2007،  2( الد راسات الصوتية عند علماء التجويد، دار عمار ، ط  2

 . 164( المرجع نفسه، ص  3
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ة ولمعرفة مخرج الحرف يتوجب "النطق به ساكنا أو مشددا بعد همز وصل محرك بأي    

(.      1قطع صوت النطق بالحرف فهو مخرجه") حركة، ثم تصغي إليه، فحيث ما ان

 (:2وهناك من جعل هذه الطريقة على شكل نقاط كما يلي)

 نسكن الحرف أو نشدده. ـ1

 ندخل على هذا الحرف الساكن همزة وصل سابقة له. ــ2

 مجانسة له.نحرك هذه الهمزة بأي حركة،وإذا كان  حرف مد فنحركها بحركة  ـ3

"ننطق الحرف على هذا النحو ونسمع الصَّوت، فحيث ينقطع صوته يكون مخرجه  ـ4

المحقق، وحيث يمكن انتهاء الصَّوت يكون مخرجه المقدَّر،فعند قولك)اَْب ـ اَْم ـ اَْخ ( 

 (. 3فالمخرج هنا محقق أما قولك) اَا ـ ا و ـ اِي( فمخرجها مقد ر")

 مخارج الحروف:ـ إختالف العلماء في عدد  1

ا ن جعلهالعلماء في تحديد عدد مخارج الحروف ثالثة مذاهب وهناك ماختلف لقد          

 كره حتىن نذأربعة،علما أن الذين جعلوها ثالثة حذفوا المذهب األول لعدة أسباب وال بأس أ

 نرى رأيهم:

 أ ـ المذهب األول: 

عشرون مخرجا بعدد حروف الهجاء وهم الذين يؤكدون أن عدد المخارج"تسعة و          

لكل حرف مخرج خاص به وحجتهم في ذلك:أنه لو لم يكن لكل حرف مخرج خص به 

                                                           

في المدود والوقوف ومخارج وصفات الحروف،  ف(الشافعي)أحمد محمود عبد السميع(: القول المألو 1

 .  49دار الكتب العلمية ، لبنان ، د ط ، د ت ، ص 

 . 47: تيسير الرحمان في تجويد القرآن ، ص  بد الحميد( سعاد ع 2

 . 47، ص ( المرجع نفسه 3
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يميزه عن اآلخر الختلطت الحروف، ولما تمي ز بعضها من بعض، فكان لكل حرف مخرج 

 (.1خاص به ليتميز عن اآلخر، وال يختلط به")

لك كان عدد المخارج تسعة وعشرون فهذا المذهب قد جعل لكل حرف مخرج وبذ         

مخرجا، إال  أن هناك من أبطل هذا الرأي على سبيل المثال محمود محمد عبد المنعم 

بقوله:"وهذه الحجة ال وزن لها وال اعتبار، وذلك ألن اشتراك بعض الحروف في مخرج 

صة واحد ال يلزم منه اختالطها وعدم تمي ز بعضها من بعض، ألن لكل حرف صفاته الخا

التي تميزه عن غيره وتمنع اختالطه به، فال غضاضة في اجتماع بعض الحروف في 

 (.2مخرج واحد، ألن اختالف الصفات كفيل بتمييز كل حرف عن اآلخر")

ه التشاب ألن إن هذا المذهب لم يؤيد في كثير من األحوال، ولقي عدة انتقادات             

ما  ه وهو موجود فعال في أصوات لغتنا، وهذاالمالحظ في أصوات الحروف ال محالة من

 يثبت اشتراك بعض الحروف في نفس المخرج، ويبقى المميز بينها وبين غيرها صفات

 تجعل لكل حرف طابعه الخاص.

 ب ـ  المذهب الثاني:

لقد مثل هذا المذهب كل " من "الخليل بن أحمد الفراهيدي" و" ابن الجزري"             

ر،وعدد المخارج عندهم سبعة عشر مخرجا، فقد أثبتوا مخرج الجوف وهو مذهب الجمهو

في مكانه وجعلوا حروف المد ثابتة فيه لم توزع وكذلك أثبتوا لكل من الالم والنون والراء 

 (.3مخرجا مستقال، وهذا هو المذهب المختار")

 (:4وقد جعل هذا المذهب المخارج السبعة عشر منحصرة في خمسة مخارج كلية )  

                                                           

: الروضة الندية في شرح متن الجزرية البن الجزري أبو الخير  ( محمود محمد عبد المنعم العبد 1

،  1: السادات السيد منصور أحمد، المكتبة األزهرية للتراث، ط حمحمد بن محمد بن محمد الجزري، ت

 16، ص  م2001

 . 16(المصدر نفسه، ص  2

 .50( سعاد عبد الحميد: تيسير الرحمان في تجويد القرآن، ص  3

 .17: الروضة الندية في شرح متن الجزرية، ص  ( محمود محمد عبد المنعم العبد 4
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 األول : الجوف وهو مخرج واحد.    

 الثاني: الحلق وفيه ثالث مخارج.   

 الثالث:اللسان وفيه عشرة مخارج.   

 الرابع: الشفتان،وفيه مخرجان.   

 الخامس: الخيشوم، وفيه مخرج واحد.   

نظم ابن الجزري أبياتا يفصل فيها هذا التوجه)عدد مخارج الحروف( وهي ممثلة في  قدو   

 (:1جدول)هذا ال

 باب مخارج الحروف 

وِف َسْبعَةَ َعَشرْ  1 ر  ه  َمِن اخْ       َمَخاِرج  الح   بَرْ تَ َعلَى الِذي يَْختَار 

 حروف  مد ِ للَهَواء تَْنتَهي        فَأِلف  الَجْوِف وأْختَاَها وِهي 2

 ث مَّ لَوْسِطه فَعْيٌن َحاء          ثمَّ ألْقَصى الَحْلِق َهْمٌز َهاء   3

 كاف  أْقَصى الِل َسان فَوق  ثمَّ ال        أْدنَاه َغْيٌن َخاؤَها والقَاف   4

ين يا 5 اد ِمْن حافَتِِه إْذ َولِ        أْسفَل  والَوْسط  فِجيم  الش ِ  يَاوالضَّ

ْنتََهاهَ        الِضَراَس ِمْن أْيَسَر أو ي ْمنَاها 6 م  أْدنَاَها ِلم   اولال 

ا ي َدانيِه ِلَظْهِر أدْ        وال  فِِه تَْحت  اْجعَ والن ون  َمْن َطرَ  7  لخَ َو الرَّ

ِفير         نْ والطَّاء  والدَّال  وتَا ِمْنه  ومَ  8  نْ تَكِ سْ م  ع ْليَا الثَنَايَا والصَّ

 يَاوالظَّاء  والذَّال  وثَا للع لْ        ىْفلَ ِمْنه  َوَمْن َفْوِق الثَنَايَا السُّ  9

                                                           

( نزار خور رشيد عقراوي: النصوص الصوتية في مشاهير شروح المقدمة الجزرية، تق: غانم  1

 . 27،  26، ص 2010،  1حمد، دار الراية، عمان، طقدوري ال
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 ِرفَهلمشْ اا فاْلفَا َمَع اْطَراِف الثَنَايَ         فَهِهَما وِمْن َبْطِن الشَّ ِمْن َطَرفَيْ  10

َها الَخْيش وم         للشَّفَتَْيِن الَواو  بَاٌء ِميم   1  وغ نَّةٌ َمْخَرج 

        

ثيل تمويمكن ، وهذا النظم يقعد لرؤيته في عدد الحروف ومخارجها بشيء من التفصيل  

 الرسم: المخارج في هذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسنحاول أن نشرح رؤية هذا المذهب في مخارج الحروف ألنه هو المشهور           

والمعتد به في الدراسات اللغوية، وهذه الحروف التي ذكرناها  و أسندناها لمخارجها لديها 

خليل  ألقاب مستمدة من مخرجها بدقة، حيث يعد  الفضل لمن لقبَّ حروف العربية بألقابها " ال

 ا

 و

 ي

 ء، هـ

 ع، ح

 غ، خ

 ق،ك

 ج،ش،ي

 ض،ل

ر، ن  

 ط،د،ت

 ص،س،ز

 ظ،ذ،ث

ف،ب   

 م ، و

 غنة

 الجوف الخيشوم     الشفتان      الحلق اللسان    

ج األصواتمخار  
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(وسنذكرها مرتبة ومرفقة 1" ) بن أحمد الفراهيدي حيث اشتق لها من صفاتها ومواضعها

 بأشكال توضيحية كما يلي:

 ـ الحلقية: 1

اآلتية")ء،هـ،ع،ح،غ،خ(ولقبت بذلك ألن مبدأها من الحلق وهو ات واألصوفيها تكون        

ا تنقسم ثالثة أقسام: أقصى (، وهي بدوره2الفراغ الواقع بين الحنجرة وأقصى الل سان")

 اللسان، وسطه وأدناه كما هو موضح في الشكل اآلتي:

 

 ( 3ـ رسم توضيحي للحروف الحلقية)  1الشكل

 

                                                           

: أصوات اللغة مخارجها وصفاتها وشوائبها بين الد رس الصوتي ) دراسة( ، مطبعة  ( فراس الطائي 1

 . 115، ص م 2008،  1إيالف، بغداد ، ط

 .115، ص(المرجع نفسه)  ( فراس الطائي 2

 .35فات، ص (  جمال بن إبراهيم الفرش: دراسة المخارج والص 3
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 ـ الجوفية أو الهوائية: 2

وتضم الحروف التي تخرج من الجوف وهي:") األلف الساكنة المفتوح ما قبلها،          

لساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها(، والجوفية صفة ألصوات الواو ا

المد التي تنسب مخارجها إلى الجوف وتنتج بمرور الهواء دون حوائل مع اهتزاز الوترين 

(، وهذا ما 1الصوتيين، وسميت بالهوائية ألن كل  واحدة منهن تهوي عند الل فظ بها في الفم")

 ن جزري في نظمه:أشار إليه اب

وف  َمد ِ                  ر   (2تَْنتَِهي) للَهَواءفَأِلف  الَجْوِف وأْختَاَها وِهي         ح 

 

 

 

 

 

 

 

 (3ـ رسم توضيحي يبين الحروف الجوفية ) 2الشكل

وتختص بالحروف اآلتية) ق ، ك( ولقبا بذلك ألن مبدأهما من الل هاة، واللهاة  ـ اللهوية: 3

 (، كما هو موضح في الرسم اآلتي: 4م والحلق)ما بين الف

 
                                                           

 .115( فراس الطائي: أصوات اللغة ، ص  1

 : الروضة الندية في شرح متن الجزية، ص ( محمود  محمد عبد المنعم العبد 2

 .31( جمال بن إبراهيم الفرش: دراسة المخارج والص فات، ص 3

 . 116: أصوات اللغة، ص ( فراس الطائي 4
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 (1ـ رسم توضيحي يبين الحروف اللهوية )3  الشكل

 ـ الشجرية: 4

وتضم الحروف اآلتية")ج ، ش، ي غير المدية( ولقبت بذلك ألن مبدأها من شجر الل سان 

وضح في هذه كما هو م،  (2وهو مفرج الفم، وقيل في معناه هو ما انفتح من منطبق الفم" )

 الصورة:   

  

      

 

 

 

 .( 3ـ رسم توضيحي للحروف الشجرية)  4الشكل

 
                                                           

 .41لص فات، ص ( جمال بن إبراهيم الفرش: دراسة المخارج وا 1

 . 116( فراس الطائي: أصوات اللغة، ص 2

 . 52، ص ( المرجع السابق 3
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 ـ األسلية: 5

وينتج عنها هذه " الحروف) س ، ص ،ز( ولقبت بذلك ألن مبدأها من أسلة اللسان، 

 ( كما في الصورة:1وهومستدق طرفه")

 

 (2ـ رسم توضيحي للحروف األسلية) 5الشكل

 ـ النطعية:6

  ثة حروف )الطاء والدال والتاء(،سمو بذلك ألنهن يخرجن من نطع الغاروتضم ثال 

 (. 3األعلى،وهو سقفه فنسبن إليه ) 

 

 

                                                           

 .116( فراس الطائي،  أصوات اللغة، ص 1

 .59(  جمال ابراهيم الفرش،  دراسة المخارج والصفات، ص  2

( بلقاسم مكريني: معجم المصطلح الصوتي عند علماء التجويد قاموس المصطلحات العربية من   3

 .369، صم 2013،  1(، دار الكتب العلمية، لبنان ، طهـ833تـل كتابات ابن الجزري)خال
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 (1ـ رسم توضيحي للحروف النطعية )6الشكل

 ـ اللثوية:7 

بذلك ألن الهواء المصاحب لهن ينتشر  توتنحصر هذه الحروف :")ث ، ذ ،ظ( ولقب        

 (2) ,، ألن خروجهن منها"ويتَّصل باللَّثة

 

 

  

 

 

 

 (3ـ رسم توضيحي للحروف اللثوية ) 7الشكل

 

                                                           

 .59( جمال ابراهيم الفرش،  دراسة المخارج والصفات،ص 1

 . 116: أصوات اللغة، ص  ( فراس الطائي 2

 .79( المرجع السابق،ص  3
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 ـ الذلقية: 8

وتضم الحروف اآلتية )ن ،ل ، ر( ولقب بذلك ألن مبدأها من طرف الل سان، وطرف        

كل شيء ذلقه، والذلقية صفة لعدد من األصوات متقاربة المخارج يشيع استعمالها في الكالم 

 ( كما في الصورة اآلتية:1) العربي"

 (2ـ رسم توضيحي للحروف الذلقية )  8الشكل 

الحروف اآلتية")ف، ب، م، و( ولقبت بذلك ألن مبدأها من في وتنحصر ـ الشفوية:   9

 (.3الشفتين")

 

 

 

   

 

                                                           

 . 116( فراس الطائي: أصوات اللغة، ص  1

 .59،ص (بق ارجع سم ) ( جمال ابراهيم الفرش 2

 .116، ص (المرجع السابق) ( فراس الطائي 3
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 (1ـ رسم توضيحي للحروف الشفوية) 9لشكلا

، وهي مستمدة من المخارج التي تصدر منها فهذه األلقاب جعلت رموزا للحروف           

األصوات فإذا قلنا مثال الحروف الحلقية فإننا نقصد)ء، هـ، ع، ح، غ، خ(وهي بهذا التصور 

 اختصار لجملة )الحروف التي تخرج من الحلق(، وهكذا بقية الحاالت األخرى.

 المذهب الثالث: 

حصر في نها ستة عشر مخرجا، وتنوهذا هو المذهب الذي انتصر له"سيبويه وأتباعه، أ   

 أربعة مخارج:

 األول: الحلق بمخارجه الثالثة.      

 الثاني: اللسان بمخارجه العشرة.      

 الثالث: الشفتان بمخرجيهما.      

 الرابع: الخيشوم بمخرجه.     

     

                                                           

 .83،84: دراسة المخارج والصفات، ص ( جمال إبراهيم الفرش 1
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ء وأسقطوا الجوف، وجعلوا األلف كالهمزة تخرج من أقصى الحلق، وجعلوا اليا       

المدية كغير المدية تخرج من وسط اللسان، وجعلوا الواو المدية كغير المدية تخرج من 

 ( .1الشفتين" )

 المذهب الرابع:

اء والجرمي وقطرب وعدد المخارج             وهذا المذهب قد مثَّله كل من" الفر 

ب عندهم:أربعة عشر مخرجا، فقد أسقطوا مخرج الجوف ووزعوا حروفه كما في المذه

اء مخرجا واحدا؛أي جعلوا مخارج اللسان ثمانية  السابق وجعلوا مخرج الالم والنون والر 

 ( 2بدال من عشرة، وجعلوا المخارج العامة أربعة بدال من خمسة". )

تائجهم نددت إن  المذاهب التي ذكرناها سالفا قد حددت مخارج األصوات، وقد تع            

لثاني حرفا( ،أما المذهب ا 29مخارج بعدد حروف الهجاء)فالمذهب األول يرى أن عدد ال

 ية منهاللغووهو الذي فصلنا فيه ألنه المشهور والمعتد به في الدراسات والبحوث ال سيما ا

ب لمذهافقد جعلها سبعة عشر، في حين مال سيبويه وأنصاره إلى أن عددها ستة عشر، أما 

ج ـ لنتائرواد هذه لمذاهب بوصولهم لهذه االرابع واألخير فجعلها أربعة عشر مخرجا، إن 

هذا ، وبعدد المخارج ـ كان لكل واحد منهم مبرراتهم ومسوغاتهم لما اتفق عليه كل مذهب

ن تبقى جهودهم محل ثقة وإن تعددت آراؤهم فهي عن دراسات وتجارب عملية، ويمكن أ

 نجمع هذه اآلراء في هذا الجدول:

 

 

 

  

                                                           

 .17،18( محمود محمد عبد المنعم العبد: الروضة الندية في شرح متن الجزرية، ص  1

 .51: تيسير الرحمان في تجويد القرآن: ص  ( سعاد عبد الحميد 2
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 المذهب
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 الجمهور

ابن 

 الجزري 

والخليل 

 بن أحمد

 

 

1 

 

3 

 

10 

 

2 

 

1 

 

17 

جعلوا 

حروف 

الجوف 

ثابتة 

وأثبتوا 

الآلم 

مخرجا، 

والنون 

مخرجا 

اء  والر 

 مخرجا.

سيبويه 

 والشاطبي

 

 

 ـ   

 

3 

 

10 

 

2 

 

1 

 

16 

ألحقوا 

األلف 

المدية 

بأقصى 

 الحلق.

والياء 

المدية 

بوسط 

اللسان 

والواو 
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المدية 

 بالشفتين

الفراء 

وقطرب 

 والجرمي

 

 

 ـ  

  

 3 

 

 8 

  

 2 

 

 1 

 

 14 

ألحقوا 

الحروف 

المدية 

كالمذهب 

السابق 

وجعلوا 

الآلم 

والنون 

اء  والر 

مخرجا 

 واحدا.

                      

(1خارج )جدول يوضح  مذاهب العلماء في الم                               

                                                           

 .23: دراسة المخارج والص فات، ص  بن ابراهيم الفرش(جمال  1
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 ـ المطلب الثالث:صفات األصوات 3.1.2

لغة ي القبل تحديدنا لصفات األصوات ال بدَّ لنا أن نتعرف على مفهوم الصفة ف        

 واالصطالح:

 الصفة في اللّغة: ــ 1

 ني:ي تعلقد تعددت تعاريف الصفة انطالقا من اختالف السياقات الموضوعة فيها فه      

و")َوَصَف( الَشْيَء  ِمْن بَاِب َوَعَد و)ِصفَةً( أيضا و)تََواَصف وا( الصفة من الفعل وصف 

تَواِصفًا(")  (.1الَشْيَء ِمَن الَوْصِف ،واتََّصَف  الشَّيء   َصاَر ) م 

 ( .2وتعرف أيضا بأنها:" األمارة اآلزمة بذات الَمْوص وِف الِذي ي ْعَرف  ِبَها") 

 (.3علَْيَها  الش ْيء  وَيتََميَّز  بَِها")وهي أْيًضا:"الَحالَة  التِي يَك ون   

أو  لذاتاومن هذا فإن معاني الصفة تجتمع في " الحالة" و" األمارة" التي تمي ز       

 األشياء حتى تعرف بها.

 الصفة في االصطالح:ـــ  2

                             إن الصفة في اصطالح العلماء لديها عد ة حدود من بينها:      

 ( .4" الحالة التي تعرض للحرف عند النطق به")  هي

 وهي:" صفة الحروف هي الكيفية العارضة للحرف عند حصوله في المخرج وتتميَّز 

 

                                                           

ازي)زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر القادر الحنفي 1 هـ(:مختار الصحاح، تح:   666( الر 

 .302، ص 1999، 5يوسف الشيخ محود،  الدار النموذجية، بيروت، ط

وي، دار الفضيلة، القاهرة، د ط ، د : معجم التعريفات، تح:محمد صديق المنشا ( الشريف الجرجاني 2

 .114ت، ص

 .671،ص 1989: المعجم الوجيز، دار العبر، جمهورية مصر العربية، د ط ،  (مجمع اللغة العربية 3

 .120( جمال بن إبراهيم الفرش: دراسة المخارج والصفات، ص 4
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 ( .1بذلك الحروف المت حدة بعضها عن بعض عند خروجها من مواطنها")

ت هي صواألغوي واالصطالحي( نستنتج أن صفات الومن التعريفين السابقين) ال            

له تجع الحاالت التي تمي ز كل صوت عن آخر ،وبذلك تتحدد كيفية حدوثه في المخرج التي

 معروفا بين بقية األصوات.

 / تحديد صفات األصوات: 3

رى، تتميز األصوات عن بعضها البعض بصفات تجعلها تختلف عن بقية األصوات األخ    

 في الشكل اآلتي: وتنقسم الصفات بدورها إلى قسمين كما هو موضح

 صفات األصوات*

        الخاصة                                                   العامة                    

 لصفير  ا   الجهر والهمس                                                   

 لقلةالق                الشد ة والرخاوة                                      

 فشياإلطباق واالنفتاح                                         الت           

 التكرار                                  االستعالء واالستفال      

 الهت                                الذالقة واالصمات                   

 ستطالةاال                                                                       

 لغنةا                                                                            

 نحرافاال                                                                      

 

 

                                                           

 .117: أصوات اللغة، ص  (فراس الطائي 1
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 (:1ري بابا في الصفات قائال)ولقد عقد ابن الجز            

ْستَفِ  20 ْصَمتَةٌ والِضدَّ ق لْ  لْ ِصفَات َها َجْهٌر وِرْخٌو م   ِمْنَفتِح  م 

وس َها )فََحثَّه  َشْخٌص سَ  21  (َشِديد َها لَْفٌظ)أِجْد قَْط بََكتْ  (تْ كَ َمْهم 

)خ صَّ َضْغط   (رْ مَ ع  َوَبْيَن ِرْخو  والشَِّديد )ِلْن  22  رْ قِْظ(َحصَ وَسْبع  ع لو 

ْطبَقَ  23 وِف المْذلَ  هْ وَصاد  َضاٌد َطاء  َظاٌء م  ر  ِ(الح   هقَ و)فِرَّ ِمْن ل ب 

َها َصاٌد وَزاٌي ِسين   24 ( والل ِين   َصِفير   قَْلقَلَةٌ )ق ْطب  َجد  

َحا َواٌو ويَاٌء َسَكنَا واْنَفتََحا  25  قَْبلَه َما واالْنِحَراف  َصح ِ

ِم والرَّ  26  وللتَّفَِشي الِشين  َضاًدا اْست ِطلْ  لعِ ج   ا وبِتَْكِرير  فِي الالَّ

 

 ويمكن أن نحدد صفات األصوات ومفهوم كل صفة كما يلي:      

 أوال: الصفات العامة:

 ـ الجهر والهمس: 1

يعرف  الجهر على أنه "تذبذب الحبال الصوتية خالل النطق بصوت معين           

 ( .2ل الصوتية خالل النطق بصوت آخر")والهمس  هو عدم تذبذب الحبا

فالفرق بين هاتين الصفتين ـ الجهر والهمس ـ التذبذب أو اهتزاز الحبال الصوتية،          

ومن خاللها تكمن طريقة التعرف على الصوت المجهور من المهموس وهي:" وضع أيدينا 

ذنين، ولما كانت هذه خالل النطق على مقدم الرقبة، أو على الجبهة أو على الصدر أو األ

                                                           

 .27ص الصوتية في مشاهير شروح المقدمة الجزرية، ص : النصو ( نزار خور شيد عقراوي 1

النبي  بد ربعاللغوية وتجويد اآليات القرآنية لـ:  ت*هذا الشكل مستنبط من معلومات في كتاب األصوا

 .81، 79، ص2007،  1عبد هللا إبراهيم، دار الكتب، ط

 .110ب، د ط ، د ت ، ص : علم األصوات ، تع: عبد الصبور شاهين، مكتبة الشبا ( برتيل مامبرج 2
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المواضع بمثابة غرف الرنين فإن الذبذبة حين تحدث في نطق صوت ما  تحدث تأثيرها في 

هذه المواضع، ويحس من يلمسها باالهتزاز، نتيجة اهتزاز الحبال الصوتية، وبذلك يعرف 

( وأما إذا لم يجد هذا االهتزاز فمعنى ذلك أن Sonoreالصوت الذي ينطقه مجهوال)

 (.Sourde(")1ت مهموس )الصو

أما الهمس الذي ينتج عن جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف االعتماد على  

( وبذلك يكون عدد األصوات 2المخرج فحروفه عشرة مجموعة في )فحثه شخص سكت()

 المجهورة تسعة عشر وهي باقي حروف الهجاء .

 ـ الشّدة والرخاوة: 2

الصوت بالحرف لقوة االعتماد على المخرج وحروفه  فالشدة هي" حبس الصوت عند       

 (.3ثمانية مجموعة في ) أجد قط بكت(" )

أما الرخاوة فهي "جريان الصوت عند النطق بالحرف وحروفه بقية حروف الهجاء 

 (. 4وهي ستة عشر حرفا" ) 

ونجد بين صفتي الشدة والرخاوة صفة البينية وهي" صفة وسط بين الشد ة والرخاوة 

 (.5« )فها خمسة مجموعة في )لن عمر(وأحر

 

 ـ اإلطباق واالنفتاح: 3

                                                           

 .110( المرجع نفسه، ص  1

: المذكرة في التجويد) تجويد رواية حفص عن عاصم طريق الحرز  (محمد نبهان بن حسين مصري 2

 .51الشاطبية(، جامعة أم القرى، د ط ، د ت، ص 

 .51( المصدر نفسه، ص  3

 .51( المصدر نفسه، ص  4

 .51ة في التجويد، ص ( محمد نبهان  بن حسين مصري، المذكر 5
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يراد باإلطباق" ارتفاع مؤخر اللسان إلى أعلى قليال في اتجاه الطبق وتحركه إلى         

الخلف قليال في اتجاه الحائط الخلفي للحلق، وتصحب  هذه في اللغة العربية نطق الصاد 

وهو أن ال" تطبق لسانك برفعه إلى الحنك فال ينحصر  ( ويقابله االنفتاح1والضاد والظاء" )

 (.2الصوت واألصوات المنفتحة هي ما سوى أصوات اإلطباق" ) 

 ـ  االستعالء واالستفال"   4

االستعالء سمة ممن السمات العامة وهو" صفة لبعض األصوات الحلقية وهي القاف 

لل هاة ليخرج الصَّوت غليظا مفخما والغين والخاء، وفيها يرتفع اللسان بجزئه الخلفي نحو ا

ولكن دون مبالغة في تغليظ النطق، فالمهم هو أن يتوفر للصوت القيمة التي تميزه عن غيره 

باعتبار وحدة أصواتية مستقلة، وهو أمر يتحق ق بالمران والتدريب ، أما االستفال فهو وضع 

 (. 3مرققة" )للسان يكون فيه أسفل، في قاع الفم وذلك في بقية األصوات ال

 ـ الذالقة واإلصمات: 5

تعرف الذالقة على أنها" األصوات التي اعتمدت على ذلق اللسان في توليدها وهي      

اء والنون والفاء والباء والميم" )  ( .4ستة: الالم والر 

أما الصفة المقابلة لها فهي اإلصمات " وسميت األصوات المصمتة كذلك،ألنها     

اة من حروف الذالقة  ) صم ت عنها أن تب  ( .5نى كلمة رباعية أو خماسية معر 

فهذه الصفات التي ذكرناها تعتبر ثنائيات، الن لكل صفة منها ما يقابلها ، فالجهر        

خاوة واإلطباق يقابله االنفتاح، وهكذا كما وض حنا من قبل،  يقابله الهمس والشد ة تقابلها الر 

 العامة *. وهذه الصفات تحت مسمى الصفات

                                                           

 .125، ص 1997: دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب ، القاهرة، د ط،  ( أحمد مختار عمر 1

،  1: المدارس الصوتية عند العرب النشأة  والتطور، دار الكتب العلمية، لبنان، ط  ( عالء جبر محمد 2

 .115، ص 2006

 .118، 117: علم األصوات، ص  ( برتيل مالمبرج 3

  .115( المرجع السابق،ص  4

 .115( عالء جبر محمد، المدارس الصوتية عند العرب النشأة والتطور، ص  5
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 ثانيا : الصفات الخاصة*:

كرها ات نذأما الصفات الخاصة المقابلة لهذا المصطلح ـ العامة ـ فهي ثمان صف        

 كاآلتي:

 ـ الصفير: 1

وهو صفة من الصفات ال ضد لها ويطلق على الصوت" الذي يحدث في أثناء   

صفير نسبة لتلك الصفة نطق السين والزاي والصاد ولذلك سميت هذه الحروف بحروف ال

 (.1المصاحبة لنطقها" )

 ـ القلقلة: 2

( ، 2والمقصود بها " اضطراب الحرف عند النطق به ساكنا وحروفه:قطب جد" )       

والتركيز على )النطق به ساكنا( يستثني منه الحروف المذكورة وهي المتحركة، فالقلقلة 

 تكون في أي حرف منها وهو ساكن.

 ـ التفشي: 3

 (.3نى به" انتشار الصوت في الفم وهو خاص بالشين"  )ويع

                                                           

 .80: األصوات العربية وتجويد اآليات القرآنية،ص ( عبد رب النبي عبد هللا إبراهيم 1

مشتركة لات ا*ويطلق عليها أيضا ب"الصفات المميزة" و" الصفات التي لها ضد"، ألنها تميز بين األصو

 فاتهاصفي المخرج الواحد مثل) ث ذ ط( مخرجها واحد والذي جعل جرسها مختلفا في السمع اختالف 

،  1ط  المصاحبة لها.)غانم قدوري الحمد: المدخل في علم األصوات العربية، دار عمار، األردن،

وبذلك  (وتسمى باألصوات التي لها ضد ألن عددها عشر صفات، كل صفة لها ضدها101، ص 2004

 تكون خمس مجموعات من الصفات المتضادة.

 (.117*وتسمى "بالصفات المستحسنة" والصفات التي الضد لها) ينظر: المدخل إلى علم األصوات،ص

 .80(عبد رب النبي عبد هللا إبراهيم، المرجع نفسه، ص  2

 .80(عبد رب النبي عبد هللا إبراهيم، المرجع نفسه، ص 3
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 ـ التكرار: 4

اء ، وسميت هذه الصفة بالتكرار ذلك أنك إذا وقفت عليه        وهو السمة المميزة لصوت الر 

(، 1ـ أي الراء ـ رأيت طرف اللسان يتعثر بما فيه من التكرار ويرتعد لما هناك منه")

تي القديم يأتي في الترتيب العشرين عند الخليل* والرابع وحرف الراء في " الترتيب الصو

( ، أما عند المحدثين فيأتي في " الترتيب الرابع عشر عند الطيب  2عند ابن جني" ) 

 ( . 3بكوش وعلماء الصوتيات" ) 

 ـ  الهت : 5

 ( ، وهذا السبب4وتطلق على " حرف الهاء وذلك لما فيه من لضعف والخفاء" )              

الذي جعل الخليل بن أحمد الفراهيدي لم يبدأ ترتيب معجمه به وهذا ما أكده محمد حسن عبد 

العزيز قائال:"... ولكنه لم يبدأ بالهمزة ألنها تتعرض للتغيير فتسهل أو تحذف ، ولم يبدأ 

 ( .5ثم بدا بالعين ألنها انصع" )  صوت خفي يصعب تبينهبالهاء ألنها 

                                                           

 .116، 115لمدارس الصوتية عند العرب، ص : ا ( عالء جبر محمد 1

*ترتيب الخليل لألصوات:ع ح /ه ء/ ق ك / ج ش ض/ ص ش ض/ ص س ز/ ط د ت/ ظ ذ ث/ ر ل 

 ن/ ف ب م/ و ا ى.

( سيلمان فياض:استخدامات الحروف العربية) معجما، صوتيا، صرفيا، نحويا، كتابيا(، دار المريخ،  2

 .58، ص  1998المملكة العربية السعودية، د ط ، 

 .58( المرجع نفسه، ص  3

 .80اآليات القرآنية،ص د: األصوات العربية وتجوي (عبد رب النبي عبد هللا إبراهيم 4

: مصادر البحث اللغوي في األصوات والصرف والنحو والمعجم وفقه اللغة  (محمد حسن عبد العزيز 5

 .157، ص  1997،  1مع نماذج شارحة، دار الكتاب الجامعي، ط 
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ة االستطالة "امتداد مخرج الحرف واستطالته وهي صفة للضاد يراد بصفـ االستطالة: 6

( فاالستطالة صفة 1المتداد مخرجها من أول حافة اللسان حتى تصل بمخرج الالم")

 الصوت الالم.

 ـ  الغنّة: 7

ويتم حدوث هذه الصفة " باندفاع الهواء بطريق األنف من الحلق إذ الحنك الل ين          

متحد ب يالمس ذلك الموضع من الحنك عند النطق بتلك  منخفض، ومؤخر اللسان

 ( .2األصوات، والفم مغلق ينفذ بطريق األنف ، والوتران الصوتيان* يتذبذبان" ) 

هـ (إلى ذلك في حديثه عن الغن ة قائال:" ومنها)حرف  175ولقد تطرق سيبويه)ت        

،فإنما تخرجه من أنفك والل سان شديد( يجري معه الصوت ألن]ذلك الصَّوت غ نَّة[ من األنف

الزم لموضع الحرف، ألنك لو أمسكت بأنفك لم يجر معه الص وت. وهو النون ، وكذلك 

 (. 3الميم")

ن مخرج تفنستنتج من ذلك كله أن تأتي ـ الغنةـ فقط مع صوتي النون والميم وهي         

 الخيشوم.

 

                                                           

 .81المرجع السابق، ص  عبد رب النبي عبد هللا إبراهيم:( 1

 .169: في الصوتيات العربية، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، د ط ، د ت، ص  (محيي الدين رمضان 2

كل ش*الوتران الصوتيان = يسميان بالحبلين الصوتيين وهما وتران متجاوران في الحنجرة على 

نها غلظ مما نسيج، يتقابالن على قمة القصبة وهما عند الرجل أطول وأشريطين من العضالت يتصل به

 ـ 100انيةي الثفعند المرأة،ولهذا فإن تذبذبهما عند الرجل أقل منه عند المرأة ويبلغ متوسط الذبذبات 

الصوت  ذبذبة عند المرأة ويولهما وظيفة هامة في تمييز 300ـ  200ذبذبة عند الرجل مقابل  150

حمد نظر: مكان الصوت مجهورا وإذا لم يهتزا كان الصوت مهموسا) ي ن المهموس فإذا اهتزاالمجهور م

، 1990، علي الخولي: األصوات اللغوية النظام الصوتي للغة العربي، دائرة المكتبات، عمان، د ط

 (.20ص

قاهرة، ودار (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنيبر: الكتاب،تح: عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، ال 3

 .435، ص  4، ج  1982، 2الرفاعي، الرياض، ط 
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 ـ االنحراف: 8

ه الص وت النحراف الل سان مع الص وت ولم وهي صفة لحرف " شديد جرى في        

 ( . 1يعترض على الص وت كاعتراض الحروف الشديدة وهو الالم" )

فلكل صوت ،ومما تقدم نجد  أن الصفات التي ذكرناها هي المميز الوحيد لألصوات           

 .صفات تمي زه عن األصوات األخرى، ولوالها الشتبهت األصوات ذات المخرج الواحد

  سة إحصائية لألصوات في السورةدراالمبحث الثاني:ـ  2. 2

ألصوات لإحصائية ، سنقوم بدراسة وصفاتها األصوات بعدما تطرقنا لدراسة مخارج         

د لواراسندرج قبلها إحصاء الكلمات والحروف، حت ى نتبين االختالف  في سورة القمر، و

ي لسورة إلى آيات كما هو موضح فبين إحصاء األصوات من الحروف وهذا عبر تجزئة ا

 الجدول أدناه:

 (:2ـ المطلب األول:إحصاء الكلمات والحروف) 1.2.2

   

 عدد عدد الكلمات اآلية رقمال

 الحروف

 22 4 َمرُ ال قَ  َوان َشقَّ  السَّاَعةُ  اق تََربَتِ  1

 32 7 َمرُ ال قَ  َوان َشقَّ  السَّاَعةُ  اق تََربَتِ  2

َواَءُهم   عُواَواتَّبَ  َوَكذَّبُوا 3 تَِقر   ر  أَم   ُكل  وَ   ۚأَه   31 6 ُمس 

َن بَاءِ  ِمنَ  َجاَءُهم   َولَقَد   4 َدَجر  مُ  فِيهِ  امَ  األ   28 7 ز 

                                                           

 .435المصدر نفسه، ص  سيبويه:( 1

، برمجة: حمادي محمد 4عليها باعتماد برنامج إحصاء القرآن الكريم اإلصدار ل( هذه النتائج المتحص 2
 وآخرون.
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َمة   5  19 5 ذُرُ الن   تُغ نِ  َفَما   بَاِلغَة   ِحك 

مَ   َۘعن ُهم   فَتََولَّ  6 عُ  يَو   28 8 نُُكر   ء  َشي   لَى  إِ  اعِ الدَّ  يَد 

ُرُجونَ  أَب َصاُرُهم   ُخشَّعًا 7 َ  ِمنَ  يَخ  دَ األ   أَنَُّهم  كَ  اثِ ج 

 ُمن تَِشر   َجَراد  

8 39 

ِطِعينَ  8 م   َذاَه   نَ ُروَكافِ ال   يَقُولُ    الدَّاعِ  إِلَى ُمه   يَو 

 َعِسر  

8 34 

مُ  قَب لَُهم   َكذَّبَت   9  َوقَالُوا ب َدنَاعَ  بُوافََكذَّ  نُوح   قَو 

نُون   ُدِجرَ  َمج   َواز 

9 43 

 21 5 ِصر  فَان تَ  َمغ لُوب   أَنِّي َربَّهُ  فََدَعا 10

نَا 11  25 5 ر  َهمِ ُمن   ِبَماء   السََّماءِ  أَب َوابَ  فَفَتَح 

نَا 12 ر  ضَ  َوفَجَّ َر  ر   لَى  عَ  اءُ ل مَ ا قَىَفال تَ  ُعيُونًا األ   أَم 

 قُِدرَ  قَد  

9 38 

 20 5 ُدُسر  وَ  أَل َواح   َذاتِ  َعلَى   َوَحَمل نَاهُ  13

ِري 14 يُنِنَا تَج   24 6 ِفرَ كُ  انَ كَ  ِلَمن   َجَزاءً  بِأَع 

نَاَها َولَقَد   15  23 7 ِكر  ُمدَّ  ِمن   فََهل   آَيةً  تََرك 

 16 5 َونُذُرِ  َعَذابِي َكانَ  فََكي فَ  16

نَا َولَقَد   17 آنَ  يَسَّر  ك   ال قُر   30 8 دَِّكر  مُ  ِمن   َهل  فَ  رِ ِللذِّ

 23 7 رِ َونُذُ  َعَذابِي َكانَ  َكي فَ فَ  َعاد   َكذَّبَت   18

َسل نَا إِنَّا 19 َصرً صَ  ِريًحا َعلَي ِهم   أَر   مِ يَو   يفِ  ار 

س   تَِمّر   نَح   ُمس 

9 36 
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َجازُ  َكأَنَُّهم   النَّاسَ  تَن ِزعُ  20  27 6 ر  ن قَعِ مُ  ل  نَخ   أَع 

 16 5 َونُذُرِ  َعَذابِي َكانَ  فََكي فَ  21

نَا َولَقَد   22 آنَ ا يَسَّر  ك   ل قُر   30 8 دَِّكر  مُ  ِمن   َهل  فَ  رِ ِللذِّ

 14 3 بِالن ذُرِ  ثَُمودُ  َكذَّبَت   23

 لَِفي ذًاإِ  نَّاإِ  هُ بِعُ نَتَّ  َواِحًدا ِمنَّا أَبََشًرا فَقَالُوا 24

 َوُسعُر   َضاَلل  

11 39 

رُ  أَأُل ِقيَ  25 ك   32 9 أَِشر   ذَّاب  كَ  ُهوَ  ل  بَ  ِننَابَي   ِمن   َعلَي هِ  الذِّ

َ  ال َكذَّابُ  َمنِ  َغًدا َسيَع لَُمونَ  26  23 5 ِشرُ األ 

ِسلُو إِنَّا 27 َطبِ  ُهم  تَِقب  ار  فَ  ُهم  لَ  فِت َنةً  النَّاقَةِ  ُمر   36 8 ر  َواص 

َمة   ال َماءَ  أَنَّ  َونَبِّئ ُهم     28 ب   ُكل     ُهم  بَي نَ  قِس   ِشر 

تََضر    ُمح 

9 32 

ا 29  22 4 قَرَ فَعَ  تَعَاَطى  فَ  َصاِحبَُهم   فَنَاَدو 

 16 5 َونُذُرِ  َعَذابِي َكانَ  فََكي فَ  30

َسل نَا إِنَّا 31  َكَهِشيمِ  نُوافََكا ةً اِحدَ وَ  َصي َحةً  َعلَي ِهم   أَر 

تَِظرِ   ال ُمح 

8 40 

نَا َولَقَد   32 آنَ  يَسَّر  ك   ال قُر   30 8 دَِّكر  مُ  ِمن   َهل  فَ  رِ ِللذِّ

مُ  َكذَّبَت   33  16 4 بِالن ذُرِ  ط  لُو قَو 

َسل نَا إِنَّا 34 ي نَاهُ     لُوط   آلَ  الَّ إِ  َحاِصبًا َعلَي ِهم   أَر   م  نَجَّ

 بَِسَحر  

9 38 
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ِلكَ  ِۚعن ِدنَا ِمن   نِع َمةً  35
 
 24 7 َكرَ شَ  ن  مَ  ِزينَج   َكَذ

َشتَنَا أَن َذَرُهم   َولَقَد   36  29 6 ذُرِ الن  بِ  ااَرو  فَتَمَ  بَط 

نَافََطمَ  َضي ِفهِ  َعن   َراَوُدوهُ  َولَقَد   37 يُنَهُ أَ  س   م  ع 

 َونُذُرِ  َعَذابِي فَذُوقُوا

11 42 

َرةً  َصبََّحُهم   َولَقَد   38 تَقِ مُ  َعَذاب   بُك   22 6 ر  س 

 15 4 َونُذُرِ  َعَذابِي فَذُوقُوا 39

نَا َولَقَد   40 آنَ  يَسَّر  ك   ال قُر   30 8 دَِّكر  مُ  ِمن   َهل  فَ  رِ ِللذِّ

نَ  آلَ  َجاءَ  َولَقَد   41 َعو   20 6 الن ذُرُ  فِر 

ذَ أَ  م  نَاهُ فَأََخذ   ُكلَِّها بِآيَاتِنَا َكذَّبُوا 42  35 7 ِدر  ُمق تَ  ِزيز  عَ  خ 

ئُِكم   ِمن   َخي ر   أَُكفَّاُرُكم   43
 فِي اَءة  بَرَ  م  لَكُ  أَم   أُولَ 

بُرِ   الز 

9 35 

نُ  يَقُولُونَ  أَم   44  20 5 ر  ُمن تَِص  َجِميع   نَح 

َزمُ  45 عُ  َسيُه   21 5 بُرَ الد   َويَُول ونَ  ال َجم 

ِعُدُهم   السَّاَعةُ  بَلِ  46 هَ أَ  ةُ َوالسَّاعَ  َمو   29 8 َمر  َوأَ  ى  د 

ِرِمينَ  إِنَّ  47  19 6 ر  َوُسعُ  َضاَلل   فِي ال ُمج 

مَ  48 َحبُونَ  يَو   واذُوقُ  ِهم  ُجوهِ وُ  َعلَى   النَّارِ  فِي يُس 

 َسقَرَ  َمسَّ 

9 35 

ء   ُكلَّ  إِنَّا 49 َناهُ  َشي   17 5 بِقََدر   َخلَق 

ُرنَا َوَما 50  25 7 َصرِ ل بَ بِا ح  َكلَم   َواِحَدة   إِالَّ  أَم 
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نَا َولَقَد   51 لَك  يَاَعُكم   أَه   26 7 دَِّكر  مُ  ن  مِ  ل  فَهَ  أَش 

ء   َوُكل   52 بُرِ  فِي فَعَلُوهُ  َشي   18 6 الز 

تََطر   َكبِير  وَ  َصِغير   َوُكل   53  17 6 ُمس 

 18 6 ر  َوَنهَ  َجنَّات   فِي ال ُمتَِّقينَ  إِنَّ  54

ق   َمق عَدِ  فِي 55  21 6 تَِدر  ُمق   َمِليك   ِعن دَ  ِصد 

 

دد الحروف كلمة،أما ع 370نستنتج أن عدد الكلمات  ،ومن خالل هذا الجدول              

جد أن ودة على برنامج اإلحصاء فإنه يفي حين إن الناظر للنتائج الموج حرف، 1460فهو

قم كلمة وهو مخالف للقيم الموجودة في عمود الكلمة وكذا أضيف ر 382عدد الكلمات 

حرفا وهذا يمكن من الهفوات  المستخلصة.فالقيم  1461واحد  ليصبح عدد الحروف 

    الموجودة ال تعكس النتيجة التي ذكرت في البرنامج.

 إحصاء عدد األصوات: ـ المطلب الثاني:  2.2.2

انب الج ففي دراستنا هذه سنعتمد على الجانب المنطوق الذي تمثله األصوات ال         

 صواتالمكتوب الذي تمثله الحروف، وبذلك ستختلف النتائج، حيث راعينا في إحصاء األ

 جملة من النقاط وهي كاآلتي:

 "ال" التعريف.مراعاة حاالت  همزة الوصل)متى تنطق ومتى تحذف لفظا( و 

 .إذا كانت الكلمة مشددة نفككها وبذلك يصبح لحرف المشدد صوتان 

   الوقف على رؤوس اآلي) الوقف على آخر الحرف يقتضي حركة السكون حتى ولو

 كان مشددا(.
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 (وخاصة اإلدغام* واإلقالب* والتي لها تأثير 1مراعاة أحكام النون الساكنة والتنوين )

 ح  بالبََصر( هنا مراعاة حكم اإلقالب فتصبح) َكَلْمِحْم بالبََصر(على األصوات فمثال)َكَلمْ 

   .ْشَشعَْن شَّعًا فهي:خ   مراعاة التنوين* على أساس صوتي: فمثال :خ 

 جدول إحصاء األصوات في السورة:

رقم 

 اآلية

عدد     الكتابة الصوتية لآلية  

 األصوات

 المالحظات

ـ عدم نطق"ال" التعريف  20 رْ مَ قَ لْ اْقتََربَِت ْسَساَعة  واْنَشقَّ  01

 ألنها شمسية.

ـ حركت التاء كسرا 

 اللتقاء الساكنين.

ـ سقوط همزة الوصل 

في "انشق" و"القمر" 

 ألنها في درج الكالم.

 

                                                           

ت لفظا ال خطا ووصال ال التنوين: هو نون ساكنة زائدة، ولكنها ال تلحق إال بآخر األسماء وتثب  1 )

، ص  1999وقفا)أحمد عبد المالك عواطي: البسيط المفيد في أحكام التجويد، دار اإلمام مالك، د ط ، 

18) 

ة أصوات بل ست*اإلدغام:وهو أن تقلب النون إلى مثل الصوت الكائن بعدها وتدغم فيه وذلك إذا وقعت  ق

م ع الالمغنة مع الميم والواو والياء  وبدونها مجموعة  حروف )يرملون( ويكون اإلدغام مصحوبا ب

 والراء.

، التجويد ي علمف*اإلقالب: أن تقلب النون الساكنة ميما إذا وقعت قبل الباء) غانم قدوري الحمد/أبحاث 

 . 114، ص2002،  1دار عمار، عمان، ط 
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ول و ق  يَ وإِْييََرْو ءايَتَْيي ْعِرض و  و 02

ْستَِمرْ   ِسْحر  ْمم 

ـ إدغام النون في  31

 الياء)إْن يََرْو(.

التنوين في ـ إدغام نون 

 الياء)ءايةً ي ْعِرض و(

ـ إدغام نون التنوين في 

ْستَِمر(  الميم) سحٌر م 

ْلل  َوك   مْ ه  َوَكْذَذب و َوتْتَبَع و أْهَواءَ  03

ْستَِقرْ   أْمِرْمم 

ـ فك االدغام) كذ بو(  32

 و)ات بعو(.

ـ سقوط همزة الوصل 

 في )ات َبعو(

.)  ـ فك اإلدغام) كل 

 ـ إدغام نون التنوين في

ْستمر(.  الميم )أمر  م 

 فِيهِ  امَ  َولَقَْد َجاَءه ْمِمَن أْلْمبَاءِ  04

ْزَدَجرْ   م 

ـ اإلدغام الشفوي  27

 للميم)جاءهم من(.

ـ سقوط همزة الوصل 

 في "األنباء".

ـ إقالب النون الساكنة 

 ميما" األنباء"

اكنة ـ إقالب النون الس 21 رْ ن ذ  نْ  نِ ِحْكَمت ْم بَاِلغَت ن َفَما ت غْ  05

 ميما.
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ـ سقوط "ال" التعريف 

 في " الن ذر"

ْم َيْوَم يَدذْ  06  إلَى َداعِ دْ  ع  فَتََوْلَل َعْنه 

 َشْيئَْن ن ك رْ 

ل( 29  ـ فك إدغام الالم)فتو 

ـ سقوط "ال" التعريف 

 في" الد اع".

ـ إدغام نون التنوين" في 

 شيء نكر"

ج   07 ه ْم يَْخر  ْشَشعَْن أْبَصار   ونَ خ 

ْم َجَراد  ِمَن أْلْجدَ   اث كأْننَه 

ْنتَِشرْ   ْمم 

 ـ فك اإلدغام في خش عا. 42

ـ سقوط همزة الوصل 

 في" األجداث"

 ـ فك اإلدغام في"كأنهم".

ـ إدغام النون الساكنة في 

ْنتَِشرْ   الميم في جراٌد م 

ْهِطِعيَن إلَى ْدَداعِ يَق ول   08  م 

ْن َعسِ  وَن َهاَذا يَْوم   رْ ْلَكافِر 

المقصودة ـ حذف األلف  34

في "إلى" اللتقاء 

 الساكنين.

 ـ فك إدغام الد اع.

ـ سقوط همزة وصل في 

 "الكافرون".

ـ إثبات المد في اسم 

 اإلشارة هذا نطقا.
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ْم َقْوم  ن و 09 ْذَذب و فَكَ  نْ حِ َكْذَذبَْت قَْبلَه 

 ِجرْ د  زْ  َعْبَدنَا وقَال و َمْجن ون ْو وَ 

ـ فك اإلدغام في  44

 "كذ بت".

ون التنوين في ـ إدغام ن

الواو في"مجنوٌن 

 وازدجر"

ـ سقوط همزة الوصل 

 في الفعل"ازدجر"

 نْ ب  فََدَعا َرْببَه و أْننِي َمْغل و 10

 فَْنتَِصرْ 

 ـ فك إدغام"َربِ ه". 24

 ـ مد الواو في"ربهو"

 ـ فك إدغام"أن ي"

ـ حذف همزة الوصل في 

 "انتصر"

ِء امَ فَفَتَْحنَا أْبَواَب ْسَسَماِء بِ  11

ْنَهِمرْ مْ   م 

ـ سقوط"ال" التعريف  26

 ألنها شمسية.

ـ إدغام نون التنوين في 

نهمر(  الميم في )ماء  م 

َوفَْجَجْرَنْل أْرَض ع ي ونَْن  12

 ِدرْ ق   دْ فَْلتَقَْلَماء  َعلَى أْمِرْن قَ 

ـ فك اإلدغام في  35

رنا".  "فج 

ـ حذف ألف المد في 

رنا" اللتقاء الساكنين.  فج 

لوصل ـ شقوط همزة ا
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 في الفعل"التقى"و"الماء"

ـ سقوط األلف المقصورة 

في الفعل "التقى" اللتقاء 

 الساكنين.

 وْ َوَحَمْلنَاه  َعلَى َذات أْلواحِ  13

 َود س رْ 

ـ إدغام نون التنوين في  23

الواو في "ألواحر 

 ود س ر"

 نْ مَ تَْجِري بِأْعي نِنَا َجَزاَء ْللِ  14

 َكاَن ك ِفرْ  

التنوين في ـ إدغام نون  25

 الالم"جزاًء ِلَمْن"

 لْ هَ َولَقَْد تََرْكنَاْها ءايَتَْن فَ  15

ْدَدِكرْ   ِمْمم 

ـ إدغام النون الساكنة في  26

د كر".  الميم"من م 

ـ فك إدغام الدال "في 

د كر"  م 

  16 فكيف كان عذابي ونذر 16

َهْل ِر فَ كْ ذِ ولقَْد يَْسَسْرنَْلق ْرءاَن ِلذْ  17

ْدَدِكرْ   ِمْمم 

ـ فك إدغام السين  30

 في:يسَّْر"

حذف ألف المد في ـ 

"يس رنا" اللتقاء الساكنين 

 في لوهمزة الوص

 "نالقرءا"

إدغام الذال في  ـ فك
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 "الذ كر" و"مد كر".

إدغام النون الساكنة في 

 الميم في"من مد كر"

 ابِيذَ عَ  َكْذَذبَْت َعاد ْن فََكْيَف َكانَ  18

 ون ذ رْ 

 "كذ بت"ـ فك إدغام الذال  25

 نْ حَ إْننَا أْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِري  19

َصْرَصرْن فِي يَْوِم 

ْستَِمرْ   نَْحِسْمم 

 ـ فك إدغام" إن ا" 38

ـ إدغام نون التنوين في 

ستمر"  الميم في "نحس  م 

ْم أْعجَ   20  از  تَْنِزع  ْننَاَس َكأَنه 

ْنَقِعرْ   نَْخِلْمم 

ـ فك إدغام"الن اس"،  28

 "كأن هم"

ال التعريف في ـ سقوط 

 " النَّاس".

ـ إدغام نون التنوين في 

 الميم في "نخل  منقعر"

 

  16  فََكْيَف َكاَن َعَذابِي َون ذ رْ   21

ْل ر فَهَ كْ ذِ َولَقَْد يَْسَسْرنَْلق ْرءان ِلذ  22

ْدَدِكرْ   ِمْمم 

 سبق ذكرها 30

ود  ِبْنن ذ رْ   23  ـ فك إدغام"كذَّبَت" 14 َكْذَذبَْت ثَم 

ط "ال" التعريف ـ سقو
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 في "الن ذر"

أبََشَرْمِمْننَا  فَقَال و    24

ِفي لَ  نْ َوِحَدنءنَتْتَبِع ه و إْننَا إذَ 

 َضاَلِلْو َوس ع رْ 

ـ إدغام نون التنوين في  45

 الميم في"أبشًرا من ا"

ـ فك إدغام"من ا"ـ "نتَّبعه" 

 ـ"إنَّا"

ـ إدغام نون التنوين في 

 في "واحًدا نتبعه" النون

في  غام نون التنوينإدـ 

الواو في " ضالل  

 وسعر"

ْلِقَي ْذِذْكر  َعلَْيِه ِممْ   25 بَل  نِنَايْ بَ أء 

 ه َو َكْذَذاب ْن أِشرْ 

ـ سقوط "ال" التعريف  33

 في "الذكر".

ـ فك اإلدغام في "الذ كر" 

 و"كذ اب".

إقالب النون الساكنة ميما 

 في "من بيننا"

وَن َغَدْمِمِن لْ   26 ـ إدغام نون التنوين في  22 ِشرْ أْل  ب  َكْذذاَسيَْعلَم 

 الميم في "غًدا َمن".

سقوط همزة الوصل في 

 "كذ اب و"األشر".

ْم   27 ْم َفْرتَِقْبه  ْرِسل ْننَاقَِة فِتَْنتَْللَه   ـ فك إدغام"إن ا". 33إْننَا م 
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ـ سقوط الواو في  َوْصَطبِرْ 

"مرسلوا الناقة"اللتقاء 

 الساكنين.

 لنون"الن اقة".ـ فك إدغام ا

ـ إدغام نون التنوين في 

 الالم في"فتنةً لهم".

ْم أْننَْلَماَء قِسْ   28 ْم ْم بَ ت  مَ َوَنْبِبئْه  ْيَنه 

ْحتََضرْ   ك ْلل   ِشْرِبْمم 

ـ فك إدغام الباء  36

في"نب ئهم"والنون في 

."  "أن"والالم في "كل 

ـ سقوط همزة الوصل 

 في"ال"التعريف .

ميما ـ إقالب نون التنوين 

 في "قسمةٌ بينهم"

ـ إدغام نون التنوين في 

الميم في "شرب  

ْحتََضْر"  م 

ْم فَتَعَاَطى  29   21 قَرْ عَ فَ  فَنَاَدْو َصاِحبَه 

  16 فَكْيَف َكاَن َعَذابِي ون ذ رْ   30

ْو تَ حَ إْننَا أْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َصيْ   31

 تََضرْ حْ م  واِحَدتَْن فََكان و َكَهِشيِم لْ 

 فك اإلدغام في"إن ا".ـ  42

ـ إدغام نون التنوين في 

 الواو"صيحةً واحدة"
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ـ سقوط همزة الوصل 

 في"المحتضر".

ْل  فَهَ رِ كْ ولَقَْد يَْسَسْرنَلق رءاَن ِلْذذِ   32

ْدَدكرِ   ِمْمم 

 سبق ذكرها.  30

 ـ فك اإلدغام في"كذ بت". 17 َكْذبَْت قَْوم  ل وِطْمبِْنن ذ رْ   33

ميما  إقالب نون التنوين

"  في "لوط 

 ـ سقوط "ال" التعريف.

 ـ فك إدغام نون"الن ذر"

اَل ْن إلْ بَ ِص إْننَا أْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َحا  34

 رْ حَ ءاَل ل وِطْنَنْجَجْينَاه ْم بِسَ 

ـ فك اإلدغام  43

في"إن ا"والالم في "إل"ا" 

يناهم".  والجيم في "نج 

ـ إدغام نون التنوين في 

النون بعدها في "لوط  

يناهم".ن  ج 

ي ْجزِ نَ كَ نِْعَمتَْمِمْن ِعْنِدنَا َكَذالِ   35

 َمْن َشَكرْ 

ـ إدغام نون التنوين في  26

ْن".  الميم في"نعمةً م ِ

ـ إثبات ألف المد في 

 "كذالك" لفظا.

 

ولَقَْد أْنَذَره ْم َبْطَشتَنَا فَتََماَرْو   36

 بِْنن ذ رْ 

سقوط "ال"التعريف  27

 لفظا.
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  ـ فك اإلدغام في

 "الن ذر".

 ولَقَْد َراَود وه  َعْن َضْيِفهِ   37

ْم  فَذ وق    ابِيذَ عَ و فََطَمْسنَا أْعي َنه 

 َون ذ رْ 

42  

ْم ب ْكَرتَْن   38 ولَقَْد َصْبَبَحه 

ْستَِقْر.  َعَذاب ْمم 

ـ فك إدغام الباء في  25

ْم".  "صب َحه 

ـ إدغام نون التنوين في 

 الميم في"عذاٌب مستقر".

  14 ق و َعَذابِي َون ذ رْ فَذ و  39

َهْل فَ ْكِر ذِ ذْ َولَقَْد يَْسَسْرنَْلق ْرءاَن لِ   40

ْدَدِكرْ   ِمْمم 

 سبق ذكرها. 30

ـ سقوط"ال" التعريف في  19 رْ ذ  ن  َولَقَْد َجاَء ءاَل فِْرَعْوَن نْ   41

 "الن ذر".

 ـ فك اإلدغام في "الن ذر"

ه ْم نَاذْ خَ أفَ َكْذَذب و بئَاَيتِنَا ك ْلِلَها   42

ْقتَِدرْ   أْخَذ َعِزيِزْمم 

ـ فك إدغام الذال في  39

 "كذ بو"،والالم في"كل ها".

ـ إدغام نون التنوين في 

ْقتَِدْر"  الميم في"عزيز  م 

 

ْمِمْن أواَلئِك ْم أْم   43 ك ْم َخْير  ـ فك إدغام الفاء في  37أك ْففَار 
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ب رْ  كم" لَك ْم بََراَءت ْن فِْزز   "ك ف ار 

نون التنوين في  ـ إدغام

 الميم في:َخْيٌر من".

ـ سقوط الياء في"في" 

 اللتقاء الساكنين.

ـ سقوط "ال" التعريف 

بر".  في"الز 

ـ إدغام نون التنوين في  21 ِصرْ تَ نْ م  أْم يَق ول وَن َنْحن  َجِميع ْم   44

ْنتَصْر"  الميم في"َجِميٌع م 

ـ سقوط همزة الوصل  20 ب رْ د  دْ  َسي ْهَزم  ْلَجْمع  وي َوْلل ونَ   45

 في"ال"التعريف"الجمع".

ـ فك إدغام الالم 

في"ي َول ون"والدال 

 في"الد بر".

ـ سقوط "ال" التعريف 

 في الد بر"

ة  اعَ سَ بَِل ْسَساَعة  َمْوِعد ه ْم َوسْ   46

 أْدَهى وأَمرْ 

ـ سقوط "ال"التعريف  27

 في"الس اعة"ألها شمسية.

ـ فك اإلدغام في 

 "الس اعة".

ْجِرِميَن فِي َضاَلِلْو   47 ". 21إْنَن ْلم   ـ فك إدغام النون"إن 
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ـ سقوط همزة الوصل  وس ع رْ 

في"ال"التعريف في 

 "المجرمين".

ـ إدغام نون التنوين في 

 الواو في "ضالل  وسعر"

 ىيَْوَم ي ْسَحب وَن فِْننَاِر َعلَ   48

وِهِهم ذ وق و مْسَس َسَقْر  ج   و 

 ـ سقوط الياء في حرف 33

الجر"في" اللتقاء 

 الساكنين.

ـ سقوط "ال"التعريف في 

 "الن ار"

ـ فك اإلدغام في "إن ا"  21 َدرْ قَ ب إْننَا ك ْلَل َشْيئْن َخلَْقنَاه    49

"  و"كل 

نَا إْلال وأِحَدت ْن   50 َوَما أْمر 

 َكلَْمِحْمبِْلبََصْر 

28 ."  ـ فك اإلدغام في"إال 

ـ إقالب نون التنوين ميما 

 ح ".في "كلم

ـ سقوط همزة الوصل 

في"ال"التعريف 

 في"البصر".

 لْ هَ ولَقَْدأْهلَْكنَا أْشيَاَعك ْم فَ   51

ْدَدِكرْ   ِمْمم 

ـ إدغام النون الساكنة في  27

 الميم في "من مد كر".

ـ فك اإلدغام في الدال  

 "مد كر".
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". 18 رْ ب  وك ْلل  َشْيئِْن َفعَل وه  فِْزز    52  ـ فك اإلدغام في"كل 

سقوط الياء في حرف  ـ

الجر"في" اللتقاء 

 الساكنين.

ـ سقوط "ال"التعريف 

بر".  في"الز 

ْستَ   53 ". 20 رْ طَ وك ْلل  َصِغيِرْوَوَكبِيِرم   ـ فك اإلدغام في"كل 

ـ إدغام نون التنوين في 

َو".  الواو في "صغير 

ـ إدغام نون التنوين في 

ستطر".  الميم "كبير  م 

ـتْتَِقينَ  54 ""جن ات" 22 َهرْ َونَ وْ تِ فِي َجْننَا إْنَن ْلم   ـ فك إدغام "إن 

ـ سقوط همزة الوصل 

في"ال"التعريف 

 في"المت قين".

إدغام نون التنوين في 

 الواو "جن ات  َونهْر".

فِي َمْقعَِد ِصْدقِْن ِعْنَد  55

ْقتَِدرْ   َمِليِكْمم 

ـ إدغام نون التنوين في  23

 الميم في"مليك  مقتدر".
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 لجدول:تحليل ا 

وات في نجد أن العدد اإلجمالي لألص، من خالل الكتابة الصوتية التي اعتمدنها 

وات صوتا، وهذا ما يمثله مجموع القيم الموجودة في عمود األص 1514سورة القمرهو

  ,في الجدول الس ابق

راسات الدا غفلته، والتي أ وهذه اإلحصائية قد راعينا فيها الخطوات المذكورة سابقا

"سورة دراسة لـ: عالء الد ين أحمد الغرايبية تحت عنوانومنها  اطلعنا عليها التي

 1417فيها أن عدد األصوات فيهاالتي ذكرالقمر:دراسة داللية في البنية اللغوية" 

فروق صوت، ولم يوضح طريقة الكتابة الصوتية في جدول حت ى يتسنى للباحث معرفة ال

 بين إحصاء الحروف واألصوات.

ق لقول إن دراستنا هذه المتمثلة في إحصاء عدد األصوات تعكس الفرويمكن ا

 1460الواضح بين الص وت والحرف، حيث وجدنا في إحصاء الحروف سابقا أن عددها

ام صوت وهذا واضح من خالل التأثيرات الص وتية كاإلدغ 1514حرف، بينما األصوات

 وغيرها.

 سة والمجهورة:ـ المطلب الثالث: إحصاء األصوات المهمو 3.2.2

تواتر  من المجهورة وعالقة عدد اسة سنحصي عدد األصوات المهموسة في هذه الدر       

ي هكما  قبل ذلك سنبين عدد األصوات كل على حدةو .األصوات بالمعنى العام لسورة القمر

 موضحة في الجدول ، معتمدين في ذلك الترتيب الصوتي:

 واترهاعدد ت األصوات  عدد تواترها األصوات

 158 ن 74 ء

 08 ط 113 ا

 56 د 50 هـ

 55 ت 53 ع
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 13 ص 21 ح

 13 ز 05 غ

 41 س 07 خ

 01 ظ 57 ك

 56 ذ 49 ق

 02 ث 06 ض

 51 ف 21 ج

 61 ب 15 ش

 136 م 71 ي

 106 و 109 ل

   106  ر

وسة المهم هذا بالنسبة لتواتر األصوات في سورة القمر ، أما األصوات                  

 ا فيوالمجهورة فقد بيناها مفصلة في الجدول اآلتي لتوضيح ماهي الصفة األكثر ورود

 سورة القمر إن كانت صفة الجهر أم الهمس:

 عددها األصوات المهموسة عددها األصوات المجهورة

 الهمزة

 األلف

 العين

 الغين

74 

113 

53 

05 

 الهاء

 الحاء

 الخاء

 الكاف

50 

21 

07 

57 
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 القاف

 الضاد

 الجيم

 الياء

 الالم

 الراء

 النون

 الطاء

 الدال

 الزاي

 ءالظا

 الذال

 الباء

 الميم

 الواو

49 

06 

21 

71 

109 

106 

158 

08 

56 

13 

01 

56 

61 

136 

106 

 الشين

 الصاد

 التاء

 السين

 الثاء

 الفاء

15 

13 

55 

41 

02 

51 

 312 المجموع:                   1202 المجموع:         

     :تحليل الجدول  

يتبين لنا أن صفة الجهر أقوى تواترا  ،من خالل القيم الموجودة في الجدول السابق       

صوتا، أما األصوات  1202حيث قدر مجموع األصوات المجهورة  ب من صفة الهمس،

  .صوتا 312المهموسة فقد كان مجموعها 
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ذي يساق من نى الله غاية ترتبط بالمع، ونجد أن ارتباط األصوات ليشكل بناًء خاصا        

سة له مهموورائه الكالم، ومن خاللها يتضح  لنا أن تواتر األصوات المجهورة على غرار ال

 : عالقة بالمعنى العام للسورة

  أن األصوات ارتبطت بمعنى السورة الذي يحمل شحنات قوية تمثلت في العواقب التي

المقصد من سورة ، فوام عن اتباع الرسل عليهم السالمجاءت نتيجة إعراض األق

هول يوم القيامة، والشكوى من عبادة أهل الضاللة، وذلهم في وقت من القمر"التخويف 

البعث وقيام الساعة،وخبر الطوفان، وهالك األمم المختلفة، وحديث قوم عاد 

ونكبته،وقصة ناقة صالح،وإهالك جبريل قوم صالح بالصيحة، وحديث قوم لوط 

رعون وإسرافه في الجهالة، وتأكيد القضاء ،وتماديهم في المعصية،وحديث ف

 (.1والقدر،وإظهار عالمة القيامة وبروز المتقين في الجنة") 

  مثل ، أن األصوات المجهورة  قد تناسبت في تكراريتها وهذا ماجعلها تتردد بكثرة

صوت الراء والالم والنون والميم والواو، وفي هذا يقول محمود توفيق سعد:"وتجد 

قيم الصوتية ظاهرة  في اختيار كلمات ذات جرس خاص يمأل االذن مثلما لها العناية بال

قدرة على التصوير واستحضار الهيئة المرهبة من نحو قوله)مهطعين( و)منهمر( 

 (. 2و)صرصر( و)منقعر( و )المحتظر( و)حاصبا( و)تماروا(و)طمسنا(")

( أشار 3{)َذَره ْم بَْطَشتَنَا فَتََماَرْوا بِالنُّذ رِ َوَلقَْد أَنْ ففي كلمة )تمارو( من قوله تعالى }           

أحمد عبد الغفار عن هذه الجمالية من سر هذا التركيب قائال:" فتأمل هذا التركيب وأنعم ثم 

أنعم على تأمله، وتذوق مواقع الحروف وأحر حركاتها في حس السمع نوتأمل مواضع 

وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى القلقلة في دال )لقد( وفي الطاء من )بطشتنا( 

واو)تماروا(،مع الفصل بالمد، كأنها تثقيل لخفة التتابع في الفتحات إذا هي جرت على 

اللسان، ليكون ثقل الضمة عليه مستحقا بعد،ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها كما 

                                                           

 . 65(عبد القادر حسين :أضواء بالغية على جزء الذاريات، ص 1

. 263ر الذكر، صالعزف على أنوا  (2  

. 36سورة القمر، اآلية  (3  
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فإنها ما جاءت إال  تكون األحماض في االطعمة، ثم ردد نظرك في الراء من )تماروا(

 (.1مساندة لراء )النذر( حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلها")

دقة  تجليفهذا ما جاء تعبيرا  عن البناء القرآني عامة والبناء الصوتي  فيه خاصة  ليس

قرآن للجعل  تقاءالنسق واإلعجاز في اختيار المفردة واختيار أصواتها بعناية فائقة، وهذا االن

 بصمة خاصة عند المستمع سواء العربي أو العجمي.

لقد سجل صوت الراء في هذه السورة لفتة قوية ذات إسماع عالي يتوافق ونظم         

مرة، وكان الصوت األخير لفواصلها،ما شكل  106تردد فيها بمقدار سورة القمر،حيث

التي اعتمدت صوت الراء فاصلة إيقاعا منسجما للبناء الصوتي فيها وهذا مالحظ في السور 

قرآنية حيث نجده في السور المكية، وهذا ما أشار إليه عمر عبد الهادي عند حديثه في 

محور العالقة بين المعنى المعجمي للراء ومضمون السورة قائال:"هذه هي 

السور)القمر،القدر،العصر،الكوثر( التي اقتصرت فواصلها على صوت الراء، وقد تجلى لنا 

وافق بين المالمح الصوتية والخصائص المعجمية لصوت الراء من جهة والمضمون الت

 ) 2العام لهذه السور".)

ن بين رة مفهذا التكرار لصوت الراء وغيره من األصوات جاء مراعاة لمقام السو          

ل لجدوافي  السور و تعالقا لألصوات المهموسة والمجهورة، وما تعبر عنه النتائج الموجودة

 يبة البناء الصوتي في سورة القمر.السابق ما هي إال تعبير لترك

 

                                                           

( في الدراسات القرآنية) الجانب التاريخي ـ الجانب األسلوبي ـ الجانب البالغي( دار المعرفة  1

 . 36الجامعية، د ب ن،دط ، ص

 1( ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم ـ التركيب والرسم واإليقاع ،عالم الكتب الحديث، اربد، ط 2

 . 417،ص 2009،
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 المقطع الصوتي والنبر في السورة:دراسة المبحث الثالث:  3.2

 :المطلب األول: دراسة المقطع الصوتي: 1.3.2

 (:SYllableـ مفهوم المقطع الصوتي)1

ة ، لصوتيهي المقاطع ا يتشكل كالمنا الذي نتلفظ به من عبارات ، مادتها األساسية     

 .وعليه فما هو مفهوم المقطع الصوتي؟

المقطع الصوتي عبارة عن وحدة صوتية تتكون من عدة أصوات و يمكن أن تتكون من      

.        خذ النبرة المناسبةاولكل مقطع نواة تـ بشرط أن يكون صائتا،، صوت واحد فقط 

لمة تتكون من مقطعين أو أكثر مثل وقد يكون المقطع كلمة مثل )قف( أو جزءا من ك

 (.1وللمقطع في كل لغة نظام خاص يحكم عدد وترتيب الصوامت والصوائت"). )اجلس( 

ويعرف  المقطع أيضا بأنه:"تتابع فونيمي في تيار الكالم أثناء النطق أوهو مجموعة         

م،وبين االنفتاح الذي من األصوات المفردة تقع بين كل انفتاح من انفتاحات الفم أثناء الكال

يليه أو بتعبير أدق وأوضح، فإن المقطع هو عبارة عن مجموعة من األصوات المفردة 

 (.2تتألف من صوت طليق واحد معه صوت حبيس واحد أو أكثر من صائت وصامت")

"عبارة عن وحدة صوتية تركيبية، ، فهو أما المقطع وفق المنظور اللغوي الفونولوجي       

تعبر بصورة اقتصادية عن أنواع من اقترانات األصوات الصامتة والحركات في  أو بنائية

 (.3داخل لغة معينة)

ومن خالل تحديدنا السابق للمقطع الصوتي يتبين لنا أنه عبارة عن مجموعة من        

األصوات والحركات ذات تتابع منسجم يتشكل بواسطة الكالم الذي يعبر عن المخزون 

                                                           

 . 160ص  معجم علم األصوات، (محمد علي الخولي: 1

   2012، 1ط د ب ن، دار الكتب العلمية، (عبد القادر شاكر : علم األصوات العربية)علم الفونولوجيا (، 2

 . 52ص

 .55( المرجع نفسه،ص  3
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ة متتابعة من الفونيمات ، ولذلك تختلف المقاطع الصوتية لكل لغة ألنها الفكري ضمن سلسل

 ذات طابع خاص.

 أنواع المقاطع الصوتية:ــ 2

:للمقاطع الصوتية في اللغة العربية خمسة أنواع تعرف بها تتمثل فيما يلي       

ح:وهو يتكون من صامت +حركة قصيرة.النوع األول:"المقطع القصير المفتو     

 نوع الثاني:المقطع الطويل المفتوح:وهو يتكون من صامت + حركة طويلة.ال   

النوع الثالث:المقطع الطويل المغلق:وهو يتكون من صامت +حركة قصيرة   

 (1+صامت")

      النوع الرابع:"المقطع الطويل المغلق بحركة طويلة:وهو أن يتكون من صامت  

 +حركة طويلة +صامت.

قصيرة لزائد الطول:وهو يتكون من صامت +حركة النوع الخامس:المقطع ا

 (2+صامت+صامت")

لها وهناك من نظر إلى المقاطع الصوتية من ناحية اإلغالق و االنفتاح فجع        

 ط هي:ة فقمجموعتين أمثال إبراهيم أنيس الذي يقول"أنواع النسج في المقاطع العربية خمس

      Open      1 رـ صوت ساكن+صوت لين قصي 

 ـ صوت ساكن+صوت لين طويل   2                    

 

 

                                                           

 . 150،ص  2004، 1(حسام البهنساوي:علم األصوات ، مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة،ط 1

 . 150(المرجع نفسه،ص 2
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 ـ صوت ساكن+صوت لين قصير+صوت ساكن 3                    

     closed      4 ـ صوت ساكن+صوت لين طويل+صوت ساكن 

 1ـ صوت ساكن +صوت لين قصير+صوتان ساكنان" 5                    

:"ورغم أن أنواع النسج الممكن تكونها من األصوات ويعلق على هذه األنواع قائال       

كثيرة جدا، فإن  >>الصوت الساكن وصوت اللين الصير وصوت اللين الطويل <<الثالثة 

 (.     2كل ما عدا األنواع السابقة ال يعد نسجا عربيا لمقاطع اللغة العربية")

األولى  : ي ثالثة األنواعه ،والمقاطع الصوتية في اللغة العربية التي تستعمل بكثرة    

ألنها"تكون الفكرة الغالبة من الكالم العربي أما النوعان اآلخران ، أي الرابع والخامس 

 (. 3فقليال الشيوع وال يكونان إال  في أواخر الكلمات حين الوقف")

ويرمز  للمقطع الصوتي بالرمز "ص" و "ح" حيث يقول حسام البهنساوي "ونحن       

فإذا كانت  >>ح<<كما نرمز للحركة بالرمز    >ص <الصامت بالرمزنرمز للصوت 

الحركات طويلة تكرر الرمز هكذا )ح ح(ويمكننا بعد ذلك أن نقدم األنواع الخمسة 

 (. كما في هذا المخطط:4السابقة")

 

 

 

 

 

                                                           

 . 163،ص 1975، 1(إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية،مكتبة األنجلو مصرية،ط 1

 .163( المرجع نفسه،ص 2

 . 150( حسام البهنساوي: علم األصوات، ص 3

 . 151( المرجع نفسه،ص  4
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 (1األمثلة) رمزه                        نوع المقطع                   

                                      

 

 

 

 

 

 

 

   

آخر في مكان المقطع الممدود الذي يرمز إليه حسام  اتمام حسان رمز ويضيف          

ن الحروف الصحيحة إ"م" داللة على المد قائال:" ـالبهنساوي ب"ح ح" أما هو فقد رمز ب

دالة  >>ص<<رناتكون بداية المقطع في اللغة العربية وال تكون العلل كذلك كذلك اعتب

 (.2")>>مد<<دالة على >م<دالة على حركة و >>ح<<و >صحيح<على كلمة

ألقصر الذي يرمز يعتبر أن عدد أنواع المقاطع الصوتية ستة ألنه أضاف المقطع او       

الذي يمثل حرفا صحيحا مشكال بالسكون مثل الم التعريف وسين إليه بالصوت"ص" 

الذي يكون مقطعا كامال أن يكون مشكال بالسكون متلوا  والبد في هذا الحرف  االستفعال

                                                           

، ص م2014ط ،  .: البحث الصوتي وجمال األداء، الدار المنهجية، عمان، د ( تحسين فاضل عباس 1

65. 

 . 79ص ، م1994د ط،  المغرب، دار الثقافة، تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ( 2

 

 كَ        ص ح              المقطع القصير المفتوح

 

 َكا       ص ح ح            المقطع الطويل المفتوح

 

 َكمْ      ص ح ص             المقطع الطويل المغلق

 

 نَارْ   ص ح ح ص     ةالمقطع الطويل المغلق بحركة طويل

 

 بْحرْ     ص ح ص ص              المقطع الزائد الطويل
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به تسبقه  يصدق عليه أنه حين يمتنع االبتداء بحرف متحرك وأن يكون في بداية الكلمة حتى

 (.1همزة الوصل")

ا رة سابقمذكوومنه نستنتج أن الكلمات التي نتلفظ بها ال تخرج عن هذه األنواع ال         

 .للغاتان باقي ماألولى التي تغلب على اللغة العربية وتميزها وخاصة األنواع الثالثة 

 خصائص المقطع الصوتي: ــ3

يب إن للمقطع الصوتي  مجموعة من الخصائص يتميز بها ذكرها فوزي الشا           

 وهي كاآلتي:

 عربيةـ "أن جميع األشكال المقطعية العربية تبتدئ بصامت ومن ثم فال وجود في ال1  

 تبتدئ بحركة.لمقاطع 

 رها إال  ي آخفـ أنه ال يلتقي  صامتان في مقطع واحد في بداية  الكلمة، وال في حشوها وال 2

 في حالة الوقف فقط.

 حد.ع واـ وكما ال يلتقي صامتان في مقطع واحد ،فإنه ال تلتقي حركتان  أيضا في مقط 3

ذلك مثل المقطع ـ  اقتصار ورود بعض المقاطع العربية على حالة الوقف فقط، و 4

الطويل"ص ح ص ص" والمقطع المديد*)ص ح ح ص ص(وقلة ورود المقطع الطويل 

مفرد اإلغالق )ص ح ح ص( في الكلمة، ويمتاز المقطع الطويل بنوعيه عن المقطع المديد 

 (.2في أنه قد ال يرد في الشعر أحيانا في بعض ألوزان المقيدة القافية")

من وحدتين صوتيتين) أو أكثر(إحداهما حركة فال وجود  ـ " المقطع في العربية يتكون5

 (.3لمقطع من صوت واحد، أو مقطع خال من الحركة")

                                                           

 . 79ص (المرجع نفسه، 1

 . 103، 102،ص 2004، 1( أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة،عالم الكتب الحديث،إربد ،ط 2

 من صامت وحركة طويلة وصامتين*وهو النوع الرابع عند فوزي الشايب الذي يتكون 

 . 509،ص 2000: علم األصوات ، دار غريب،القاهرة،د ط ، ( كمال بشر 3
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 ها بهذهألن فهذه الخصائص التي ذكرناها تختص بالمقطع العربي أي باللغة العربية         

 الخصائص تنفرد عن بقية اللغات األخرى.

 أهمية المقطع الصوتي:ــ  4

طالق اس النالدراسات الصوتية كونه يمثل األسفي لمقطع الصوتي أهمية كبيرة إن ل         

 ي:أي بحث في الصوتيات ،وهذا راجع لعدة أسباب ذكرها أحمد مختار عمر وهي كما يل

م ال أوه ـ أن اللغة كالم ،والمتكلمون ال يستطيعون نطق أصوات الفونيمات كاملة بنفسها

لذا نطقون األصوات في شكل تجمعات هي المقاطع ، ويفعلون ذلك إن استطاعوا،وإنما ي

له تشك يقال إنه في المقطع يخرج الفونيم إلى الحياة، ولكي تصف المقطع أنت تخبر كيف

 الفونيمات ، ولتصف الفونيمات أنت تدرس كيف تنظم نفسها في المقاطع. 

و أوت حليل لصـ اعتبار التركيب المقطعي يساعد كثيرا في اتخاذ قرار بالنسبة ألفضل ت

 مجموعة صوتية تعد من الناحية الصوتية غامضة...

ت الكلما صواتـ أن المقطع هو مجال العمل بالنسبة للطرق الثالثة األكثر أهمية التي تعدل أ

 وهي:

 )أ(النبر،)سواء كان نبر كلمة أو جملة(.    

مقطع د المثال ـ أكثر تأكيدا فنحن نم awful)ب(اإلطالة ذات المعنى فلنجعل كلمة 

 األول ،والمقطع المنبور.

نى وعادة ما يتطابق التغيير الملحوظ في منح pitch)ج( صعود وهبوط درجة الصوت

 درجة الصوت مع حدود المقطع.

 ـ أن المقطع موجود سواء أردنا أم لم نرد:

 فكثير من المقاييس العروضية في اللغات تقوم على أساس من المقطع. (أ)
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 (.1ع على أساس مقطعي ")وبعض طرق الكتابة قد وض (ب)

صة ة خاباإلضافة إلى ما ذكره أحمد مختار  نجد أن للمقطع الصوتي أهمية بالغ  

 غة لغيرم اللسواء تعليم الطفل اللغة في مراحله األولى أوتعلي ما يتعلق بمجال التعلمية؛

 طقها.وذلك من خالل تقسيم الكلمة إلى تلك المقاطع حتى يتسنى لهم ن الناطقين بها،

 المطلب الثاني :دراسة النبر الصوتي:  ـــ2.3.2

 (:l’accent_ stressمفهوم النبر) ــ1

ه حديدتلقد حظي مصطلح النبر باهتمام كبير من قبل واضعي علم المصطلح ويمكن        

 كما يلي:

يعرف النبر بأنه :"إعطاء مقطع من بين المقاطع المتتابعة مزيدا من الضغط،وهذا 

(أي أنه يخلق ميزة في 2جعل المقطع المنبور يتميز بالوضوح النسبي")الضغط الزائد ي

 إحدى المقاطع المشكلة للوحدة الصرفية.

وقد يرد أيضا بأنه"يتمثل في إبراز مقطع باشتداد القوة الصوتية في موقع من خالله 

لحال في في لغة معينة ما يسمى بالوحدة النبرية،يمكن أن تطابق هذه الوحدة الكلمة مثلما هو ا

األلمانية أو جزءا من الكلمة مثلما هو الحال في اإليطالية أو الجملة أو التركيب في اللغة 

 (. 3الفرنسية")

طع فمن خالل التعريفين يمكن القول إن النبر هو التركيز على مقطع من المقا

 ن بقية المقاطع المكونة للكلمة.موهو ما يجعله يتميز  المتسلسلة بقوة وضغط ،

 

 

                                                           

 . 282، 281ص ،م 1991ط ، .د  عالم الكتب الحديث، القاهرة، (دراسة الصوت اللغوي، 1

 .  65ص ،م 1999، 1د ب ن ، ط مكتبة اآلداب ، دراسة في علم األصوات، : (حازم علي كمال الدين 2

 . 83ص د ت، ، 2ط د ب ن ، دار القصبة ، مبادئ في اللسانيات، (خوله طالب إبراهيمي: 3



 فردات البناءم                                     الفصل األول                                          
 

 

79 

 قواعد النبر الصوتي في الكلمة العربية: ــ 2

عربية غة اللنبر الصوتي خصوصية في كل لغة وفق نظامها المعين، وعليه فإن الللإن         

 بية،وهذه الخصوصية تشمل النبر في الكلمة العر أيضا لها نظامها الصوتي الخاص بها؛

 وهناك قواعد يعرف بها النبر تتمثل فيما يلي:

برا نألول ينبر ("عندما تتألف الكلمة من سلسلة من المقاطع مثل/ س ح /فإن المقطع ا1           

 أوليا  وتنبر المقاطع الباقية أنبارا ضعيفة.

 ـ َكتََب            س 'ح ـ س ح ـ س ح         

 ـ َدَرَس           س'ح ـ س ح ـ س ح         

ألولى اقبل النبر يال واحدا فقط فإن هذا المقطع يستوعندما تحتوي الكلمة مقطعا طو ــ2           

    ستقبل بقية المقاطع أنبارا ضعيفة :وت

 ـ َكاتِْب      س َح ح ـ س ح س         

ه       س ح ـ س َح س ـ س ح ـ س ح")         عَل م   ( . 1ـ م 

 :أما القاعدة الثالثة من قواعد النبر تختص بالمقاطع الطويلة وهي           

غير لمة )"وعندما تحتوي الكلمة مقطعين أو أكثر فإن المقطع الطويل األقرب إلى آخر الكــ3

داية لى بالمقطع األقرب إ األولى وفي أغلب الحاالت يستقبل المقطع األخير يستقبل النبر

 الكلمة نبرا ثانويا.

 س ـ س ح س ح ـ س ح ح ـ س ح  رئيسه نَّ :     

 

                                                           

 ياسر المالح، مرا: تر: التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية، سلمان حسن العاني: ( 1

 . 135ص ، م 1983، 1ط محمد محمود غالي، النادي األدبي الثقافي، المملكة العربية السعودية،
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ْم : ْستَْوَدَعات ه   (. 1ح ـ س ح ـ س ح س") س ح س ـ س ح س ـ س ح ـ س ح م 

ن ملمنبور طع افهذه  هي القواعد التي تختص بالنبر في اللغة العربية تجعلنا نميز المق     

 غير المنبور في الكلمة باتباع القواعد الثالثة المذكورة سابقا.

 ( أنواع النبر:3

 ن وقس مها إلى نوعين:ذكرها عصام نور الدي اإن للنبر أنواع         

" وهو ال يرتبط بمقطع من accent d’instanceـ النوع األول: ويطلق عليه "نبر إلحاح 

      (.   2الوحدة النبرية، بل يمكن أن يقع المقاطع مما يعطيه وظيفة انفعالية أو  تعبيرية")

وهو خاص " "accent glexé/ ftxed stressفيسمى بالنبر الثابت" ،ـ أما النوع اآلخر

بطبيعة اللغة وهو غير مرتبط بحالة وظيفية انفعالية،أو تعبيرية ويخضع هذا النوع لقواعد 

اللغات الخاصة...و يستخدم لتمييز الصيغ والمعاني بل يستعمل وحدة فاصلة تميز بين 

الوحدات النبرية في الكالم، لذلك قد يقع في معظم اللغات على مقطع الكلمة األخير ويحمل 

 وظيفة نحوية".بذلك 

م بها تتس من المظاهر الصوتية التي اإذا فللنبر طابع خاص ودور مهم كونه مظهر         

ة راعابعض اللغات سواء تعلق بطبيعة اللغة في حد ذاتها أو في سياق ومقام المتكلم م

 الينة)مثة معوحالته االنفعالية أو التعبيرية التي تجعله يستعمل النبر بطريقة عفوية لغاي

 التحذير، اإلعجاب ...أو غيرها(.

 

 

 

 

                                                           

 . 135(المرجع نفسه، ص 1

 . 112ص ،م 1992، 1ط ( علم وظائف األصوات اللغوية الفونولوجيا، دار الفكر اللبناني، بيروت ،  2
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 المقاطع الصوتية والنبر في السورة: تحديد   المطلب الثالث: ـــ 3.3.2

ب ا المطلي هذبعد تطرقنا في المطلبين السابقين لدراسة النبر والمقطع، سندرس ف           

 السورة،تطبيقهما على سورة القمر، حيث سنحدد المقاطع الصوتية ونحصيها في هذه 

 : معتمدين في ذلك على الكتابة الصوتية كما يلي

/قََمر   (1 َساَعةُ/ َون َشق قَل   اق تََرَب/ِت س 
 )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ـ ص ح( ـ )ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح ( ـ 

 )ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح ص ( ـ ) صح ـ ص ح ص(.

رُ  2 / ءايَتَي  / يُع ِرُضو/ َو/ يَقُولُو/ ِسح   ر  تَمِ م  / ُمس  (َوإي يََرو 

) ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح(ـ )ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ص ـ 

ص ح ـ ص ح ح(ـ ) ص ح ـ ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ح ( ـ ) ص ح ص ـ ص ح 

 ص(ـ ) ص  ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(.

ِرم   (3 /  َو/ ُكل ُل/ أم  َواَءُهم  َذبُو/  َوت تَبَعُو / أه  تَقِ  /مُ و/ َكذ   ر  س 
 

ح ص ـ ص ح ـ ص ح ح( ـ ) ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ـ ص ح ح  ) ص ح ( ـ ) ص

( ـ ) ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح ص ( ـ )ص ح ( ـ ) ص ح ص ـ ص ح ( ـ 

 ) ص ح ص ـ ص ح ص ( ـ ) ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(. 

َدَجر   (4 َباِء/ َما/ فِيِه /ُمز  م  / َجاَءُهم  /ِمَن أل   َو/ لَقَد 
ص ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ـ ص ح )ص ح( ـ )ص ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ح ـ 

ص( ـ ) ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح (ـ )ص ح ح ( ـ ) ص ح ح ـ ص ح ( ـ ) ص ح 

 ص ـ ص ح ـ ص ح ص 

/ نُذُر  5 / فََما / تغ نِن  / بَاِلغَتُن  َمتُم   ( ِحك 

)ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح ـ ص ح ص ( ـ )ص ح ـ 

 ـ ص ح ص(ص ح ح ( ـ ) ص ح ص ـ ص ح ص( ـ )ص ح 
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/ نُ 6 / إلَى/ َشي ئِن  / َداع  ُع د  َم/ يَد  / يَو    ُكر  (فَتََول َل/َعن ُهم 

 )ص ح ـ ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح(ـ )ص ح ص ـ ص ح ص( ـ )ص ح ص 

ـ ص ح(ـ )ص ح ص ـ ص ح ص( ـ )ص ح ح ـ ص ح(ـ )ص ح ـ ص ح ح (ـ ) ص 

 ح ص ـ ص ح ص( ـ )ص ح ـ ص ح ص(

/ يَ 7 / أب َصاُرُهم  َشعَن  َداِث/ َكأن نَ ( ُخش  /أج  ُرُجوَن/ ِمنَل  / ُمن تَ َجرَ  /ُهم  خ  ر  اُدم   ش 

)ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ص ـ ص حح ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح 

ص ـ ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح( ـ )ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ص ـ ص ح ح ـص ح 

(ـص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح 

 (ص ـ ص ح ـ ص ح ص

مُ 8 َداع/ يَقُولُُل/ َكافُِروَن/ َهاَذا / َيو  ِطِعيَن / إلَد   َعِسر   ن  /(ُمه 

) ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح(ـ )ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح(ـ 

)ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح (ـ )ص ح ح ـ 

 ص ح ح (ـ ) ص ح ص ـ ص ح ص( ـ ) ص ح ـ ص ح ص(

َذبُو/ َعب َدنَا/( َكذ َذبَت  9 /فََكذ  ُم/ نُوِحن  / قَو  /ج  َوقَالُو/ مَ  / قَب لَُهم  ُدِجر   نُونُو   َوز 

) ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص( ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ص ـ 

ص ح ( ـ ) ص ح ح ـ ص ح ص( ـ ) ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ح (ـص ح 

ح ص ـ ص ح ح ـ ص ـ ص ح ـ ص ح ح (ـ ) ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ح ( ـ )ص 

 ص ح ص ( ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص (

/ فَن تَِصر  10  ( فََدَع/ َرب بَُهو/ أن نِي/ َمغ لُوبُن 

)ص ح ـ ص ح ـ ص ح ح (ـ ) ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ح( ـ ) ص ح ص ـ ص ح 

 ح (ـ ) ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح ص( ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص( 

/ َسَماِء/ 11 نَا/ أب َوابَس  / ُمن َهِمر  ( فَفَتَح   ِبَماِءم 
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) ص ح ـ ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ح(ـ )ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح  

 ـ ص ح ح ـ ص ح( ـ)ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(

/ فَل تَقَل َماُء /َعلَى/ أم   12 َض /ُعيُونَن  /أر  نَل  َجر   /قُِدر   قَد   /ِرن  ( َو فَج 

ص(ـ ) ص ح ص ـ ص ح( ـ )ص ح ـ ص ح )ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح 

ح ـ ص ح ص( ـ ) ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص( ـ )ص ح ح ـ ص ح ( ـ )ص ح ـ 

 ص ح ح ( ـ )ص ح ص ـ ص ح ص( ـ )ص ح ص (ـ )ص ح ـ ص ح ص(

َناهُ/ َعلَى /َذاِت/ أل َواِحو  /َوُدُسر  13  ( َوَحَمل 

ح ح ـ )ص ح ـ ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح(ـ )ص ح ـ ص ح ح ( ـ ) ص 

 ص ح ( ـ ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح ص( ـ ) ص ح ـ ص ح ـ ص ح ص(

/ َكاَن/ ُكِفر   14 /ِلَمن  يُنَِنا/ َجَزاَءل  ِري/ بِأع   ( تَج 

)ص ح ص ـ ص ح ح (ـ ) ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ـ ص ح ح (ـ )ص ح ـ 

ص ح ح ـ ص ح ص( ـ ) ص ح ـ ص ح ص( ـ ) ص ح ح ـ ص ح( ـ ) ص ح ـ ص ح 

 ص(

َدِكر  (َو/لَ 15 ُمد  نَاَها/ ءاَيتَن  /فََهل  /ِمم   قَد  /تََرك 

)ص ح ( ـ ) ص ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح ح (ـ ) ص 

ح ح ـ ص ح ـ ص ح ص( ـ ) ص ح ـ ص ح ص( ـ)ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح ـ 

 ص ح ص(

 (فَكي َف/ َكاَن /َعذابِي/ َو/نُذر 16

ـ )ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ح ( ـ )ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح (ـ )ص ح ح ـ ص ح ( 

 ) ص ح ( ـ )ص ح ـ ص ح ص(

َدِكر   17 ُمد  ِر فََهل  ِمم  ِذك  ءاَن ِلذ  َنل قُر  َسر   ( َولَقَد  يَس 
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) ص ح (ـ )ص ح ـ ص ح ص( ـ)ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح ص( ـ)ص ح ص ـ 

ص ح ح ـ ص ح ( ـ )ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح(ـ )ص ح ـ ص ح ص( ـ )ص ح 

 ح ص( ص ـ ص ح ص ـ ص ح ـ ص

َذبَت  /َعاُدن  /فََكي َف /َكاَن /َعَذابِي/ َو/نُذُر   18  (َكذ 

)ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص( ـ ) ص ح ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ـ ص ح ص ـ ص 

ح( ـ ) ص ح ح ـ ص ح(ـ ) ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ح (ـ)ص ح ( ـ )ص ح ـ ص ح 

 ص(

/ َصرَصَرن  /فِي/ يَ 19 َسلَنا/ َعلي ِهم/ ِريَحن  سِ وِم /نَ ( إن نَا/ أر  /مُ ح  تَِمرم   س 

)ص ح ص ـ  ص ح ح(ـ )ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح ح( ـ ) ص ح ـ ص ح ص ـ 

ص ح ص(ـ )ص ح ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص( ـ ) ص ح ح ( 

 ـ )ص ح ص ـ ص ح( ـ ) ص ح ص ـ ص ح ص( ـ ) ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(

لِ 20 َجاُز /نَخ  /ُمن قَِعر( تَن ِزُع/ ن َناَس/ َكأن نَُهم  /أع   م 

)ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص( ـ )ص ح ح ـ ص ح(ـ )ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ـ 

ص ح ص(ـ ) ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح(ـ ) ص ح ص ـ ص ح ص( ـ ) ص ح ص 

 ـ ص ح ـ ص ح ص(

 ( فَكي َف َكاَن َعذابِي َونُذُر21

) ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح( ـ )ص ح ح ـ ص ح( ـ ) ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ح ( ـ 

 ح ـ ص ح ص( ) ص ح(ـ )ص

َدِكر22 ُمد  ِذك ر فََهل  ِمم  ءاَن ِلذ  نَلقُر  َسر   ( َولَقَد  يَس 

)ص ح ( ـ ) ص ح ـ ص ح ص( ـ )ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح ص( ـ ) ص ح ص 

ـ ص ح ح ـ ص ح( ـ ) ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح( ـ ) ص ح ـ ص ح ص( ـ ) ص 

 ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(
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َذبَت  ثَُموُد بِن نُذُ 23  ر( َكذ 

)ص ح ـ ص ح ـ ص ح ص( ـ )ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح( ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص 

 ح ص(

/نَت تَبِعُُهو/ إن نَا /إذَ 24 /ِمن نا َواِحَدن  /( فَقَالُو/ أبََشَرم  / لَِفي/ َضالَ  ن   /ُسعُر  وَ ِلو 

)ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ح (ـ)ص ح ـ ص ح ـ ص ح ـ ص ح ص( ـ)ص ح ص ـ ص 

ص(ـ ) ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ـ ص ح ـ ص ح ح ح (ـ ) ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح 

ح (ـ )ص ح ص ـ ص ح ح ( ـ ) ص ح ـ ص ح ص( ـ ) ص ح ـ ص ح ح ( ـ )ص ح ـ 

 ص ح ح ـ ص ح ص( ـ ) ص ح (ـ ) ص ح ـ ص ح ص(

/ُهَو/ َكذ ذَ 25 بَي نَِنا/ بَل   رن  /أشِ ابُ ( أ ُءل ِقَي ذ /ِذك ر /َعلَي ِه/ ِمم 

ح ص ـ ص ح(ـ) ص ح ـ ص ح ص )ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص( ـ ) ص 

ـ ص ح( ـ )ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ح (ـ)ص ح ص(ـ)ص ح ـ ص 

 ح(ـ)ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح ص( ـ ص ح ـ ص ح ص(

/أِشر  26 َذاُب ل  /َكذ  /َمِن ل   (َسيَع لَُموَن/ َغَدم 

) ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح(ـ)ص ح ـ ص ح ص(ـ) ص ح ـ ص ح 

 ص ح ص(ـ ) ص ح ـ ص ح ص( ص(ـ)ص ح ص ـ ص ح ح ـ

تَِقب ُهم  َوص  27 ِسلُن نَاقَِة فِت نَتَن  لَُهم  فَر   ر  َطبِ ( إن نَا ُمر 

ص ح ص ـ ص ح ح (ـ ) ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح(ـ 

)ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص( ـ ) ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح 

 ص ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ص(ـ )ص ح ـ ص ح ص(

َمتُم  /بَي نَُهم  /ُكل ُل/ ِشر  (وَ 28 / أن نَل َماء /ِقس   تََضر  /ُمح  بِم  /نَبِئ ُهم 
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)ص ح(ـ) ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح ح ـ 

ص ح( ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ)ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص( ـ )ص ح 

 ص ـ ص ح (ـ )ص ح ص ـ ص ح ص(ـ)ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(

/ فَتَعََطى/ فَعَقَر  ( فَنَاَدو  29  / َصاِحبَُهم 

)ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ـ 

 ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ح (ـ ) ص ح ـ ص ح ـ ص ح ص(

 ( فََكي َف َكاَن َعَذابِي َو نُذُر  30 

)ص ح (ـ ) ص ح ص ـ ص ح (ـ ) ص ح ح ـ ص ح(ـ )ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ح ( 

 ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ( ـ )

/َواِحَدتَن  /فََكا31 َنا /َعلَي ِهم  /َصي َحتَو  َسل  تَ ل  َكَهِشيِم/  نُو/( إِن نَا /أر   َضر  ُمح 

) ص ح ص ـ ص ح ح ( ـ ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح ح (ـ )ص ح ـ ص ح ص ـ 

ص ح ص(ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ)ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح ـ ص ح ص( 

)ص ح(ـ)ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ص( ـ ) ص ـ )ص ح ( ـ )ص ح ح ـ ص ح ح ( ـ 

 ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(

ُمد  32 ِر/ فََهل  /ِمم  ِذك  ءاَن /ِلذ  /قُر  نَل  َسر   ر  َدكِ ( َو/لَقَد  /يَس 

)ص ح ( ـ )ص ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ص ـ 

ص ح ح ـ ص ح(ـ) ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح( ـ ) ص ح ـ ص ح ص(ـ)ص ح 

 ص ح ـ ص ح ص(ص ـ ص ح ص ـ 

ُم /لُوِطم  /بِن نُذُر  33 / قَو  َذبَت   ( َكذ 

) ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص( ـ ) ص ح ص ـ ص ح ( ـ )ص ح ح ـ ص ح ص(ـ) 

 ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص (
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/ إل اَل /ءاَل /لُوِطن  34 / َحاِصبَن  َنا/ َعلَي ِهم  َسل  َجي   /نَ ( إن نَا/أر   َسَحر  /نَاُهم  /بِ ج 

ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح ح (ـ ) ص ح ـ ص ح ص ـ )ص ح ص ـ ص ح ح(ـ) ص 

ص ح ص( ـ )ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح ص ( ـ ) ص ح ص ـ ص ح ح ( ـ )ص ح ـ 

ص ح(ـ ) ص ح ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح ص(ـ 

 )ص ح (ـ ) ص ح ـ ص ح ص(

/ َشَكر  35 ِزي/ َمن  / ِمن ِعن ِدنَا /َكَذاِلَك /نَج   ( نِع َمتَم 

ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ص( ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ح ( ـ  ) ص ح ص ـ ص

)ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح( ـ )ص ح ص ـ ص ح ح (ـ )ص ح ص( ـ )ص ح ـ 

 ص ح ص(

/ بِن نُذُر  36 َشتَنَا/ فَتََماَرو   ( َو/لَقَد  /أن َذَرُهم  /بَط 

)ص ح (ـ )ص ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح 

ص ح ح (ـ ) ص ح ـ ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ص( ـ )ص ح  ص ـ ص ح ـ ص ح ـ

 ص ـ ص ح ـ ص ح ص(

37/ نَا/ أعيَُنُهم  / َضي ِفِه/ فََطَمس   نُذُر/ابِي/ وَ ذَ فَذُوقُو/ عَ  (َو/لَقَد  /َراَوُدوهُ/ َعن 

)ص ح ( ـ) ص ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح(ـ )ص ح ص(ـ 

ص ح ص ـ ص ح ح (ـ)ص ح ص ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح(ـ )ص ح ـ ص ح ـ 

ص ح ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ح (ـ) ص ح ـ ص ح ح ـ ص 

 ح ح (ـ )ص ح (ـ )ص ح ـ ص ح ص(

تَِقر   38 /ُمس  َرتَن  /َعَذابُم   (َو/لَقَد  /َصب بََحُهم  /بُك 

)ص ح ( ـ ) ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ)ص ح 

ح ـ ص ح ح ـ ص ح ص( ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ص ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص 

 ح ص(
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 (فَذُوقُو/ َعَذابِي/ َو/نُذُر  39

)ص ح (ـ ) ص ح ح ـ ص ح ح (ـ) ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ح (ـ )ص ح (ـ )ص ح ـ 

 ص ح ص(

دَ 40 ُمد  ِر/ فََهل  /ِمم  ِذك  ءاَن/ ِلذ  /قُر  نَل  َسر  /يَس   ِكر  ( َو/لَقَد 

ح ص ـ ص ح ص(ـ )ص ح ص ـ  )ص ح( ـ ) ص ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ص ـ ص

ص ح ح ـ ص ح(ـ )ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح(ـ )ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح 

 ص ـ ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(

َن/ ن نُذُر  41 َعو   ( َو/لَقَد  /َجاَء /ءال /فِر 

) ص ح ( ـ ) ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ح ـ ص ح (ـ )ص ح ح ـ ص ح(ـ )ص ح 

 ص ـ ص ح ص ـ ص ح ص(ـ )ص ح ـ ص ح ص(

َذ/َعزِ ( كَ 42 / أخ  ِلَها /فَأَخذ نَاُهم  َذبُو /بِئَايَِتنَا /ُكل   تَِدر  /ُمق  يِزم  ذ 

)ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ح (ـ)ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح ح ( ـ ) 

ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ح (ـ)ص ح ـ ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح ص(ـ ) 

 ح ص(ص ح ص ـ ص ح(ـ )ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص 

/ لَُكم  /بََرا43 / أم  / ِمن  /أولَئُِكم   ُزبُر   /فِز  ءتُن  (أ/ُكف فَاُرُكم  /َخي ُرم 

)ص ح (ـ ) ص ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ص ـ ص ح ص(ـ 

)ص ح ص(ـ )ص ح ح ـ ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ص(ـ )ص ح ـ ص ح 

 ح ص( ص(ـ )ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح ص( ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص

ُن/ َجِميعُم  /ُمن تَِصر  44 / يَقُولُوَن/ نَح   ( أم 

)ص ح ص( ـ)ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ح ـ ص ح(ـ)ص ح ص ـ ص ح(ـ)ص ح ـ ص 

 ح ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(
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/ُدبُر  45 ُع/ َو/يَُول لُوَن د  /َجم  َزُم ل   ( سيُه 

ح ـ ص  )ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ص ـ ص ح(ـ )ص ح(ـ )ص

 ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح ص(ـ) ص ح ـ ص ح ص(

َهى/ و/أَمر  46 /َساَعةُ/ أد  ِعُدُهم  /َوس  /َساَعةُ/ َمو   ( بَِل س 

)ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح(ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ـ ص ح 

ص(ـ)ص ح ص(ـ )ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح (ـ ) ص ح ص ـ ص ح ح (ـ )ص ح(ـ 

 )ص ح ـ ص ح ص(

/مُ 47 ِرِميَن /فِي /َضاَلِلو/َو/ُسعُر  (إن َن ل   ج 

)ص ح صـ ص ح ص(ـ )ص ح صـ ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح(ـ )ص ح ح(ـ )ص ح ـ 

 ص ح ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح(ـ )ص ح ـ ص ح ص(

/ ذُوقُو /َمس  48 َحبُوَن/ فِن نَاِر /َعلَى /ُوُجوِهِهم  َم/يُس   قَرسَ َس/ (يَو 

ح ص ـ ص ح ح ـ )ص ح ص ـ ص ح(ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح(ـ )ص 

ص ح(ـ )ص ح ـ ص ح ح (ـ )ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ح ـ ص 

 ح ح ( ـ )ص ح ص ـ ص ح(ـ )ص ح ـ ص ح ص(

 ( إن نَا/ ُكل َل /َشي ئِن  /َخلَق نَاهُ /بِقََدر49

)ص ح ص ـ ص ح ح (ـ )ص ح ص ـ ص ح(ـ )ص ح ص ـ ص ح ص(ـ )ص ح ـ ص 

 ـ ص ح ص(ح ص ـ ص ح ح ـ ص ح( ـ )ص ح(ـ )ص ح 

/ بِل بََصر50 ِحم  ُرنَا /إل اَل/ َواِحَدتُن  /َكلَم   ( َوَما/ أم 

)ص ح ـ ص ح ح (ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ح (ـ)ص ح ص ـ ص ح ح (ـ )ص ح 

ح ـ ص ح ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ)ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح ص( ـ )ص ح ص ـ ص 

 ح ـ ص ح ص(
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/ فََهل  /ِمم  51 يَاَعُكم  نَا/ أش  لَك  َدِكر ( َو/لَقَد  /أه   ُمد 

)ص ح (ـ )ص ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص ح ح(ـ ) ص ح ص ـ 

ص ح ح ـ ص ح ـ ص ح ص(ـ ) ص ح ـ ص ح ص( ـ )ص ح ص ـ ص ح ص ـ ص 

 ح ـ ص ح ص(

ِزبُر  52  ( َو/ُكل ُل /َشي ئِن  /فَعَلُوهُ /فِز 

)ص ح ( ـ )ص ح ص ـ ص ح(ـ) ص ح ص ـ ص  ح ص(ـ )ص ح ـ ص ح ـ ص ح ح 

 ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص( ـ ص ح(ـ)ص

تََطر  53 /ُمس  /َو/َكبِيِرم   ( َو/ُكل ُل /َصِغيِرو 

)ص ح(ـ)ص ح ص ـ ص ح(ـ )ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح(ـ)ص ح ـ ص 

 ح ح ـ ص ح ص(ـ)ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(

/ُمت تَِقيَن /فِي /َجن نَاتِو  /َو/نََهر54  (إن نَل 

ح(ـ)ص ح ح(ـ)ص ح )ص ح ص ـ ص ح ص(ـ) ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ح ـ ص 

 ص ـ ص ح ح ـ ص ح ص( ـ )ص ح(ـ)ص ح ـ ص ح ص(

/ِعن َد /َمِليِكم  /ُمق تَِدر  55 قِن   ( فِي /َمق عَِد /ِصد 

)ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح(ـ )ص ح ص ـ ص ح ص(ـ)ص ح ص ـ ص  )ص ح ح (ـ

 ح(ـ )ص ح ـ ص ح ح ـ ص ح ص(ـ )ص ح ص ـ ص ح ـ ص ح ص(

 938 تكون منفإننا قد ألفيناها ت، سورة اللصوتية في ومن خالل تحديدنا للمقاطع ا        

طع لمقاامقطع، تتوزع عبر ثالثة أنواع األولى للمقاطع التي درسناها سابقا؛ وهي تمثل 

 ل:نجمع نتائج هذه الدراسة في هذا الجدوبة في اللغة العربية، ويمكننا أن الغال

أنواع 

 المقطع

المقطع 

القصير 

المقطع 

الطويل 

المقطع 

االطويل 
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 المغلق مفتوحال المفتوح

 ص ح ص ص ح ح ص ح رمزال

 402 174 362 تكرارال

 938 المجموع

   

 (1 )﴾٤٩﴿ بِقََدر   َخلَْقنَاه   َشْيء   ك لَّ  إِنَّا فيمكن أن نمثله في قوله تعالى : ،أما النبر        

الرئيسية التي  ( وهذا النوع يعرف بنبر الجملة وهوالنبرة2فـ"جملة"خلقناه " مركزية")

 ( 3تأخذها إحدى كلمات الجملة باعتبار الجملة وحدة كالمية واحدة")

أهمية كبيرة في الدراسات اللغوية كونهما  ومنه نستنتج أن للمقطع الصوتي  والنبر   

ن من مظاهر الدرس الصوتي.ييمثالن مظهر

                                                           

 (.49( سورة القمر، اآلية ) 1

: علم األصوات اللغوية)ظواهر علم األصوات في القرآن الكريم(،  ( أحمد عبد  التواب الفيومي 2

 .154، ص م 2009، د ط ، لتراث، الجزيرةالمكتبة األزهرية ل

 .171: علم األصوات، ص  ( محمد علي الخولي 3
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 الفاصلةالمبحث األول:ـ  1.3      

 ا بجالءرز لناإليقاع الصوتي لآليات التي تب في للظواهر الصوتية أثرا كبيراإن           

قرآن تي للومن هذه السمات التي ينفرد بها  البناء الصو اإلعجاز الصوتي للقران الكريم،

قة بين ك العالالنفس، وحتى نتبين أثر تلفي تحدثه  الذي الوقعبالنغم وب التي ترتبط الفاصلة

ا قة بينهلعالاوالبناء الصوتي ال بد أوال أن نتعرف على مفهوم الفاصلة و  الفاصلة القرآنية

 في بناء سورة القمر. هاوبين البناء الصوتي، وأثر

 المفهوم:المطلب األول: ـ 1.1.3

  لغة: ـ  أ

ا وردهنإن المتتبع لمصطلح "الفاصلة" في معاجمنا العربية يجد لها عدة تعريفات      

 كاآلتي:

بالجمع:"الفواصل: الفصل، بون مابين الشيئين والفصل من الجسد موضع  ترد الفاصلة

 (.1المفصل وبين كل فصلين وصل") 

وتعرف أيضا بأنها:"الخرزة تفصل بين الخرزتين في النظام، وقد فصل النظم، وأواخر     

 (.2آيات التنزيل فواصل، بمنزلة قوافي الشعر، الواحدة فاصلة")

المعجم المفصل في اللغة واألدب فيفصل في عرضها فيذكر:"الفاصلة أما في                

في الكتابة:الترقيم،وفي القرآن آخر اآلية، وفي العروض:جزء من التفعيلة وهي نوعان: 

الفاصلة الكبرى:وهي ما تكون من خمسة أحرف، أربعة منها متحركة واألخير ساكن،نحو 

ما تكون من أربعة أحرف،ثالثة منها  (،الفاصلة الصغرى وهي0(،شجرة)///0وطنكم)///

                                                           

  128،ص 1987العلمي العراقي، دط ،معجم المصطلحات البالغية وتطورها، المجمع  (أحمد مطلوب: 1

 . 999، ص ( الفيروز أبادي : القاموس المحيط2
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مما سبق يمكن القول إن  (،و1(")0(أكلت )///0متحركة واألخير ساكن نحو درسا )///

للفاصلة عدة معاني، حيث تلتقي معانيها اللغوية في )البون، الخرزة، آخر اآليات، جزء من 

 التفعيلة( من خالل تعدد سياقاتها المستعملة فيها.

 ب ـ اصطالحا: 

رف الفاصلة على أنها ـ بلفظ الجمع ـ :"الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع ، توجب تع

حسن إفهام المعاني،وفواصل القرآن كلها بالغة وحكمة ألنها طريق إلى إفهام المعاني التي 

 (.2يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها عليها" )

زوجل ـ فواصل بمنزلة قوافي وعرفت في علوم القرآن:"أواخر األبيات في كتاب هللا ـ ع

 (3الشعر، جل كتاب هللا ـ واحدتها فاصلة")

وهناك من عرفها بأنها:هي آخر كلمة في اآلية، كالقافية في الشعر وقرينه السجع في    

النثر،ويؤكد الدارسون أنها آخر كلمة في اآلية ليعرف بعدها بدء اآلية الجديدة بتمام اآلية 

 ( .4السابقة لها "  )

 اآليات إذا، فالفاصلة القرآنية هي الحروف المشكلة للكلمات التي تأتي في أواخر     

ديهما ين ل،وبذلك تتميز بالجرس الموسيقي لألصوات،وغالبا ما تنتهي بفونيم واحد أو فونم

نيا نفس المخرج، يتسلسل في بناء السورة بشكل عام،ولهذا تضفي على السورة طابعا ف

 الوقع الذي تحدثه الفواصل القرآنية. جماليا يتشكل من ترداد

 
                                                           

،  1،مجلد 1987، 1يين، بيروت لبنان،ط ( إميل بديع يعقوب، ميشال عاصي: دار العلم للمال1

 .913ص

 1988، 1( محمد حسن شرشر: البناء الصوتي في البيان القرآني،دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ط 2

 . 69،ص

 .25،ص 2000، 2الفاصلة القرآنية في القرآن،دار عمار،عمان،ط( محمد الحسناوي : 3

المجلد  الداللة، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، ( ساجدة عبد الكريم : أثر الصوت في توجيه 4

 . 291ص ،2010، 3العدد،13
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 أنواعهاالمطلب الثاني:ـ 2.1.3

 (1للفاصلة القرآنية أنواع تعرف بها من خالل خاصيتي الوزن والتقفية تتمثل فيما يلي)

  األول: المتوازي:والمراد به اتفاق الكلمتين وزنا وقافية ـ رويا ـ وذلك مثل قوله

ٌر َمْرف وَعةٌ  تعالى:  (2.) ﴾١٣﴿ فِيَها س ر 

  الثاني:المطرف: والمراد به اختالف الكلمتين وزنا واتفاقهما رويا وذلك مثل قوله

ونَ  الَ  لَك مْ  َما تعالى :} ِ  تَْرج   (.3{)  ﴾١٤﴿ أَْطَواًرا َخلَقَك مْ  َوقَدْ ﴾١٣﴿ َوقَاًرا لِِلَّ

 الثالث:المتوازن:"والمراد به اتفاق الكلمتين وزنا فقط ،وذلك مثل قوله تعالى{: 

 (4{) ﴾١٦﴿ َمْبث وثَةٌ  َوَزَرابِيُّ ﴾١٥﴿ َمْصف وفَةٌ  َوَنَماِرق  

 ،لمامع كون أفراد األولى مقابلة  الرابع: المتماثل: وهو تساوي الفقرتين وزنا ال قافية 

ْستَبِينَ  اْلِكتَابَ  َوآتَْينَاه َما(وذلك مثل قوله تعالى5في الثانية")  َوَهَدْينَاه َما ﴾١١٧﴿ اْلم 

َرا ْستَِقيمَ  طَ الص ِ  .(6) ﴾١١٨﴿ اْلم 

ا وهناك من زاد على هذه األنواع األربعة نوعا آخر وهو: المرصع: ليصبح عدده

 خمسة أنواع :

   اال لمع:"وهو أن يتفقا وزنا وقافية، ويكون ما في األولى مقابالخامس: المرص 

 

 

 

                                                           

(جمال محمود أبو حسان:الداللة المعنوية لفواصل اآليات القرآنية)دراسة في بيان القرآن الكريم  1

 .120، ص2010، 1:فضل حسن عباس، دار الفتح، األردن، طقوإعجازه(، ت

 (. 14( و )13) ناتسورة الغاشية، اآلي( 2

 .( 13( و)1) نات( سورة نوح، اآلي 3

 .(16( و)15) نات(سورة الغاشية، اآلي 4

 . 120الداللة المعنوية لفواصل اآليات القرآنية،ص  :جمال محمود أبو حس ان(  5

 ( .118(و) 117اآليات)( سورة الصافات،  6
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مْ  َعَلْينَا إِنَّ  ث مَّ  ﴾٢٥﴿ إِيَابَه مْ  إِلَْيَنا إِنَّ  (، نحو قوله تعالى :1في الثانية كذلك ")   ﴾٢٦﴿ ِحَسابَه 

(2.) 

زن الو ففي النوع األول)المتوازي( قد اتفقت كلمتا"مرفوعة" و"موضوعة" في           

 ا"و والقافية والروي وهو التاء، وفي النوع الثاني)المطرف( قد اتفقت كلمتا"وقار

زي( قد متواالنوع الثالث وهو )ال "أطوارا" في الروي إال أنهما اختلفا في الوزن.أما في

 اتفقت كل من كلمة"مصفوفة " و"مبثوثة" في الوزن فقط.

وفي النوع الرابع" المتماثل" ويطلق عليه أيضا) بالمثل( نالحظ تقابل الجملتين في          

الوزن فكل كلمة لها مقابال في الجملة الثانية ف"ءاتيناهما" مقابلة لـ "هديناهما" و"الكتاب" 

مقابلة لـ "الصراط" و" المستبين" مقابلة لـ "المستقيم" ، وبهذا تتقابل الجملة األولى 

ْستَِبينَ  اْلِكتَابَ  َوآتَْينَاه َما" َراطَ  َوَهَدْينَاه َما"  ( بالجملة الثانية3)" ﴾١١٧﴿ اْلم  ْستَِقيمَ  الص ِ  اْلم 

حسابهم" متفقتين في (، أما النوع الخامس) المرصع( فنجد كلمتا"إيابهم" و"4)" ﴾١١٨﴿

 الوزن والقافية.

هذا بالنسبة ألنواع الفاصلة من حيث االتفاق واالختالف ،أما من حيث التماثل          

 (:5والتقارب فيوجد قسمان وهما)

 َمْسط ور   َوِكتَاب   ﴾١﴿ َوالطُّورِ ـ المتماثل: وهو ما اتفقت فيه حروف الروي ، قوله تعالى: 1

 (.6) ﴾٣﴿ ور  َمْنش   َرق    فِي ﴾٢﴿

                                                           

،  1ط  ، القاهرة،داباآل مكتبة ، ( السيد الخضر: فواصل اآليات القرآنية )دراسة بالغية داللية( 1

 . 59،ص2000

 .(26) و (25) نات، اآلي( سورة الغاشية 2

 (.117( سورة الصافات، اآلية )  3

 (.118( سورة الصافات، اآلية،) 4

 .120( جمال أبو حس ان: الداللة المعنوية لفواصل اآليات القرآنية، ص  5

 (.3)و(  1) نات( سورة الطور، اآلي 6
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ـ المتقارب:وهو الذي تقاربت فيه الحروف ولم تتماثل ـ المراد من حيث المخارجـ قوله  2

نِ  تعالى: ْحَم  ِحيمِ  الرَّ ينِ  َيْومِ  َماِلكِ  ﴾٣﴿ الرَّ  (.1) ﴾٤﴿ الد ِ

فلم  الثاني لنوعففي النوع األول" المتماثل" قد اتفقت في الروي وهو الراء ، أما في ا       

ميم وإنما تقاربت حروف الروي في المخرج كما هو في اآلية السابقة حرف ال تتماثل

 والنون.

 ـ  الفاصلة القرآنية والبناء الصوتي: 3.1.3 

 لمقاطع،ي انجدها ف يبما أن الفاصلة القرآنية عبارة عن مظهر من المظاهر الت            

يمكن نحدد  د هذا البناء. وعليه،فإنها تتقاطع مع البناء الصوتي ألنها تمثل مادة من موا

 ن.لقرآلطبيعة هذه العالقة من خالل بيان جمالية الفاصلة القرآنية في البناء الصوتي 

إن المستمع آليات القرآن الكريم يجد تأثيرا على حاسة السمع،"فالوزن والفاصلة في          

الموسيقي في اآليات بهما، القرآن الكريم،أكسبا نظمه، قوة  في التعبير،ألن انسياب النغم 

وتدفعه المعاني قوة ولينا،متمم لألثر القوي الذي يحدثه القرآن في نفوس السامعين عن 

طريق الحس السمعي، والفاصلة تكمل معنى اآلية، ويتم بها النغم الموسيقي، فمكانة الفاصلة 

 .)2(هيكل السورة" من اآلية مكانة القافية من البيت،إذا تصبح اآلية، لبنة متميزة في بناء

ويكمن تأثير الفاصلة على البناء الصوتي من خالل ارتباطها بالداللة أي الموضوع          

الذي تحمله السورة ككل، فهي تأتي"مستقرة في قرارها، مطمئنة في موضعها، غير ناضرة 

نى وال قلقة بتعلق معناها، بمعنى اآلية كلها، تعلقا تاما، بحيث لو طرحت الختل المع

واضطرب الفهم،فهي تؤدي في مكانها، جزءا من  من معنى اآلية،ينقص ويختل بنقصانها، 

إن الفاصلة القرآنية ترد وهي تحمل شحنتين في آن واحد، شحنة من الوقع الموسيقي، 

 (.3وشحنة من المعنى المتمم لآلية ")

                                                           

 (.4و) (3) ناتالفاتحة،اآلي(سورة  1

 .69، صمحمد حسن شرشر،البناء الصوتي في البيان القرآني( 2

 . 74ـ  69( المرجع نفسه، ص 3
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فهي" تعد سمة صوتية فالفاصلة القرآنية  بهذا التصور تتماشى والمستوى الداللي           

بارزة في السياق القرآني معتمدة بذلك التوازي الصوتي الذي يتالزم ـ غالبا ـ مع التوازي 

الداللي ، فعلى المستوى الصوتي نجد أن الفاصلة تخلق نوعا من التشابه اإليقاعي لكنه 

تحريك تشابه يأخذ مداه االتساعي من خالل الد ور المحور الذي تلعبه هذه الفاصلة،في 

 (.1النص، وتوجيه دالالته وحتى تنويع اإليقاع ")

ولهذا نجد أن القرآن الكريم قد راعى الجانب الصوتي في تراكيبه ومن ذلك         

مراعاته" لالنسجام الصوتي في ختام كل آية مع السياق التعبيري العام للسورة أخذ عدة 

ة يؤخرها وربما يحذف  ة يقدم كلمة ومر  شيئا من الكلم أو يضيف شيئا جديدا صور، فهو مر 

لغرض االنسجام، وأحيانا يبدل كلمة بكلمة أخرى في نفس السياق، فيجعل في نهاية كل آية 

(، ولهذا نجد أن الفاصلة القرآنية"تأتي في موضعها تابعة 2ما ينسجم موسيقيا مع أخواتها")

 د في كثير من سجع العرب،للمعنى وهو يطلبها، وال نجد غيرها يحل محل ها، كما هو المعتا

تتبع فيها األلفاظ  بريئة من التكلف، مالئمة لمواقعها، فسجعات القرآن نازلة في مواضعها،

 (.3وال تكرار لضرورة السجع") فال نقص وال زيادة، المعاني،

إن الفاصلة القرآنية تخلق نوعا من االنسجام في تكرارية الصوت وعلى هذا              

كمال الدين مرسي:"وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إال  صور  األساس يقول

تامة لألبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى، وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقا 

والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه في العجب مذهب   عجيبا يالئم نوع الصوت

الميم، وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسها،أو بالمد ،وتراها أكثر ما تنتهي بالنون و

، وهو كذلك طبيعي في القرآن ،فغن لم تنته بواحدة من هذه، كأن انتهت بسكون حرف من 

الحروف األخرى كان ذلك متابعة لصوت الجملة،وتقطيع كلماتها، ومناسبة للون المنطق بما 

أكثر مما أنت واجده إال  في الجمل القصار هو أشبه وأليق بوضعه،وعلى أن ذلك ال يكون 

                                                           

أثر التماثل الصوتي في التوازن اإليقاعي،مجلة جامعة تكريت للعلوم   (  محمد محمود المشهداني: 1

 . 278، ص 2009، 7،العدد13اإلنسانية، المجلد

 . 291الكريم:أثر الصوت في توجيه الداللة،ص( ساجدة عبد  2

 .51السيد خضر:فواصل اآليات القرآنية،ص( 3
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وال يكون إال  بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما مما هو ضروب أخرى من 

 (.1النظم الموسيقي")

ولهذا فقد أولى القرآن الكريم األصوات عناية خاصة تتجل ى في تراكيبه الصوتية            

كلمات التي تعب ر عن األحكام والقيم وتثير النفوس فهذه التي تشكل مجتمعة هذا النسيج من ال

 القرانهي "طريقة االستهواء الصوتي في اللغة، وأثرها طبيعي في كل نفس، فهي تشبه 

،ثم تفهمهالكريم أن تكون صوت إعجازه الذي يخاطب  به كل نفس تفهمه ،وكل نفس ال 

اليجد من النفوس على أي حال إال  اإلقرار واالستجابة ولو نزل القران بغيرها لكان ضربا  

ا وجد فيه أثر يتعدى أهل هذه اللغة العربية  من الكالم البليغ الذي يطمع فيه أو في أكثره ولم 

ط إلى أهل اللغات األخرى، ولكنه انفرد بهذا الوجه للعجز،فتألقت كلماته من حروف لو سق

 (.2واحد  منها أو أبدل بغيره أو أقحم معه حرف آخر، لكان  خلال بينا")

  الصوتي والبناء نجد أن العالقة بين الفاصلة القرآنية ،فمن خالل ما تناولناه آنفا          

زء جقوية جدا باعتبار  أن الفاصلة مظهر من المظاهر المشكلة للبناء الصوتي، فهي 

ى لى مستوععية قة الجزء بالكل، هذا الجزء)الفاصلة( الذي يثير إيقامنه،فالعالقة بينهما عال

 ر خارجيتأثيالبناء،تشكل ظاهرة صوتية ذات تأثير داخلي )الداللة( من خالل داللة الكلمة،و

 )التركيب( من خالل عالقتها بتركيب الكلمات وانتظامها في جمل.

 

 

 

 

 

                                                           

 . 159، 158،ص 1999، 1(فواصل اآليات القرآنية، المكتب الجامعي الحديث،ط 1

 1973، 9( مصطفى صادق الرافعي:إعجاز القرآن والبالغة النبوية،دار الكتاب العربي، لبنان،ط 2
 . 217،ص
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 الفاصلة في السورة : الرابع: طلبالمـ  4.1.3

لمشكلة ات اؤثر الفاصلة القرآنية في تسلسلها على اإليقاع العام للسور،بحيث تحدث األصوت

 لها جرسا موسيقيا على الجهاز السمعي، والجدول اآلتي يعرض ذلك:

ميزان ال الفاصلة رقم اآلية

 الصرفي

 الفَعَل القََمر 01

ْستِمر 02 فتِعل م   م 

ستَقر 03 فتِعل م   م 

ْزدِجر 04 فتِعل م   م 

 الف ع ل الن ذ ر 05

 ف ع ل ن ك ر 06

ْنتِشر 07 فتِعل م   م 

 فَِعل َعِسر 08

 اْفت ِعل اْزد ِجر 09

 اْفتَِعل اْنتَِصر 10

نَهِمر 11 نَفِعل م   م 

 ف ِعل ق ِدر 12

 ف ع ل د س ر 13

 ف ِعل ك ِفر 14
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د ِكر 15 فتَِعل م   م 

 ف ع ل ن ذ ر 16

د كر 17 فتَِعل م   م 

 ع لف   ن ذ ر 18

ْستِمر 19 ْفتِعل م   م 

نَقِعر 20 نَفِعل م   م 

 ف ع ل ن ذ ر 21

د ِكر 22 ْفتَِعل م   م 

 الف ع ل النُّذ ر 23

 ف ع ل س ع ر 24

 فَِعل أشر 25

 الفِعل األِشر 26

 اْفتَِعل اْصَطبِر 27

ْحتَضر 28 ْفتعَل م   م 

 فَعَل َعقَر 29

 ف ع ل ن ذ ر 30

حت ِظر 31 فتَعَ  الم   لالم 

دَِّكر 32 فتَِعل م   م 
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 الف ع ل النُّذ ر 33

 فَعَل َسَحر 34

 فَعَل َشَكر 35

 الف ع ل النُّذر 36

 ف ع ل ن ذ ر 37

ْستِقر 38 فتَِعل م   م 

 ف ع ل ن ذ ر 39

دُِّكر 40 فتَِعل م   م 

 الف ع ل الن ذ ر 41

قتَِدر 42 فتَِعل م   م 

ب ر 43  الف ع ل الز 

نتِصر 44 فتَِعل م   م 

 الفُّع ل الدُّب ر 45

 فَعَل أَمرْ  46

 ف ع ل س ع ر 47

 فَعَل َسقَر 48

 فَعَل قََدر 49

 الفَعَل البََصر 50
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د ِكر 51 فتَِعل م   م 

ب ر 52  الف ع ل الز 

ستََطر 53 فتَعَل م   م 

 فَعَل نََهر 54

قتَِدر 55 فتَِعل م   م 

 

 تحليل الجدول:

ة في سورة القمر ألفيناها تنتهي بصوت الراء وهو من عند تتبعنا للفاصلة القرآني       

( وهو الصوت الوحيد الذي يتصف بالتكرار 1( وهو صوت أسناني")Trill"االمكرر)

"وسميت هذه الصفة بالتكرار )ذلك أنك إذا  وقفت عليه ـ أي الراء ـ رأيت طرف اللسان 

ي المقابل صيغة مد كر قد (،ونجد ف2يتعثر بما فيه من التكرار ويرتعد لما هناك  منه(")

ات  في حين إن صيغة نذر)النذر+نذر( قد تواترت في الفاصلة نحو)06تكررت)  11( مر 

 (مرة.

 عد ذكرهان بإن  الناظر لهاتين المفردتين في السورة )نذر+ مدكر( يجدهما  تأتي          

ددها نح مكن أنسبحانه وتعالى لقصة كل قوم، وهذا لتذكيرهم بما جرى لألقوام السابقة وي

 ضمن خمسة مقاطع هي كاآلتي:

 :المقطع األول: قصة قوم نوح عليه السالم 

مْ  َكذَّبَتْ  ـ قال هللا تعالى:  فََدَعا ﴾٩﴿ َواْزد ِجرَ  َمْجن ونٌ  َوقَال وا َعْبَدنَا َفَكذَّب وا ن وح   قَْوم   قَْبلَه 

ْنَهِمر   بَِماء   السََّماءِ  َوابَ أَبْ  فَفَتَْحنَا ﴾١٠﴿ فَاْنتَِصرْ  َمْغل وبٌ  أَن ِي َربَّه   ْرنَا﴾١١﴿ م   ع ي ونًا اأْلَْرضَ  َوَفجَّ

                                                           

 . 55حسن العاني: التشكيل الصوتي في اللغة العربية، ص ( سلمان  1

 1( عالء جبر محمد: المدارس الصوتية عند العرب النشأة والتطور، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 2

 . 115،116، ص 2006،
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 بِأَْعي ِننَا تَْجِري ﴾١٣﴿ َود س ر   أَْلَواح   َذاتِ  َعلَى   َوَحَمْلنَاه  ﴾١٢﴿ ق ِدرَ  قَدْ  أَْمر   َعلَى   اْلَماء   فَاْلتَقَى

دَِّكر   ِمنْ  فََهلْ  آيَةً  تََرْكنَاَها َولَقَدْ  ﴾١٤﴿ ك ِفرَ  َكانَ  ِلَمنْ  َجَزاءً   َون ذ رِ  َعَذاِبي َكانَ  فََكْيفَ ﴾١٥﴿ م 

ْكرِ  اْلق ْرآنَ  يَسَّْرنَا َولَقَدْ ﴾١٦﴿ دَِّكر   ِمنْ  فََهلْ  ِللذ ِ   (1)﴾١٧﴿ م 

ففي هذه اآليات  يذكر هللا تعالى تكذيب قوم نوح له ،وهي واحدة من القصص التي تكررت  

الى حال المكذبين لرسوله، وأن اآليات ال تنفع في العديد من السور،"فلما ذكر تبارك وتع

فيهم وال تجدي عليهم شيئا أنذرهم،وخوفهم بعقوبات األمم الماضية المكذبة للرسل، وكيف 

أهلكهم هللا ،وأصل بهم العقاب، فذكر قوم نوح، أول رسول بعثه هللا إلى قوم يعبدون 

،فامتنعوا من ترك الشرك") األصنام فدعاهم إلى توحيد هللا،وعبادته وحده ال شريك له

نَّ  الَ  َوقَال وا :(وقالوا 2 نَّ  َوالَ  آِلَهتَك مْ  تَذَر   ﴾٢٣﴿ َونَْسًرا َوَيع وقَ  َيغ وثَ  َوالَ  س َواًعا َوالَ  َودًّا تََذر 

(3.) 

فهنا يذكرهم بما حدث لهم استجابة لدعاء النبي عليه السالم وهذا كله في تسلسل           

ر مشهدا حيا)لألفعال الماضية  رناأبواب السماءـ  ففتحناوكأنه يصو  األرض عيونا ـ  فج 

على ذات ألواح ودسر(،وقد ذكر قصة نوح ألهل مكة"إمعانا في التخويف،وردعا لهم  حملناه

شيدة،وأمال في الخروج من الكفر")  (.4حتى يتوبوا إلى الد عوة الر 

  :المقطع الثاني: قصة قوم هود عليه السالم 

 ِريًحا َعلَْيِهمْ  أَْرَسْلنَا إِنَّا ﴾١٨﴿ َون ذ رِ  َعَذاِبي َكانَ  فََكْيفَ  َعادٌ  َكذَّبَتْ "  تعالىقال هللا  

ْستَِمر    َنْحس   يَْومِ  فِي َصْرَصًرا ْنَقِعر   َنْخل   أَْعَجاز   َكأَنَّه مْ  النَّاسَ  تَْنِزع   ﴾١٩﴿ م   ﴾٢٠﴿ م 

ْكرِ  اْلق ْرآنَ  سَّْرنَايَ  َولَقَدْ ﴾٢١﴿ َون ذ رِ  َعَذابِي َكانَ  فََكْيفَ  دَِّكر   ِمنْ  فََهلْ  ِللذ ِ  (.5) ﴾٢٢﴿ م 

                                                           

 ( 17) ( و9) اآليتان (سورة القمر، 1

 . 606ص ير كالم المنان،تيسير الكريم الرحمان في تفس ( عبد الرحمان بن ناصر السعدي : 2

 ( .23( سورة نوح ،اآلية) 3

 . 69، ص 1998(عبد القادر حسين :أضواء بالغية على جزء الذاريات، دار غريب  القاهرة،دط ن  4

 (.21( و)18اآليتان ) سورة القمر،( 5
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وفي هذه اآليات أيضا يعيد بداية ذكر هذه القصة بالفعل"كذ بت" وهو عادة               

 الكفار المشركين وتكذيب لنبي أرسل إليهم، فجاءهم العذاب نتيجة إلعراضهم ،فقوله تعالى:}

( تبيين للعذاب الذي أنزل على قبيلة عاد وهي" القبيلة المعروفة 1{) ذ رِ َون   َعَذابِي َكانَ  فََكْيفَ 

باليمن، أرسل هللا إليهم هودا عليه السالم يدعوهم إلى توحيد هللا وعبادته ،فكذبوه ،فأرسل هللا 

عليهم"ريحا صرصرا " أي شديدة جدا ، "في يوم نحس " أي : شديد العذاب والشقاء عليهم، 

بع ليال وثمانية أيام حسوما ، " تنزع الناس " من شدتها ، فترفعهم على "مستمر" عليهم س

ْنقَِعر   نَْخل   أَْعَجاز   َكأَنَّه مْ }السماء ثم تدفعهم باألرض فتهلكهم ، فيصبحون  ( أي : كأن 2{)م 

جثثهم بعد هالكهم ، مثل جذوع النخل الخاوي الذي اقتلعته الريح فسقط على األرض فما 

 .)3(هللا إذا عصوا أمره " أهون الخلق على

 : المقطع الثالث :قصة قوم صالح عليه السالم 

ود   َكذََّبتْ  قال هللا تعالى :}    َِّبع ه   َواِحًدا ِمنَّا أَبََشًرا فَقَال وا﴾٢٣﴿ بِالنُّذ رِ  ثَم   لَِفي إِذًا إِنَّا نَت

ْكر   أَأ ْلِقيَ ﴾٢٤﴿ َوس ع ر   َضاَلل   ونَ ﴾٢٥﴿ أَِشرٌ  َكذَّابٌ  ه وَ  بَلْ  بَْينِنَا ِمنْ  َعلَْيهِ  الذ ِ  َمنِ  َغًدا َسَيْعلَم 

ْرِسل و إِنَّا﴾٢٦﴿ اأْلَِشر   اْلَكذَّاب    قِْسَمةٌ  اْلَماءَ  أَنَّ  َونَب ِئْه مْ ﴾٢٧﴿ َواْصَطبِرْ  فَاْرتَِقْبه مْ  لَه مْ  فِتْنَةً  النَّاقَةِ  م 

ْحتََضرٌ  ِشْرب   ك لُّ   ۖبَْينَه مْ   َون ذ رِ  َعَذابِي َكانَ  فََكْيفَ  ﴾٢٩﴿ َفعَقَرَ  فَتَعَاَطى   مْ َصاِحَبه   فَنَاَدْوا﴾٢٨﴿ م 

ْحتَِظرِ  َكَهِشيمِ  فََكان وا َواِحَدةً  َصْيَحةً  َعلَْيِهمْ  أَْرَسْلنَا إِنَّا﴾٣٠﴿ ْكرِ  اْلق ْرآنَ  يَسَّْرنَا َولَقَدْ ﴾٣١﴿ اْلم   ِللذ ِ

دَِّكر   ِمنْ  فََهلْ   (. 4{)﴾٣٢﴿ م 

لسرد القصصي في القرآن ليوضح أيضا عدم اعتبار قوم وفي هذه اآليات يتواصل ا     

صالح باألقوام التي سبقتهم ، " وثمود كانت القبيلة التي خلفت عادا في القوة والتمكين في 

جزيرة العرب ، كانت عاد في الجنوب وكانت ثمود في الشمال ، وكذبت ثمود بالنذر كما 

ء الجزيرة والشبهة التي تحيك في كذبت عاد ، غير معتبرة بمصرعها المشهور في أنحا

صدر المكذبين جيال بعد جيل،هي كيف يختار الوحي على بشرين دونهم،وكيف يصيرون 
                                                           

 ( 21)( سورة  القمر، اآلية  1

 (20)(  سورة القمر ، اآلية  2

 .  607ناصر( : تيسير الكريم الرحمان في تفسير كالم المنان ، ص  ( السعدي ) عبد الرحمان بن 3

 (.32( ـ )23) نات(سورة القمر، اآلي 4
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اتباعا، وماذا في أن يختار هللا واحدا من عباده وهللا اعلم حيث يجعل رساالته،إنها شبهة 

الدعوى لترى  واهية ال تقوم إال  في النفوس المنحرفة،النفوس التي ال تريد أن تنظر في

مقدار ما فيها من الحق والصدق،ولكن إلى الداعية فتستكبر من إتباع فرد من البشر ،مخافة 

أن يكون في إتباعها له إيثار وله تعظيم وهي تستكبر عن اإلذعان والتسليم أعجب شيء أن 

ذا يصفو أنفسهم بالضالل لو اتبعوا الهدى، وأن يحسبوا أنفسهم فسيسعر ال في سعير واحد إ

 (".1هم فاؤوا إلى ضالل اإليمان)

فبعد  تكذيبهم للنبي المرسل إليهم"أرسل هللا الناقة التي من أكبر النعم عليهم،آية من          

(،وكان إرسال الناقة لهم اختبارا 2آيات هللا،ونعمة يجلبون من درها،ما يكفيهم أجمعين ")

كن لم يستجيبوا لما أمرهم به فعقروا وفتنة إلتباع دعوة ما جاء به صالح عليه السالم، ول

ْحتَِظرِ  َكَهِشيمِ  فََكان وا َواِحَدةً  َصْيَحةً  َعلَْيِهمْ  أَْرَسْلنَا ِإنَّا الناقة فعاقبهم هللا بالصيحة}  ﴾٣١﴿ اْلم 

(}3). 

والمعنى اإلجمالي"إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ،فصاروا  بها كشجر يابس يجمعه من 

 (.4ائمه")يريد ات خاذ حظيرة لبه

 :المقطع الرابع:قصة قوم لوط عليه السالم 

  ۖل وط   آلَ  إاِلَّ  َحاِصبًا َعلَْيِهمْ  أَْرَسْلنَا إِنَّا﴾٣٣﴿ بِالنُّذ رِ  ل وط   َقْوم   َكذَّبَتْ  قال هللا تعالى :}      

ْينَاه مْ  ِلكَ    ِعْنِدنَا ِمنْ  نِْعَمةً ﴾٣٤﴿ بَِسَحر   نَجَّ  بَْطَشتَنَا أَْنَذَره مْ  َولَقَدْ  ﴾٣٥﴿ َشَكرَ  َمنْ  َنْجِزي َكَذ 

مْ  فََطَمْسنَا َضْيِفهِ  َعنْ  َراَود وه   َولَقَدْ ﴾٣٦﴿ بِالنُّذ رِ  فَتََماَرْوا  َولَقَدْ ﴾٣٧﴿ َون ذ رِ  َعَذاِبي فَذ وق وا أَْعي نَه 

ْستَِقر   َعَذابٌ  ب ْكَرةً  َصبََّحه مْ  ْكرِ  اْلق ْرآنَ  ْرنَايَسَّ  َولَقَدْ ﴾٣٩﴿ َون ذ رِ  َعَذابِي فَذ وق وا﴾٣٨﴿ م   ِمنْ  فََهلْ  ِللذ ِ

دَِّكر    (.5{)﴾٤٠﴿ م 

                                                           

 .361، ص 3المجلد ،م 2007، 1ط (أنور الباز: التفسير التربوي للقران الكريم،دار النشر،مصر ، 1

 . 207السعدي:تيسير الرحمان ،ص ( 2

 . (31)(سورة القمر،اآلية  3

 . 207: تيسير الرحمان،ص(السعدي 4

 .  (40( ـ)33) تان(سورة القمر، اآلي 5
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وهذه اآليات السابقة تمثل الحلقة الرابعة من "القصص القرآني في هذه السورة    

الكريمة،وقصة قوم لوط وردت مفصلة في مواضع أخر والمقصود بعرضها ليس هو 

ليم الشديد .ومن ثم تبدأ بذكر ما وقع تفصيالتها،إنما هي العبرة من عاقبة التكذيب واألخذ األ

 (.2") بِالنُّذ رِ  ل وط   قَْوم   َكذََّبتْ  ( "1منهم من تكذيب بالنذر)

 َحاِصبًا َعلَْيِهمْ  أَْرَسْلنَا إِنَّاشارة  يصف ما نزل بهم من النكال" وعلى إثر هذه اإل   

ْينَاه مْ   ۖل وط   آلَ  إاِلَّ  ِلكَ    ْنِدَناعِ  ِمنْ  نِْعَمةً ﴾٣٤﴿ بَِسَحر   نَجَّ (فكان 3") ﴾٣٥﴿ َشَكرَ  َمنْ  نَْجِزي َكَذ 

لوط جزاء لشكرهم  آلعقاب المكذبين  من قوم لوط هو إرسال حاصب عليهم ونجاة 

واتباعهم طريق الحق،:والحاصب:الريح تحمل الحجارة،وفي مواضع أخرى ورد أنه أرسل 

، وفيه شدة وعنف  إليهم حجارة من طين.ولفظة الحاصب ذات جرس كأنه وقع الحجارة

تناسب جو المشهد.ولم ينج إال ءال لوط ـ إال امرأته ـ نعمة من عند هللا جزاء إيمانهم 

ِلكَ  وشكرهم} ( فننجيه وننعم عليه في وسط المهالك 4{ ) َشَكرَ  َمنْ  نَْجِزي َكَذ 

 (.5والمخاوف")

 فَذ وق وا تعالى:"ويكرر كما قلنا سابقا في نهاية كل حلقة من هذا القصص قوله            

ْكرِ  اْلق ْرآنَ  يَسَّْرنَا َولَقَدْ ﴾٣٩﴿ َون ذ رِ  َعَذابِي دَِّكر   ِمنْ  فََهلْ  ِللذ ِ ( وهذا لالعتبار من 6") ﴾٤٠﴿ م 

 سنن األقوام السالفة وأخذ التفكير السليم الذي يوصل إلى إتباع الحق ويبعد إتباع الهوى.

   :المقطع الخامس:قصة قوم موسى عليه السالم 

 أَْخذَ  فَأََخْذنَاه مْ  ك ل َِها بِآيَاِتنَا َكذَّب وا ﴾٤١﴿ النُّذ ر   فِْرَعْونَ  آلَ  َجاءَ  َولَقَدْ  قال هللا تعالى :}  

ْقتَِدر   َعِزيز   ك مْ  ﴾٤٢﴿ م  ِئك مْ  ِمنْ  َخْيرٌ  أَك فَّار  ب رِ  فِي بََراَءةٌ  لَك مْ  أَمْ  أ ولَ   َنْحن   يَق ول ونَ  أَمْ  ﴾٤٣﴿ الزُّ

                                                           

،  23، ج1971، 6( سيد قطب: في ظالل القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط  1

 . 665ص

 . (35(و) 33)(سورة القمر،اآلية 2

 . (34) ( سورة القمر، اآلية 3

 .( 35)( سورة القمر ، من اآلية 4

 ..665، ص السايق: المصدر ( سيد قطب 5

 . (40)(سورة القمر،اآلية 6
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ْنتَِصرٌ  َجِميعٌ   َوالسَّاَعة   َمْوِعد ه مْ  السَّاَعة   َبلِ  ﴾٤٥﴿ الدُّب رَ  َوي َولُّونَ  اْلَجْمع   َسي ْهَزم   ﴾٤٤﴿ م 

ْجِرِمينَ  إِنَّ  ﴾٤٦﴿ َوأََمرُّ  أَْدَهى    َعلَى   النَّارِ  فِي ي ْسَحب ونَ  َيْومَ  ﴾٤٧﴿ َوس ع ر   َضاَلل   فِي اْلم 

وِهِهمْ  ج  نَا َوَما ﴾٤٩﴿ بِقََدر   َخلَْقنَاه   َشْيء   ك لَّ  نَّاإِ  ﴾٤٨﴿ َسَقرَ  َمسَّ  ذ وق وا و   َواِحَدةٌ  إاِلَّ  أَْمر 

دَِّكر   ِمنْ  فََهلْ  أَْشيَاَعك مْ  أَْهلَْكنَا َولََقدْ  ﴾٥٠﴿ بِاْلبََصرِ  َكلَْمح    فِي فَعَل وه   َشْيء   َوك لُّ  ﴾٥١﴿ م 

ب رِ   (1{)﴾٥٢﴿ الزُّ

يأتي ذكر  ط(لوو ثمودو عادو ابقة)قوم نوحجرى لألمم الس وبعد ذكر توالي ما           

القصة األخيرة وهم قوم فرعون حيث اختتمت"هذه الحلقات بحلقة خارج الجزيرة ،ومصرع 

 النُّذ ر   فِْرَعْونَ  آلَ  َجاءَ  َولَقَدْ  في إشارة سريعة خاطفة} من المصارع المشهورة المذكورة ،

ْقتَِدر   َعِزيز   أَْخذَ  ه مْ فَأََخْذنَا ك ل َِها بِآيَاِتنَا َكذَّب وا ﴾٤١﴿ (.وهكذا تختصر قصة فرعون 2{) ﴾٤٢﴿ م 

وملئه في طرفيها: مجيء النذر آلل فرعون وتكذيبهم باآليات التي جاءهم بها 

رسولهم.وأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر، واإلشارة إلى العزة واالقتدار تلقي ظالل الشدة 

على البغي والظلم.فقد ضاعت العزة  في األخذ،وفيها تعريض بعزة فرعون واقتداره

الباطلة،وسقط االقتدار الموهوم ـ وأخذه هللا ـ هو وآله ـ أخذ عزيز حقا مقتدر صدقا ـ أخذهم 

أخذا شديدا يناسب ما كانوا عليه من ظلم وغشم وبطش وجبروت.وعلى هذه الحلقة األخيرة 

 (.         3على مصرع فرعون يسدل الستار")

وفي  هذه المحطات من السورة متسلسال ومنسجما عبر مسارها التاريخي، لقد كان ذكر     

ب" الذي رمز إليه بالفعل مضعف العين "كذ   قدتدرجها عند ذكر اإلعراض عن اإلتباع، و

، قبلهم  بتكذّ  و بعوااتّ و بواكذّ وهي على التوالي) و سبع مرات، تكرر في السورة إجماال

 كـ ذ)وجاءت أيضا مادة  ا بآياتنا(،بوكذّ ، قوم لوط  بتكذّ ،  ثمود بتكذّ ، عاد بت كذّ ،  بوافكذّ 

يؤكد إصرارهم على تكذيب نفسه وتكرار استعمال الفعل  " ،كذّاببصيغة المبالغة " ( ب

كذبت نبيها العقاب من األنبياء والرسل، وأنها صفة راسخة فيهم، ولهذا كان جزاء كل أمة 

 هللا تعالى.
                                                           

 .( 52ـ ) (41) تان(سورة القمر،اآلي 1

 .( 42( و )41)(سورة القمر، اآلية 2

 . 656(سيد قطب:في ظالل القران،ص  3
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 رار الصوتي:ـ  المبحث الثاني :التك 2.3

 ـ المطلب األول:  المفهوم: 1.2.3

 في المعاجم العربية بعدة معان نذكر منها: ر: ورد  لفظ التكراأ ـ لغة

: الَحْبل  الغَِليظ  ،وه َو أيًضا " (:هـ175تـما ذكره الخليل بن أحمد الفراهيدي) ــ1أ.     الَكرُّ

وع  عَ  ج  : الرُّ : َصْوت  فِي الَحْلِق حِبٌل يَْصعَد  بِِه النَْخَل، والكرُّ لَْيِه، َوِمْنه  التَْكَرار  ،والَكِرير 

 (.1كالَحْشَرَجِة")

اء  أْصٌل أن  (ر ر ( في مادة ) كَ هـ395وذكر ابن فارس*)ت  ــ2أ.     : الكاف  والرَّ :" كرَّ

ة األولى، فهو  َصِحيٌح يدل  على جمع وترديد. من ذلك كررت، وذلك رجوعك إليه بعد المر 

 (.2د الذي ذكرناه، والكرير: كالحشرجة في الحلق، سمي بذلك ألنه ي َرد دها")الت ردي

ر يقال:" تكرارا وتكريرا وتكرة           [ أعاده مرة بعد  أما أصله فإنه من الفعل كر  ] كر 

 ( .3)"نقول تَْكرار أْي ِمَراًرا أو تَْكِريًرا  ،أخرى أو مرارا كثيرة. والتكرار: مص

ت الصووفإن المعاني اللغوية للتكرار تتلخص في الرجوع إلى الشيء  ،تقدم ومما      

 دة.الذي يحدث في الحلق نتيجة اهتزاز األوتار الصوتية وكذا اإلعادة لمرات متعد

 

 

 
                                                           

، ص  5( كتاب العين، تح: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، د ط ، د ت ،ج 1

277. 

 الكامل: أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري. *اسمه

 .126، ص 5، ج 1979( مقاييس اللغة، تح: عبد السالم هارون، دار الفكر، د ط ،  2

  *اسمه الكامل: أبو حسين أحمد بن فارس بن زكريا.

 835، ص 1989، 8ت، لبنان، ط( المؤسسة الوطنية للكتاب: المنجد األبجدي، دار المشرق، بيرو 3

،275. 
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  اصطالحا: ـ.ب

( 1)  يقول صاحب التعريفات:" التكرار عبارة عن اإلتيان بشيء مرة بعد أخرى ــ1بـ.

 (.2للفظ أو الكلمة، أو ترديدهما في الكالم")ويعرف أيضا بأنه: إعادة ا

 ( : 3فالتكرار إذا هو الترديد واإلعادة وله ثالثة أنواع يتحقق من خاللها)

 ـ تكرار الحرف.     

 ـ تكرار الل فظة.     

 ـ تكرار الجملة.     

وهناك من جعله أكثر من هذه األنواع قائال: اعلم أن فن التكرار ضروب متعددة       

 (:4منها)و

 ـ الضرب األول: تكرار الحرف في الكلمة.

ن ى ـ  دولمعناـ الضرب الثاني: تكرار كلمة متفقة في اللفظ والمعنى، ثم  تكرار "كلمة" في 

 اللفظ ـ.

 ـ  الضرب الثالث: تكرار كلمة متفقة في الل فظ ـ دون المعنى.

 ـ الضرب الرابع: تكرار جملة أو أكثر.

 

                                                           

(الجرجاني)السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي(: التعريفات، تع: محمد علي أبو  1

 .72العباس، دار الطالئع، د ط، د ت، ص 

 ( مختار عطية: اإلطناب في القرآن دراسة بالغية، دار الجامعة الجديدة، 2

ب في القرآن الكريم ـ دراسة معجمية في السياقات والمفاهيم اللفظية، د د ( عبد الرحمان مرعي: الكتا  3

 .108ن، د ط ، ص

( طالب محمد فيتور، عمران اسماعيل فيتور: قراءة جديدة لنظام التكرار في البناء الصوتي لإلعجاز  4

 .4،  3القرآني، زهران للنشر، األردن، د ط ، د ت، ص 
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 (:1جاء في أضرب التكرار األربعة السابقة من خالل هذا الشكل)ويمكن تحديد ما      

 تكرار)في اللفظ( و)المعنى(  تكرار الحرف في الكلمة                    

 تكرار)في الل فظ( دون ) المعنى(  تكرار الكلمة    فن التكرار     

 فظ(تكرار )في المعنى( دون) الل  بعض الكلمات                   

 جملة أو أكثر      

"إما أن يجيء على التتابع وإما أن فالحالة األولى، وهي تكرار الحرف في الكلمة،         

ا تتابع فيه التكرار، نفصال،يجيء على اال كل  وكالهما في أصل الحسن سواء، فنرى مم 

عال من المضعف الثالثي وما تفرع عنه، وطائفة كبيرة من األسماء ، وأخرى من األف

أنت( و)عتت( وكل ما كان على )فعيل( : (الناقصة تائية العين الملحقة بتاء التأنيث مثل

 ( .2") يأتي الآلم

تمثلة ة المونجد خير ما يستدل به في هذه الحالة القرآن الكريم، حيث نجد الفاصل     

   : يقول هللا تعالىقد تكررت في سورة مريم حيث  في صوت الد ال المشد دة 

دُّ  ـ }  ( .3{) َمدًّا اْلعََذابِ  ِمنَ  لَه   َوَنم 

 ( .4{)ِضدًّا َعلَْيِهمْ  َويَك ون ونَ   ـ }

 ( .5{) إِدًّا َشْيئًا ِجئْت مْ  لَقَدْ  ـ }

 (.6{ ) َهدًّا اْلِجبَال   َوتَِخرُّ  ـ }

                                                           

 . 4المرجع نفسه، ص اعيل فيتور:طالب محمد فيتوروعمران إسم(  1

 . 16،ص 1986، 2: التكرير بين المثير والتأثير، عالم الكتب، بيروت، ط  ( عز الد ين علي السيد 2

 .(79 )من اآلية ( سورة مريم، 3

 .(82)من اآلية  سورة مريم، ( 4

 .( 89) سورة مريم،اآلية ( 5

 .(90)سورة مريم، من اآلية  ( 6
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 ( .1{ )  َعدًّا َوَعدَّه مْ  أَْحَصاه مْ  لَقَدْ  }ـ 

م   َسيَْجعَل   ـ } ن   لَه  ْحَم   ( .2{) دًّاو   الرَّ

 ( . 3{ )ل دًّا قَْوًما بِهِ  َوت ْنِذرَ  }ـ 

في الكلمة الواحدة نجد و كرر فيها الحرف في جميع آياتها، وهناك عدة سور يت        

هذا التكرار فيقول عز الد ين علي السيد:" بل انظر إلى تجاور الحرف ثالث مرات في ما 

 قوله تعالى:( في 4ضعفت عينه من الثالثي المضعف  أصال")

ْزنَا ـ }  ( هنا حرف الزاي قد تكرر ثالث مرات في كلمة "عززنا". 5{ ) بِثَاِلث   فَعَزَّ

ِ  ِمنَ  تَْقَوى   َعلَى   ب ْنيَانَه   أَسَّسَ  أَفََمنْ  ـ }  َشفَا َعلَى   ب ْنيَانَه   أَسَّسَ  َمنْ  أَمْ  َخْيرٌ  َوِرْضَوان   ّللاَّ

ف   ر   مرات. 3( حرف السين تكرر في "أسس" 6)   {  َۗجَهنَّمَ  نَارِ  فِي بِهِ  فَاْنَهارَ  َهار   ج 

َده   َماالً  َجَمعَ  الَِّذي ـ }  مرات في"عد ده". ثالث( الدال قد تكررت 7{)  ﴾٢﴿ َوَعدَّ

َمدََّدة   َعَمد   فِي }ـ  فالميم قد  ؛"ممددة" نفسها لكلمةا( أما هنا فنجد حالتين في 8{ )﴾٩﴿ م 

دغام، ألن الميم األولى وردت مشددة والحالة الثانية في مرات وهذا بفك اإل ثالثتكررت 

حرف الدال أيضا فقد جاءت مشددة وهذا التكرار لحرفين متتاليين إنما يثبت بالغة القرآن 

 وفصاحته.

                                                           

 .(94) ية( سورة مريم، اآل 1

 .(96)سورة مريم، من اآلية  ( 2

 .(97) اآلية سورة مريم، ( 3

 .17( التكرير بين المثير والتأثير، ص 4

 .(14) ( سورة يس ، من اآلية 5

 .(109ة )سورة التوبة، من اآلي ( 6

 .( 2 )سورة الهمزة، اآلية ( 7

 .( 9)( سورة الهمزة، اآلية 8
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 ( فالحرف المتكرر هنا الالم في "ظل لنا" .1{) اْلغََمامَ  َعلَْيك م   َوَظلَّْلنَا ـ }

هذا عة وبالغة الكلمة وتجاور الحروف وخصوصا المتتابفهذا التكرار ال يخل ب       

تر ن تواحيث نجد في غيره من الشعر والنثر أ يؤكد اإلعجاز الصوتي في القرآن الكريم،

 الحروف في الكالم وال سيما في الكلمة الواحدة هو من المستكره ويعد من عيوب

 الفصاحة إذ يشترط في تباعد مخارج الحروف. 

بة لتكرار الكلمة فنجدها تنقسم إلى ثالث حاالت وهي واضحة ، وتجدر أما بالنس      

اإلشارة إلى ان الحالة األولى ـ تكرار اللفظ والمعنى ـ يطلق عليها "التكرار اللفظي 

( وهو شائع في العربية وهو بدوره ينقسم إلى سبع حاالت كما هي ممثلة في 2المحض" ) 

 الجدول:

حاالت 

التكرار 

 اللفظي

 عن التكرارشواهد 

تكرار 

متصل بين 

 كلمتين

 َفِكِهينَ  اْنقَلَب وا أَْهِلِهم   إِلَى   اْنقَلَب وا َوإَِذا 

﴿٣١﴾ (3) 

 (4) ﴾١٣٠﴿ َجبَّاِرينَ  َبَطْشت مْ  بََطْشت مْ  َوإَِذا

تكرار 

الكلمة في 

ِ  آيَات   تِْلكَ   َوَما  ۗبِاْلَحق ِ  َعلَْيكَ  َنتْل وَها ّللاَّ

ِ  ﴾١٠٨﴿ ِلْلعَالَِمينَ  ظ ْلًما ي ِريد   ّللاَّ    َما َولِِلَّ

  ََّواأْلَْرِض  السََّماَواتِ  َخْلقِ  فِي إِن 

 أِل وِلي آَليَات   َوالنََّهارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتاَلفِ 

                                                           

 .(57)سورة البقرة، من اآلية  ( 1

 .119( طالب محمد إسماعيل، عمران إسماعيل فيتور، ص  2

 .( 31) اآلية ( سورة المطففين، 3

 .(  130)سورة الشعراء، اآلية ( 4



 صائص البناءخ                  الفصل الثاني                                                            

 

 

114 

أول القول 

 الكريم

 َوإِلَى   اأْلَْرِض  فِي َوَما السََّماَواتِ  فِي

 ِ ور   ت ْرَجع   ّللاَّ  (1) ﴾١٠٩﴿ اأْل م 

ونَ  الَِّذينَ  ﴾١٩٠﴿ اأْلَْلبَابِ  َ  َيْذك ر   قِيَاًما ّللاَّ

ن وبِِهمْ  َوَعلَى   َوق ع وًدا ونَ  ج   َخْلقِ  فِي َوَيتَفَكَّر 

 (2) َواأْلَْرِض  السََّماَواتِ 

تكرار 

الكلمة في 

أول 

الجملة 

 األولى

 وفي آخر

الجملة 

 الثانية

 فََرضَ  فََمنْ     َمْعلُوَمات   أَْشُهر   اْلَحج  

 َوَل  فُُسوقَ  َولَ  َرفَثَ  َل فَ  اْلَحج   فِيِهن  

ِ  فِي ِجَدالَ   (3)   ۗاْلَحج 

 ذ و َوفِْرَعْون   َوَعادٌ  ن وح   قَْوم   َقْبلَه مْ  َكذَّبَتْ  

ود   ﴾١٢﴿ اأْلَْوتَادِ   َوأَْصَحاب   ل وط   َوقَْوم   َوثَم 

ئِكَ    اأْلَْيَكةِ   إاِلَّ  ك ل   إِنْ  ﴾١٣﴿ اأْلَْحَزاب   أ ولَ 

س لَ  َكذَّبَ   (4) ﴾١٤﴿ ِعقَابِ  قَّ فَحَ  الرُّ

تكرار 

الكلمة في 

وسط 

الجملة 

األولى 

وفي صدر 

 الجملة

   

 أَْهِدك مْ  اتَّبِع ونِ  قَْومِ  يَا آَمنَ  الَِّذي َوقَالَ 

َشادِ  َسبِيلَ  ِذهِ  إِنََّما قَْومِ  يَا ﴾٣٨﴿ الرَّ  َه 

 َدار   ِهيَ  اآْلِخَرةَ  َوإِنَّ  َمتَاعٌ الدُّْنيَا اْلَحيَاة  

 (5) ﴾٣٩﴿ َرارِ اْلقَ 

 

 يَْسَمع   اَل  َما تَْعب د   ِلمَ  أَبَتِ  يَا أِلَبِيهِ  قَالَ  إِذْ  

 يَا ﴾٤٢﴿ َشْيئًا َعْنكَ  ي ْغنِي َوالَ  ي ْبِصر   َوالَ 

 يَأْتِكَ  لَمْ  َما اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءنِي قَدْ  إِن ِي أَبَتِ 

 (6) ﴾٤٣﴿ َسِويًّا ِصَراًطا أَْهِدكَ  فَاتَّبِْعِني

                                                           

 .109ـ 108نان(سورة آل عمران، اآلي 1

 .(191( و)190تان)( سورة آل عمران، اآلي 2

 .(197)( سورة البقرة، اآلية  3

 .(14( و)12) تان( سورة ص ، اآلي 4

 .(39و) (38) ناتسورة غافر، اآلي(  5

 (.43و)، ( 42( سورة مريم، اآليات) 6
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 الثانية

تكرار  

مة في الكل

آخر 

الجملة 

األولى 

وفي آخر 

الجملة 

 الثانية

 

َذا أ ْقِسم   الَ  َذا ِحل   َوأَْنتَ  ﴾١﴿ اْلبَلَدِ  ِبَه   ِبَه 

 (1) ﴾٢﴿ اْلبَلَدِ 

  

 َما أَْدَراكَ  َوَما ﴾١١﴿ اْلعَقَبَةَ  اْقتََحمَ  فَاَل 

 (2) ﴾١٢﴿ اْلعَقَبَة  

تكرار 

الكلمة في 

وسط 

الجملة 

األلى وفي 

آخر 

الجملة 

 ية الثان

 

اَلءِ  َربَّنَا ؤ   َكَما أَْغَوْينَاه مْ  أَْغَوْينَا الَِّذينَ  َه 

 (3)  َۖغَوْينَا

 

 َوِعَظاًما ت َرابًا َوك ْنت مْ  ِمتُّمْ  إَِذا أَنَّك مْ  أَيَِعد ك مْ   

ونَ  أَنَّك مْ  ْخَرج   (4) ﴾٣٥﴿ م 

تكرار 

الكلمة في 

آخر 

 

ْؤِمن ونَ ا إِنََّما ِ  آَمن وا الَِّذينَ  ْلم   يَْذَهب وا لَمْ  َجاِمع   أَْمر   َعلَى   َمعَه   َكان وا َوإَِذا َوَرس وِلهِ  بِالِلَّ

                                                           

 .(2(  و)1( سورة البلد ،  اآلييتان) 1

 .(12و) ( 11ن)ات( سورة البلد، اآلي 2

 (.63)( سورة القصص ، من اآلية  3

 (.35)( سورة المومنون، اآلية  4
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الجملة 

األولى 

وفي أول 

الجملة 

 الثانية

ئِكَ  يَْستَأِْذن ونَكَ  الَِّذينَ  إِنَّ    يَْستَأِْذن وه   َحتَّى   ِ  ي ْؤِمن ونَ  الَِّذينَ  أ وَل   (1)   َوَرس وِلهِ  بِالِلَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.62( سورة النور، من اآلية ) 1
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 ـ المطلب الثاني: الوظائف: 2.2.3

 والنثرإن التكرار باعتباره ظاهرة لغوية قديمة فإننا ألفيناه مستعمال في الشعر        

له ووالقرآن والحديث النبوي الشريف، ويشكل حيزا واسعا من استعماالتنا اللغوية،  ينبيرالع

  ( :1) ما يلياللفظية والمعنوية تتمحور في بوظائف مهمة في الجوان

 ي ذهنه.سيخها في وتر:ويراد بها إثارة التوقع لدى المتلقي وتأكيد المعانةالوظيفة التأكيديأ ـ 

 ا خاصا.وسيقي:التكرار يساهم في بناء إيقاع داخلي يحقق انسجاما مالوظيفة اإليقاعيةب ـ 

ما م وتية،ة الص: وتكون بتكرارات مختلفة في المعنى ومتفقة في البنيالوظيفة التزيينيةج ـ 

 يضفي تلوينا جماليا على الكالم.

 تعدديوالتكرار بهذا التصور إذا، يركز على وظيفة واحدة في الكالم وقد نجده      

من  جامالتضافر تلك الوظائف كلها في سياق واحد، األمر الذي يكسب اللغة اتساقا وانس

 خالل االستعمال الذي يكون عليه المتكلم.

 لاض قد تكون ألجل التأثير في المتلقي من خالل دائرة التواصوللتكرار عدة أغر          

 :(2)ذه األبيات من هذه المنظوموقد تكون لغرض اإلفهام، وهذا ما نلمحه في ه

 في )كال سوف تعلمون ثم كال(*     ****    ال ـــــــكذلك التكرير قد أط

 اـنــذي خاطبـــــة الــتمالوالس        ****       اــــما رأين لغرض التأكيد           

 انـــ) يا قوم( *إذ كرر في حن     ****  القرآن    في   آمن ن ـكقول م

                                                           

 .108أهل الكتاب في القرآن الكريم، ص :  ( عبد الرحمان مرعي 1

مكتبة الكليات األزهرية،  ( حسن إسماعيل عبد الرزاق: آللئ التبيان في المعاني والبديع والبيان، 2

 .58، ص م1985،  1القاهرة، ط 

 (.3،4*إشارة إلى قوله" كال سوف تعلمون ثم كال سوف تعلمون" سورة التكاثر اآلية )

نيا حياة الدذه اله"وقال الذي آمن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما *إشارة إلى قوله تعالى:

 (39، 38متاع وإن اآلخرة هي دار القرار" سورة غافر)
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 ابــر في البــــــذذ، تحســـتل     ****     ستيعاب طول الكالم قصد اال

 تأكيد( وأشارفصاحب المنظوم قد ذكر كما رأينا وظيفة "التأكيد" في قوله) لغرض ال         

ه ما نكلعامل النفسي وهو التأثير في المخاطب حيث قال) الستمالة الذي خاطبتا( إلى ا و 

 )قائال  كرارعيبا ولكنه بي ن الفائدة من الت ظنُّ بغرض آخر من أغراض التكرار، الذي قد ي  

هو فكرار، هذا الطول الذي ال يخل بالمعنى المقصود من الت، طول الكالم قصد االستيعاب( 

أي  اب"،ض التكرار، وإنما من أجل تحقيق فائدة أشار إليها بـ " االستيعتكرار ليس لغر

 حتى يدرك المستمع حقيقة المقصود من وراء الكالم ليفهمه.

والعرب قد استعملت التكرار بهذه األغراض؛ حيث نظروا إليه من زاويتين      

ود ولهذا نجدهم باعتبار الفائدة المحققة منه، وعلى هذا قسموه إلى نوعين مذموم ومحم

يقولون:"إن تكرر الكالم على ضربين: أحدهما مذموم وهو ما كان مستغنى عنه، غير 

مستفاد به زيادة معنى لم يستفيدوه بالكالم األول، ألنه حينئذ يكون فضال من القول ولغوا، 

 ( .1وليس في القرآن شيء من هذا النوع" ) 

كان بخالف هذه  خر ما:" والضرب اآلأما النوع الثاني فيشيرون إليه بقولهم      

الصفة، فإن ترك التكرار في الموضع الذي يقتضيه وتدعو الحاجة إليه فيه بإزاء تكلف 

الزيادة في وقت الحاجة إلى الحذف واالختصار، وإنما يحتاج إليه ويحسن استعماله في 

يان فيها األمور المهمة التي قد تعظم العناية بها ويخاف بتركه وقوع الغلط والنس

واالستهانة بقدرها، وقد يقول الرجل لصاحبه في الحث والتحريض على العمل: عجل ، 

عجل، وارم ارم.كما يكتب في األمور المهمة على ظهور الكتب: مهم مهم مهم ، ونحوها 

 ( .2من األمور" )

وعلى حسب القول السابق فإن التكرار ينظر إليه من خالل الغاية التي نرجوها من    

ستعماله، وهذا كما رأينا في النوع األول له؛ حيث يكون التكرار مذموما ألنه يعتبر حشوا ا

                                                           

: ثالث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، تح: محمد  (الخطابي 1

 .52، ص  3، القاهرة، ط خلف هللا أحمد، محمد زغلول سالم، دار المعارف

 .52،53( الخطابي: المصدر نفسه، ص  2
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من الكالم، خال من الفائدة، ويكون فضلة ولغوا،وهذا التكرارهو الذي يشعر المستمع 

بالملل، في حين نجد أن النوع الثاني يخالفه، حيث أن التكرار فيه يكون واجبا ومستحسنا 

 ة خاصة في الموضع الذي يقتضي المقام فيه التكرار.ألنه يؤدي فائد
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 داللته في السورة: المطلب الثالث: ـ 3.2.3

يتميز القرآن الكريم ببالغة فنية ذات تأثير قوي على  نفوس القراء والمستمعين،      

يز به مما  تحمله معانيه من جهة واألصوات المشكلة للكلمات من جهة أخرى، ومما يتم

" تكرارا طبيعيا خاليا من التكلف، هضع عديدة حيث نجد فياالقران استعماله للتكرار في مو

وهو ما يساير مقتضيات التعبير الفني، ونلحظه في أشكال متعددة، تارة في آية كاملة، 

 ( .1وثانية في جزء من العبارة وثالثة في أجزاء العبارة وحروفها" )

ة والعبارة إنما هو تكرار لألصوات المؤلفة لها في جانبها فتكرار الحرف والكلم     

الوظيفي المنطوق الذي يعبر عن اللغة في حركيتها وأدائها، فالتكرار يؤدي" وظيفة 

صوتية ويعمل على خلق إيقاعية متوازنة للسياق القرآني سواء اعتمد هذا التكرار على 

ذا بالنسبة لتكرار في الفاصلة القرآنية ( 2تكرار الفونيمية أو تكرار الفاصلة المقطعية" )

 الذي يحدث إيقاعا تراتبيا في مجمل السورة.

إن القرآن الكريم نزل على طريقة العرب في كالمهم وعلى منوال بالغتهم التي     

كانوا يتمي زون بها، حتى فاقت بالغته بالغتهم فأعجزتهم مع "أن أصوات الحروف في 

روف العربية بيد أن أسلوبه أفاد من الص وت ما فارق به التنزيل المبارك هي نفسها ح

 (:3األساليب األخرى ويتضح هذا في ظاهرتين اثنتين هما)

 األولى: القيمة التعبيرية للصوت، وذلك بطاقته الداللية.    

ن ثم الداللة ومالذي يبين القيمة الذاتية لأللفاظ من خالل ارتباطها ب تساقاال الثانية:    

ي توالوبة الحسية التي يتلمسها المتلقي، وهي تتأتى من تتابع أجراس الحروف، االستجا

 األصوات المؤلفة لها.

                                                           

 231، 230، ص 1980( عمر السالمي: اإلعجاز الفني في القرآن، مصنع الكتاب ، ونس، د ط ،  1

 .278، ص ي( فائزة محمد محمود المشهداني: أثر التماثل الصوتي في التوازن اإليقاع 2

لي في قصص القرآن الكريم، دار الكتاب الثقافي، د ط ، د ت، تساق الدال( لقمان مصطفى سعيد: اال 3

 . 33ص 
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عالق تت  والتكرار بجميع أنواعه نجده في القرآن الكريم، حيث يؤدي عدة وظائف         

  .فيما بينها لتقوي داللة المفردة القرآنية

 (: 1العظيم المطعني وهي ) ذكرها عبد هوللتكرار في القرآن الكريم وجو

 اسين.مرة يكون المكرر أداة تؤدي وظيفة في الجملة بعد أن تستوفي ركنيها األســ  1

 ونها.دوأخرى تتكرر كلمة مع أختها لداع، بحيث تفيد معنى ال يمكن الحصول عليه ــ  2

 فاصلة تكرر في سورة واحدة على نمط واحد. ــ  3

 ة مع اختالف في طرق الصياغة وعرض الفكرة.قصة تتكرر في موضع متعددــ  4

لى عوالنصح مما يقرر حكما شرعيا أو يحث  ،بعض األوامر والنواهي واإلرشادات ــ 5

 فضيلة أو ينهى عن رذيلة أو يرغب في خير أو ينفر من شر.

د فيها ث نجومن السور القرآنية التي يظهر فيها التكرار جليا" سورة القمر" حي          

 ع التكرار مجتمعة وسنذكرها مفصلة كاآلتي:أنوا

 أوال: تكرار الصوت في اللفظة:

 :في هذا النوع بقسمين يحدث التكرار     

 .األول: يتكرر فيه الحرف أكثر من مرة بدون إدغام         

الحظة هذا مويمكن  لفظةهناك حرف مشد د في الفينتج التكرار من اإلدغام؛  :الثاني        

 التكرار في سورة القمر كما هو  في الجدول اآلتي: النوع من

 تكرار الصوت في الكلمة باإلدغام امـتكرار الصوت في الكلمة بغير إدغ

اقتربت ـ يقولوا ـ مستمرـ أهواءهم ـ  

األنباء ـ مجنون ـ ففتحنا ـ أبواب ـ منهمرـ 

ستمر  ـ كذ بوا ـ  ات بعوا ـ   الس اعة ـ انشق  ـ م 

ن ـ الن ذر ـ فتول  ـ الد اع ـ  ستمر  ـ م  كل  ـ م 

                                                           

 .321، ص  1، ج  1992،  1ير القرآني وسماته البالغية، مكتبة وهبة، ط ب( خصائص التع 1
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أعيننا ـ صرصرا ـ مستمر ـ ضالل ـ بيننا 

يناهم ـ عندنا  ـ راودوه ـ فذوقوا ـ ـ فتنة ـ نج 

ـ عزيز ـ أكفاركم ـ يقولون ـ يولون  افذوقو

 ـ المجرمين ـ ضالل ـ وجوههم ـ ذو قوا

هطعين ـ  نتشرـ م  ن كر ـ خش عا ـ كأن هم ـ م 

بوا ـ رب ه ـ أن ي ـ الس ماء الد اع ـ كذ بت ـ كذ  

د كر ـ يس رنا ـ  رنا ـ ت ركناها ـ م  نهمرـ فج  ـ م 

ستمرـ الن اس ـ  د كرـ كذ بت ـ إن اـ م  للذ كر ـ م 

نقعرـ يس رنا ـ إن ا ـ الن اقة ـ ل هم ـ  كأنهم ـ م 

حتضرـ إن ا ـ يس رنا ـ  نب ئهم ـ أن  ـ كل  ـ م 

د كر ـ كذ بت ـ الن ذر ـ إن   ا ـ إال  ـ الذ كر ـ م 

ن ـ الن ذر ـ صب حهم ـ  يناهم ـ ن عمة ـ م  نج 

د كر ـ الن ذر ـ  ستمر ـ يس رنا ـ للذ كر ـ م  م 

ن ـ  قتدرـ  أكف اركم ـ م  كذ بوا ـ كل ها ـ م 

نتصر ـ يول ون ـ الد بر ـ الس اعة ،  بر ـ م  الز 

الساعة  ـ أمر  ـ إن  ـ الن ارـ مس  ـ إن ا ـ كل  ـ 

د كر ـ كل   ستطر ـ إال  ـ م  بر ـ كل  ـ م   ـ الز 

قتدر.  إن  ـ  المت تقين ـ جن ات ـ م 

    

ها رر فيالتي تك أللفاظالهذا النوع من التكرار وجدنا عدد وعند إحصائنا              

هي  كما 98كلمة ، أما الكلمات التي احتوت على اإلدغام فهي  28الصوت بغير إدغام 

 موضحة في الجدول اآلتي: 

 النسبة المئوية العدد لصوت في اللفظةتكرار ا

 7.77 28 بغير إدغام

 27.22 98 باإلدغام
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ول من تكرار الصوت في اللفظة أن جميع  األلفاظ قد ومن المالحظ على القسم األ         

وهي في   ( ،1تكرر فيها الصوت ، أما لفظة صرصر التي يقصد بها" شديدة ذات صوت")

" وهنا " تكرار لصوت ف، وصف الريح  إنها على صيغة فعلل من الفعل المضعف " صر 

اد صفير، وفي الراء تكرار انفجاري ، وذلك يوحي بقوة  الريح  اء، وفي الص  الصاد والر 

( ، فقيمة التكرار من هذه الكلمة تتأتى في قوة داللة الصوتين المركبين لها 2وضراوتها")

لداللة المقصودة في العبارة وقدرة وصف الريح من وهما " الصاد والراء" على احتواء ا

 خالل هذه اللفظة.

التي تعبر عن مدى قوة اإلعجاز  مسألةهذه الإلى وقد أشار محمد حسن شرشر         

توحي بقوة الداللة، وتصور مشهد الريح في لفظة الصوتي في اتحاد صوتين يشكالن 

حرف كان كأنه نقرة تتبع أخرى على وتر تكرارية مستمرة، فيقول :" فإذا ما تكرر صوت ال

نين، ويقوى باعث اإليقا ر حرفان") ظواحد فيتمي ز الر   ( .3والتأثير، وقل ضعف ذلك إذا تكر 

ه ؤكد قولوي لفظةيشيد بقوة التأثير الكامنة وراء تكرار الصوت الواحد في ا وفه           

دث التي توحي بتكرارية الح" قل ضعف ذلك إذا تكرر حرفان" ، كما في لفظة صرصر ـب

 وقوته انطالقا من قوة الصوتين المشكلين لهذه اللفظة.

          

 

                                                           

(: مجاز القرآن، تع: محمد فؤاد، مكتبة هـ 210 ـت() ( أبو عبيدة ) أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي 1

 .240ت، صد  د ط، الخانجي،

: نماذج من اإلعجاز الصوتي في القرآن الكريم، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  دفة بلقاسما.د. (  2

 .76، ص م 2009ع، جوان .د جامعة محمد خيضر، بسكرة،  جتماعية،واال

 .93( البناء الصوتي في البيان القرآن، ص  3
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وقد استعملت لفظة " صر" في القرآن في غير هذا الموضع )سورة القمر( فيقول هللا         

 يقول هللا، في آية أخرى أيضا (،و جاءت بلفظ"صرصر" 1{ ) ِصر   فِيَها ِريح   َكَمثَلِ  تعالى:}

ا تعالى :}          ( لتدل على الشدة والقوة.2{ ) ﴾٦﴿ َعاِتيَة   َصْرَصر   بِِريح   فَأ ْهِلك وا َعادٌ  َوأَمَّ

"ص ر"( في  ) يقصد علي الصغير قائال:" هذه المادة نوهذا ما أكده محمد حسي            

ها هذه الصيغ الثالث مرفوعة*مجرورة*منصوبة* وردت في القرآن وأنت تلمس في

اصطكاك األسنان، وترديد اللسان، فالصاد في وقعها الصارخ والراء المضعفة، والتكرار 

للمادة في صرصر، قد أضفى صيغة الشدة ، وجس د صورة الرهبة فال الدفء بمستنزل، وال 

الوقاية متيسرة وذلك ما يهد كيان اإلنسان عند التماسه الملجأ فال يجده أو النجاة فال يصل 

 ( . 3الوقاية من البرد القارس فال يهتدي لها" ) شاطئها، أو

التي  ظلفاصرصر التي احتوت تكرار الصوتين، أما بالنسبة لأل لفظةهذا بالنسبة ل         

ار تكر فإنها في الغالب جاءت مدغمة كما رأينا سابقا في ،تكرر في الصوت أكثر من مرة

 الصوت في اللفظة.

 : ثانياـ تكرار اللفظة

 بإحصائها في قد تكررت، قمتنا اإن متتبع ظاهرة التكرار في سورة القمر يجد ألفاظ         

 تكراريعنى بفالجزء األول أما  ين ،أهذين الجدولين، حيث قسمنا تكرار اللفظة إلى جز

 السورة :أما الجزء الثاني فيعنى بتكرار الفعل في واالسم، 

 

 

                                                           

 .(117)ل عمران، من اآلية آ( سورة  1

 .(6)الحاقة، اآلية ( سورة  2

ه ـــقول ، فيورة الحاقة ومنصوبـة في سورة القمـــررورة في سـران ومجـة في ءال عمـ*جاءت مرفوع

 ."َصْرَصًرا ِريًحا َعلَْيِهمْ  أَْرَسْلنَا إِنَّا " :تعالى

 .187، ص  2000لبنان، د ط ، ،، دار المؤرخ العربي، بيروت ن(  الصوت اللغوي في القرآ 3
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 أــ تكرار االســـم:

 اآليات التكرار األسماء

 (46،1) 03 الساعة

 (50،12،3) 03 أمر

 (38،3) 02 مستقر

 (41،36،33،23،5) 05 النذر

 (48،19،8،6) 04 يوم

 (8،6) 02 الداع

 (52،49،6) 03 شيء

 (50،7) 02 أبصار/ البصر

 (43،8) 02 الكافرون/ كفار

 (28،12،11) 03 ماء / الماء

عيونا/ أعيننا/ 

 أعينهم

03 (37،14،12) 

 (42،15،2) 03 ياتناآية / آ

 (30،21،18،16) 04 كيف

 (19،12) 02 مستمر

 (50،31،24) 03 واحدا/ واحدة
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 (47،24) 02 ضالل

 (47،24) 02 سعر

 (26،25) 02 كذاب/ الكذاب

 (26،25) 02 أشر/ األشر

 (33،9) 02 قوم

 (34،33) 02 لوط

 (41،34)  02 آل

 (55،42)  02 مقتدر

 (52،43)   02 الزبر

 (45،44)  02 ميع/ الجمعج

 

 .ـ جدول يوضح تكرار األسماء في سورة القمر1

 تحليل الجدول :   

 سماءلقد الحظنا من خالل هذا الجدول أن األلفاظ المتكررة التي تصنف ضمن األ  

قد  لنذر"ا، قد تواترت في هذه السورة بأرقام متفاوتة ، ونجد أن لفظة "  الفظ 25تشكل 

 لعامبهذا تكون قد أخذت أعلى نسبة لمالها من أثر قوي في الجو اتكررت خمس مرات و

تتصل  جدهانللسورة الذي ينبئ عن النذر التي وجهها الرسل إلى أقوامهم المكذبين، ولهذا 

د لعنااتصاال مباشرا بالفعل الماضي مضعف العين "كذ ب" الذي يأتي ليعبر عن حالة ا

 .واإلصرار على التكذيب 
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 جيئها كاآلتي :ويمكن ترتيب م

ال ـ جاءت في المرة األولى في حق كفار قريش الذين كذبوا الرسول صلى هللا عليه وسلم  أو 

 أَْمر   َوك لُّ    أَْهَواَءه مْ  َواتََّبع وا َوَكذَّب وا بعدما رأوا آية انشقاق القمر، وهذا في قوله تعالى :}

ْستَِقر   ْزَدَجرٌ  فِيهِ  َما اأْلَْنبَاءِ  ِمنَ  َجاَءه مْ  َولَقَدْ  ﴾٣﴿ م      { ﴾٥﴿ النُّذ ر   ت ْغنِ  فََما  ۖبَاِلغَةٌ  ِحْكَمةٌ  ﴾٤﴿ م 

(1. ) 

ا في المرة الثانية، فقدـ ثانيا  الح عليه السالم كما جاء اقترنت بتكذيب ثمود لنبيهم ص وأم 

ود   َكذََّبتْ  :}في قوله تعالى  ( 2{ ) ﴾٢٣﴿ بِالنُّذ رِ  ثَم 

الثة ، فجاءت مقترنة بتكذيب قوم لوط لنبيهم عليه السالم في أما في المرة الثوـ ثالثا 

(  وجاءت في المرة الرابعة في نفس القوم 3{ )﴾٣٣﴿ بِالنُّذ رِ  ل وط   قَْوم   َكذَّبَتْ } قوله تعالى

 ( 4{ ) ﴾٣٦﴿ بِالنُّذ رِ  فَتََماَرْوا َبْطَشتَنَا أَْنَذَره مْ  َولَقَدْ  )لوط( في قوله تعالى :}

في حق تكذيب فرعون وقومه لموسى عليه  تجاءا في المرة الرابعة ، فقد وأمـ رابعا 

 بِآيَاتِنَا َكذَّب وا ﴾٤١﴿ النُّذ ر   فِْرَعْونَ  آلَ  َجاءَ  َولَقَدْ  قوله:} لذلك ذكر سبحانه وتعالى، السالم 

ْقتَِدر   َعِزيز   أَْخذَ  فَأََخْذنَاه مْ  ك ل َِها   .(5{ ) ﴾٤٢﴿ م 

ان ك، هم وام متتابعا ومآلهم للعذاب الذي تلقوه نتيجة إعراضفذكر تكذيب هذه األق  

قوام لأل ارا لكفار قريش بالدرجة األولى انطالقا من هذه التراتبية في ذكر ما جرىذإن

 . السابقين

 

 

                                                           

 .(5ـ) (3 اآليتان)  ة القمر،( سور 1

 .(23)(سورة القمر،  اآلية   2

 . (33)سورة القمر، اآلية  ( 3

 . (36) سورة القمر، اآلية  ( 4

 .(42)و  (41) تان( سورة القمر، اآلي 5
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 بــ ــ تكرار الفعـــل :

 اآليات التكرار األفعال المادة

يقولواـ يقول ـ قالوا ـ  ) ق و ل (

 يقولون

05 (2 ،8 ،9  ،24  ،

44) 

، 23،  18،  9،  3)  07 كذ بوا ـ كذ بت ) كـ ذ ب(

33 ،42) 

 (24،  3) 02 اتبعوا ـ نتبعه ) ت ب ع(

 (41،  4) 02 جاء ء(ي ) ج 

 (45،  6) 02 تول  ـ يول ون (ي ) و ل

 (10، 6) 02 يدع ـ دعا (و )د ع

 (4،  9) 02 ازدجر/ مزدجر)اسم( ) ز ج ر(

 (44،  10) 02 ر)اسم(انتصر/منتص ) ن ص ر(

،  18،  16،  14) 06 كان ـ كانوا ن(و ) كـ 

21  ،30  ،31) 

،  32،  22، 17)  04 يس رنا ) ي س ر(

40) 

 ( 34،  31،  19) 03 أرسل )ر س ل(

 (48،  39،  37) 03 ذوقوا ق(و ) ذ 

 ( 42) 02 أخذناهم / أخذ)اسم( ) أ خ ذ(
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 سورة القمر .في  الــتكرار األفعجدول يوضح ــ 2

 :تحليل الجدول 

، لسابقإن تكرار األفعال في سورة القمر يظهر بشكل واضح كما رأينا في الجدول ا 

ة ثالث حيث أحصينا جذور األفعال المتكررة فألفيناها تمثل عشرة جذور، مضافا إليها

 االسم وهي :وأخرى يشترك فيها الفعل 

الفعل "انتصر" وأيضا االسم  (حيث وجدنا من خالل السورة استعمالن ص رـ )1

 "منتصر".

 مزدجر"." ( استعمل الفعل"ازدجر" وكذلك االسم :ز ج رـ )2

 ( استعمل الفعل أيضا "أخذ" واالسم"أْخَذ".أخ ذـ ) 3

دد في الجدول ليصبح ع واأدرج نفسهولهذا السبب المتمثل في االشتراك في الجذر

 ثالثة عشر. ةجذور األفعال المتكرر

 فعال التي تكررت بكثرة نجد:ومن األ    

 بـ :سبع مرات. ـ الفعل"كذ َب" 1     

 ـ الفعل "كان" بـ : ست مرات. 2     

 ـ الفعل "قال" بصيغة الماضي والمضارع بـ : خمس مرات. 3     

قوام ألنبيائهم ،أما وذكر تكذيب األ ،فالفعل "كذ ب" كما قلنا سابقا يأتي تباعا               

ال وكان" فغالبا ما نجدهما في النمط السردي الذي يعبر فيه الفعل"قال" عن الفعلين "ق

الحوار الذي يكون بين األشخاص، أما الفعل"كان" فيربط بين األحداث وتسلسلها، ولهذا 

نلمح السرد اإلنشائي في سورة القمر من خالل هذين الفعلين وخاصة عند ذكر عواقب 

مبعوثين لهم، وبهذا فإن " السرد اإلنشائي يتمظهر عبر تكذيب األقوام السابة لألنبياء ال

النص القرآني بتمظهرات مختلفة، فهو عبارة عن قصة منسوجة تسرد إما كاملة أو 
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( ، وهذا ما نجده في سورة القمر كذكر قصة : نوح وهود وصالح 1مبتورة لغاية ما" )

 ولوط وموسى عليهم السالم.

     ـ تكرار الجملة:  3

ين تكررت في سورة القمر أربع جمل وشبه جملة واحدة نرصدها في الجدول لقد      

 اآلتيين:

 

 اآليات التكرار الجملة

،  40،  32، 22، 17،  15) 06 ؟كرفهل من مدّ 

51) 

فكيف كان عذابي 

 ؟ونذر

04 (16  ،18 ،21  ،30) 

رنا القران ولقد يسّ 

 كرللذّ 

04 (17  ،22 ،32  ،40) 

عذابي فذوقوا 

 ونذر

02 (37  ،39) 

 .جدول يبين تكرار الجملـ  3

 اآلية التكرار شبه جملة

 (47،  24) 02 في ضالل وسعر

                                                           

  : مستويات السرد اإلعجازي في القرآن الكريم، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط شارف مزاريد. (  1

 .145ص ، م2001
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 تحليل الجدول:    

الـ      ن الجملة التي تكررت بقوة بمعدل ست مرات هي)فهل من مدكر( كما هو إ أو 

( ، 1موضح في الجدول ، وهي جملة استفهامية تعني  في  سياقها" فهل من معتبر" )

وفي هذا الصدد يشير الباقالني إلى أن تكرار هذه الجملة هو من الفصاحة والبالغة فنجده 

ِبينَ  َيْوَمئِذ   َوْيلٌ  }يقول:" وإن قالوا فما معنى تكرار َكذ ِ  ِمنْ  فََهلْ  ( وقوله:}2{) ﴾١٥﴿ ِلْلم 

دَِّكر   ِ  ( ، وقوله في سورة الرحمان:}3{ ) م  بَانِ ت   َرب ِك َما آاَلءِ  فَبِأَي  (قيل لهم: 4{) ﴾١٣﴿ َكذ ِ

فليس في هذا شيء من التكرار المستكره بل هو الفصاحة وما عليه عادة أهل الخطاب" 

(5. ) 

بالغيين العرب، والجملة يبي ن فصاحة هذه الجملة وأنها جاءت على عادة ال فهو هنا      

ْكرِ  ق ْرآنَ الْ  يَسَّْرنَا َولَقَدْ  قد وردت مقترنة بجملة أخرى وهي:}المذكورة  (  في  6{) ِللذ ِ

و  15( وجاءت أيضا مرتين في اآليتين)40،  32،  22،  17أربعة مواضع) اآليات: 

 في قوله  عز وجل:ف ،أما الثانية (7{ ) آيَةً  تََرْكنَاَها َولَقَدْ  (، فاألولى في قوله تعالى:}51

 الي ست مرات.( ليصبح العدد اإلجم8{) أَْشيَاَعك مْ  أَْهلَْكنَا َولَقَدْ  }

                                                           

هـ(:تأويل مشكل القرآن، شرح: السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط  276( ابن قتيبة )تـ 1

 .240،، ص 1973، 2

 .(15)( سورة المرسالت ، اآلية  2

 .(15)( سورة القمر، من اآلية  3

 .(13)( سورة الرحمان، اآلية  4

نتصار للقرآن، تح: محمد السيد عثمان، دار االهـ(: 403 ـت) ()أبو بكر محمد بن الطيبالباقالني(  5

 .652، ص م 2012الكتب العلمية ، د ط ، 

 .(17)( سورة القمر، من اآلية  6

 .(15)( سورة القمر، من اآلية 7

 .(51)( سورة القمر، من اآلية 8
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( نجدها قد تكررت أربع 1{)﴾١٦﴿ َون ذ رِ  َعَذابِي َكانَ  فََكْيفَ  أما الجملة الثانية:}      

مرات، ففي هذه السورة تكرر هذا القول ألن هللا " قص علينا أخبار قوم نوح، وعاد، 

وثمود،ولوط، وما جاء في كل واحدة من هذه القصص من التخويف والتحذير مما حل 

األقوام، فكان المقام والحال يستدعي هذا التكرار، اتعاظا ألهل   القرآن وتحذيرا بتلك 

( ، وأول ما ذكرت الجملة" عقب قصة  2للمعرضين من التمادي في غي هم وإعراضهم" )

ر القرآن مظاهر الصراع بينهم وبين نوح عليه السالم ثم انتصار هللا  نوح، وبعد أن صو 

 ( . 3لنوح عليهم" )

( التي 16يجدها في اآلية رقم) ،لمواضع التي جاءت فيها الجملةا في إن الناظر       

فقد تكررا معا في  ،أما الموضعان الثاني والثالث .وردت ضمن قصة نوح عليه السالم

( ألن األولى 4{) َون ذ رِ  َعَذاِبي َكانَ  فََكْيفَ  }قصة قوم هود عليه السالم حيث"أعاد قصة عاد

مْ  نية في العقبى، كما قال في هذه القصة"في الدنيا والثا  اْلَحيَاةِ  فِي اْلِخْزيِ  َعَذابَ  ِلن ِذيقَه 

ونَ  الَ  َوه مْ   ۖأَْخَزى   اآْلِخَرةِ  َولَعََذاب    ۖالدُّْنيَا ( ، وقيل: األول : لتحذيرهم قبل 5" ) ي ْنَصر 

 ( . 6إهالكهم، والثاني: لتحذيرهم بهم بعد هالكهم" )

فسرها في هذا الموضع من القصة بقوله:"أن يكون المعنى في وهناك من         

األول: فكيف كان وعيد عذابي ونذري لما حذرناهم قبل أن أوقعنا بهم، ويكون الثاني بعد 

إرسال الريح عليهم وإيقاع العذاب بهم  والمعنى: فكيف كان عذابي محققا ونذري مصد قا 

                                                           

 .(16 )( سورة القمر، اآلية  1

 .222ط ، د ت، ص  : بغية السائل من أوابد المسائل، الراف، د ( وليد المهدي 2

 .325خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية، ص  ( عبد العظيم المطعني:  3

 .(18)و  (18)  نات( سورة القمر، اآلي 4

 .(16)، من اآلية فصلت( سورة  5

ه وهـ(: أسرار التكرار في القرآن  ،المسمى ) البرهان في وج 505تـ ()( الكرماني ) محمود بن حمزة 6

، ص  1الحجة والبيان(، تح: عبد القادر أحمد، دار الفضيلة، د ط ، د ت ، ج من القرآن لما فيه متشابه 

230. 
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لم من التكرار" هنا ليس أنه ينفي وجود ( ، والمقصود بـ " يس 1فيسلم من التكرار" )

التكرار ألن الجملة مكررة فعال، وإنما يشير إلى نوع من التكرار أال وهو تكرار في اللفظ 

دون المعنى؛ ألن التكرار هنا لفظي وتختلف داللته على حسب رأيه، ألن الجملة في المرة 

 فالعكس ألن العذاب كان محققا.األولى كانت قبل وقوع العذاب)إرسال الريح(، أما الثانية 

ْكرِ  اْلق ْرآنَ  يَسَّْرنَا َولَقَدْ الجملة الثالثة }أما          (فقد تكررت أيضا أربع مرات 2{)ِللذ ِ

في سابقتها، ومعنى يسرنا القرآن هنا أي" مكن ا الناس من تعلمه وقراءته واستخراج  كما

سره وسهله للحفظ وأعان من أراد ( ، فهو سهل ميسور ألن هللا تعالى" قد ي 3معانيه")

حفظه وسهله التذكر الخلق بما يحتاجونه إليه من التذكير مما هو هدى وإرشاد، وهذا 

ْلنَا نَْحن   إِنَّا ( مثل قوله تعالى:} 4التيسير ينبئ بعناية هللا به" ) ْكرَ  نَزَّ  لََحافِظ ونَ  لَه   َوإِنَّا الذ ِ

﴿٩﴾  }     (5. ) 

( ، وقد اقترن 6الجملة لغرض قوي وهو " التنبيه والتحذير" )  ولقد جاءت هذه      

دَِّكر   ِمنْ  فََهلْ  ذكر هذه الجملة بقوله تعالى:} ( لتعبر عن داللة القوة في التحذير  7{ )م 

وهنا" إشارة إلى ارتفاع عذر من تعلق باستصعاب الوقوف على زواجره، وتنبيهاته 

                                                           

: درة التنزيل وغرة  هـ( 420( الخطيب اإلسكافي ) أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا األصبهاني ت  1

 .228، ص  1، ج  1التأويل، تح، تع: محمد مصطفى آيدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط 

 (.17( سورة القمر، من اآلية ) 2

   : درج الدرر في  تفسير اآلي والسور، تح: وليد بن أحمد بن صالح الحسين ( عبد القاهر الجرجاني 3

 .604، ص  2، ج 2008،  1إياد عبد اللطيف القيسي، إصدارات الحكمة، ط  و

يدة لنظام التكرار في البناء الصوتي : قراءة جد عمران اسماعيل فيتور و( طالب محمد اسماعيل  4

 . 167لإلعجاز القرآني، ص 

 (.9( سورة الحجر، اآلية ) 5

 .225( مختار عطية: اإلطناب في القرآن، ص  6

 (.17( سورة القمر ،  من اآلية )  7
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يسر قريب المرام، وهذا فيما يجعل منه التنبيه ومواعظه ويدعي بعد ذلك استغالقه إنه م

 ( .1والتذكير لما عنه تكون االستجابة بإذن هللا" ) 

به  لما جاء تداءفهذا التيسير للقرآن من هللا تعالى جاء مقرونا بمدى االتعاظ واالق      

 من أحكام ، واالمتثال ألوامره واجتناب لنواهيه.

(مرتين، 3{) َوُسعُر   َضَلل   فِي( و}2{)َون ذ رِ  َعَذابِي ذ وق وافَ  ولقد تكرر قوله تعالى:}      

 اوفائدة التكرار كما ذكرها الزمخشري قائال:" فإن قلت ما فائدة التكرير قوله تعالى" فذوقو

ستماع عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر" قلت فائدته أن يجددوا عند ا

كارا وات عاظا وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على كل نبأ من أنباء األولين اد  

ذلك والبعث عليه وأن يقرع لهم العصا مرات ويقطع لهم الشأن تارات لئال يغلبهم الس هو 

 ( 4وال يستولي عليهم الغفلة" )

ففي اآليتين السابقتين يحذر هللا عز وجل من عذابه الملحق بالمكذبين    

ب لعذاتباع ما جاء به الرسل المبعوثين إليهم ، ولهذا كان جزاؤهم اوالمعرضين عن ا

وية ت قوالخلود في " سعر"، فالتكرار فيم سبق جاء مؤكدا لما تحمله الكلمات من دالال

 ماشى والمعنى العام لسورة القمر.تت

 

 

 

                                                           

(  ابن الزبير الغرناطي ) أبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن الزبير الثقفي(: البرهان في ترتيب سور  1

 .192لقرآن، تح: محمد العزازي، دار الكتب العلمية، د ط ، د ت، ص ا

 (.39( و )37(سورة القمر ، من اآلية ) 2

 (.47( و) 24(سورة القمر، من اآلية )  3

ن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، دار اإلمارة، كلكتة، د ط ، ع( الكشاف  4

 . 358، ص  2، ج  1858
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 ـ المبحث الثالث:اإليقاع: 3.3 

 :يةـ المطلب األول:مفهوم الصيغة الصرف 1.3.3

 ف في اللغة :الصر

 (.1هو:" التوبة يقال ال يقبل منه صرف وال عدل")       

 أما في االصطالح :

فهو :علم يبحث في تصريف الكلمة وتغييرها ممن صورة إلى أخرى نحو: كرم          

، يكرم ، كريم وكذلك يتناول التغيير الذي يصيب صيغة الكلمة أو حذف ، أو إدغام ، 

، أو يتناول دراسة تحويل الكلمة، إلى أبنية مختلفة كالتصغير أو إعالل ، أو إبدال 

والتكسير والتثنية  والجمع واإلشتقاق وبناء الفعل المجهول، واسم الفاعل واسم 

 ( 2المفعول" ) 

ويعرف أيضا بأنه" العلم الذي تعرف كيفية صياغة األبنية العربية وأحوال هذه          

 ( . 3بناًء والمقصود باألبنية هنا هيئة الكلمة") األبنية التي ليست إعرابا وال

ت من ييرافالصرف إذا يبحث في بنية الكلمة العربية وما يطرأ عليها من تغ          

الذي  ركيبخالل المشتقات كاسم الفاعل وغيره، وهو بذلك يهتم بالكلمة المفردة ال الت

 يدرسه علم النحو.

      

                                                           

:الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(، تح : محمد محمد تامر ، دار الحديث، القاهرة،  لجوهري( ا 1

 641،ص  م2009دط، 

: المعجم المفصل في علم الصرف ، مرا: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية،  ( راجي األسمر 2

 .287،ص  م1997لبنان،د ط ، 

 .7لنهضة العربية ، د د ن ، د ط ، د ت ، ص (  عبده الراجحي: التطبيق الصرفي، دار ا 3
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مفردات العربية والمراد بها االسم المتمكن أي المعرب أما موضوعه فهو " ال         

والفعل المتصرف فال يبحث عن األسماء المبنية، وال عن األفعال الجامدة، وال عن 

 ( . 1الحروف. )

وغاية علم الصرف تكمن في " التحرز من الخطأ في الكلمات العربية  

لي من حروف والوقاية من اللحن في ضبط صيغه، ويساعدك على معرفة األص

 ( .2الكلمات والزوائد") 

ولقد حدد علماء الصرف للغة العربية ميزانا صرفيا يعرف به وزن الكلمة ،             

وهذا ما أشار إليه محمد فاضل السامرائي بقوله:" لما كان أكثر كلمات اللغة العربية 

لوزن  بالفاء ثالثيا جعل علماء الصرف أصول الكلمات ثالثة أحرف، وقابلوها عند ا

والعين والالم، فقابلوا أولها بالفاء وسموها )فاء الكلمة(، وثانيها بالعين وسموها)عين 

 (.3وسموها )الم الكلمة(" ) مالكلمة( وثالثها بالال

خالله نعرف الحروف األصلية المكونة  ناألساسية، فموهذه وظيفة علم الصرف 

 للكلمة من غيرها.

ادة) ص و غ( و"صاغ الشيء من باب قال فهو صائغ أما الصيغة فهي من م      

اغ و) صي اغ( أيضا في لغة أهل  الحجاز ، وعمله الصياغة" )   (.4وصو 

نية برفة فالصيغة الصرفية هي المادة األصلية في علم الصرف التي تمكن من مع       

 الكلمة ومعرفة أصولها.

                                                           

عون المعبود في شرح نظم : اليمني  السريحي أبو عبد الرحمان إبراهيم بن محمد الفقيه القادمي  (   . 1

 .17، صم 2007، 1المقصود، دار عمر بن الخطاب، مصر، ط

 .18(أبو عبد الرحمان إبراهيم بن محمد، المصدر نفسه، ص  2

 .11ص ، م2013، 1بي أحكام ومعان، دار ابن كثير، بيروت، ط ( الصرف العر 3

مختار الصحاح ، تح :  هـ(:666)زين الدين أبو عبدهللا محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر()تـ ( الرازي 4

 . 156، ص  م1999،  5يوسف الشيخ محمد ، الدار النموذجية، بيروت، ط 
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 ـ المطلب الثاني: مفهوم اإليقاع: 2.3.3

أنه" تموجات أصوات الكالم الناتجة عن تعاقب المقاطع بيعرف اإليقاع            

 ( 1المنورة والمقاطع غير المنبورة في اللغات التي تتبع نظام النبر") 

ات مدى ذويحدث اإليقاع نتيجة" تردد ارتسامات سمعية متجانسة بعد فترات           

 قاطعليدي على مقابالت بين ملتقفي العربية في الشكل ا عمتشابه، ويعتمد اإليقا

 ( .2طويلة وقصيرة تحوي قافية في أواخر األبيات" ) 

في القرآن  عهذا بالنسبة للشعر الذي يعتمد على الوزن والقافية، أما بالنسبة لإليقا             

الكريم فإنه " يتألف من عناصر هي مخارج األصوات في الكلمة الواحدة، وتناسق 

مات الفقرة واتجاهات المد في الكلمات، ونهاية الفاصلة وأصوات الفاصلة اإليقاعات بين كل

 (  3ذاتها" )

 ثير علىه تأإذا هو الوقع الذي يحدث نتيجة ارتداد تموجات صوتية ل عفاإليقا             

 الجهاز السمعي المستقبل لها.

تية لصواثيرات ومما سبق نستنتج أن إيقاع الصيغ  الصرفية هو ذلك التمازج بين التأ 

مز إلى فتر وبنية الكلمة، فترمز األولى )التأثيرات الصوتية( إلى اإليقاع أما األخرى

من  الصرف،  ومنه تتضح العالقة بين علم الصرف والصوتيات إذ نلمحها في العديد

لصيغ ايقاع وهذا ما سنتطرق إليه في دراستنا إل وغيرها،القضايا كاإلبدال والحذف ... 

 ي سورة القمر.الصرفية ف

 

 
                                                           

 . 32، ص  1985،  1ن ، ط معجم علم األصوات، د د  ( محمد علي الخولي: 1

، ص 2014(  تحسين فاضل عباس : البحث الصوتي وجمال األداء، الدار المنهجية، عمان ، د ط ،  2

33 . 

 . 33المرجع نفسه ، ص  ( 3
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 ـ المطلب الثالث:إيقاع الصيغ الصرفية: 3.3.3

 جده يتجهمع نإذا أردنا معرفة األثر الذي تحدثه الفاصلة القرآنية على المست          

تلك  تحدثفإلى المنحى الداللي الذي تحمله كل فاصلة وعالقتها بالفاصلة التي تليها، 

كل  لسابقفيما بينها ،وقد ربطنا في الجدول االجمالية الكامنة وراء تناسق األصوات 

 فاصلة بميزانها الصرفي حتى نتبين تأثير األصوات على الصيغ الصرفية،وكانت

 النتائج المتحصل عليها كما هي ممثلة في الجدول اآلتي:

 التواتر الصيغة الصرفية

 فَعَل

 ُمف تَعل

 فُعُل

 فَِعلَ 

 ُمن فَِعل  

 فُِعل

 اف تَِعل

 اف تُِعل     

9 

18 

18 

3 

2 

2 

2 

1 

 

نالحظ أن الصيغ األكثر استعماال تتمثل في صيغتي"مفتعل"  ،ومن خالل هذه النتائج        

مما يجعل لهذه االزدواجية الصرفية إيقاعا خاصا للسورة، وفي هذا الصدد يقول ،  و"ف عل"



 صائص البناءخ                  الفصل الثاني                                                            

 

 

139 

يمنح  محمود توفيق محمد سعد:"وقد غلب على الفاصلة وزن )مفتعل ـ فعل ـ منفعل( مما

 (.1يقاع تناسبا وتماثال")اإلالفواصل مزيدا من التوازي الذي يزيد 

قد تأثرت باإليقاع الصوتي فـأحدثت تغييرا في  الصيغة وهناك بعض الفواصل 

 وسنذكر بعض هذه ،حيث نجد أن هناك عالقة قوية بين األصوات وداللتها الصرفية،

 العامة للسورة ومنها: الفواصل التي طرأ عليها تغيير للمناسبة الصوتية

  {:٤﴿ ُمْزَدَجر   فِيهِ  َما اْْلَْنبَاءِ  ِمنَ  َجاَءُهمْ  َولَقَدْ   كلمة" مزدجر"في قوله تعالى﴾ ( }2) 

  {:ونَ  يَق ول   كلمة"عسر" في قوله تعالى َذا اْلَكافِر   (3{) َعِسرٌ  يَْومٌ  َه 

  4{) ﴾١٦﴿ َون ذ رِ  َعَذابِي َكانَ  فََكْيفَ  في قوله تعالى:} "نذر" كلمة.) 

  :5{)  إِنَّا إِذًا لَِفي َضاَلل  َوس ع ر     }كلمة "سعر" في قوله تعالى.) 

   :ْستََطرٌ  َوَكِبير   َصِغير   َوك لُّ } كلمة "مستطر" في قوله تعالى  (6{)﴾٥٣﴿ م 

  ْنَقِعر   نَْخل   أَْعَجاز  "} في قوله تعالى "منقعر" كلمة  (7{) م 

  {: ْقتَِدر   َمِليك   ِعْندَ  ِصْدق   َمْقعَدِ  فِي كلمة "مقتدر"  في قوله تعالى  (8{) ﴾٥٥﴿ م 

ففي ذكره سبحانه وتعالى لكلمة:"مزدجر" التي على وزن "مفتعل " تناسبا        

واإليقاع الصوتي الذي أحدثه تكرار هذه الصيغة الصرفية في السورة و"مزدجر" في 

                                                           

 . 263ص ، 1ج ت، د ط ، د ن، د د (العزف على أنوار الذكر، 1

 .(4)اآلية سورة القمر، ( 2

 .(  8) اآلية نسورة القمر، م ( 3

 .(16)سورة القمر، اآلية  ( 4

 . (24) اآلية نسورة القمر، م ( 5

 .(53)سورة القمر، اآلية ( 6

 .(20) اآلية نسورة القمر، م ( 7

 .(55)ةسورة القمر، اآلي ( 8
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ب داال مع الذال و الدال تعريفها " ازدجار من تعذيب أو وعيد ، وتاء االفتعال تقل

 (1)"والزاي للتناسب ، وقرئ "مزدجر " بقلبها زايا و إدغامها 

فقد وقعت فاصلة في اآلية الثامنة من سورة القمر وتناسبت مع ، أما كلمة "عسر "           

الموسيقي للفواصل ، حيث نجد سبحانه وتعالى قد عدل عن استعمال لفظ عسير إلى  اإليقاع

قد أشار إليها السيد خضر  نفسها وزن "فعل" للمناسبة اإليقاعية ، و الفكرة "عسر" على

حينما قال :"نجد صيغا صرفية مستعملة مكان صيغ أخرى إلقامة الفاصلة على الوزن الذي 

ه ـــر مكان عسير في قولـــومن ذلك استعمال لفظ عس ،ة السورةــتسير عليه من بداي

ْهِطِعينَ  ى :}ــــتعال ونَ  يَق ول    ۖالدَّاعِ  ىإِلَ  م  َذا اْلَكافِر   (2{)﴾٨﴿ َعِسرٌ  يَْومٌ  َه 

وذلك ألن الفاصلة في السورة ليس فيها المد المعتاد بحرف علة قبل الحرف 

ولفظ عسير مستعمل في الفاصلة في موضعين في القرآن ألن الفواصل في  ،األخير

 ( . 3ذينك الموضعين تتطلب ذلك)

"فإذا  ،غة الصرفية والصوت يحقق التالؤم في الوزن بين الفواصلهذا التالؤم بين الصيو  

(فحذف الياء من لفظة 4أنت لم تخطف الياء أحسست ما يشبه الكسر في وزن الشعر ")

ويعد هذا مثاال وملمحا من مالمح اإلعجاز الصوتي  ،"عسير" جاء مناسبة للفاصلة القرآنية

 في القرآن .

فت ياء المتكلم في اآلية السادسة عشر"نذر" ويوقف على فقد حذ أما كلمة "نذر"        

 (.5الراء بالسكون لتحقيق التناغم مع الفواصل األخرى )

                                                           

أنوار التنزيل وأسرار هـ( : 691)ناصر الدين أبو الخير عبدهللا بن عمر بن محمد()تـ  البيضاوي ( 1

،  5،ج1997ط،د. إحياء التراث العربي ، بيروت ، بد الرحمان المرعشلي ،محمد ع تح: التأويل ،

  .164ص

 .(8)سورة القمر ، اآلية   (  2

 .50صم، 2009هــ/1430، 2مكتبة اآلداب ، القاهرة ، ط فواصل اآليات القرآنية ، :السيد خضر (  3

 . 105، ص م  2004، 10ط القاهرة ، دار الشروق، ،التصوير الفني في القرآن: سيد قطب ( 4

 .50ص فواصل اآليات القرآنية ، السيد خضر: (  5
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 ِمنَّا أَبََشًرا فَقَال وا لم ترد إال في سورة القمر في قوله تعالى :} "سعر"أما كلمة و         

ْجِرِمينَ  إِنَّ  ( وقوله :}1) {﴾٢٤﴿ َوس ع ر   َضاَلل   لَِفي إِذًا إِنَّا نَتَّبِع ه   َواِحًدا  َوس ع ر   َضاَلل   فِي اْلم 

﴿٤٧﴾( }2 ). 

فوردت في ستة عشر موضعا في القرآن الكريم ، ووردت بصيغة  ،(سعير)أما صيغة و  

 ه تعالى:ـ( في قول3ر )ـــرت( مرة واحدة في سورة التكوين ) سع  ــالفعل المضعف العي

َرتْ  اْلَجِحيم   َوإَِذا }  (.4{) ﴾١٢﴿ س ع ِ

والفاصلة القرآنية في سورة القمر ليس فيها " المد المعتاد في الفواصل فتستعمل لفظ         

فظة )سعر(" نوع عذاب يختلف من عذاب أن في ل( ، والمالحظ 5"سعر"مكان سعير" )

فضال عن حركة الضمة  ،)سقر( لعمق صوت العين الواقع في أقصى الحلق قبل القاف

ة على السين والعين مما يصور لنا المعذب وقد ضم داخل ما يعذب فيه ، الثقيلة المتكرر

فضال عما للسعير من دالالت متميزة النفرادها بمعنى الجنون الذي يرسم لنا حال الكفار 

ولم يعد يحتمل شدة حر نار جهنم معنويا وماديا ...وقد تلمح العسر من  ،كحال الذي جن

 (.6أصوات العسر نفسها مع تغيير المواقع ) خالل أصوات )سعر( والشتمالها على

                                                           

 .( 24) ة( سورة القمر، اآلي 1

 .(47)سورة القمر ،اآلية   2)

: قوة األصوات و أثرها في قوة داللة المفردات )سورة  حسن جرجيس هالت و (عدنان أحمد عزت 3

 . 180ص ، م 2009، 1العدد ، 8جلدالم (،المجلة األكاديمية لجامعة نوروز، االقمر أنموذج

  .(12) ( سورة التكوير، اآلية 4

 .50(  السيد خضر: فواصل اآليات القرآنية، ص  5

قوة األصوات وأثرها في قوة داللة المفردات  هالت حسن جرجيس :و ( عدنان أحمد عزت 6

 .181،ص
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( ، كي 1أما كلمة " مستطر" فقد جاءت مكان مسطور" لوجود المد في مسطور" )و     

تتناسب الفاصلة واإليقاع الصوتي وهذا ما فسره أبو عبيدة بقوله " مستطر: أي مفتعل 

 ( .2مكتوب، مجازها مجاز مسطور")

ون نوح معابده في إيثار تذكير اسم الجنس" كما لو ختم فيقول هار ،"منقعر" أما كلمةو   

ْنَقِعر   َنْخل   أَْعَجاز "}ى : قوله تعال ( بكلمة منقعرة بتأنيث اسم الجنس الختل اإليقاع، 3){ م 

 َكانَ  فََكْيفَ  َعادٌ  َكذََّبتْ  ( ، كما في قوله تعالى"}4إذ إن ما قبلها وما بعدها ختم بالراء")

تَِمّر   َنْحس   يَْومِ  فِي َصْرَصًرا ِريًحا َعلَْيِهمْ  أَْرَسْلنَا إِنَّا ﴾١٨﴿ َونُذُرِ  َعَذابِي  النَّاسَ  تَْنِزع   ﴾١٩﴿ ُمس 

ْكرِ  اْلق ْرآنَ  يَسَّْرَنا َولَقَدْ ﴾٢١﴿ َونُذُرِ  َعَذاِبي َكانَ  َفَكْيفَ  ﴾٢٠﴿ ُمن قَِعر   نَْخل   أَْعَجاز   َكأَنَّه مْ   فََهلْ  ِللذ ِ

 ( . 5{) ﴾٢٢﴿ ُمدَِّكر   ِمنْ 

 َمْقعَدِ  فِي ونجد كلمة " مقتدر" التي جاءت بعد لفظ الجاللة" مليك" في قوله تعالى:}

ْقتَِدر   َمِليك   ِعْندَ  ِصْدق   ( أي" في مجلس حق ال لغو فيه وال تأثيم وقيل جزاء  6{)﴾٥٥﴿ م 

( عدوال عن الصيغة الصرفية إلى أخرى فقد" عدل السياق عن 7الصادقين مقعد صدق" )

در" إلى "مقتدر" على الرغم من كون اللفظتين تدالن على القوة، لكنه جاء بلفظ" مقتدر" "قا

                                                           

 .51( السيد  خضر: فواصل اآليات القرآنية، ص 1

 .241، ص2محمد فؤاد ، مكتبة الخانجي، د ط ، د ت، ج  ( مجاز القرآن، تع: 2

 .20( سورة القمر ، اآلية  3

م، 2016معة األردنية، ( التآلف الصوتي في القرآن الكريم، دراسات علوم الشريعة والقانون، الجا 4

 .341، ص1، ملحق43المجلد

 .(22) و (18( سورة القمر، اآليتان ) 5

 .(55)( سورة القمر ، اآلية  6

،  1م، د د ن،  ط ـــرآن الكريـــ: إحصاء ما اقترن من األسماء الحسنى في الق ( أمير علي الحداد 7

 . 137، ص م 2013
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بزيادة بزيادة الميم الذي يتميز بقوة إسماعية عالية، وصوت التاء الذي يفيد الد اللة على 

 ( .1الفاعلية" )

ة عميقة في "ق ِدر" قد أخذت دالل نجد لفظة ،إضافة إلى األلفاظ التي ذكرناها سابقاو      

ْرنَا قال سبحانه وتعالى"}فقد استعمالها داخل السورة   َعلَى   اْلَماء   فَاْلتَقَى ع ي ونًا اأْلَْرضَ  َوفَجَّ

( " حيث جاءت صيغة) ف عل( لتتالقى مع ضالل التكثير في هذا البيت 2{)﴾١٢﴿ ق ِدرَ  قَدْ  أَْمر  

متفجرة  النا األرض كلها عيونالناشئة من العناصر األخرى، وفي هذا يذكر األلوسي:" جع

وأصله فجرنا عيون األرض فغير إلى التمييز للمبالغة بجعل األرض كلها متفجرة مع 

التكثير مجيء الفعل على صيغة ) ف ِعل(  ك( . فناسب تلك المبالغة وذل3اإلبهام والتفسير" )

 ( 4الد الة على التكثير والمبالغة كذلك")

لسماء وماء األرض على اسي في تفسير اآلية أنه" التقى ماء ويذكر أبو محمد مكي القي     

ت على المبالغة قد دل   (فُعل)( ، فصيغة 5أمر قد قدره هللا وقضاه في اللوح المحفوظ")

ألن" قدرة اإلنسان بعد مشيئة هللا تعالى تتمكن من فتح عيون بينها مسافات، أما  روالتكثي

يونا متصلة، كأنها عين واحدة ، صورة بالغية قدرة هللا تعالى فهي التي تفجر األرض ع

ثرة هذه المياه لو سارت في غير تدبير ألهلكت، ولكنها سريعا كرائعة في قدرة خالقها ثم إن 

                                                           

: البعد التصويري واإليحائي لإليقاع الصوتي) النص القرآني  ( عازة عبد العزيز محمد عبد السند 1

 .1385ص ، 35ع،  2ج ، م2016 أنموذجا(، المجلة العلمية، ، كلية اللغة العربية بأسيوط،

  (.12( سورة القمر، اآلية ) 2

: روح المعاني في تفسير القرآن  هـ( 1270 ـت ()( األلوسي ) شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني 3

، ج  2000،  1العظيم والسبع المثاني، تح: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

 .81، ص  14

: اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم)دراسة نظرية تطبيقية(، عالم الكتب  عبد الحميد هنداوي(  4

 .130، صم2007،  1الحديث، إربد، ط 

القيرواني األندلسي القرطبي  القيسي)أبو محمد حموش بن محمد بن مختار(مكي بن أبي طالب  5

ه وأحكامه، وجمل من فنونه اني القرآن وتفسير: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معهــ(437)تـالمالكي(

،  3ات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، ط سلدراابكلية من األساتذة تح: مجموعة علومه، 

 . 188، ص  11، ج م2008
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بعد ) الفاء( ما التقت ووجهت على حسب أمر من هللا مقدور لها في الجريان والكمية 

 ( . 1واالتجاه")

ة في سورة القمر وشرحنا للصيغ الصرفية ، وبعد ذكر الكلمات التي وقعت فاصل     

نالحظ مدى تعالق المستوى الصوتي بالمستوى الصرفي، الذي يبدو جليا في العدول عن 

مع البناء الصوتي للسورة،  يبعض الصيغ الصرفية إلى أخرى حت ى يحدث التناسب اإليقاع

يغ الصرفية.وهذا ما لمسناه من خالل فواصلها التي كان لها أكبر األثر على الص

                                                           

اآلية التفسيرية وموقعها من البيان القرآني والبالغة العربية ، دار  :حمدي أبو عليو ( محمد بركات 1

 . 97، ص  م1999،  1ن ، ط وائل، عما
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 أسفرت دراستنا هذه على جملة من النتائج نذكرها كاآلتي :    

ن مللبناء الصوتي خصوصية في الحقل اللغوي  مكنته من أن يكون المستوى األول  ـ1

 مستويات التحليل اللساني.

 يفتأثير واضح داخل بناء سورة القمر ، وقد الحظناه  وصفاتهالمخارج األصوات  ـ2

 الداللة التي  تحملها األصوات المشكلة لها.

وهذا  ألداءاالتي تمثل الجانب الصوتي و  ةـ تختلف الدراسة المكتوبة للسورة عن المنطوق3 

 صواتتأثيرات الظواهر الصوتية كاإلدغام واإلقالب وغيرها مما يجعل إحصاء األلراجع 

 يختلف عن إحصاء الحروف.

تناسبا  األصوات المهموسة، وهذاتواترنسبة تختلف عن رة تواتر األصوات المجهونسبة ـ 4

 العام السورة وجو  

حمل لذي يانسجام والتوافق في الفاصلة القرآنية التي عبر عنها صوت الراء مراعاة االـ 5

 شحنة قوية يعبر في تكراريته عن النذر واألحداث المتكررة في السورة.

طابع النظام اللغوي وهي بدورها تمثل  التسهم  المقاطع الصوتية في التعرف على ـ 6

 .الخاص للغة العربية 

ة في مقطع صوتي يتوزع على األنواع الثالثة الغالب (938)تشكلت سورة القمر من ــ 7

المفتوح  ، المقطع القصير(402)العربية وهي على التوالي: المقطع  الطويل المغلق ةاللغ

 قطع.م (174)،أما المقطع الطويل المفتوح (362)

 غيراتللنبر الصوتي أهمية كبيرة في معرفة المقصود من الداللة وما يعتريها من ت ـ8

 انطالقا من تأثيره فيها.

 سورة القمر من السور التي برز فيها أسلوب القصص القرآني  كونها تذكر قصصـ 9

سى األنبياء ابتداء من محمد صلى هللا عيه وسلم مرورا بنوح وهود وصالح ولوط ومو

 ليهم السالم. ع



 خاتمة
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ة تنحصر وظائف التكرار في ثالث  وظائف وهي: الوظيفة التأكيدية واإليقاعيــ 10

 والتزيينية.

لمة للتكرار الصوتي إيقاع خاص يميز السورة ابتداء من تكرار الصوت إلى الكـــ 11

 وصوال إلى الجملة.

ت ا يثبرة ، وهذا مالعدول عن بعض الصيغ الصرفية إلى أخرى تناسبا وإيقاع السو ــ 12 

 التأثيرات الصوتية في بنية الكلمة وترابط المستوى الصوتي بالمستوى الصرفي.

ففي الفاتحة ذكر المكذبين آلية انشقاق القمر وفي  خاتمتها؛تناسب فاتحة السورة و ــ 13

 خاتمتها ذكر جزاء المتقين.
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 :قائمة المصادر والمراجع

  .عن عاصم ية حفصالقرآن الكريم بروا

  أـ قائمة المصادر:

ي في روح المعان :هـ(1270ـ)ت)شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني( لوسياألـ 1 

ة، علميتفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تح :علي عبد الباري عطية،دار الكتب ال

 .14،ج  م2000،  1بيروت، ط

حمد السيد نتصار للقرآن، تح: مالا :(هـ 403ـت ())أبو بكر محمد بن الطيب الباقالنيـ  2

 .م 2012دار الكتب العلمية ، د ط ،  ،عثمان

وار أن :(هـ 685ـت ()البيضاوي )ناصر الدين أبي سعيد عبد هللا بن عمر الشيرازي ـ3

 م.2017، 2التنزيل وأسرار التأويل، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط 

 :هـ(816ـ)تمحمد بن علي الجرجاني الحنفي(السيد الشريف علي بن (الجرجاني ـ4

 .محمد صديق المنشاوي، دار الطالئع، د ط ، د ت التعريفات، تح:

ليد بن درج الدرر في تفسير اآلي والسور، تح: و :هـ(471ـ)ت)عبد القاهر( الجرجاني ـ5

 .2، ج م2008، 1أحمد بن صالح حسين، إياد عبد اللطيف القيسي، إصدارات الحكمة، ط 

 تح: تاج اللغة وصحاح العربية، :(هـ398تـ )سماعيل بن حماد(ا )أبو نصر الجوهري ـ6

 .م2009محمد محمد تامر، دار الحديث، القاهرة، د ط ، 

مد ، سر صناعة اإلعراب، تح: محمد حسن محهـ(392ـ)تابن جني:)أبو الفتح عثمان( ـ7

، 1ان، طدار الكتب العلمية، لبن حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاته عامر،

 .م2000هـ/1421
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ي فعمدة الحفاظ  :هـ(756ـ)ت)أحمد بن يوسف بن محمد شهاب الدين(الحلبي السمين ـ8

 .م 1996، 1تفسير أشرف األلفاظ، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط 

ي فثالث رسائل  :هـ(388ـ)أبو سليمان حمد بن محمد إبراهيم الخطابي()ت الخطابي ـ9

حمد ممد، القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، تح: محمد خلف هللا أح إعجاز

 .3زغلول سالم، دار المعارف، القاهرة، ط 

درة  :هـ(459ـ)ت)أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا األصبهاني( الخطيب اإلسكافيـ   10 

 ، 1 طة المكرمة، التنزيل وغرة التأويل، تح: محمد مصطفى آيدين، جامعة أم القرى، مك

 .1، ج  م2001

ة ،د ط  مختار الصحاح، دار الحديث ، القاهر :هـ(666ـ)ت)محمد بن أبي بكر(ـ الرازي 11

  .م2008

سل أساس البالغة، تح: محمد با :هـ(538ـ)ت)محمود بن عمر بن أحمد( ـ الزمخشري 12

 .م 1998، 1عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،ط 

لتنزيل وعيون اغوامض  حقائق الكشاف من : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ13

 . م1858، د ط ،ااألقاويل في وجوه التأويل، دار اإلمارة، كلتك

م عبد السال الكتاب، تح: :هـ(180ـ)تسيبويه)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(ـ  14

 .4، جم2،1982ط  ة، ،هارون، مكتبة الخانجي، القاهر

لقاهرة، اإلتقان في علم القرآن، مطبعة حجازي، ا :هـ(911ـ)ت)جالل الدين( السيوطيـ 15

 .1د.ت، ج د.ط،

 ،ط.د صام، ار االعتد آن،أسرار ترتيب القرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 16

 م.1976
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،  طكتبة لبنان، د نزول، مباب اللباب النقول في أس:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17

 .م 2010

لحروف، أسباب حدوث ا :هـ(428ـبن عبد هللا بن علي ()ت )أبو علي الحسين ـ ابن سينا18

 .م 2010تح: فرغلي سيد عرباوي، دار الكتب العلمية، مصر ، د ط ، 

ير كالم تيسير الكريم الرحمان في تفس :(هـ1376ـ)تعبد الرحمان بن ناصر() السعدي ـ19

 .م 2002 ،  1ط  المنان، دار الفكر، لبنان،

: عبد معجم مقاييس اللغة، تح :هـ(395ـ)ت)أبو حسين بن فارس بن زكريا(ابن فارس ـ 20

 .5، ج م  1979السالم هارون، دار الفكر، د ط ، 

: عبد كتاب العين، تح :هـ(170ـ)تالخليل بن أحمد(أبو عبد الرحمان ) ـ الفراهيدي 21

 .م 2002، 1لبنان، بيروت، ط  ،الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية

 بن عمر )أبو طاهر مجيد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم باديآالفيروز ـ  22

لي : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تح :محمد عهـ(816ـ)تالشيرازي(

 .1لعلمية، بيروت، لبنان، جالنجار، المكتبة ا

لبنان،  عرفة،القاموس المحيط، تر: خليل مأموت شيحا، دار الم : ــــــــــــــــــــــ 23

 م.2009، 4بيروت، ط

ح: السيد تأويل مشكل القرآن، شر: هـ(276ـ)أبو محمد عبد هللا بن مسلم()تابن قتيبة ـ24

 .م 1973، 2أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط 

لى ، الهداية إهـ(ـ437)ت)أبو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار(ـ القيسي25

موعة مج :تح بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه، وجمل من فنونه علومه،

 سنة،رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، مجموعة بحوث الكتاب وال

 . 11،جم 2008، 1جامعة الشارقة، ط 
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كتبة مجاز القرآن، تعليق: محمد فؤاد، م :هـ(209ـ)تـ أبو عبيدة)معمر بن المثنى(26

 .2الخانجي، د ط ،د ت، ج

برهان في ال: هـ(708ـت)أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي() ـ ابن الغرناطي27

 .ت ، دترتيب سور القرآن، تح: محمد العزازي، دار الكتب العلمية، د ط

ي تفسير المراغي، مطبعة البابي الحلب :هـ(1371ـ)تالمراغي)أحمد بن مصطفى( ــ28

 .م1،1970وأوالده، ط 

عرب، لسان ال :(هـ711تـ))محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين(ابن منظور ـ29

  .4جو 3، ج م 2009،د ط، تح: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية

 نزول  أسباب هـ(:468)تـ الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي(حدي)أبو ـ الوا30

 .ت. ط، د. : تصحيح: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، دالقرآن

 ع:ـــقائمة المراجــ ــ ب

 د ت.، األصوات اللغوية، مكتبة النهضة، القاهرة، مصر، د ط  أنيس ابراهيم: ـ1

                      . 3، مج 1آن الكريم، دارالنشر للجامعات، طبازأنور: التفسير التربوي للقرـ 2

بالغة وال ا من البيان القرآنيـ بركات محمد وحمدي أبو علي : اآلية التفسيرية وموقعهـ3

  م.1999، 1ط العربية، دار وائل، عمان،

 .  م 2000ط ، .دار غريب، القاهرة، د بشر كمال: علم األصوات ،ـــ  4

، ط لطيبالواضح في علوم القرآن، دار الكلم ا صطفى ديب ومحيي الد ين مستو:بغا مـ ال5

 .م 1998،  2

 .م 2004،  1ـ البهنساوي حسام: علم األصوات، مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة، ط 6

م، د د ن، ــــــى في القرآن الكريـــ الحداد أمير علي: إحصاء ما اقترن من األسماء الحسن7

 .م 2013،  1ط 
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 .م 1994ـ حسان تمام: اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، المغرب، د ط ، 8

ان ي بيفـ أبو حسان جمال محمود : الداللة المعنوية لفواصل اآليات القرآنية) دراسة 9

 . 1القران الكريم وإعجازه(، تق: فضل حسن عباس، دار الفتح، األردن، ط 

 .م 2000، 2في القرآن ، دار عمار، عمان، ط الحسناوي محمد: الفاصلة  ـ10

ة، لقاهراحسين أحمد عبدالرزاق : المكي والمدني في القرآن الكريم، دار ابن عفان، ـ 11

 . 1م، مج1999، 1ط

د ط ،  حسين عبد القادر: أضواء بالغية على جزء الذاريات، دار غريب، القاهرة،ـــ 12

  م.1998

 .م 2012، 1ي في القرآن الكريم،دار اآلفاق، القاهرة، طاإلعجاز البالغ حسين محمد :ـ 13

مية، العل خضر حمد عبد هللا: مدخل إلى علوم القرآن واتجاهات التفسير، دار الكتبــ  14

 بيروت، لبنان، د ط ، د ت.

ات، لمكتباالخولي محمد علي: األصوات اللغوية النظام الصوتي للغة العربية، دائرة ــ 15

 .1990عمان، د ط ، 

 ،1الرياض، ط جارية،مطابع الفرزدق الت ـــــــــــــــــــــــــــــ : معجم علم األصوات، ـ16

  م.1982

 ، 1، ط الدوسري منبرة محمد ناصر: أسماء سور القرآن وفضائلها، دار ابن الجوزيــ  17

 .م 2014

ط، ان، د.، دار الكتب العلمية، لبنراجي األسمر: المعجم المفصل في علم الصرفـ 18

      م.1997

 ن، د ن. : التطبيق الصرفي، دار النهضة العربية، د دعبده  الراجحيــ 19
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افعي مصطفى صادق20 نان، ي، لب: إعجاز القرآن والبالغة النوية، دار الكتاب العرب ـ الر 

 .م 1973، 9ط 

 ط،.ن، د: في الصوتيات العربية، مكتبة الرسالة الحديثة، عما رمضان محيي الدينــ 21 

  ت..د

ت، ط : الصرف العربي أحكام ومعان، دار ابن كثير، بيرو محمد فاضل مرائيالسا ـــ22

 .م 1،2013

ي، لثقافاالداللي في قصص القرآن الكريم، دار الكتاب  قاالتسا ـ سعيد لقمان مصطفى: 23

  ت..د ط، د

 .م 1980ط ، . ـ السالمي عمر: اإلعجاز الفني في القرآن ، مصنع الكتاب، تونس، د24

 ، 2، طستجابة، عالم الكتب، بيروتـ السيد عز الدين علي: التكرير بين المثير واال25

 .م 1986

، ، د ب نلميةـ شاكر عبد القادر: علم األصوات العربيةـ علم الفونولوجياـ دار الكتب الع26

 .م 2012 ،  1ط

 ،1إربد، ط  لم الكتب الحديث،ـ الشايب فوزي: أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، عا27

 .م 2004

قاهرة، ، الـ شرشر محمد حسن: البناء الصوتي في البيان القرآني، دار الطباعة المحمدية28

 .م 1988، 1ط 

ج : القول المألوف في المدود والوقوف ومخارأحمد محمود عبد السميع الشافعيـ 29

 ت..د ط، د وصفات الحروف، دار الكتب العلمية، لبنان،

الصوت اللغوي في القرآن، دار المؤرخ العربي، لبنان، د  ـ الص غير محمد حسين علي:30

 .م 2000ط ، 
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، قــــــدار الفكر، دمش المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز: ـ الصيغ31

 .م 2007هـ/1427، 1ط 

 .2ط خولة: مبادئ في اللسانيات، دار القصبة، د ب ن، براهيميطالب اإلـ 32

 األداءأصوات اللغة مخارجها وصفاتها وشوائبها بين الدرس الصوتي و فراس: ـ الطائي33

 .م 2008، 1القرآني)دراسة مقارنة(، إيالف، بغداد، ط 

ترتيب:  ـ العاني سلمان حسن: التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية،34

 بيةكة العرلدي األدبي الثقافي، الممياسر المالح، مراجعة: محمد محمود غالي، النا

 .م 1،1983السعودية، ط 

 ،د.ط عباس تحسين فاضل: البحث الصوتي وجمال األداء، الدار المنهجية، عمان،ـ 35

ق تعليالعبد محمود محمد عبدالمنعم: الروضة الندية في شرح متن اآلجرومية، ــ 36

 م. 2001، 1السادات منصور أحمد، مكتبة األزهري للتراث، ط

، نطاويسعاد: تيسير الرحمان في تجويد القرآن، مراجعة:أحمد أمين الط ـ عبد الحميد37

 .م 2009 ، 1دار التقوى، ط

، ر الكتبة، داعبد هللا إبراهيم: األصوات العربية وتجويد اآليات القرآني ـ عبد رب النبي38

 .م 2007 ، 1ط 

يات ة الكلاني والبيان والبديع، مكتبحسن إسماعيل: آللئ التبيان في المععبدالرزاق ـ 39

 م. 1985، 1األزهرية، القاهرة، ط

ي فمعبود الرحمن إبراهيم بن محمد الفقيه القادمي السريحي اليمني: عون ال أبوعبد ــ40

 م.2007، 1عمر بن الخطاب، مصر، ط شرح نظم المقصود، دار

الصرف والنحو محمد حسن: مصادر البحث اللغوي في األصوات  و العزيزعبدــ 41

 . م1997، 1والمعجم وفقه اللغة مع نماذج شارحة، دار الكتاب الجامعي، ط 
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 الجانب لوبي ـأحمد: في الدراسات القرآنية)الجانب التاريخي ـ الجانب األس عبد الغفارــ 42

 دار المعرفة الجامعية، د ب ن، د ط. البالغي(،

عالم  يقاع،لكريم ـ التركيب والرسم واإلعمر: ظواهر أسلوبية في القرآن ا ـ عبد الهادي43

 .م 2009 ، 1الكتب الحديث، إربد، ط 

 .ت.ط، د.ان، دالقرآن منهل العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبن العبيدي خالد فائق:ـ 44

، للنشر ـ عطية مختار: اإلطناب في القرآن دراسة بالغية، دار الجامعة الجديدة45

  .م 2008 ط، .، د سكندريةاال

 ق:ت الصوتية في مشاهير شروح المقدمة الجزرية، النصوص خورشيد: عقراوي نزارـ 46 

 .م  1،2010غانم قدوري الحمد، دار الراية، عمان، ط

 م.1991، 1عمر أحمد مختار: دراسات الصوت اللغوي، عالم الكتب، طـ 47

ط . دلك، اإلمام ما البسيط المفيد في أحكام التجويد، دار عواطي أحمد عبد المالك:ــ 48

 .م 1999

الفرش جمال إبراهيم: دراسة المخارج والصفات، مكتبة طالب العلم، مصر، ـ 49

 م.1،2012ط

، ا(تابيكــ فياض سليمان: استخدامات الحروف العربية)معجميا، صوتيا، صرفيا، نحويا، 50

 م.1998دار المريخ، السعودية، د.ط، 
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